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het antwoord
CVP-voorzitter Martens zal dus niet ingaan op het voorstel van VU-voorzitter Van der Eist om alle partijen in
Vlaanderen uit te nodigen tot een gezamenlijk overleg,
(zie ook p. 5). In Vlaamsgezinde middens zal deze nieuwe
afwijzmg van een voorstel, dat in eenklank is met de
uitdrukkelijke wens van grote Vlaamse cultuur- en strijdverenigingen, heel wat commentaar wekken. Wij zullen
daar trouwens nog op terugkomen in dit blad, en beperken ons vandaag tot enkele eerste bedenkingen.
Het is duidelijk dat de CVP eens te meer haar bewegingsvrijheid opoffert aan haar regermgsbondgenootschap met de BSP. Zij ontzegt zichzelf een vrijheid waarvoor de PSC-voorzitter niet terugschrikte. Het kan sterk
betwijfeld worden of de belangen van de Vlaamse bevol•king door een dergelijke gijzelaarshouding worden gediend. De h. Martens schrijft dat de beide regeringspartijen besloten hebben de staatshervorming samen tot een
goed einde te brengen in overeenstemming met het « duidelijk politiek akkoord » dat zij daarover hebben gesloten. Maar het is inmiddels toch zonneklaar geworden dat
CVP en BSP op die zaak een sterk verschillende kijk
hebben, zoals trouwens publiek werd toegegeven door
minister Tindemans. De CVP zegt verder te willen gaan
op de weg van de « regionalisering » terwijl de BSP het
al méér dan welletjes vindt en eerder geneigd is de unitaire weg terug te gaan. De « grote meerderheid » waarop
de h. Martens meent te kunnen steunen bestaat uit twee
groepen die op tal van punten het tegenovergestelde willen.
,
,
,.
Daar de meerderheidspartijen met over de nodige biezondere meerderheid beschikken zal iedereen, in het
parlement, voor zijn verantwoordelijkheid worden geplaatst. Dit is een valse redenenng. Het recente verleden
toont aan dat de regering naar aanleiding van de grondwetsherziening op zoek IS gegaan naar PVV-PLP-steun.
Ook buiten het parlement werden daarover onderhandelingen gevoerd. De prijs van die steun hebben de Vlamingen moeten betalen, o.m. in de vorm van de vervroegde invoering van de « liberté du père de familie » !
En nu is de regering wéér op zoek naar oppositie-stemmen die haar aan de biezondere meerderheid moeten helpen, tot onder de palmbomen van Kinshasa toe.
De h. Martens is blijkbaar diep onder de indruk gekomen van de bezweringen van de h. Van Eynde...
Paul Martens.

de bsp is de laatste unitaire partij
Na de congressen, tijdens het voorbije weekeinde (van de Waalse PLP, het FDF en de Brusselse PLP) hebben politieke waarnemers vastgesteld dat de federalistische stroming in het Waalse
landsgedeelte majoritair is geworden. Men mag immers niet uit
het oog verliezen dat er in de Waalse PSB ook heel wat federalisten schuilen, die momenteel de bek in de pluimen moeten houden
aangezien de unitaristische koers van het tweespan Leburton-Van
Eynde voorlopig nog de strakke lijn is binnen de partij. Deze taktiek van Leburton, ingegeven door partij-overwegingen en persoonlijke ambities, is echter een gok die de PSB in het Waalse
land duur kan te staan komen. Het weekblad « Combat » schreef
vorige week nog dat de verdeling van de regionale expansiekredieten, die weldra aan de dagorde staat, een test zal zijn voor de
strategie van Leburton (de « nationale solidariteit »). Kan hij op
die manier méér geld voor Wallonië uit de zakken van de Vlamingen toveren, dan kan hij op die weg nog een eindweegs verder
gaan. Slaagt hij daar echter niet genoegzaam in, dan zullen de
Waalse « federalisten » van alle slag bovenarms op hem en zijn
partij vallen. Waaruit nog maar eens blijkt waarom het alle Walen, of het nu « federalisten » of « unitaristen » zijn, voornamelijk
is te doen : geld voor Wallonië !
Niettemin, het federalisme in
al zijn verscheidenheid verovert momenteel sprongsgewijs
de geesten. Er is een tijd geweest, nog niet zo heel lang geleden, dal dit woord uitspreken
bijna als een anti-vaderlandse
daad gold. Het was de tijd dat
alleen de Volksunie deze structuurwijziging ernstig voorop
stelde. Jawel, er waren voordien al enkele denderende congressen van Waalse socialisten
geweest, maar wie nam die au
sérieux ? Vandaag bekent de
meerderheid van de Waalse
parlementsleden zich voorstander van het federalisme, wat
zij daar ook mogen onder verstaan.
Zelfs het zo Brusselse FDF
flirt steeds meer met de federalistische gedachte en tijdens
het voorbije weekeinde namen
sprekers op het congres van de
«PLP de la region Bruxelloise»

geregeld de term « regionalisatie » in de mond, zonder dat
een van de aanwezigen een
hartinfarkt kreeg. Natuurlijk,
met die francofone Brusselaars
hoeven wij ons niet zoveel illusies te maken : « federalist »
of « unitarist », allen zijn ze
voorstander van een zo groot
mogelijk Bruxelles. En op dat
punt valt er met ons natuurlijk helemaal niet te praten.
En in Vlaanderen ? Uit de
verkiezingscijfers kan iedereen
duidelijk opmaken dat haar
ondubbelzinnig federalistische
stellingname de Volksunie in
de voorbije jaren zeker geen
elektorale windeieren heeft
gelegd. In de CVP schuilen tal
van overtuigde federalisten,
maar zij zullen er in de Wetstraat niet voor uitkomen zolang hun partijleiding daarvoor
niet het sein op groen zet. De
CVP wordt momenteel geleid
door iemand die het nooit on-

der stoelen of banken heeft gestoken voorstander te zijn van
wat hij een « unionistisch federalisme » noemde. Maar natuurlijk, tussen droom en
daad...
De PVV, die in 1968 nog driftig met de Belgische vlag
zwaaide en die toen het laatste bolwerk wilde zijn van het
Belgisch
unitarisme,
heeft
blijkbaar enige lessen getrokken uit haar nederlaag van
toen. De voormalige Pest Voor
Vlaanderen hult zich vandaag
waarempel in de plooien van
de Vlaamse leeuwevlag. Willy
De Clercq, die zicht destijds
wel wachtte mee te doen met
de tricolore hysterie van Vanaudenhove, is vandaag PVVvoorzitter. Op federalistisch gebied heeft hij zeker nog geen
geloofsbelijdenis
afgelegd,
maar hij houdt zich de laatste
tijd op dat terrein toch opvallend op de vlakte.
Aan de BSP-houdmg hoeven
wij niet veel woorden te verspillen. Zelfs de minst politiekgeintereseerden in Vlaanderen
weten vandaag dat de BSP de
unitaristische vlag van de PVV
heeft overgenomen Haar leiders rekenen kennelijk op de
spreekwoordelijke apathie (op
communautair gebied)
van
haar kiezerskorps. Zij is de
laatste partij die er prat op
gaat het unitarisme te verdedigen en al wie op de regionalistische weg verder wil gaan,
krijgt af te rekenen met haar
rem- en sabotagemaneuvers.
Vandaag staat de BSP het autonomie-streven van de ^''lamingen in de weg. Dat het bewuste Vlaanderen daaruit de
nodige conclusies trekke.

g o l f van prijsstijgingen
De minister van Economische Zaken heeft deze
week gemeend te moeten waarschuwen tegen
een dreigende inflatie, die voortdurende prijsstijgingen en bijgevolg koopkrachtvermindering
voor gevolg zou hebben. Hij voegde er nog aan
toe — waarschijnlijk tot groot ongenoegen van
zijn partijgenoot Debunne, de voorzitter van het
ABVV — dat de looneisen dus binnen redelijke
perken moeten worden gehouden.

zie blz. 5

Dat de prijzen onophoudend stijgen is een feit,
iedereen kan het vaststellen. De regering, waarin de h. Simonet een belangrijke positie bekleedt,
geeft trouwens het voorbeeld : op 1 juni werd
de telefoon zomaar ineens 33 % duurder, terwijl
ook de posttarieven fors omhoog gingen. Koppel
dit aan de reeds drastisch verhoogde kijk- en
luistergelden, de duurdere spoorwegtarieven en
de hardnekkige geruchten over een dreigende
verhoging van de direkte belastingen, en je
snapt direkt dat Simonet zich met zijn waarschuwingen best vooraf tot de regering zou richten waarvan hij deel uitmaakt. De tomeloze en
niet altijd verantwoorde stijging van de regeringsuitgaven is een van de grote oorzaken van
de huidige situatie. Bovendien zou de h. Simonet
ook zijn eigen partij, de BSP, eens behoorlijk
mogen kapittelen. Waar de BSP-ers mee aan het
bewind zijn wordt er nogal eens luchtig met de

openbare financiën omgesprongen. Als «troost»
wordt er dan wel bijgezegd dat het nodige geld
maar gehaald moet worden waar het te vinden
IS nl. bij de grote inkomens, maar dat gebeurt
juist niet. Het is altijd weer de onfortuinlijke
Jan-met-de-pet of met-de-witte-boord die mag
opdraaien voor de capriolen van onze grote
staatslieden. Destijds, toen de BSP geen deel uitmaakte van de regering, hebben zij deze eeuwige
belastingsbetaler Honoré Gepluimd genoemd.
Zodra zij echter mee aan het roer zitten wordt
er over Honoré niet meer gesproken en als de
oppositiepartijen daar even aan herinneren dan
worden zij voor demagogen uitgescholden. Zo
werd het ook « demagogie » genoemd toen de
Volksunie en andere partijen tijdens de jongste
verkiezingsstrijd voorspelden dat het parlement
vervroegd werd ontbonden omdat de BSP en de
CVP, als gevolg van hun sinterklaaspolitiek tijdens de voorbije jaren, zinnens waren na de verkiezingen duchtig in de zakken van de belastingsbetalers te tasten. Amper enkele maanden na
die verkiezingen geven ze nu zelf grif toe dat
er absoluut nieuwe middelen moeten worden gevonden. In het zoeken naar die middelen geeft
deze regering-Eyskens al evenmin blijk van verbeelding als alle vorige regeringen : het is altijd
weer bij Honoré Gepluimd dat ze komen aaakloppen met een doodernstig gezicht.
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en gij
inspraak
Jn de politieke tribune sprak
men vertegenwoordiger
van de
CVP. Hij had het over de intpraafc van de kiezers.
Volgens
kern moeten de mensen
zich
wat meer bezighouden met de
politiek, maar als
volksvertegenwoordigers
en
senatoren
liiet mogen weten waar het
geld naar toe gaat van de
ttaat. hoe zullen de kiezers dat
dan weVen ? Daarbij h.et is
toch een CVP-regering die wij
al jaren hebben, het is dus zij
die inspraak moeten
verlenen.
Wat de kumuls betreft
van
de burgem,eesters van belangrijke gemeenten, is een profestoraat niet belangrijker.
Wat
de ouderdom betreft is 't weer
(fens niet voor allen gelijk, sommigen moeten zich terug trekken,
anderen weer niet. Het
gaat om de persoon.
Ten slotte sprak de heer Martens over de Vlamingen.
Kunnen loij dat Vlamingen
noem.en ? Is het niet de CVP-regering die Komen en Moeskroen aan de Walen heeft geschonk'en en dan de Voerstreek.
Is het niet de CVP die steeds
maar toegevingen heeft gedaan
aan de Walen, die aan de minderheid van de bevolking
zoveel zeggenschap geeft als de
meerderheid,
alsook
evenveel
m,inisters en dan nog ministers,
die de taal der
meerderheid
van de bevolking niet
kunnen
spreken. Is het niet de CVP die
reeds jaren dat
onrechtvaardig
pensioenstelsel
laat voort bestaan en dat durft dan nog ons
vertrouwen vragen !
R.B.,
Torhout.

onderwijsvernieuwing
De Werkgroep
L.0. - L.E.
stuurde aan de heer Beirnaert
van het Pedagogisch
Bureau
N.V.K.N.O.
volgende
brief,
waarvan
kopij aan de pers
werd bezorgd :
« De leerplankommissie
lichamelijke
opvoeding
en expressie van de afdeling
Menswetenschappen,
bijeengekomen
in werkvergadering
op 13 mei
1972 te Heverlee, betreurt tenzeerste
volgende
punten
in
verband met h<et V.S.0. en verzoekt dringend
er
voldoende
aandacht aan te besteden : 1.
discriminatie
die bestaat
tussen het vrij en
rijksonderwijs
inzake opname in de voorgestelde
lessenroosters
van de
uren L.0. Waarom enkel in 1
VSO drie uren L.O. en verder
slechts twee ? In de oriëntatiecyclus van het
rijksonderwijs
is h'et wél mogelijk drie uren
L.0. te voorzien bij de gemeenschappelijke
vakken. 2. in het
vrij onderwijs wordt in alle talen gezwegen over de fundamentele optie sport : de sporthumaniora.
Is en l}lijft de L.0. dan een
bi/komstigheid
in het vrij onderwijs ?
Mogen wij niet hopen dat
voor de noodzaak van de L.O.
in de begeleiding van de persoonlijkheidsontwikk>eling,
voor
de eis van een
verantwoorde
sportbeoefening
in onze samenleving niet meer dient
gepleif
Of toch •>
In pedagogische
kringen
is
men wellicht
wel
overtuigd
van de behoefte bij de leerlingen maar ontbreekt
het misOFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPU
I NK A
Tumhouta«baan 406 - Borswtioul
T n . 03.30.70.00

schien aan vertrouwen
in de
leerkrachten.
H'et is slechts na de form,ele
belofte aan de leden van de
werkgroep deze feiten
schriftelijk aan te klagen en er de nodige
voorzichtige
ruchtbaarheid aan te geven dat de werkzaamheden
konden
aangevat
worden.
Wij vrezen
dat' in de toekomst het moeilijk zal worden
onze mensen voor
onderwijsvernieuwing,
of bezinning
op
L.O. warm te maken indien de
overheid hen steeds met het
klassieke kluitje in het evenmin onbekende riet blijft sturen.
In opdracht van
en namens de werkoroep
L.O.-L.E.
ondertekend
:
Jos Fabré.
vakwerkleider.
gibraltar
De traditionelen,
de Numismatiekers,
penningdeskundigen
'en verzamelaars
hebben
visioenen. Zij zien de
Volksunie
in een apokaliptische
donderslag uiteenspatten.
Onze voorzitter harakiri plegen met het
Zwaard van Ardoewaan,
Hugo
Schiltz danseur mondain
worden in den « Boeuf sur Ie toit »
en onze geliefde Nelly Maes op
haar blote voeten naar Compostella trekken als boetedoening voor ge weet wel wat (Ve
veel dansen).
Arme, arme stumperds,
de
Berchemse
Misthoorn,
handlanger van Edmond
Ie Frisé
geeft als hij het over de Volksunie heeft de indruk
kompleet
gaga te zijn, hij kwijlt er van.
Tot zelfs gentlemen Jim, alias
Manu Ruys, de best gecamoefleerde volk smisleider kan zich
niet xüeerhouden (op bevel ?)
mee te huilen in het
vernietigingskoor van de
Volksunie.
De werkelijkheid
? De rots
van Gibraltar is een
wakkelig
g ev al vergeleken
met
de
Vlaams nationalistische
overtuiging van de
Volksunisten.
Een Vlaams nationalist gaat als
zodanig de eeuwigheid
in, of
hij is het nooit echt geweest.
_ Een krabbenmand
is een rustig geval vi'ergeleken bij het
gewriemel
in de
traditionele
partijen. Die onenigheid,
dat
met getrokken
messen
tegenover elkander staan is voor 90
% te wijten aan het bestaan
van de VU, en van de konstante
vooruitgang
van het
Vlaams
nationaal bewustzijn
van ons
volk. Komt daar nog bij dat de
Volksunie zonder verpozen
de
vieze etterbuilen
doen uiteenspatten die zonder de VU rustig zouden blijven
aanzwellen.
Hoe kan een Vlaamse
werknemer, zonder een nog niet gemeten graad van idiotisme ook
maar
een fraktie
van
'een
seconde
veronderstellen
dat
kleurpolitiekers
zijn
belangen
behartigen
? Legt een zinnig
mens zijn lot in handen
van
multi-miljonairs
en ploetokraten van het ergste soort ?
M.C.,

zodat er steeds een
afstand
bleef van 20 tot 30 meter tussen rijkswacht
<en betogers.
Zonder
aanleiding
en zonder
waarschuwing
zette de rijkswacht plotseling haar waterkanonnen
in. Op dat
ogenblik
werden wel enkele
plakkaatjes
in de richting van de rijkswacht
geworpen,
maar
deze
konden uiteraard niet zo ver
gegooid worden. Ook tegen de
verwachting
van de plaatselijke politie in begon de rijkswacht toen traangas naar de
(vluchtend<e !)
betogers
te
schieten.
Enkele arrestanten,
waarvan
soinmigen uit auto's of bussen
gehaald werden, werden hardhandig
aangepakt.
De rijkswacht
verspreidde
hierover drie versies,
waarvan
de laatste nog de meest aannemelijke is, nl. dat ze vernomen
hadden
dat er
knokploegen
zouden zijn. De twee
'eerste
versies zijn leugens die er louter op gericht waren het bij de
publieke opinie te doen : het
werd op de franstaligen,
of op
de RAL gestookt.
Er
waren
franstaligen,
en
er
waren
Trotskisten,
maar zeker
geen
knokploegen.
Als lid van de eigen ordedienst kan ik U daarbij Verzekeren dat beide groepen
zich,
op een drietal individuen
na,
onberispelijk
gedragen
hebben.
K.V G,
Antwerpen.
stadhuis

V i s m i j n 44 te OOSTENDE
Verse vis rechtstreeks aan v e r b r u i ker voor diepvries, wek ontvangst
!N 'T SPINNEWIEL

E. Dubois-Van Hemeiryck
Grote keus van aparte ge'-.chenken
K O N I N G I N ASTRIDPLEIN 8
EEKLO
—
TEL. 09 77.39 79

Uw correspondent uit Nederland schrijft : « Dat het vroegere stadhuis van
Amsterdam
in deze tijd ongeschikt is om
als raadhuis van de hoofdstad
te fungeren
begrijpt
ied'erIn werkelijkheid
begrijpen
steeds meer mensen
dat dit
prachtige, door Vondel
bezongen, stadhuis van Jacob van
Campen (1648), het enige gebouw is dat de
representatieve
functies van een stadhuis
op
waardige wijze kan
vervullen
en dat de administratieve
di'ensten toch altijd in
kantoren
verspreid zullen blijven
omdat
ook het nieuw ontworpen
gebouw ze op geen stukken
na
kan
bevatten.
Het nieuwe stadhuisplan
van
een Weense bouwmeester
die
Amsterdam
nog nooit had gezien, is een gruwel voor ieder
die iets aanvoelt of b<egrijpt
van Amsterdam
als
grootste
oude binnenstad
van
Europa,
en de, uit haar wezen als haven- en handelsstad
gegroeide,
geheel eigen
bouwstijl.
In de bijdragen van uw correspondent
ontbreekt
elk besef voor het eigen culturele wezen en ieder spoor van een
volksnationalistische
overtuiging.
R.V.A.,
Amsterdam.
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Gevelstenen - B e w a p e n i n g t e g e n
barsten en scheuren in u w schilderwerk - V e r v e n
Speciale prijzen voor «Wij>-lezer»

H. PELEMAN - M A R C K X
Van den Nf^stelei 16 • A n t w e r p e n
Tel 3 9 1 9 27
TV - RADIO
ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN
HERSTELLINGEN A A N HUIS
TV PELMAR 61 scherm
12.500 fr i.p.v 18.950 fr.
A n d e r e merken grootste k o r f i n g
T.V. V A N A F 9 000 F

|. WILLEMS
Ernest Jouretlaan 57 - Edegem
Tel. 57.32.80

ELECTRA-BREE

« PALLIETER »
Lokerse baan 15
9140 Zele
—
Tel. (052)45410
—
OOK KOUD BUFFET l
—

ESTHETICA
Schoonheidsinstituut
Parfumerieartikelen
Dambruggestraat 55 - A n t w e r p e n
Tel. 33.72.99

Verlichtingsgroothandel

MARC DE VRIESE
(het betere g e n r e )
ASSEBROEK
BRUGGE
200 m buiten de Kathelljnep.
Grote baan Brugge-Kortrijk
40 m toonvensters - meer dan 1 000
verschillende
verlichtingselementen
O p e n van 8u30 tof 20 uur.

MARC U Y T D E W I L G E N
Wouter Haecklaan 6
Tel. 21.66.99 UW KLEUREN T.V.
Koop b i j ons in

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

VLAAMSE

in Blankenberge-aan-Zee I
— V l a m m g e n huur b i j V l a m i n g e n —
« Villa Christina » heeft 4 appart ter
uwer beschikking en Is gelegen op
50 m van het strand - Inl en prosp
te bekomen bij
H. V A N RIJSSEl
K. Boudewijntaan 25, B l a n k e n b e r g *
Tel (050)41201

"DE PRIJSBREKER"
van het goede meubel
Groenstraat 84 . A n t v / e r p e n
bij Carnotstraat en Turnhoutsebaan
Keizerstraat ( M a r k t - Ternat)

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE !
De ideale oplossing b i j :

VERZEKERINGEN V A N ALLE AARD !
LENINGEN V A N ALLE SLAG !
KONTAKTEER
IN
VERTROUWEN

WEST-LITTORAL
Leopold II laan 212 - Tel. 058 526.29
8458 OOSTDUINKERKE
— PROSPEKTUS OP A A N V R A A G —
V e r h u r i n g - V e r k o o p v a n villas
Appartementen - Bouwgronden

LUC T H I B A U T & CO
(03)27.43.34

CARDON^EURINCK

Fietsen

Bromfietsen Gazonmaaiers
A l l e herstellinqen
Nieuvi/baan 120
1742 St-Katherina-Lombeek
Tel. 053/67919

MET
VOLKSWAGEN
GEEN
PROBLEMEN

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

schilder- en b e h a n q w e r k e n
Vloerbekleding

ALEX DE N I L

Cafe-Restaurant

Rozenstraat 18
1742 St-Katherina-Lombeek
Tel. 0 5 3 / 6 7 8 8 9
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DE

PLUIM

OVERMERE-DONK
w o r d t o p n i e u w uitgebaat door d e
FAivllLJE LATEIR
vanaf 19 mei 1972
ONZE SPECIALITEIT : Paling in
't groen met verse t u i n k r u i d e n
Tel. (09)79.51,51

A l v o r e n s een gitaar te kopen,
kom u w keuze maken b i j

DE MONTE
Adegemstraat 9 - 2800 Mechelen
Tel. 015/150.34
Naamsesiraat 178
3000 Leuven
Tel. 016/310.50
Deskundige v o o r l i c h t i n g l

SANITAIRE- en
KEUKENINSTALLATIES

F. LAMBRECHTS
ABD.
Braeckmansstraat 34, RUMST
Veerstraat 91
RUMST
TeL (03)78.33.97 - (03)78.13.71
Erkend verdeler van
a a n b o u w k e u k e n s TIELSA
TIELSA geeft u modern
en nuttig komforf

BLONDEEL

verbazing

TAPI)TWEVERI|

Broekstraat 138 140 - 9160 Hamme
Tel. 48175 - 49135

Voor een PRETTIG VERLOF

Huis

en 7 - Deurno
21.66.90
TECHNICUS
vertrouwen!

W e v e r i j V A N HOUTE
Tapijten - Vaste v l o e r b e k l e d i n g
W o o l m a r k . N y l o n - Draion
Garantiemerk «Prado» - »VT.W.»

NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS
Sekretans
J WEYNF
Leuvenselaan 43
3300 TIENEN
Tel (016)834.35

(03)27.75.86

P.V.B.A.

Boneputstraat 28 - BREE
Tel. 011/65.183 en 66.477
Staatsbaan 1 - HALEN
Tel. 013/41.742 en 41.743
MIELE
AEG - LINDE

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

Tel

BEIAARD

VLAAMSE GEZELLIGHEID
T r e f p u n t v a n de V l a m i n g e n
— Stemmige muziek
—
M e v r o u w LAURENT DELEU
Kortrijksestraat 3 - MENEN

DEPREZ P.V.B.A.
V i s m i j n 104
—
Zeevi<:oropthandel

Alle

De redaktie draagt 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.

UURWERKEN DE MOOR
Specialist luiste f i j d
Schooldreef
19
—
Gentbruggo
INTERNATIONAAL OPTIEK
Europese m o d e b r l l l e n
Schooldreef
21
—
Gentbrugge

Zaakvoerder ) A N DF MOOR

Vlaamse, gothische stijlschouvx ?
of sierschouw naar eigen keus,
in
volslagen
art-sanaatswerk !

amsterdam

Tervuren.

lu uw nummer van 6 mei jl.
las ik tot mijn verbazing
dat
de incidenten
van 30 april te
Brasschaat
uitgelokt
waren
door franstaligen.
Mijn verbazing is des te groter,
omdat
« Wij » het eni^
blad is dat
deze rijkswachtversie
zo kritiekloos overgenomen
heeft.
De feiten waren wel enigszins anders. Na de officiële ontbinding van de
manifestatie,
die tot dan toe zeer
ordelijk
verlopen
was,
trokken
de
meeste betogers verder, in de
richting van «Vrij en Vrolijk»,
die ook dte richting was naar de
bussen.
De rijkswacht
vond het nodig hard en voorbarig op te
treden, en dit zo openlijk mogelijk, en op de domste plek :
in de dorpskom. Plots waren ze
er, tussen de manifestanten
én
hun bussen. De betogers
zijn
onmiddellijk
achteruitgeweken,

Firma A N T O I N E BOVIT

St-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE
Schilder- b e h a n g - en
decorafiewerken
Plaatsen van v l o e r b e k l e d i n g e n
Tel. 09/70.65.39
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hebben we het dan lo heerlijk ver gebracht ?
De jongste weken bewijzen de Walen eens te meer dat ze heel
wat minder konformistisch zijn en heel wat beweeglijker dan de
Vlamingen. En eveneens, en eens te meer, dat ze de kunst van de
politieke afdreiging als weinig anderen verstaan.
De beredeneerde durf van de PSC-voorzitter Nothomb — die
de zogeheten Vlaamse politieke wijzen een jeugdige flater noemen ! — het kongres van de Waalse PLP en de reakties van de
Waalse socialisten zijn er de jongste bewijzen van.
Eens te meer zitten de Vlamingen er wat verstomd op te kijken.
Wat osachtig, zoals Marnix Gijsen, die ook al wel eens verkeerde
dingen zei, ze ooit betitelde. Politieke stroomversnellingen liggen
hen nog niet. Zij moeten die, wekenlang, zo niet maandenlang
herkauwen en hebben dan gewoonlijk al aan het kortste eindje
getrokken.

tediensten van Hoofdstad-Brussel, in ruil voor de gelijke verdeling van de hogere ambtena;
ren nationaal. Weet men het
nog ? Thans heeft minister
Van Elslande een studiekommissie opgericht om te zien of
die wet voor Brussel kan toegepast worden ! Wat hem moet
toelaten ze niet toe te passen !
Ja men wil deze gelijke verdeling van de gemeenteambtenaren te Brussel nog eens opnieuw in een globale bundel of
pakket steken, eveneens de
taaifaciliteiten in Komen-Moeskroen, Edingen om ze ons opnieuw te verkopen. Voor nieuwe toegevingen.

In een tijd dat de zelfvoldaanheid zich van sommige
Vlamingen heeft meester gemaakt is deze Waalse stroomversnelling dubbel gevaarlijk.
De Vlamingen hebben wat
geld en wat diploma's en een
gunstiger ekonomische situatie, wat maakt dat degenen die
niet vechten durven gemakkelijk zichzelf wijsmaken dat alles vanzelf in orde komt. « Wir
haben es so herrlich weit gebracht » klonk het reeds in
Faust. « Wij zijn al zo heerlijk
ver opgeschoten » juichen sommige Vlaamse dagdromers, die
niet willen zien dat we weinig
krijgen en uiterst duur betalen. Vraag degenen die alle risiko's en alle strijd schuwen
geen inspanning, dat is te veel
gevraagd. Kritiekloze zelfoverschatting, die in slaap wiegt,
inhoudloze uiterlijke stijl die
dodend is.
De ergste dreiging, die thans
op de Vlaamse beweging weegt
is dit idioot optimisme, die gewoon politiek onverstand of erger nog, lafheid, verbergt.
Het is erger nog dan het
doelbewust bedrog, het doelbewust volksverraad dat de BSP
in Vlaanderen aan de dag legt.
Als er ooit Vlaamse incivieken
bestaan hebben, dan zijn zij
het wel.
De Walen zijn door PSCvoorzitter Nothomb in het offensief gegaan — wat deed on-

En men zal wel Vlamingen
vinden die dit staatsmanskunst
zullen noemen.
Heel dit Waals gebeuren bewijst eens te meer hoe weinig
politiek geschoold de kleurpartijen in Vlaanderen wel zijn.
Terwijl Walen en Brusselaars
alles eisen, vragen de kleurpolitici uit Vlaanderen niets.
De BSP zeker niet. Die zoekt
elke dag naar nieuwe geschenken om hun Waalse partijgenoten nog wat over hun federalisme te doen zwijgen. En de
CVP aarzelt altijd wel even
doch laat zich door de BSP
naar telkens nieuwe toegevingen leiden.
De CVP in Vlaanderen
droomt alleen van regeringsdeelname en heeft daarvan in
de Standaardredakteur Ruys
een advokaat gevonden. Een
ontwikkeling in federalistische
zin, zoals bij hun Waalse partijgenoten moet men bij hen
echter voorlopig niet verwachten. Daarvoor missen ze durf
en Vlaamsgezindheid.
Dat de CVP zich echter gelijk een lam laat leiden door
de BSP en zelfs niet durft wat
voorzitter Nothomb en de PSC
durf is ergerlijk. Mogen en
durven zij dan niets ?

dertussen de CVP-voorzitter
Martens ? — de Waalse PLP
ging het federalistisch pad op
— de « Vlaamse » PVV had
het ondertussen over drugs —
de Waalse socialisten eisten de
Voer — de « Vlaamse » socialisten holden hen na om hen
dit geschenk aan te bieden.
Eens te meer bleek de jongste weken duidelijk welke leerjongens, zonder veel politieke
aanleg, de kleurpolitici in
Vlaanderen wel zijn. Nooit nemen zij een initiatief, altijd
zijn ze ten achter op hun Waalse kollega's. Net of de Vlamingen in dit land de hefbomen
van de macht al in handen
hebben en niet de Franstaligen.
De Franstaligen in dit land
zijn meesterlijke afdreigers.
Het chantagewapen hanteren
ze op een uitstekende wijze.
Ze hebben de Vlamingen hun
politieke meerderheid afgetruggeld door hun dreigementen. De Vlamingen kregen
daarvoor — weet men het nog?
— de gelijke machtsverdeling
in Hoofdstad-Brussel. De Vlamingen kregen ooit de Voerstreek in ruil voor KomenMoeskroen — weet men het
nog ? — Thans moet die Voerstreek een Brussels tweetalig
statuut krijgen.
De Vlamingen kregen ooit
de gelijke verdeling van de hogere ambtenaren in de gemeen-

In die krant is Manu Ruys dus de « eminence
grise » van de politieke redactie. Als hij het
zover heeft gebracht betekent het dat zijn bazen biezonder tevreden zijn over de wijze waarop hij in al die jaren de hoger geschetste « lijn »
heeft gevolgd.
Many Ruys is een begaafd journalist met een
fijne pen. Biezonder gevaarlijk bijgevolg, aangezien hij zijn gaven in dienst stelt van de
beloMgen t>an de jummloze vennootschap De
Stawdoord. En de belangen van die N.V. vallen
nu echt met altijd samen met die van het
Vlaamsbewitste
Vlaanderen. Naar aanleiding

deze week

donderdag
• Op een perslunch van de Belgische Wegenfederatie stelt minister De Saeger een nieuwe verkeersbelasting in het vooruitzicht.
• De leiders van de Waalse partijen, de socialisten uitgezonderd,
komen o.l.v. PSC-voorzitter Nothomb een tweede maal bijeen om
van gedachten te wisselen over de gemeenschapsvraagstukken.
• Eerste-minister Eyskens verklaart dat hij, in overeenstemming
w i m jorissen, met de ministers van de CVP-PSC, van de nog al te handelen
« communautaire » aangelegenheden een globaal pakket wil masenator. ken.
• In de streek van Vielsalm betogen landbouwers en natuurliefhebbers tegen-de aanleg van een nieuw militair oefenterrein.
• Te Evergem in de Gentse Kanaalzone wordt een school gesloten wegens verregaande luchtvervuiling, veroorzaakt door nabijgelegen fabrieken.
vrijdag
• De kabinetsraad stelt een tijdschema op voor de afhandelingr
van de gemeenschapsvraagstukken. Vóór 1 oktober wil de regering klaar komen met de regionalisering (oprichting van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, uitvoering van art. 107
quater van de grondwet en de economische decentralisering), de
toepassing van de taalwetgeving (in de taalgrensgemeenten, de
hoofdstad, de centrale diensten, de Sabena), de culturele autonomie, de instelling van een Duitse cultuurraad en de oprichting van
een autonoom kanton van de Voerstreek. Tevens wordt meegevan het meest recente politieke spelletje dat deeld dat de eerste bijeenroeping van de Brusselse agglomeratieRuys, in afspraak met zijn
krantendirekteur, raad voorzien wordt voor 8 juni (inmiddels werd het reeds 12
speelt, beschrijft Verleyen dit als volgt : « De
juni) en acht dagen later zullen de leden van de nederlands- en
laatste maanden is Ruys in zijn hoofdartikeltjes franstalige cultuurcommissies van Brussel worden aangeduid.
aan een boeiende maar breekbare operatie bezig : hij wil de Vlaamse PVV-ers opnieuw uit zaterdag
de politieke kou halen. Grootjans, Vander Poor• Te Brussel houdt de Vlaamse juristenvereniging een geslaagd
ten, Declercq : ze raadplegen hem en leggen congres.
hun mapjes over het neo-liberalisme voor. Aan • Te Nieuwpoort wordt door een duizendtal voornamelijk jongere
de overkant van de luidop beleden en stukgebetoogd tegen de duinenverkaveling in De Panne.
bahbelde progressieve frontvorming, groeit zo mensen
• Te Namen begint het tweedaags congres van de Waalse PLP en
iets veel stevigers en eleganters : de mogelijk- te
Brussel die van het FDF en van de PLP « de la region Bruxelheid van een nieuwe roomsblauwe regerings- loise
».
coalitie, na de onesthetische dictatuur van de
BSP-voorzitters in de Wetstraat. En achter dit zondag
alternatief voor morgen ligt dan weer een po- • Op een VVB-meeting te Antwerpen zegt voorzitter Daels dat
litiek en economisch klimaat waarin De Stande betoging te Vilvoorde (op 15 oktober a.s.) een nieuw dynamisch
daard N.V. verder kan uitdijen onder de fijne verzamelpunt
moet worden en een nieuwe doorbraak van de
handen van de merkwaardigste
krantendirec- Vlaamse beweging
moet inluiden.
teur in dit land. De Smaele. Morgen woont de
grootste grafische industrieel van Europa in • Te Antwerpen gaat het 35e Vlaams-Nationaal Zangfeest door
in aanwezigheid van 25.000 Vlamingen. Het thema van de rede
Vlaanderen, dat staat nu al vast. En Ruys wil
van ANZ-voorzitter Portier : « Federalisme nu ! ».
met deze man meegroeien ».
• De Waalse PLP besluit haar congres met een ifederalistische geEen en ander verklaart waarom de h. Ruys loofsbelijdenis. Ook het FDF opteert steeds meer voor een vorm
de laatste maanden de geringste beweging m van federalisme, terwijl zelfs de Brusselse PLP niet afkerig schijnt
het kamp van de Vlaamse PVV met sympathie- van een verdere « regionalisering », mits behoud van de Brusselse
ke aandacht volgt en in zijn krant een goed expansiemogelijkheden (...)
plekje bezorgt. Het verklaart ook waarom hij
maandag
geen gelegenheid laat voorbijgaan om te wijzen
op « verdeeldheid » in de Volksunie, zoals hij
• Het CVP-hoofdbestuur besluit in negatieve zin te antwoorden
geregeld tracht sommige VTJ-vertegenwoordi- op het voorstel van de VU-voorzitter tot Vlaams overleg.
gers, wiens optreden hem niet ligt, aan het pu- • Topoverleg tussen de leiders van de meerderheidspartijen en
blieke misprijzen over te leveren. Neemt de de regering (zie foto boven). De door de regering uitgewerkte
h. Ruys zich wellicht voor, in het vooruitzicht timing voor de afhandeling van het gemeenschapsdossier wordt
van de nieuwe frontvorming die hem voor de goedgekeurd. CVP en BSP beloven alle steun aan de uitvoering
geest zweeft, in de Volksunie het koren te van het regeringsprogramma terzake. PSC-voorzitter Nothomb
scheiden van wat hij als kaf wenst te beschou- belooft donderdag een einde te maken aan het Waals overleg.
wen ?
dinsdag
• Leden van het PSC-hoofdbestuur menen dat het nuttig zou zijn
dat op het Waals topoverleg een gelijkaardig initiatief op Brussels viak zou worden genomen .
• Emiel Janssens volgt senator Bascour op als voorzitter van de
PVV-federatie van het arr. Brussel («Blauwe leeuwen»).
woensdag
• De inhoud van de antwoordbrief van CVP-voorzitter Martens
wordt vrijgegeven (zie p. 5).
• De schoolpactcommissie stelt voor de VU, het FDF-RW en de
KP bij het opstellen van het nieuwe schoolpact te betrekken, zo
zij de beginselen van het eerste pact onderschrijven.

het subh'ele spel van manu ruys
In het weekblad « Knack » van 24 mei jl.
heejt ex-Standaardredacteur
Frans
Yerleyen
een boeiend portret getekend van de « grijze
eminentie van de politieke redactie » van De
Standaard : Many Ruys. En vlot geschreven
tekst die Vlaamsgezinde en goedgelovige lezers
af en toe loel ejje met de ogen doen knipperen.
Bijvoorbeeld dit : « Er is veel dat de trouwe
Standaard-lezer weet, maar ook veel waarvan
hij slechts een vermoeden heeft. Dat leidt bijvoorbeeld tot het klassieke misverstand over
de « wisselvalligheid » van De Standaard (Ruys)
ten opzichte van het Vlaams-nationalisme en de
Volksunie. Bij veel flaminganten leeft de vanzelfsprekende idee dat Ruys met zijn hart eigenlijk aan de kant van de onomwonden Vlaamsgezindheid van de motieschrijzer en de eisensteller
staat. « Pas wanneer er verkiezingen op til zijn,
slaat hij om en volgt weer braaf de lijn ». « Dat
is natuurlijk niet zo » zegt Frans Verleyen (en
hij kan er iets van weten) want « de lijn van
De Standaard is en is altijd geweest die van de
Vlaamse, cultureel gerichte kristendemocratie ».
Met andere woorden : De Standaard is een
CVP-krant en is dat altijd geweest, met alles
wat dit inhoudt. Wel verkoopt zij het politieke
credo van deze partij op een subtiele, behoedzame wijze. Bijna onmerkbaar, met de druppelteller beïnvloedt zij o.m. de opinie van haar
goeddeels Vlaams-nationalistisch
lezerspubliek.
Het ergste is echter dat zijn door bepaalde invloedrijke kringen van het Belgische establishment zowat beschouwd wordt als de barometer
van de Vlaamse intellectuele opinie. Als De
Standaard het licht op groen zet voor bijvoorbeeld de invoering van de « liberté du père de
familie » te Brussel, dan lijkt de zaak in regeringskringen
beklonken.

Leden van de regering pleegden overleg met de voorzitters vart
de meerderheidspartijen. Vanwaar en waarvoor dit plotse topoverleg ?
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"halt" befoogt
De onlangs opgerichte
drukkingsgroep « HALT »
(handelaars, ambachtslieden,
land- en tuinbouwers) wil
op zondag 11 juni te Eke en
St. Denijs-Westrem betogen
enerzijds tegen de inplan,
ting van de nieuwe Makro
te Eke en anderzijds tegen
de groteske komedie rond
de bouwvergunning van de
Superbazar te St. DenijsWestrem. Een autokaravaan
zal te Asper worden gevormd om zich vervolgens
over Eke en De Pinte naar
St. Dentjs-Westrem te begeven. Op het Gemeenteplein
van St. Denijs-Westrem zal,
met of zonder toelating, door
de organisatoren een sekretariaat worden gebouwd.
( Wij weten dat wij daarmede wederrechterlijk handelen » aldus voorzitter Carette
« maar als het grootwarenhuis van St. Denijs-Westrem
ondanks het advies van de
Raad van State, niet moet
afgebroken worden, dan zien
wij niet in waarom ook wij
ons sekretariaat zouden moeten afbreken. De midden,
standers begrijpen immers
niet dat de gewone man uit
de straat die ergens een achterhok of garage bouwde
zonder toelating, verplicht
wordt dit bouwwerk af te
breken terwijl een grootwarenhuis, dat door de Raad
van State in het ongelijk
werd gesteld, verder mag
blijven verkopen ».

fv-verslaving
Je hebt het waarschijnlijk
ook in uw krant gelezen dat
in New York momenteel
1200 kinderen tussen 8 en
14 jaar in twee ontwenningsinstituten zijn ondergebracht
om behandeld te worden
voor « ernstige afwijkingen,
veroorzaakt door overvloe.
dig TV-kijken ». De kinderen lijden vooral aan angstcomplexen als gevolg van de
geweldbeelden. De meesten lijden aan slapeloosheid,
zijn uitzonderlijk brutaal of
hebben zich zodanig vereenzelvigd met bepaalde TVvedetten dat ze niet meer
vatbaar zijn voor de realiteit.
In het Duitse weekblad
« Der Spiegel » verschenen
de resultaten van een enquête die aantonen dat op een
gewone weekdag tussen 18
en 20 u. ongeveer 30 % van
alle kinderen tussen 3 en 6
voor het TV-scherm zitten.
Dit cijfer stijgt tot 55 %
wanneer men de kinderen
tot 13 jaar neemt. Het onder-

persspiege
De Waalse stroomversnelling
gaat verder. Met veel gedruis
heeft nu ook de Waalse PVV
de Rubicon van het federalisme overgestoken. Na de stap in
diezelfde richting van PSCvoorzitter Nothomb worden de
echte unitaristen wel erg zeldzaam in Wallonië. Alleen een
hoop verstarde Vlamingen blijven zielig doordraaien in de
oude politieke molen. Nog
steeds voorbehouden jachtterrein voor de drie traditionelen.
Dit was tenminste de zin van
het antwoord van de nieuwe
CVP-voorzitter Martens aan de
Volksunie-voorzitter Van der
Eist.
gazet van antwerpen
Met zuiders temperament
zijn de Waalse liberalen in
« Waalse galop » uit hun unitaire stal gebroken. De bedoehng ligt er nogal dik op. Op
de weiden van het federalisme
waar nu het Rass. Wallon staat
te grazen een deel van de verloren zetels van 1971 terugvinden Daartoe moeten dan natuurlijk ook de Brusselaars als

zoek wees uit dat op die uren
geweld schering en inslag is
op het scherm. Wellicht is
de toestand bij ons nog niet
zo erg, maar het loont alleszins de moeite de situatie in
het buitenland op dit punt
aandachtig te volgen. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

groep recreanten — die door
de genadeloze « bokvisserij »
van de beroepsvissers hun
liefhebberij zien ten onder
gaan. Met zware netten
wordt de zeebodem doorploegd en het biotoop van
vele vissoorten vernietigd.
Gevolg voor de sportvissers:
elk jaar vangen ze minder.
De sportvisserij is nochtans
een belangrijke toeristisch.e
troef — vooral in de winterperiode — voor onze kust.

syndicale
vrijheid...
In zijn opmerkingen over
het wetsontwerp (nr 889)
tot regeling van de syndicale betrekkmgen in openbare
diensten bracht de Raad van
State volgend advies uit.
Krachtens het grondbeginsel van de gelijkheid voor
de wet (art. 6 van de Grondwet) betekenen de regelings.
verschillen tussen de syndicale organisaties een onrechtstreekse aanslag op de
vrijheid van vakvereniging.
Deze vrijheid is nochtans gewaarborgd door verscheidene teksten waardoor de wetgever gebonden is : art. 20
van de Grondwet, het Verdrag van San Francisco be.
treffende de syndicale vrijheid, en de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens. De Raad van State
geeft in overweging de koning te machtigen om organisaties aan te wijzen buiten diegene welke deel uitmaken van de Nationale Arbeidsraad en als representatief aangemerkte vakbonden ten minste 50.000 leden
tellen. De regering heeft dit
advies naast zich neergelegd
Het opzet is duidelijk : het
monopolie moet in handen
blijven van de drie ekende
kleursyndicaten
(ABVV,
ACV, ACLVB). Van « vrijheid » gesproken !

sportvissers
Aan onze kust klaagt men
steen en been over het barslechte weer waarmee de
eerste vakantiegangers af te
rekenen krijgen. Aan dat
weer doe je nu eenmaal niet
veel. Andere faktoren, die
wij wel in de hand hebben,
bedeigen in de toekomst al
evenzeer de vrijetijdsbesteding aan en op onze kustzee. De vernietiging van ons
duinenpatrimonium bijvoorbeeld. In een schrijven aan
de minister van Landbouw
nam de Veurnse handels- en
nijverheidskamer nu ook de
verdediging op van de sportvissers — een groeiende

« derde macht » gepaaid verorden.
« Die bekering tot het federalisme gebeurde op typischWaalse manier. Waarde Volksunie, en later de CVP, een gematigd federalisme voorstaan,
willen de Waalse liberalen ineens iedereen de loef afsteken,
zelfs het Rassemblement Wallon. Zij marsjeren niet naar
het federalisme, zij maken er
een dolle galop van.
» Met dit symptieke detail :
voor de Waalse liberalen moet
het gedaan zijn met halfslachtige maatregelen onder de bedekte term van regionalizering.
Zij noemen een kat een kat
en zijn niet (meer) bang voor
het woord federalisme.
» Veel verder kan men hen
echter niet volgen, want zij
hollen te snel en in verkeerde
richting. Zij willen drie gewesten : Vlaanderen, Wallonië
en Brussel, met elk een eigen
parlement, eigen regering en
eigen fiskale inkomsten ».

nuuR 2 Mi 1972
de andere klok
Getrouw aan de traditie
van onze « lezerstribune »
publiceerden
wij
vorige
week een reeks uittreksels
uit de boze brieven die wij
na de Vietnambetoging te
Antwerpen ter attentie van
de VUJO en Nelly Maes ontvingen. Wij hoopten daarmee elk zijn natje en zijn
droogje te hebben gegeven
en deze rel te kunnen afsluiten. Wij ontvingen deze
week echter een stel brieven van partijleden die de
zaken heel wat genuanceerder zien en die met aandrang
vragen ook even hun mening aan bod te laten komen in onze lezersrubriek.
Wij zullen dit volgende
week doen om daarna definitief over te gaan tot de
orde van de dag.

vant. Senator Elaut stelde
voor dit bedrag doodgewoon
te schrappen. Prins Karel
beschikt, naar uit een recent proces blijkt, over geld
genoeg om een slampamperleventje te leiden zodat het
echt niet nodig is dat de belastingsbetalers er jaarlijks
nog eens 4 miljoen tegenaan
gooien. Zoals « Het Volk »
deze week nog schreef zijn
de meeste parlementsleden
het met de zienswijze van
senator Elaut volkomen eens
en bestaat er dus een goede
kans dat zijn amendement
wordt aangenomen. Om de
achtbare prins dit « affront »
te besparen en om de VU te
verhinderen een politieke
goal te maken tracht men er
van verschillende zijden nu
de prins toe te bewegen uit
eigen beweging af te zien
van deze dotattie, « vrijwillig » dus. Wij zijn benieuwd
hoe dit spelletje zal aflopen.

kort geheugen

vu-tribune
in Ie soir

In heel het arr. OostendeVeurne-Diksmuide
verspreidde de CVP tijdens de
jongste verkiezingsstrijd een
mooie landkaart van de kuststreek. Al haar kbandidaten
(waaronder Raf Versteele,
de
advokaat-bur,'emeester
van De Panne) verbonden er
zich toe de op de kaart afgedrukte mooie beloften aan
de kustbewoners solidair na
te komen. Zo beloofden zij
o.m. een grootse jachthavenexpansie, verdere ontwikkeling van de luchthave,n, een
Hovercraft, de volledige ontdubbeling van de kustweg,
een kerncentrale (!), de verbetering van de toeristische
infrastruktuur en... de bescherming van de duinen.
Het is waarschijnlijk in uitvoering van deze beloften
dat in de gemeente van Versteele 120 ha van wat ons
nog rest aan waardevol duinenpairimonium aan verkavelaars wordt overgeleverd.
Dit met de steun en medewerkers van andere CVPers zoals eerste-minister
Eyskens en minister De Saeger. Jawel, de CVP doet het!

r/

défi aux
fédéralistes
« Uitdaging aan de federalisten », zo heet de handzame brochure die onze
vriend senator Van Haegendoren in het Frans opstelde
ten gerieve van onze franco-

chantagefront dat zich stevig
laat betalen met unitaire miljarden.
« De Waals-Brusselse federale strekkingen zijn echter op
vere na niet te verzoenen met
de federale slogans, die luidkeels geslaakt worden in de
Volksunie of op volksvergaderingen, zoals het Vlaams nationaal Zangfeest te Antwerpen.
Daar luidt het, dat alleen een
tweeledig federalisme in ons
land aanvaardbaar is.
» Maar is een federale structuur dan echt nodig om de
Vlaamse belangen veilig te
stellen ?
» Men kan nog begrijpen,
dat sommige kortzichtige Walen in de huidige omstandigheden hun heil zoeken in het federalisme. Maar wat hebben
de Vlamingen in 1972 nog te
winnen bij een nieuwe verlam^
mende twist over het federalisme ? En wat hebben zij te
winnen bij het federalisme
zelf ? Of het nu met tweeën
of met drieën weze ».

het laatste nieuws
De blauwe broertjes uit
Vlaanderen steken hun kop
verder in het zand en troosten
zich verder met de oude slogans van « Hi, hi, de Vlaamse
en Waalse federalisten zijn onderling niet akkoord » en « Wij
Vlamingen hebben geen federalisme nodig ». En ondertussen groeit het Waals bewuste

fone landgenoten. In 48 vlotgeschreven bladzijden zet
hij, met het oog op een objektieve voorlichting van de
Franstaligen die door hun
pers zo vaak misleid worden,
uiteen hoe wij de invoering
van het federalisme in België bekijken. Een brochure
die heel wat misverstanden
uit de weg kan helpen ruimen. Een werkje dat een
ideaal kadootje kan zijn voor
de franstalige kennissen die
wij hebben. Van Waalse zijde kreeg Maurits Van Haegendoren heel wat gunstige
reacties. Ook de « Pourquoi
Pas ?» besprak het vrij positief. Van FDF-zijde waren
de reacties eerder negatief,
maar dan wel genuanceerd.
Wie een of meerdere exemplaren wil bestellen kan dit
doen door overschrijving
van 25 fr. per exemplaar op
prk 1913.11 van M. Van Haegendoren, Heverlee.

het vdk
Voor Martens « officieel »
antwoord had gegeven aan de
Volksunie schreef Emiel Van
Cauwelaert dat — zoals steeds
in het verleden, (Hertoginnedal, de grondwetsherziening
waarschijnlijk) de CVP wel
zelf op de barrikade van de
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yrijwilhg
In regeringskringen zit
men wat verveeld met het
amendement van VU-senator
Elaut bij de begroting van
dotaties. Op die begroting
staat een bedrag van 4 miljoen ingeschreven ten voordele van prins Karel, gewe.
zen prins-regent en bon-vi-

Vlaamse belangen zal staan.
De verdeeldheid van de wevers en de volders duurt voort.
« M'enen wij dus te mogen
veronderstellen
dat de VUvoorzitter geen bijval zal vinden.
» Zijn argumenten zijn overigens niet overtuigend. Het is
mogelijk dat, zoals de VU-voorzitter schrijft « een Waals offensief in verband met de
Voer » op til is. Dat is mogelijk, want de socialisten — om
Nothomb te pesten — hebben
er al mee ^schermd en wat
uit de palaver van Nothomb
zal voortkomen kan niemand
voorspellen. Wat er ook moge
gebeuren of op til zijn, de CVP
moet mans genoeg zijn om alle
offensieven of maneuvers van
dien aard af te slaan en om
neen te zeggen aan alle excentrieke invallen van waar ze
ook mogen komen. Er is daartoe geen overleg met andere
partijen van welke aard ook
nodig. De CVP heeft geen behoefte aan het voorafgaandelijk advies van de andere
"Vlaamse partijen om te weten
wat zij te doen of te laten
heeft.
» De VU-voorzitter is natuurlifk in zijn oppositierol
wanneer hij wat roet in het regeringseten tracht te strooien,
maar niets verplicht de CVPvoorzitter hem daarbij een
handje toe te steken. De CVP
moet, indien zij met een of

Onlangs besloot de directie van het Frans-Brusselse
dagblad « Le Soir », een
krant met een zwaar belast
anti-Vlaams verleden, de
vrije tribune af en toe open
te stellen voor een woordvoerder van de Volksunie.
Onze Brusselse senator Lode
Claes werd daartoe aangezocht en hij. aanvaardde het
voorstel. Deze week verscheen dan het eerste artikel van Claes op de voorpagina van « Le Soir ». In een
vlotte taal ruimt hij daarin
een aantal vooroordelen op
die bij het geconditioneerde
franstalige publiek van de
hoofdstad tegen de bewuste
Vlaamsgezinden in het algemeen en tegen de Volksunie
in het bijzonder bestaan. In
zijn volgende bijdragen zal
onze senator nog ruimschoots
de kans krijgen om de motieven van de door de VU
voorgestane politiek en de
inhoud van haar federalistische opvattingen nader toe
te lichten.
Het initiatief van « Le
Soir» wijst erop dat er in een
aantal Brusselse kringen
langzaam maar zeker iets
verandert. Dat de VU de geboden kans dadelijk heeft
aangegrepen ligt voor de
hand : het is een unieke
kans om het talrijke en bevooroordeeld lezerspubliek
van dit blad kennis te laten
nemen van onze inzichten
en dit uit de eerste hand.
Wij zijn benieuwd van Lode
te vernemen welke reacties
hij zal krijgen op zijn bijdragen.

andere maneuver wordt geconfronteerd, tonen dat zij een
volwassen partij is, die op haar
eigen benen kan staan. Dat is
alles ».
de tijd
Dit dagblad zegt aan de
hand van de kwalijke ondervinding in Edingen, randgemeenten en al wat die Belgicisten met hun Vlaamse handlangers sinds 1830 ons ontstolen hebben, dat het CVP-foefje
van tweetalig Voerstatuut naar
de verfransing zal leiden. Dit
ter intentie van hogergenoemde Miei Van Cauwelaert.
« Zijn dat de waarborgen die
men meent te moeten aanvcferen om in het nieuwe ontwerp
de administratieve
tweetaligheid in de Voerdorpen wettelijk mogelijk te maken ? Want
daar gaat het toch op uit'
draaien : de besturen en diensten in de Voer zullen hun berichten en mededelingen tweetalig moeten houden terwijl
de ingezetenen moeten worden
bediend in de taal van hun
keuze. De veralgemeende tweetaligheid gaat bijgevolg zegevieren in de Voerdorpen en
wie zegt tweetaligheid,
weet
waaraan zich te houden : na
een bepaald aantal jaren zal er
van de aanhechting bij Limburg niet veel meer te merken
valün 9.
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CVP WIIST VLAAMS OVERLEG AF
Woensdag schreef CVP-voorzitter Martens volgende hnef
aan VU-voorzitter
Van der
Eist, m antwoord op diens
voorstel tot overleg tussen de
Vlaamse partijen over het ge
meenschapsdossier
« Ik meld u goede ontvangst
van uw brief van 22 mei 1972
waarvan de inhoud mij vooraf
via de pers bekend is geworden
U vraagt mi] alle politieke
partijen m Vlaanderen uit te
nodigen tot een gezamenlijk
overleg
Ik ben met van zm een dergelijk initiatief te nemen, allereerst omdat de twee regeringspartijen m het Vlaamse land,
de CVP en de BSP die de grote meerderheid van de Vlaamse bevolking vertegenwoordigen, zich ertoe verbonden hebben samen met hun Waalse
partijgenoten de staatshervor
mmg tot een goed einde ie
brengen Zij hebben daarover
een duidelijk politiek akkoord
gesloten en zij hebben vertrouwen geschonken aan de re-

Uildaging

aan
j

li

Geëshorteerd door wagentjes van Wacht op de weg werd de amnestiefakkel van Diksmuide naar het Spottpaleis gelopen Twee
geneiaties omringden met zorg de vlam van verzoening

belgen

gering om dit akkoord te realiseren Ik ben ervan overtuigd
dat ook u en uw partij, mdien
ZIJ deel zouden uitmaken van
een politieke meerderheid, Je
gesloten overeenkomsten zouden wensen te eerbiedigen en
uit te voeren
In de tweede plaats kan ik
u de verzekering geven dat
mijn partij m verband met alle
hangende
communautaire
vraagstukken en speciaal m
verband met de uitvoering van
de grondwettelijke bepaling
over de gewestvorming alles m
het werk zal stellen om de diepe verzuchtingen van de meerderheid van de Vlaamse bevolking te realiseren Wij willen
met name de Vlaamse Beweging tot haar voltooiing voeren
en op die manier ook de grondslagen leggen van een vernieuwd België waarin de beide
grote gemeenschappen m een
nieuw evenwicht samenwerken
Het zal u met onbekend zijn
dat de regering op 26 mei j 1
m dat verband een reeks be-

langrijke beslissingen heeft getroffen
De regering zal o m tegen
het begm van de nieuwe parlementaire zittijd (oktober 1972)
het belangrijkste ontwerp op
de gewestraden inclusief de
aanpassing van de geografische
omschrijving van het kiesarrondissement Brussel, mdienen Daar de meerderheidspartijen niet over de bijzondere
meerderheid beschikken, is het
duidelijk dat elkeen m het parlement voor zijn veiantwoordelijkheid zal worden geplaatst
Waai u spreekt over gemis
aan overleg en verdeeldheid
langs Vlaamse zijde dient tot
mijn spijt herinnerd aan het
feit dat uv. partij in het verleden nagelaten heeft haar medewerking te verlenen aan hervormingen die voor de Vlaamse gemeenschap van kapitaal
belang zijn, zoals bvb de afbakening van de Brusselse agglomeratie, de oprichting van
een Hof van Beroep te Antwerpen en de cultuurautonomie »

Zo IS de titel van de fraaie offset-brochure met vieforan|e kaft v/aarmee w i | vandaag en morgen met zqn
allen de straat opgaan Het v\/orde een schitterende start
van de nieuwe kolportagegolf in heel Vlaanderen Alle
arrondissementen hebben hun voorraad ontvangen, de afdelingen zi|n verwittigd In tal van afdelingen staan de
kaderleden en mandatarissen te trappelen van ongeduld
om weer eens aan de slag te gaan, om te tonen wat hun
afdeling op dit terrein wel kan presteren Want u weet,
vrienden, dit wordt een erezaak voor de meest aktieve
afdelingen
wie brengt er het meest brochures aan de
Vlaamse man en vrouw ' De eerste kolportagegolf loopt
van nu tot half |uh In het na|aar volgt dan een tweede.
Finde 1972 maken w i | dan de erebalans op Zoals dit met
de geslaagde abonnementen-werfkampan|e het geval
was, zai ons blad ook nu van week tot week de slag volgen
Allemaal aan het werk nu, en vergeet met stipt de
richtlijnen van uw arrondissementsbestuur te volgen wat
het doorseinen van de resultaten betreft In elk geval
moet « Wi| » ten laatste de woensdag telkens ingelicht
worden over de verkoopsresultaten (tel 0 2 / 2 3 11 98 of
0 2 / 1 2 51 60 - sekretariaat)

flafmiseries te ledeberg

Op 25 mei jl. overleed te Gent, in de gezegende leeftijd van 87
Jaar, de Vlaamse toondichter Jef Tinel. Met zijn lied « Wij zijn
bereid ! » bezielde hij tienduizenden in de Vlaamse strijd. De
massa der trouwe Vlaams-nationalisten kent Jef als de vinnige
dirigent die tijdens het Zangfeest het Antwerpse Sportpaleis deed
Bindei en. Dinsdag waren zijn vrienden in groten getale naar de
kerk van de Oude Barreel te St. Amandsberg gekomen om hem
een laatste groet te brengen. « Ik hoorde nooit u klagen » zo
schreef zijn vriend en buurman, de schilder Renaat Saey, op het
doodsprentje, « nooit werd door u voor munt of eer gebogen en
eenzaam zljt g'uw weg gegaan ». Op het kerkhof, het beroemde
* Campo Santo » waar zoveel groten van ons volk rusten, was het
kunstjournalist Jan D'Haese die ontroerende woorden van hulde
sprak aan de grote Jef. Hij ruste in vrede, en moge het volksbe-

wuste Vlaanderen hem steeds iu dankbaarheid gedenken.

In de (al te) dicht bebouwde Gentse randgemeente Ledeberg
is het scheppen van nieuu/e woonruimten voor gezinnen met
bescheiden inkomen echt geen sinecure Enkele jaren geleden
zag het gemeentebestuur m de afbraak van de krottige « BelleVuewijk » een goede kans tot drastische verbetering van het
womngen-patrimonium der gemeente Bij openbare aanbesteding
werd gemeentegrond goedkoop verkocht aan de bekende Gentse
aannemersfirma Van Kerchove-Gilson op voorwaarde dat er
appartementsgebouwen zouden worden opgetrokken die tegen een
« sociale » pri]s te koop zouden worden aangeboden aan gezinnen
van arbeidters en bedienden, en bij voorrang aan de mensen die
wegens de E3-werken onteigend werden Het gemeentebestuur
zou de maximale verkoopspriozen bepalen en controle houden
op de uitvoering van de werken Daartoe werd een administratief en technisch bestek door de gemeenteraad goedgekeuid Met
die « socioZe » prijzen en met die controle-waarborg van de
gemeente schermde de aannemersfirma nogal nadrukkelijk om
de appartementen vlot te kunnen verkopen, ook aan mensen die
erop uit waren een interessante geldbelegging te doen
Nu de bewoners van de residenties Belvedere, Scaldis en Esplanada met een indi ukwekkende stapel klachten over de uitvoering van de werken voor de proppen zijn gekomen, heeft het
gemeentebestuur daardoor dfe boter gegeten
Het Ledebergse gemeentebe- werden vastgesteld Zij besloot
stuur heeft zich wel verzet te- met de beschuldiging dat het
gen dergelijke verkoopspraktij- gemeentebestuur al te laks was
ken, maar ondei tussen hadden gebleven m zijn controleopdracht De burgemeester wees
vele mensen (die « controle »
als « verantwoordelijkheid » nogmaals op het onderscheid
beschouwden) in volle vertrou- tussen « controle » en « verantwen gekocht Dit vertrouwen woordelijkheid », die bi] de
heeft nu een lelijke deuk ge- ontwerpers ligt, maar beloofde
kregen, want de appartemen- zich in te spannen om voor het
ten blijken heel wat gebreken veiwarmmgsprobleem een bete vertonen en dit gaf reeds vredigende oplossing te vinden
Nu, een jaar later, is het proaanleiding tot onnoemelijke
miserie voor de bewoners die bleem nog met opgelost en tijdens een persconferentie gooio.m. af te rekenen kregen met
de de woedende beheerraad
gebarsten waterhuizen m de
vloeren (die opnieuw dienden van de residenties een klachopengebroken) en met een tenbundel van 42 bladzijden
centrale verwarming die het met een smak op de publieke
op koude dagen echt niet vol- tafel, met de verzekering dat
doende deed Tijdens een inter- een harde aktie zou worden gepellatie in de gemeenteraad op voerd om de schuldigen aan al
26 april jl. had VU-gemeente- die flatbewoners-miserie voor
raadslid De Caster met minder hun verantwoordelijkheid te
dan twee uur nodig om een op- plaatsen Voorzitter Schamp
somming te geven van alle ge- wil daarmee andere kopers van
flatgebouwen waarschuwen tebrekea die door de bewoners

gen wat hij noemt « overdreven vertrouwen in de controle
van een openbaar bestuur ».
Voordien werd het gemeentebestuur m een lange briet bezworen krachtig op te treden
tegen de aannemer, die volgens
de beheerraad op zeer veel
punten m gebreke bleef Het
gemeentebestuur stelde daarop
een gemeenschappeli)ke bespreking van de situatie voor,
maar de beheerraad van de residenties wenst dit slecl^ts te
doen nadat vooraf alle gevraagde dokumenten werden
verstiekt Op dit ogenblik zijn
de verhoudingen tussen de betrokkenen (beheeiraad - aannemei - gemeentebestuur) nogal gespannen, zodat de aangekondigde nieuwe interpellatie
van mevr De Caster tijdens
de raadzittmg van 6 juni a s .
in een allesbehalve serene sfeer
dreigt te verlopen De bewoners zijn erg kwaad, het gemeentebestuur voelt zich ten
onrechte aangevallen, daar het
van oordeel is de controles te
hebben verricht waartoe het
verplicht was, de aannemer
reageert ijzig de miseries die
bij elke bouw vooikomen stapelen zich tweehonderdvoudig
op te Ledeberg Uit een en ander blijkt alvast dat samenwerking tussen een openbaar bestuur en een prive-firma erg
stekelige consequenties kan
hebben Laat ons hopen dat de
bewoneis van de Ledebergse
residenties, die nu zowat het
gevoel hebben van pontius
naar pilatus te worden gestuuid weldra voldoening mogen krijgen Want daar komt
het tenslotte op aan die mensen hebben recht op de comfortabele behuizing die hen
werd beloofd.
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geen
« geschenkendotatie »
In « Het Volk » van 19 mei
schreef E. Van Cauwelaert een artikel over de zopas ingediende
zgn. « Begroting van dotatiën
1972 » waarin — met uiterste d'scretie gehandeld wordt over de
verdeling van de bm-geilijke lijst,
die in feite jaargelden omvat voor
de koninklijke fam'lie. Behalve de
huishouding voor het staatshoofd,
die voor 1972 66,2 miljoen bedraagt
jtjjn er de jaargelden voor « de koninklijke famil'e » (Leopold ?)
ten bedrage van 6,2 miljoen, voor
prins Albert en ten slotte 4 miljoen voor prins Karel.
De strekking van het artikel
'fcWam hierop neer, dat vermits
Allard en prins Karel tot een minnelijke schikking waren gekomen
— waarmee het gerec't geen rekening hield vermits het toch tot

Belgische belastingsbetalers vertikken het de dure maitresse van
een prins te spijzen. Ze hebben
andere zorgen. Trouwens in de
mondaine esbattementen van prins
Karel betekenen 4 miljoen ook
niets. Voor iemand die zijn liefjes
90 miljoen cadeau doet is 4 miljoen amper genoeg om intrek te
nemen in een trappistenklooster.
We hopen dus dat er een parlementariër zal worden gevonden
om een amendement op de begroting van dotatiën in te dienen .Er
zijn nuttiger werken die om een
dergelijke dotatie snakken ».
Tot zover « Het Volk ». De door
EVC gezochte parlementariër is
inmiddels opgedoken : senator
Elaut van de VU heeft het gevraagde amendement ingediend.
Als de volksvertegenwoordiging
en de Senaat nog een greintje begrip voor elementair fatsoen hebben en weten, hoe het gewone volk
over deze onwelriekende zaak
denkt, dan zullen ze met klank
voor dit amendement stemmen,
ledere andere houding ware misplaatst !

broos
landbouwinkomen

senator elaut

een proces ten laste van AHard
kwam — de prins niet langer als
geruïneerd mag beschouwd worden (zoals hij bij zijn aanvraag
tot herverkrijgen van een jaargeld schreef). Derhalve is het toekennen van een jaargeld aan Karel niet langer verantwoord. EVC.
schreef letterlijk « Er is echter een
immoreel reukje aan die dotat e.
Naar ons gevoelen moet ze definitief geschrapt worden om een
voorbeeld te stellen. Wij leven
niet meer in de Middelleuwen. De

Kamerlid Van Leemputten pleitte tijdens het begrotingsdebat
Landbouw vooral ten gunste van
maatregelen ter verbetering van
het landbouwinkomen, dat ondanks een grote inspanning en een
hogere produktiviteit zeer broos
is gebleven : in 20 jaar verhoogde
de landbouwers hun produktie
met 40 %, ondanks een vermindering met 50 % van hun werkkrachten. Dr. Van Leemputten pleitte
derhalve voor rijkssteun aan de
landbouw, die de jongste decennia
enorm veel tot de algemene welvaart bijdroeg doch er niet om
wordt beloond. Ook voor de landbouwer moet de sociale solidariteit gelden, welke solidariteit trouwens niet duur zou uitvallen gezien het betrekkelijk gering aantal landbouwers.
Verder stipte kamerlid Van
Leemputten aan dat de voorkeur
dient gegeven aan familiebedrijven ipv de door Europese technokraten voorgestane formules en
handelde hij over het manke sociale stelsel (vervanging bij ziekte, zondagsrust, vakantie, enz., allemaal onopgeloste zaken). De federaliseringstendensen
moeten
voortgezet worden, er moeten ook
strukturele maatregelen getroffen
worden, er moet informatie en inspraak zijn. Tot besluit zei de h.
Van Leemputten zeer terecht dat
een beperlcte Europese landbouwautonomie, vooral na de Unctadmislukking, volstrekt noodzakelijk
is.

wet of dekreet
Toen het wetsvoorstel Snyers
d'Attenhove betreffende het opknappen van gebouwen ter overweging werd gegeven merkte senator Jorissen op, dat hoe simpatiek hij het voorstel ook vindt,
het eerder een voorstel van dekreet zou moeten zijn, omdat immers de kultuurraden bevoegd
zijn voor het kulturele patrimonium onder meer het behoud van
monumenten en landschappen van
historisch belang. Hij pleitte in
feite voor een splitsing van het
voorstel in een wetsvoorstel en in
een dekreetvoorstel.
Na een betrekkelijk lang debat
werd het voorstel voor advies naar
de senaatskommissie van Justitie
verwezen. Eens te meer was het
een VU-mandataris die ervoor
pleitte, de kultuurraden hun rol
te laten spelen, nu ze er zijn, moeten hun mogelijkheden en bevoegdheden maximaal benut worden.
Senator Jorissen diende overigens tijdens dezelfde zitting een
wetsvoorstel in tot verruiming
van de bevoegdheden van de kultuurraden .

eerste vragenbulletin
nederlandse
kultuurraad
Het eerste nummer van
het vragenbulletin van de
Nederlandse Kultuurraad is
verschenen, wat kleiner van
formaat dan de bulletins
van Kamer en Senaat (is
dat simbolisch bedoeld ?)
doch wat fleuriger, vermits
de titel in frisse groene
inkt is gedrukt (kleur van
de hoop op groeiende invloed ?).
Het eerste nummer is tevens een exklusieve Volksunie-aangelegnheid geworden : het nummer bevat
slechts drie vragen, maar
dan alle drie gesteld door
senator Van Haegendoren,
aan de minister van Nederlandse Kuituur, nl. over toelagen aan studenten in het
kader van het NederlandsBelgisch kultureel akkoord,
een tweede vraag over het
verschil van subsidiëring
tussen jeugdverenigingen en
sportbonden in beide kultuurgemeenschappen, en ten
slotte een vraag of er nu al
een beslissing is gevallen in
het voornemen van de minister, een toelage van 95 %
te voorzien voor de wedde
van hoofdfunktionaris van
enkele instellingen
voor
kultureel werk, die een algemene werking ontplooien.
Daarin werd inderdaad een
beslissing getroffen en somt
de minister de verenigingen
op, die in aanmerking komen, w.o. de drie gi'ote
Vlaamse fondsen e.a. In deze lijst komen buiten de
drie traditionele strekkingen geen andere verenigingen voor...

landsverdediging
Tijdens het debat over de begroting
van Landsverdediging
1972 kwamen o.a. senatoren Souwens en Van In tussen, die trouwens minister Vanden Boeynants
tijdens zijn repliek herhaaldelijk
scherp van antwoord dienden. Senator Van In had o.m. gevraagd
of het de bedoeling was Zeebrugge in het kader der Nato-verplichtingen als militaire haven te behouden en toen de minister zei,
dat alle havens hiilitair zijn als er
een oorlog uitbreekt antwoordde
de Brugse senator : dat is geen
antwoord wat hem de uitnodiging
van de minister opleverde eens
langs te komen op nr 2 in de Wetstraat en de belofte dat hij de

zaak verder zou onderzoeken.
Vooraf had senator Van In de
noodzakelijkheid van een studie
onderstreept, om de taak van het
leger tegenover de maatschappij
en gepleit voor een gemengde civiel-militaire studiekommissie.
Senator Bouwens leidde zijn betoog m met een algemene beschouwing over de machtsverhoudingen
na 1945 en stapte dan over op de
rol die de Belgische regering in de
aan gang zijnde ontspanning kan
spelen. Hij wou graag weten welke kansen er op een grotere integratie m de materiaalsektor bestaan, en betreurde het gebrek aan
parlementaire controle op het aanschaffmgsbeleid van de ministers
van Defensie en het informatiemonopoli um van het militair apparaat ter zake. Verder vroeg hij
meer informatie nopens het Hawkprojekt. het domaniaal moderniseringsplan van minister Segers, het
personeelsbeleid, de zgn. vermindering van het aantal hoofdofficieren, de reorganisatie van het
leger en de diensttijdvermindering, de knellende taaiverhoudingen, sociaal-ekonomische diskriminatie van troepen en personeelskader van het zgn. Rijnleger, dat
voor 85 % uit Vlamingen bestaat,
de diskrimmatie der Vlamingen
op medisch gebied, enz., kortom
een breed panorama van pertinente en kritisch-gezonde vaststellingen. Senator Bouwens lei de
vinger op de zere plek toen hij
besluitend zei : « In het regeringsakkoord wordt beloofd dat het leger beter zal geïntegreerd worden
in de natie. De minister moet
eerst de struktuur zelf van het
leger spiegelen aan deze der natie, een natie die voor 60 % nederlandstalig is ».

in de bres voor de
zeevissers
Tot zijn ongenoegen heeft het
CVP-kamerlid Dries Claeys van
Oostende « konkurrentie » gekregen in de persoon van zijn collega Emiel Van Steenkiste, vooral
wat de zeevisserij betreft, tot nog
toe zowat het monopolium van de
heer Clayes voornoemd. Kamervoorzitter Van Acker, die de oppositie niet mag en zeker niet de
VU, licht nu d» heer Claeys in
over het tijdstip wanneer konkurrent Van Steenkiste zal optreden,
blijkbaar om hem toe te laten te
weten of hij langer moet blijven
of niet.
Beiden kwamen vorige week 25
mei tussen in de bespreking van
de begroting van Landbouw (die
wonderlijk genoeg ook de zeevisserij omvat). Dries Claeys is het
blijkbaar nog niet gewoon dat hij
niet meer alleen is om over de
zeevisserij te spreken, want hij
had praktisch alleen lof over voor
de verslaggever en de minister zei
tot slot nogal pretentieus « de visserij rekent op mij, wij rekenen
op de minister ».
Kamerlid Emiel Van Steenkiste
was minder « rekenkundig » aangelegd en pleitte in een kort betoog — hij heeft zich zeer vlug
moeten inwerken — voor de zeevissers en hun belangen. In tegenstelling met de regering geven de
vissers in de kwestie van de beperking der zeevisserij vóór IJsland de voorkeur aan bilateraal
overleg, liever dan via de EEG
drukking uit te oefenen. Verder
achtte de interpellant overgangsmaatregelen nodig om onze eigen
vissers te beschermen tegen de gevolgen van een al te bruuske inschakeling van visuitvoerende
landen als Denemarken en Noorwegen, die lid van de EEG werden.
Hij wees verder op de gevaren
van de bokvisserij en vroeg de
oprichting van een werkgroep die
dit vraagstuk zou onderzoeken.
Verder vroeg hij de minister om
een oplossing van de financieringsmoeilijkheden voor de scheepsuitrusting alsmede maatregelen voor
de rekrutering van kandidaat-zeevissers. Wat het pensioen betreft
eiste hij de verlaging van de leeftijdsgrens tot 55 jaar ipv 60 (van
1973 af) want het vissersleven is
zeer hard. Deze leeftijdsverlaging
zou trouwens meer mensen tot het
beroep aantrekken, die nu door
de lange, harde beroepstijd afgeschrikt worden.
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harmegnies over ontwikkelingshulp
sociaal wetsvoorstel
Volksvert. Raskin diende onlangs een wetsvoorstel in tot wijziging van een bepaalde beschikking van de wet van 16 december
1851 op de voorrechten en hypotheken.
De motivering van dit wetsvoorstel luidt als volgt : « Artikel 90,
eerste lid, van de wet van 16 dec.
1851 op de voorrechten en hypotheken (Titel XVIII van Boek III
van het Burgerlijk Wetboek) bepaalt dat de hypotheken en voorrechten ophouden van kracht te
zijn indien zij niet vernieuwd
worden vóór het verstrijken van
een termijn van 15 jaar. Gezien
talloze hypotheken gevestigd worden n.a.v. een geldlening met het
oog op het bouwen van een woning en gezien deze leningen
doorgaans een looptijd van 20 jaar
hebben, zodat een nieuwe inschrijving nodig is, hetgeen nutteloze
kosten meebrengt, menen wij dat
hogervermelde termijn van 15 op
20 jaar moet worden gebracht ».

geringe belangstelling
De begroting van de Middenstand 1972 gaf geen aanleiding tot
een uitgebreid debat, want van de
drie traditionele partijen betoonde alléén de CVP belangstelling,
geen enkele BSP-ers en geen enkele PVV-er (nochtans zogezegd
dé partij voor de middenstand)
kwam tussenbeide. Ze lieten het
veld vrij voor de vier CVP-sprekers, de VU-mandatarissen Leys
en Mattheyssens en twee sprekers
van RW-FDF. De middenstander
kan nu weten, wie er in het parlement voor hem in de bres
springt.
Kamerlid iVlattheyssens leidde
zijn tussenkomst in met enkele
beschouwingen van ekonomische
aard w.o. de vaststelling dat er
600.000 zelfstandigen in de kleine
en middel-grote bedrijven werken en evenveel loon- en weddetrekkenden of één derde van de
aktieve bevolking. Dit alleen
reeds wijst op hun onvervangbaarheid. Spreker vroeg zich af
of de leersekretariaten wel opgewassen zijn voor hun taak, pleitte
voor een distributie-planologie
(tegen de wanordelijke inplanting
van de grote distributiebedrijven)
en handelde dan over grieven van
de middenstand zoals deze met
betrekking tot de BTW. De statistieken bewijzen dat er heel wat
kleine niet meer leefbare bedrijven '-erdwilnen. Men zou voor

een sociaal verantwoorde overgang moeten kunnen instaan.
Kamerlid Mattheyssens lichtte
dan diverse voorstellen ter verbetering van de middenstand toe,
w.o. dat voor een pensioen van
90.000 fr. waarvoor hij de steun
van de CVP inriep.
Ook kamerlid Leys pleitte vurig voor een lotsverbetering van
middenstanders en zelfstandigen
en protesteerde o.m. scherp tegen
de eenzijdige wijziging van de
wet Cools, die in het nadeel van
de kleine ondernemingen zijn uitgevallen. Hij stelde besluitend
voorop, dat de regering een volledige gelijkberechtiging moet bewerken tussen de zelfstandige en
niet-zelfstandige arbeiders.

rupelstreek
In de Kamer ondervroeg dr. H.
Goemans de minister van Ekonomische Zaken over de Rupelstreek als probleemgebied. Hij
schetste een algemeen beeld van
de ekonomische
achteruitgang
van de streek en vroeg de heren
Simonet en D'Hoore welke konkrete maatregelen ze meenden te
kunnen nemen om aan deze evolutie te verhelpen. Dr. Goemans
suggereerde zelf voorstellen van
maatregelen vooral tot prikkeling van de bouwaktiviteit, van
groot belang voor de Rupelstreek.
In hun antwoorden onderstreepten de minister en zijn staatssekretaris dat het niet erkennen
van een streek als ontwikkelingsgebied sektoriële hulp niet uitsluit, hier bepaald aan de baksteennijverheid. De niet-erkenning tast evenmin de geldigheid
der aangegane verbintenissen aan.
Voor het gebied beriepen ze zich
op de desiderata ter zake van de
Europese Kommissie, een scherm
waarachter momenteel heel wat
ministers kunnen gaan schuilen.
Vragen en suggesties van kamerlid Goemans hebben toch een en
ander verduidelijkt en de ministers tot een zekere stellingneming
verplicht.

ministeriële traagheid
of onwil ?
Kamerlid Vic Anciaux schreef
op 1 maart jl. aan de minister
van Nationale Opvoeding een
brief om hem voor te stellen, de
parlementaire werkgroep nederlandstalig onderwijs in Brussel-
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Hoof dstad bijeen te roepen om de
huidige toestand te bespreken. Hij
vroeg hem tevens een aantal statistische inlichtingen over de
schoolbevolking in Brussel-Hoofdstad. De minister antwoordde op
28 maart dat hij gaarne op de
suggestie inging maar er nog niet
was in geslaagd, de nodige gegevens te verzamelen. De minister
deelde mede na het paasverlof de
werkgroep bijeen te roepen, welke belofte hij op 11 april mondeling hernieuwde en voorzag hij
een bijeenkomst in de week van
17 april. Sindsdien vernam de h.
Anciaux geen nieuws meer. Daarom schreef het kamerlid de minister op 30 mei een nieuwe brief
om nogmaals aan te dringen op
de gevraagde bijeenkomst en op
mededeling van reeds vroeger gevraagde statistische gegevens. Deze gegevens blijken te bestaan
want intussen verschenen tegenstrijdige gegevens hierover in de
pers.

officiële erkenning van
de nationale symbolen
van het vlaamse volk ?
Volksvertegenwoordiger E. Raskin heeft een decreet ingediend
bij de AHaamse Cultuurraad strek,
kende tot de instelling van de nationale simbolen van de Nederlandse Kultuurgemeenschap. Dit
decreet, dat mede ondertekend
werd door de heren Coppieters,
Vandezande en De Beul, kwam
aan de orde in de Commissie
voor het Reglement op woensdag
24 mei 1972. Het werd daar na een
vrij korte bespreking unaniem
aangenomen, hoewel dient te worden vermeld dat geen enkele
PVV-er aanwezig was.
Volgens ingewonnen inlichtingen blijkt dat het decreet-Raskin
op de agenda van de openbare vergadering van dinsdag 6 juni zal
voorkomen. Normalerwijze moet
het dan worden goedgekeurd. Of
dit eenparig zal gebeuren is nog
niet geweten. De P W heeft immers tot hiertoe geen stelling gekozen en het is helemaal niet ondenkbaar dat een aantal socialisten zullen tegenstemmen.
In élk geval is het nu bijna zeker dat de nationale simbolen van
het Vlaamse volk vanaf 6 juni e.k.
een officieel karakter zullen hebben. Wij willen de betekenis hiervan niet overschatten, doch anderzijds kan niet worden ontkend
dat dit een zoveelste bewijs is van
het feit dat de Vlaamse Beweging
zich ondanks alles steeds blijft
vorf^or doorzetten.
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De kamerleden krijgen het de
jongste tijd niet bepaald gemakkelijk. De voorzitter van de Kamer, de honorabele Achille Van
Acker wil namelijk met allerhand'e geniepige
maneuvertjes
bewijzen dat de Kamer in haar
werkzaamheden gehinderd wordt.
Door de schuld van de kultuurraad, die nu ook in de Kamer
vergadert. Zodat nu ook al voormiddagvergaderingen
moeten
worden belegd om te tonen hoe
krap de volksvergadering zit met
de tijd. PSC-voorzitter Nothomh
kreeg ook al bijna geen plaatsje
in het wetsgebouw voor zijn regionale frontvorming. Want dat
is ook al <een bedrijvigheid die de
socialisten, en dus de heer Van
Acker, onwelgevallig is.
Dat de kultuurraad de socialisten onwelgevallig is zal overigens
niemand verbazen. Zelfs met de
mini-bevoegdheden die deze raad
toebedeeld kreeg, kan niet verdoezeld worden dat de CVP er de
'eerste viool speelt. Bovendien is
het de Volksunie die het beeld
van de kultuurvergadering door
haar
voltallige
aantoezigheid,
midden in het halfrond bovendien, beheerst. En alsof alles nog
niet erg genoeg was zou bvb. een
lichte stemmenverschuiving
bij
de volgende verkiezingen
van
aard zijn het VU-blok in de kultuurraad sterker te maken dan dte
socialistische fraktie ! Begrepen
waarom de BSP door de kultuurraad gehinderd wordt en waarom
deze raad zo prutserig weinig bevoegdheden heeft ?
Over het taalgebruik bij de vertegenwoordigers van het volk vallen boekdelen te publiceren. Wij
beperken ons tot de grote inspanning die de heer Major ten beste
heeft gegeven om het tot 36 keer
toe over « nen groten <effort » te
hebben, die door zijn departement
wordt geleverd ; wat echter ons
petje te boven gaat is dat niemand
minder dan de heer Willy De
Clercq het nog steeds heeft over
minister Vlerinck, jawel, met n.
De diepere motieven van deze flater — een spraakgebrek kan hét
moeilijk zijn — ontgaan ons nog
steeds. Daarentegen geeft de heer
Tindemans die wij vorige week
eindelijk weer eens in de Kamer
mochten ontwaren blijk van een
kleurrijk en toch dirfeJct taalgebruik waar hij de toestand in de
varkenshouderij als ({rooskleurig'»
bestempelde. Behoudens een wijziging in de conjunctuur, blijven
de varkens dus roos-kleurig. Wat
voor een beginneling op het departement van Landbouw al zeer
knap is opgemerkt. Je vraagt je af
waarom de Volksunie de begroting van landbouw dan toch nog
verwerpt ?
Een b<etekenisvolle zijsprong
viel te noteren in het taalgebruik
van de PLP-er Defraygne die het
had over « Ie Canton de la Voer •»,
wat erop wijst, althans volgens
Freud, dat volgens het onderbewuste van de heer Defraygne, de
Voer Vlaams is.
Het Nederlands van de heer Decroo is een boekdeel apart. Het
is een aaneenrijging van hopeloze
verwarringen der geslachten, iets
wat zelfs na het jonaste PVVcongres niet goed te praten valt.
Maar gelukkig citeert de heer Decroo voortdurend uit zijn dagelijkse lectuur en dat is dan in het
Frans. Daar moeten wij echter
niet ovfer oordelen.
Om dan toch binnen ons taaituintje te blijven nog dit: A. Van
Acker had het deze week over de
minister van « Openbare Middenstand ». Wel iets voor fijnproevers.
lan.
senaat
Woensdag hield onze Molse senator Carlo Van Eisen zijn maidenspeech n.a.v. zijn interpellatie
over de aftakeling van het Atoomcentrum.
Het wetsvoorstel Bouwens dat
stemrecht vanaf 18 jaar voorzag
voor de Provincieraden werd verworpen.
Wim Jorissen kwa«tn diezelfde
dag tussen om de eerbiediging te
bepleiten van de verworven rechten van de chemie-arbeiders
(BASF) op de Antwerpse rechteroever.
Over deze tussenkomsten brengen wij volgende week verslag uit
in « Wij ».
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delrein, de auto en... het milieu
(jeeveedee)
De Nederlandse
Spoorwegen,
een
semi-overheidsbedrijj,
en de vereniging die in Nederland de belangen van de
automohielindustrïe
behartigt, liggen met elkaar in de clinch. Reden is de sterke toename van
het autoverkeer en de daarmee samenhangende
noodzaak om het lüegennet uit te bi^iden. Op de achtergrojid speelt uiteraard de
bescherming
van het milieu mee. niet alleen omdat de leefruimte
(terecht)
iedere
beschermende
aandacht verdient maar ook omdat « het loagentje » zoals
de Nederlander koesterend zijn metalen vierwieler noemt, mede schuldig
is aan d<e vervuiling t7an het milieu. Waarmee niet gezegd wil zijn dat
een spoortrein milieu-verfraaiend
van aard is. (Dit laatste om even de
kerk in het midden te houden !).

Trein en auto hebben het in
Nederland al meer met elkaar aan
de stok gehad, kwestie van konkurrentie meestal. Zou dat er deze
keer wéér achter zitten ? Feit is
dat kortgeleden een der spoorwegdirekteuren, mr P. Leopold,
tijdens een nationaal kongres over
milieubeheer verklaarde dat in
het jaar 2000 bijna een kwart van
de totale land-oppervlakte van
Nederland in beslag zal worden
genomen door wegen en parkeerterreinen. Om precies te zijn :
volgens de heer Leopold heeft de
auto over 28 jaar 23,7 procent van
de Nederlandse bodem nodig. Hij
had berekend dat bij een voortzetting van de huidige ontwikkeling bij het begm van de 21ste
eeuw drie keer zoveel auto's in
Nederland zullen rijden als in
1970. Dat zou betekenen 7,5 miljoen auto's. Daarvoor zouden in
het westen van het land, de zogeheten randstad, wegen nodig
zijn met 20 of zelfs 36 rijstroken.

openbaar vervoer
De « onruststoker » van de
spooi'wegen verbond aan zijn sombere voorspelling een oproep om
krasse maatregelen te nemen. Hij
dacht aan geboortebeperking, aan

verplaatsing van mensen en industrieën van het westen naar
overig Nederland, aan zwaardere
belasting van het auto-rijden en
— vanzelfsprekend — aan het stimuleren van een hoogwaardig
openbaar vervoer.
De uitspraken van de heer Leopold trokken sterk de aandacht
in de pers. Er ver.schenen koppen
in de kranten als « Verkeerschaos komt dreigend op ons af »,
« Verontrustende groei van wegennet », en dergelijke. Koppen
die misschien de krantenlezer,
gewend aan spektakulaire berichten, niet verontrustten, m a a r die
tot een felle repliek voerden van
de organisatie met de lange naam
« Nederlandsche Vereniging der
rijwiel- en automobiel-industrie ».
In het jongste n u m m e r van het
blad van deze vereniging stond
deze uitval : « Wanneer de Nederlandse Spoorwegen het railvervoer willen propageren is dat begrijpelijk. Voor de methoden die
daarbij worden gebruikt, hebben
we echter weinig bewondering.
Nu het zich afzetten tegen de
auto (in advertenties) niet geslaagd is, heeft men naar andere
middelen gegrepen. Ook nu moet
echter worden gekonstateerd, dat
een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven ».

verkeerde cijfers
Wat klopt er nu volgens de autobazen niet in het betoog van
spoorwegman Leopold ? Op de
eerste plaats zou het dwaasheid
zijn om van wegen met 20, laat
staan 36 rijstroken te spreken.
Zelfs als het autobezit tegen het
jaar 2000 toeneemt volgens de berekening van Leopold hoeven de
wegen nog geen « Amerikaanse »
proporties te krijgen. Voorts tonen de automensen aan dat Leopold van verkeerde cijfers is uitgegaan bij zijn voorspelling dat
straks bijna een kwart van Nederland uit wegen en parkeerterreinen zal bestaan. De spoorwegdirekteur ging ervan uit dat twee
jaar geleden ruim 125 duizend
hektaren van 't land uit wegen en
parkeerplaatsen bestond, terwijl
het volgens de auto-verdedigers
maar om ruim 58 duizend hektare
ging. Zijn fout uitgangspunt zou
daardoor ook een verkeerde voorspelling hebben opgeleverd.
Nu kan men over getallen eindeloos h'ij ven bekvechten, en dat
is op de duur niet interessant
meer. D."-""nm was het voor het
grote publiek dat deze diskussie
tussen trein en automobiel volgde, maar goed dat tenslotte toch
de aap uit de mouw kwam. Want
op het pleidooi van de heer Leopold voor een hoogwaardig opeenbaar vervoer reageerde de vereniging met de hierboven genoemde lange naam als volgt :
« Railvervoer is duurder dan busvervoer. In de steden zal dus uit
ekonomische motieveen niet voor
de rail gekozen worden. Maar
ook al zou men dat wel doen. hoeveel sporen dacht de heer Leopold dan aan te moeten leggen
om zijn doel te bereiken ? En betekent een dergelijke rail-infrs-

s t r u k t u u r dan geen aantasting van
het milieu ? De geruisloze t r a m
kennen we nog niet en de bovenleidingen kunnen w e ook niet zozeer waarderen als fraaie onderdelen in een landschap ».

toch : konkurrentie
Daarmee werd een diskussie die
in het teken had dienen te staan
van de milieubescherming teruggebracht tot het aloude niveau
van de zakelijke konkurrentie. En
daarmee werd ook nog eens aangetoond dat het zinloos is om te
trachten een debat aan te gaan
over het voor en tegen van het
autogebruik, zolang de overheid
niets onderneemt om de ongeremde groei van het autobezit tegen
te gaan. Aan belastingen brengt
de « voiture » geweldige bedragen op, waarom zou men deze
bron gaan inperken ?
Wij geven toe dat ingrijpen niet
eenvoudig zou zijn, en wij juichen
het toe dat zoveel mensen die het
zich vroeger niet konden permitteren, thans genieten van het gemak en het plezier van een eigen
auto. Maar als het gaat om de
pure leefruimte zouden we toch
de auto alvast een halt willen toeroepen in onze steden. Per saldo
is dit voertuig ontworpen voor
v e r r e verplaatsingen, en niet om
twee straten ver een boodschap te
doen. Daarom vinden we de waarschuwingen van de heer Leopold
niet zo erg, al heeft hij dan misschien met zijn cijfers wat overdreven. Wie voor milieubescherming is, mag wel eens hoog van
de toren blazen...

UNIVERSITAIRE
INSTELLING
ANTWERPEN
V A C A N T E BETREKKINGEN
BIBLIOTHEEKPERSONEEL
1. BIBLIOTHECARIS : (graad hoofdcorrespondent)
VOORWAARDE -. d i p l o m a , getuigschrift of brevet
van v o l l e d i g hoger secundair o n d e r w i j s , aangevuld
met een diploma of getuigschrift van hogere b i b l i o theekschool (diploma van een door de Staat e r k e n de hogere middelbare bibliotheekschool, daterende
van vóór 1966 w o r d t gelijkgesteld) en m i n i m u m
6 jaar nuttige bibliotheekervaring
2. ADJUNCT-BIBLIOTHECARIS : (graad eerstecorrespondent)
VOORWAARDE : diploma, getuigschrift of brevet
van v o l l e d i g hoger secundair onderv\/ijs, aangevuld
met een diploma of getuigschrift van hogere b i b l i o theekschool (diploma van een door de Staat e r k e n de hoger middelbare biliotheekschool, daterende
van vóór 1966 w o r d t g e l i j k g e s t e l d ) .
3. BIBLIOTHEEKASSISTENT : (graad correspondent)
VOORWAARDE : d i p l o m a , getuigschrift of brevet
van volledig hoger secundair o n d e r w i j s , kennis v a n
machineschrift vereist.
4. ONDERHOUDSARBEIDER.
Voor al deze vacatures gelden de volgende algemene voorwaarden :
a) Belg zijn;
b) Aan de diensplichfwetfen voldoen;
c) Houder zijn van een bewijs van goed gedrag en
zeden;
d) de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten.
De kandidaten welke eind juni 1972 afstuderen
kunnen, onder voorbehoud, solliciteren.
De kandidaten moeten bereid zijn :
a. Hun wekelijkse arbeidsduur van 40 uur te verrichten volgens een dagelijkse uurregeling w e l ke, volgens een beurtstelscl, prestaties omvat
tussen 17 uur en 21 uur.
b. Zaterdagdiensf te verzekeren volgens een beurtstelsel.
Kandidaturen met een uitgebreid curriculum vitae
dienen vóór 25 juni 1972 gericht te worden aan de
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De uitzending over « spookschepen op de Noordzee » maandagavond op de Vlaanrv
se TV (in het programma SOS-natuur) Vi/as een voltreffer. Zelden kregen wij zo'n indringende reportage te zien over de vele vormen van « wettige » en onwettige bevuiling van de zee door de chemische afvalstoffen van grote bedrijven. Als het nog
een paar tientallen jaren zo doorgaat dan zal de Noordzee zo dood zijn ais de Schelde
in Vlaanderen. Tot de Vlaamse TV zouden we willen zeggen : geef ons meer van die
kwaliteit. De auteurs van dit programma wezen alvast gefeliciteerd.

WIJ - 3-0-r^

9

het jaar 1940
(2)
Belangrijk om te komen tot de
historische waarheid zijn ook de
revelaties in verband m e t de bereidschap om te kollaboreren in
vooraanstaande Belgische kringen
n a de kapitulatie van mei 1940. E r
zijn pogingen in het w e r k gesteld
om een regering te vormen, o.m.
door Hendrik de Man, door staatsminister Lippens, door de gewezen liberale minister en partijleider Devèze. Het komt mij voor
dat de voorstelling die door de
a u t e u r s gegeven wordt van de
houding en de rol van koning
Leopold niet beantwoordt aan hetgeen nu reeds geweten is uit de
archieven. De a u t e u r s blijven
voorzichtig bij de officiële versie,
alhoewel zij op grond v a n h u n
kennis van de archieven wel beter m o e t e n weten.
E r zijn ook aspekten van de kollaboratie die slechts zeer terloops
of vluchtig aangeraakt worden,
o.m. de ekonomische kollaboratie
en de financiële (o.a. de Emissieb a n k ) . Wel v e r n e m e n we dat e r
een soort bondgenootschap gesloten was tussen de leiders v a n ekonomie en financie om m e k a a r door
dik en dun te verdedigen na de
oorlog. Het effekt van deze solidariteit hebben we wel gemerkt.
Wat de houding van het Verdinaso betreft in het najaar van 1940
hebben we de i n d r u k dat de auteurs nogal eenzijdig voorgelicht
w e r d e n en te veel geloof gehecht
h e b b e n aan zegslieden. Indien zij
de n u m m e r s van het weekblad
« Hier Dinaso » geconsulteerd
hadden zouden zij er artikels gevonden hebben van F r a n t z Van
Dorpe, Jef Van Bilzen, Willem
Melis e.a. in een « nieuwe ordegeest » die geen twijfel openlaat
over een s t a n d p u n t dat pas later
gewijzigd werd.
Het is verheugend en een bewijs van het streven n a a r wetenschappelijke objectiviteit dat de
auteurs er geen twijfel laten over
bestaan dat het VNV geen gewillig w e r k t u i g was in de h a n d e n
v a n de Duitsers, dat het VNV
vasthield aan een eigen politiek,
aan de verdediging van het eigen
volksbestaan en zich steeds verzet heeft tegen annexatiepolitiek.
Dit inzicht hebben de auteurs verworven door eigen studie van de
feiten, van de gegevens, van de
Duitse archiefstukken. Dit is belangrijk.
Hoe zorgvuldig zij t e w e r k gegaan zijn moge blijken uit het
feit dat wij slechts zeer weinig
vergissingen opgemerkt hebben
w a a r het gaat om Vlaamse mensen en toestanden, hetgeen uitzonderlijk is in een F r a n s publikatie.
Stippen wij aan een v e r w a r r i n g
tussen Staf de Clercq en J u u l Declercq van het Verdinaso en op
blz 289 « l'ancien activiste, Ie docteur Gravez », dan w a n n e e r dr.
Gravez als soldaat aan het front
verbleef tijdens de eerste wereldoorlog.
Het is onmogelijk in te gaan op
de vele aspekten die behandeld
worden. In beginsel hebben de
auteurs zich bewust willen beperken tot het jaar 1940, uitgaande
van de vaststelling dat einde 1940
de k a a r t e n verdeeld w a r e n en de
posities ingenomen. Dit is grotendeels juist.
Het is ook zo dat slechts een onderdeel van het boek gewijd is
aan de eigenlijke kollaboratiepolitiek. Er k u n n e n daarbij wel enkele bedenkingen
geformuleerd
worden. De auteurs behandelen
de kollaboratiepolitiek van uit de
kennis die zij als historici hebben
én van een aantal gegevens die zij
in de Duitse archieven gevonden
hebben (doch die de akteurs destijds niet kenden !) én van de uiteindelijke afloop. Dit betekent
een grote vereenvoudiging, omdat
geen rekening moet gehouden
worden m e t onbekenden, met fak-

toren die aanwezig waren doch
w a a r v a n m e n post factum, achteraf weet dat zij te verwaarlozen
zijn, dat zij uiteindelijk geen rol
gespeeld hebben, alhoewel zij 'n
rol hadden kunnen spelen. Achteraf gezien is een beoordeling en
ook een veroordeling gemakkelijk.
Het bezwaar is dat m e n geen rekening houdt m e t mogelijkheden,
m e t hypotesen die nochtans reel
aanwezig waren.
Het is m a a r al te duidelijk dat
de kollaboratiepolitiek van h e t
VNV in een konflikt gewikkeld
met H i m m l e r en de SS, uitzichtloos was. Doch ook in Duitsland
w a r e n er krachten en tegenkrachten. En e r was naast de hypotesen
van een volledige nederlaag of een
volledige overwinning van Duitsland, een derde hypotese (die een
grote rol gespeeld heeft in sommige kringen) : een afzonderlijke
vrede door vergelijk in het Westen, m e t een verschuiving der
machtsverhoudingen in Duitsland
zelf.
In de algemene besluiten die de
auteurs op het einde formuleren
komen zij tot enkele vaststellingen die v e r d e r reiken dan het jaar
1940 en een oordeel impliceren
over gans de bezettingsperiode
1940-44.
Zo m e n e n zij te k u n n e n vaststellen dat de nationaliteitenkrisis
in België tijdens de bezetting door
de aanwezigheid en de politiek
van de Duitsers binnen zekere
grenzen gehouden werd. Doorslaggevend was daarbij volgens de
auteurs de wil van Hitler om, wat
de toekomst van België betreft,
de handen vrij te houden en alle
mogelijkheden open te laten, m e t
inbegrip van het herstel van de
Belgische Staat binnen zijn grenzen van 28 mei 1940. Deze Duitse
politiek zou het VNV gehinderd
hebben een staatshervorming door
te voeren. Dit is evenwel slechts
één aspekt van een m e e r kompleks probleem. Er zijn inderdaad
geen aanwijzigingen dat het VNV
het inzicht zou gehad hebben of
zou gepoogd hebben die weg in te
slaan. Tot nu toe" ontbreekt een
grondige studie van de door het
VNV gevoerde politiek. Paradoksaal genoeg zou uit deze studie
wel k u n n e n blijken dat er tijdens
de oorlogsjaren een toenadering
van het VNV tot de Belgische
Staat w a a r te n e m e n is, voortvloeiend enerzijds uit de deelname van het VNV aan de machtsuitoefening, aan het bestuur in de
Belgische Staat, anderzijds uit het
bewustzijn dat het voortbestaan
van de Belgische Staat een waarborg was tegen het gevaar van
annexatie bij Duitsland. Door dit
inzicht bevestigde m e n een stellingname van Staf de Clercq van
vóór de oorlog : dat de oplossing
van de Vlaamse kwestie gemakkelijker zou te bereiken zijn in
België dan onder vreemde overheersing.
Het VNV heeft ongetwijfeld in
1940 en tijdens de volgende jaren
een greep n a a r de macht gedaan
in België, het heeft een aanwezigheidspolitiek en een kollaboratiepolitiek gevoerd, doch binnen bepaalde grenzen. Het voerde een
eigen politiek en geen Duitse politiek, het heeft zich steeds verzet
tegen een Duitse annexatie-politiek of een verduitsingspolitiek.
Dit heeft geleid tot een steeds
scherper wordend konflikt niet zozeer met de Militarverwaltung,
die stond of viel met het VNV,
maar met de SS-instanties. Dit
werd reeds duidelijk in het licht
gesteld uitsluitend op basis van de
Duitse archiefstukken door E.E.
Knoebel in een thesis die in 1965
aan de Universiteit van Colorado
voorgedragen werd. (« Racial Illu.
sion and Military Necessity : A
study of SS political and manpower objectives in occupied Belgium »).

Om een volledig overzicht te geven van de inhoud van dit omvangrijk boek zouden wij nog
meerdere hoofdstukken moeten
vermelden waarin o.m. gehandeld
wordt over de rol gespeeld door
de voorzitter van de toenmalige
Belgische Werkliedenpartij, Hendrik de Man, en zijn mislukte poging om te kollaboreren ; over
de sidikaten en het ontstaan van
de Unie voor Hand- en Geestesarbeiders. In dit hoofdstuk ontbreekt m.i. klaarheid wat betreft
de pogingen aangewend van socialistische zijde om het socialistisch
sindikaat door de Duitsers te doen
aanvaarden als het eenheidssindikaat. Ik heb destijds inzage gehad
van het dossier ten laste van de
socialistische sindikale
leiders,
Vic Grauls en Byttebier. Ik herinner mij dat in dit dossier revelerende dokumenten voorkwamen,
o.m. Akten-Notizen over gesprekken tussen dr. Voss en socialistische voormannen.
De auteurs hebben ook aandacht
besteed aan het lot en de reakties
van de bevolking.
Samenvattend menen wij te mogen besluiten dat deze publikatie
een waardevolle bijdrage is tot de
bewogen geschiedenis van het
jaar 1940.
Dit betekent niet dat het laatste woord hierover gezegd is.
Maar we mogen verhopen dat w e
nu eindelijk gaan n a a r een objectieve geschiedschrijving. Ook van
Vlaamse zijde zal hieraan moeten
meegewerkt worden.

een
ylaamse
kijk op

1940
Dat het vooruitzicht bestaat bewijst de publikatie door dr. Albert
De Jonghe in het « Belgisch Tijdschrift voor de nieuwste geschiedenis » van een studie gewijd aan
«De personeelspolitiek van de Miltitarverwaltung te Brussel gedurende het eerste jaar der bezetting ». Het gaat hier om een uiterst zorgvuldig onderzoek van de
archiefstukken over een beperkt
onderdeel van de bezettingspolitiek en van de kollaboratie. De
Jonghe bewijst, hetgeen wij reeds
wisten, dat hij een grondige kennis verworven heeft van het archiefmateriaal dat voorhanden is.
Men mag van zijn hand nog verdere publikaties verwachten, o.m.
een boek over de installatie van
de Zivilverwaltung in België op
het einde van de bezetting. In
hoofdzaak is deze studie gewijd
aan de aanstelling van Victor Leemans tot sekretaris-generaal. De
auteur bewijst op onweerlegbare
wijze, met de stukken in de hand,
dat de voorstelling die Leemans
zelf gegeven heeft over zijn aanstelling (in de TV-uitzending Ten
Huize van...) vals is.
Een revelatie is dit niet omdat
het al te duidelijk was dat Leemans door de Duitsers opgedrongen geweest is, dat hij hun kandidaat was. Maar het bewijs is nu
geleverd. Het is overigens een
zeer interessante studie, in verband met de zgn. Flamenpolitik,
maar het moet gezegd dat de leesbaarheid te wensen over laat Het
is een overrompeling van voetnota's. De auteur is uitermate skrupuleus en acht het nodig ieder feit
iedere zin te staven met een verwijzing naar een dokument. Omdat hij de lidmaatschapskaart op
naam van Vif'tor Leemans niet ge-

vonden heeft zou hij gaan twijfelen of Leemans wel iets te m a k e n
had met het VNV ! Het te uitsluitend steunen op de overgebleven,
schriftelijke
dokumenten
heeft
nadelen en kan leiden tot een vertekend beeld. Het is 'n feit dat niet
alles op papier gezet wordt, dat
ook wel vermeden wordt bewijzen na te laten. Ook nu is het zo
dat politieke interventies naar
aanleiding van benoemingen niet
terecht komen in het officiële dossier, maar in een zgn. « kabinetsdossier» en het de gewoonte is dat
een aftredend minister zijn kabinetsdossiers meeneemt en laat
vernietigen. De historicus die in
de toekomst over onze periode
zou schrijven, uitsluitend voortgaande op de archiefstukken, zou
kunnen besluiten dat er geen politieke interventies waren, hetgeen
volkomen vals zou zijn als konklusie.
Het ontbreken van schriftelijke
bewijzen in de archieven betekent
niet dat er geen interventies bij
de Duitsers zouden geweest zijn
en dat deze zomaar op eigen initiatief de kandidatuur Leemans
voorgesteld en opgedrongen hebben Dit is volkomen ongeloofwaardig. Schrijvende over de benoemingspolitiek van de Militarverwaltung beperkt de auteur
zich tot de benoemingen in het
kollege der sekretarissen-generaal
E r zijn in die periode echter een
aantal andere benoemingen gebeurd die een politieke betekenis
hadden (de auteur vermeld er
wel een paar, o.a. de benoeming
van Grammens, tot lid van de
Kommissie voor Taaltoezicht, van
P. Beeckman tot Kommissaris
voor Prijzen en Lonen), maar e r
waren er meer (o.a. de benoeming
van G. Romsée tot gouverneur
van Limurg, van dr. H. Elias tot
burgemeester van Gent, enz.).
Het geheel van deze benoemingen
wijst toch wel op een invloed van
het VNV, ook al ontbreken in de
archieven schriftelijke bewijzen.
Wat betreft de verslagen van
Regierungspresident Reeder aan
hogere Duits einstanties dient
men m.i. rekening te houden m e t
eigen k a r a k t e r van een autoritair
en totalitair regime.
Het zal wel zo zijn dat Reeder
in zijn verslagen een voorstelling
gegeven heeft van zijn beleid die
tegemoet kwam aan de zienswijze, de wensen of de eisen van de
hogere instanties tot wie hij zich
richtte. Ik meen dat de verhouding en de samenwerking tussen
Reeder en het VNV goed waren ;
doch de verhouding tussen het
VNV en de SS-instanties was
slecht en werd steeds slechter.
Reeder heeft zich meer dan eens
moeten verdedigen, ook t.o.v.
Himmler persoonlijk, tegen de beschuldiging dat hij te zeer het
VNV steunde en op het VNV
steunde. Met deze situatie moet
m e n rekening houden bij het interpreteren van zijn verslagen. Ik
bedoel dat men voorzichtig moet
zijn, dat de bewaard gebleven dok u m e n t e n niet beschouwd mogen
worden als de énige bron voor geschiedschrijving.
Voor de geschiedenis van de
kollaboratie zal Victor Leemans
onvermijdelijk een sleutelfiguur
blijken te zijn, omdat hij inderdaad een zeer elangrijke rol gespeeld heeft. Dit geldt ook voor
de kollaboratiepolitiek van het
VNV. Leemans heeft al zijn invloed aangewend om tot het einde het voortzetten van de kollaboratiepolitiek te bepleiten in de
hogere VNV-leiding. Er is na de
bevrijding 'n vervalsing gebeurd
die moet en zal recht gezet worden wanneer men streeft naar een
waarheidstrouw relaas van wat
zich afgespeeld heeft. Er zal moed
voor nodig zijn want nu reeds menen wij te weten dat dr De
Jonghe van bepaalde zijde onder
druk gezet werd om zijn studie
niet te laten verschijnen.
Het is nochtans een zuiver wetenschappelijke
en
scrupuleus
verantwoorde studie. Het is overigens hoog tijd dat, nu er nog getuigen en akteurs in leven zijn,
minstens getuigenissen
zouden
vastgelegd worden, omdat er elementen zijn, feiten en omstandigheden, die niet uit de archiefstukken te reconstrueren zijn.

f. van der eist.
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deze week
in de wereld

de wereld

• Gewezen koning Edward
V m van Engeland te Parijs
overleden.

stap vooruit
(Argos) ht 1947 kort na de geallieerde overwinniug: op Duitsland
en Japan brak de beruchte koude oorlog los tussen Amerika en
de Sovjetunie. Op dit moment gingen de kleine landen hun keuze
doen : Washinrton of Moskou. Inmiddels heeft de spanning afgenomen. Na een kwarteeuw zijn de
Russisch-Amerikaanse betrekkingen « bijna » normaal geworden.
Veel tegenstellingen zijn verdwenen of werden afgezwakt. Vooral
de atoombom heeft het gevaar van
een harde konfrontatie tussen 's
werelds supergroten gevoelig beperkt. Het eksistentieel motief van
Stefan Oster (uit « Voorlopig Vonnis » van Joz. Van Hoeck) werd
dus, voorlopig, door de gebeurtenisen bevestigd. Geen terrorist
gooit graag bommen als hij van
tevoren weet dat het tuig met boemerang-effekt op zijn eigen kanis
kan terechtkomen. Hoe dan ook
de supergroten hebben hun ideologische bewogenheid moeten afremmen en overschakelen op meer
pragmatische oogmerken.

welke weerslag op
Vietnam ?
Die evolutie heeft zich weliswaar niet in een handomdraai voltrokken. Op de periode van brutale uitdaging met hoogtepunten te
Berlijn en Cuba, volgde een lange,
geruisloze wapenstilstand. Vandaag nu Nixon uit Moskou is te.
ruggekeerd spreekt men al van
een vredesverdrag. Zeker is het
een toeval, maar dan een echt
simbolische samenloop van omstandigheden dat de Amerikaanse
president precies 25 jaar na het
afkondigen van de fameuze Truman-doktrine in Moskou arriveerde. Toch kan men over het
topoverleg alleen maar zeggen dat

het tijdperk van de onoverbrugbare tegenstellingen en m.i. fundamentele wijziging dat de vijanden
van gisteren vandaag met elkaar
willen praten. Meer dan zijn recent bezoek aan Peking en de Chinese volksrepubliek ligt Moskou
centraal in de gebeurtenissen die
de wereld beroeren. Bovendien is
het Russisch-Amerikaans modus
Vivendi ook essentieel voor alle
kleinere landen die rechtstreeks
of onrechtstreeks van de grote beschermheren afhangen. M.a.w. er
zou bezwaarlijk sprake kunnen
zijn van de Europese ontspanning
indien Washington en Moskou niet
voorafgaandelijk over dringende
items akkoord waren • geraakt.
Uiteraard blijft de belangrijkste
vraag : wat is de weerslag van het
jongste topoverleg op het gebeuren in Vietnam ? Maar er is alvast
een akkoord over relatieve beperking van de bewapeningswedloop:
voor vijf jaar zal elke partij het
aantal van haar kernwapens immobiliseren. Er is zoveel goede wil
rond handelsbetrekkingen, gemeenschappelijke
ziektebestrijding en ruimteverkeer dat men
bijna zou vergeten dat het met
bazuingeschal aangekondigde Saltakkooord niet al te buitensporig
moet opgeschroefd worden. Bewust akkoord slaat immers alleen
op kwantitatieve, niet op kwalitatieve wapenbeperking. Door die
kleine « nalatigheid » zou het precair evenwicht van krachten toch
nog in 't gedrang kunnen komen.

eigenbelang
Aan het topoverleg zitten uiteraard ook politieke konsekwenties
vast. Als de « groten » samengaan
om de wereld te beveiligen wordt
de afstand die hen van de « kleinen » scheidt overhand groter...
Dat Nixon naar Moskou mocht
gaan terwijl zijn marine de ha-

vens van Noord-Vietnam (Ruslands bondgenoot) vol mijnen legt
is erg simptomatisch. En men kan
het de groten niet eens kwalijk nemen dat ze zoveel omzichtigheid
aan de dag leggen. Zowat overal
ter wereld slaapt men rustiger
dan te Washington en Moskou
zich door het ietwat perifere Vietnamees konflikt niet buitenmale
laten sensibiliseren. Dat is nu eenmaal de kijk van de gemiddelde
burger die bij alle simpatie van
het voor het dappere Vietnamese
volk niet graag zijn eigen hachje
bedreigd ziet.

relatief
Voor Europa zelf liggen de zaken weer anders : de RussischAmerikaanse « akkoorden » kunnen 't avondland tot nadenken bewegen over de wenselijkheid van
eigen initiatieven in plaats van
alsmaar op een wenk uit Washington of Moskou te wachten. Verder
ware het op zijn minst voorbarig
van het « historisch » topoverleg
wonderen te verwachten. De overschakeling van chaos op vrede
komt slechts via geleidelijkheid
tot stand. Dat aan elkaar gewaagde supermogendheden inmiddels
inzien dat ze méér positieve dan
negatieve
raakpunten
hebben
blijft een enorm pluspunt... maar
ook na het topoverleg gaat de politiek verder. En politiek behelst
altijd konkurrentie, wrijvingen,
rivaliteit... met de mogelijkheid
van hevige detonaties. Voorlopig
moeten we dus genoegen nemen
met een duidelijke kentering ten
goede, een ontwikkeling waarvan
niemand de duurzaamheid kan
voorspellen. Zowat overal in
Zuid-Oost-Azië en het Nabije
Oosten liggen verborgen schietgeweren die de nog prille « akkoorden » op één nacht kunnen wegmaaien.

• SALT-akkoord (beperking
van strategische bewapening,
met name van kemaanvals- en
verdedigingswapens) te Moskou ondertekend tussen de
ÜSA en de Sovjet-Unie. Naast
dit akkoord worden verdragen
ondertekend ter bevordering
van de handel, tot wederzijdse
bulpverlening aan astronauten
in nood, samenwerking inzake
ruimtevaart. Nixon beëindigt
zijn drukke reeks besprekingen
met de Sovjetleiders en bezoekt
Leningrad en Kiev. Hij spreekt
de bevolking toe via de TV (dat
had hij al een keer gedaan toen
hij onder Eisenhower vice-president was).
• Na een raid in een noordelijke, door Noord-Vietnam bezette provincie, trekken 1500
Zuid Vietnamese landingstroepen onder bescherming van de
Amerikaanse vloot zich terug.
Intussen ontbrandt de strijd
om het bezit van de provinciehoofdstad Kontum. De militaire toestand in Vietnam schijnt
na het wekenlange Noord-Vietnamese offensief gestabiliseerd
te zijn.
• Te vroeg door de IRA geplaatste bom te Belfast doodt
6 mensen, o.w. 3 IRA-leden en
blaast drietal huizen omver.
Katolieke huisvrouwen eisen
einde van het geweld, eis,
waarop de gematigde IRA-vleugel ingaat. De harden doen
voort.
• Een naar het voorbeeld van
de Baskische ETA georganiseerde geheime Katalaanse verzetsgroep door de Spaanse politie opgerold. Leider José Pascal naar Frankrijk gevlucht.
• In een residentiewijk van
Montevideo (Urugay) ontdekt
de politie een zgn. « volksgevangenis » van de Tupamaros
en bevrijdt ze er twee sinds
een jaar vastgehouden gijzelaars. Bij de overval worden Itt
Tupamaros aangehouden.
• President Boettho van Pakistan zal op 28 juni a.s. naar
Nieuw Dehli gaan om er besprekingen te voeren met premier Ghandi van India. Het is
het eerste Pakistaans-Indias
overleg op het hoogste vlak na
de bliksemoorlog die tot de bevrijding van Oost-Fakistan
leidde, thans Bangla Desh.
• Vice-voorzitter Deniau van
de EEG-kommissie legt de ministerraad van de EEG een plan
voor tot hulp aan de Palestijnse
vluchtelingen.
Dezelfde
EEG-kommissie vraagt herziening van de kompensatieregeling aan de landbouw.
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• Werner von Braun, die de
voornaamste bezieler genoemd
wordt van het Amerikaanse
ruimtevaartprogramma, neemt
ontgoocheld over de beperkingen, opgelegd aan de Amerikaanse ruimtevaart, ontslag en
treedt in dienst van de Fairchild-fabrieken.
• Na bezoek aan enkele Noordafrikaanse landen voert Castro
besprekingen met Roemenië's
president Ceaucescu, vooraleer
door te reizen naar Moskou
(uiteraard na het vertrek aldaar van Nixon...).
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• 250.000 Sudetenduitsers in
kongres bijeen te Stuttgart,
eisen het recht op zelfbeschik.
king der volkeren, doch plaatsen deze keer hun toekomstige
aktie in het teken van een verenigd Europa, waarin de volksnationale kwesties 'n volksnationale oplossing moeten verkrijgen.
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• Bedreigingen van het « rode
leger » (extreem linkse organisatie) zetten West-Duitsland
op stelten, waar men de dreigementen met bomaanslagen
«eer ernstig opneemt. Men
vreest behalve voor aanslagen
te Mainz ook voor bomexplosies in de Natogebouwen te
Bonn Daar houdt men trouwens
rekening met uitstel van de
teer waarschijnlijk geworden
Europese veiligheidskonferentie door de Amerikaanse presidentsverkiezmgen
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• Toenemende tekenen van een
strijd tussen Barzel en F.J
Strauss om de leiding in de
CDl
De positie van partij
voorzitter en kanseiterkandidaat Barzel zou verzwakt zijn
dooi de afloop van de Bonds
dagdebat over de Oostverdragen

• Nixon en Bresjnev ondertekenen het beginselakkoor inzake beperking van stategische
kernwapens en verdedigingswapens. In de verklaring wordt
er op gewezen dat Amerika en
Rusland wel konkurrenten zijn
doch elke konfrontatie willen
vermijden. Verdere onderhandelingen zullen de akkoorden
een konkretere vorm moeten
geven

Zoals m vioeqere tijden
nemen
de Cambodiaanse soldaten hun
qezxn mee naar het
strijdtoneel
Sommigen
hebben
van
het meest uiteenlopende
materiaal, tot zelfs met lege qianaathulzen
een eigen hut gebouwd, als voorlopig
onderkomen voor vrouw en kind
'r »ü*i

• Uitgebreid onderzoek in Turkije tegen oppositiegroepen.
Momenteel zijn 1290 dossiers in
behandeling. Te Istamboel zullen 300 personen terecht staan
wegens medeplichtigheid in de
ontsnapping van vijf opgesloten en later doodgeschoten gevangen extremisten. In de afgelopen maanden werd een
waar wapenarsenaal ontdekt m
de loop van honderden huiszoekingen. Verscheidene klandestiene verzetsorganisaties zouden vanuit Palestina resp. OostDuitsland geleid worden.

tweede biafra
De gebeurtenissen m Boeroendi, eens onder de benaming vafl
Oeroendi met Roeanda een Belgisch mandaatgebied naast da
reusachtige kolonie Kongo, richten eens te meer de schijnwerper
op Afrika en de ondoorgrondelijke Bantoe-mentaliteit, zo hermetisch vooi ons gesloten als de dichtste jungle

• Poging van de verdediging
via een medisch onderzoek de
in zaak Mi Lai betrokken lutenaut Calley ontoerekenbaar te
verklaren.

• Volgens « Newsweek » had
de dader van de aanslag op
Wallace, Arthur Bremer, ook
het inzicht een aanslag op president Nixon te plegen. Deze
laatste bezoekt na zijn verblijf
in de Sovjet-Unle Teheran,
waar hij besprekingen met de
Sjah voert over de toestand in
de Perzische Golf en in het
Midden Oosten.

• Te Bonn heeft een tweedaag.
•e Nato-konferentie plaats die
de toestand onderzoekt, ontstaan na het Nixon-bezoek aan
Moskou. De « Pravda » schrijft
in dit laatste verband dat ondanks de toenadering de ideologische strijd daarom niet zal
verdwijnen. China's premier
Tsoe En Lai ten slotte verklaart
dat de akkoorden van Moskou
niets met China te maken hebben en de ontwapeningsakkoorden slechts half werk zijn
(waarbij hij zinspeelt op het
feit dat deze akkoorden uiteraard China niet binden, dat
dus aan zijn bewapening onverminderd kan doorwerken).

• De ex-leider van Provisionalvleugel van de IRA, Joe Cahill,
werd te Belfast aangehouden.
Twintig rechercheurs waren er
Bodig om de man op het bureau
van « An Poblacht », het blad
van de Sinn Fein, te arresteren. Hij werd onder beschuldiging van talrijke misdrijven te^ n de staat opgesloten. De
Voormalige IRA-leider begon
onmiddellijk aan een hongerstaking.

deze week
in de wereld
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Terwijl het in het loestelijk
halfrond maar met wil
zomeren
wordt Noord- en Oost-Indta geteisterd door een geweldige
hittegolf, die de laatste druppel water uit rivieren en kanalen joeg
Daar het bevloeiingssysteem
uitviel moest alle
landbouwaktiviteit worden stop gezet Er trad reeds een tekort aan
drinkwater
op, waardoor reeds meer dan 200 mensen om het leven
kwamen
In deze rivierbedding
nabij Calcutta pogen reqeringsarbeidei s
water uit de drooggelopen bedding te halen, een quafi hopeloze
onderneming

• Het Japanse zelfmoordkommando dat de aanslag op het vliegveld Lod (Tel Aviv) uitvoerde maakte deel uit van de beweging
« Het leger van de rode ster ». Zij voerden een opdracht uit
voor het Volksfront voor de bevrijding van Palestina, olv doktor
Habasj. Zij beschoten met automatische machinepistolen een
honderdtal passagiers die net uitgestapt waren. Granaten ontploften en waren het signaal om tot de beschieting over te gaan. Twee
van de drie Japanneis kwamen zelf ter plaatse om. Een derde die
een stilstaand SAS-toestel nog wou doen ontploffen werd gevangen genomen. Resultaat van de schietpartij : 26 doden en talrijke
zwaar gewonden. Verbijstering om het geweld overal ter wereld.
Het Bevrijdingsfront noemt de drie « helden die de dood gewroken hebben van de twee Arabische guerrillastrijders die omgebracht werden eveneens op Lod, nadat deze een SABENA-vliegtuig hadden gekaapt een paar weken geleden ».

In feite gaat het met om een afrekening op grote schaal tussen
Bantoes, want de heersende Toetsi-kaste (waarvan velen van ons
zich wel een idee kunnen vormen, hoe oppervlakkig ook, door
de dansende Toetsi-knjgeis van de Mwami's, waarvan de laatste
Ntare V onlangs m tot nog toe duister gebleven omstandigheden
om het leven kwam, vermoedelijk vermooid), zijn niet van Bantoe-afstammmg doch houden eerder het midden tussen Arabieren
en negers Ze zijn bekend om h u n grote gestalte en om hun zgn.
« witte veestapel », tevens basis van hun macht
Wat er zich precies heeft afgespeeld kan thans nog niet achterhaald worden Wat eerst een — mislukte — loyalistische staatsgreep bleek te zijn, blijkt later een eerste vanuit het buitenland
(slecht) georganiseerde opstand te zijn geweest van de v e r d i u k t e
Hoetoe-meerderheid (80 % der bevolking), gesteund door mulelistische elementen en verlopen volgens het mulelistisch patroon
(door drugs m trance geraakte krijgers die m een soort ritueel
elan de vijand te lijf gaan) De Boeroendese regering (Micombero) blijkt m nagenoeg dezelfde tijd gekonfronteerd geweest te
zijn en met een Hoetoe-opstand m voorbereiding (waarvan ze op
de hoogte was) en een der regelmatig weerkerende spanningen
binnen de Toetsi-clans (en waarbij Ntare V als slachtoffer v a n
deze zoveelste machtsstrijd zou vermoord zijn) Eens het pleit
beslecht zouden de Toetsi's de Hoetoe's m opstand laten komen
zijn, om direkt m te grijpen (hieim geholpen door de slechte
coördinatie van de Hoetoe-revolutie) Slechts zeer kort nam de
repressie « redelijke » voimen aan, bijna onmiddellijk begon een
regelrechte volkenmoord op de Hoetoe's Het doel is nu ook duidelijk gewoiden door het verloop van deze massamoord
elke
Hoetoe, van welk geslacht of leeftijd ook, die maar een zekere
ontwikkeling en opleiding heeft gekiegen wordt op de meest
barbaarse wijze om het leven gebracht De Toetsi-minderheid
w ü de Hoetoe-meerderheid van haar naar voor tredende elite
beroven, uit vrees dat naai mate de Hoetoe s mondig en ontwikkeld worden onvermijdelijk naai de macht groeien
Pas weken nadat de/e slachtpartijen begonnen doen nu gruwelveihalen de londe m de westerse pers Hieibij wordt uiteraaid
niet gewezen op het volksnationaal aspekt van dit diama
het
Hoetoevolk vecht nu voor zijn naakte bestaan, nadat het aanspraak m a a k t e op zelfbestuur, in een land waai van het de overgiote meerderheid uitmaakt De steun die de Zaïnaanse potentaat Moboetoe aan het regime Nicombeio verleent (commandotioepen op strategische plaatsen) weipt meteen een schril licht
op het Z a ï n a a n s centralisme, dat nu meer dan ooit hoogtij vierU
Het Westen staat eens te meei vooi schut met westerse wapens wolden de moordpartijen uitgevoeid Het doekje voor het
bloeden is de belofte van medische en « humanitaire » hulp Maar
een eneigiek optreden kan er met van af, nota bene tegenover
brutale en zelfs bai baarse diktaturen die met westerse kapitale»
overeind worden gehouden We pleiten hiei niet voor interventie,
maar een scherp officieel protest zou toch meer uithalen dan eei»
zalvende, nietszeggende verklaring die neeikomt op het bekend»
Pilatusgebaar
In de laatste instantie draagt het westerse kolonialisme d «
verantwooidehjkheid voor dergelijke diama's door de slecht»
voorbereiding van Afrika op de onafhankelijkheid en door d «
neo-koloniahstische geest, die piimeert in de zgn ontwikkeling*»
samenwerking, die ook het volksnationale element in Afrika t e »
enen male miskent.
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Vrienden
van Vlaanderen,
Vandaag is
Vlaanderen weer
zingende partij, door
omstandigheden,
onafhankelijk van
onze wil,
kan ons lied
niet alleen
maar een lied
van
vreugde zijn.
Elke tijd
zingt zijn eigen lied,
elke tijd zijn deuntje,
dikwijls
is zo'n eigen lied
een geheugensteuntje.
Een lied
dat de historie schrijft
van oude idealen,
en wat daarvan
nog overblijft
en wat nog is te halen.
Vlaanderen,
zingende partij,
maar ondanks alle vorderingen
moet de Vlaming
maar al te
dikwijls
hetzelfde liedje
zingen.

armand preud'homme deed net zoals al de dirigenten de aanwezigen fiartig meezingen

^
!

;

•

w ' pnis'

'W

iBlllir<tfWiaHBHi^'*HHHHHRIIilll|ii!llllili)

ZO de (zingende) moeder, zo de (zingende) zonen.

•...vu-sekretaris jorissen eveneens van de (zingende) partij

il

De wonden van gisteren zijn de littekens van morgen.
Nog altijd is Vlaanderen een geschonden reus
Er zijn betere dagen gekomen dan de dagen die voorbijzijn.
En wij willen niet onnodig de smart uit het verleden blijven vertroetelen
Toch is het goed dat sommige doden bij ons blijven verder leven.
Opdat de jeugd zou weten wat eens is geweest.
En dat wij allen hopen dat nooit meer gebeurt wat eens is geschied.

miei cools en de vaganten
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FEDERALISME NU
Dit was het motto van de krachtige toespraak van ANZ-voorzitier Valeer
Portier. Hij verwoordde daarmee treffend de opvattingen van de ruim 25.000
aanwezigen nl. dat de enige goede oplossing voor de Belgische kommunautaire
problematiek slechts kan bestaan in een onmiddellijke, konsekwente en integrale doorvoering van het federalisme. Uit zijn warm toegejuicht betoog citeren wij
volgend fragment :

voorzitter valeer portier tijdens zijn rede

stiefakkel is aangekomen, de vlam wordt aangestoken

twee jonge mensen verenigd bij een liedje.

Wie tot vandaag mocht getwijfeld hebben aan het failliet van de grondwetsherziening zal thans wel tot andere inzichten zijn gekomen. In het nationale
parlement heeft de meerderheid van de Vlamingen geen enkele betekenis meer;
wij hebben het wapen van onze meerderheid uit de hand gegeven, vooraleer de
toestanden in Vlaanderen en te Brussel gesaneerd waren. Nu is het te laat. Te
Brussel bestaat de Vlaming, voor allen die er met een gewestelijk gezag bekleed
zijn, gewoonweg niet meer.
De vrijheid van het gezinshoofd te Brussel in ruil voor de pariteit in de
bestuursorganen is het grootste bedrog dat door de unitaire staat ten overstaan
van de Vlamingen werd gepleegd.
De kulturele autonomie en de ekonomische decentralisatie dreigen verstikt te geraken in een warnet van raden, organismen en commissies, met het
gevolg dat de centrale macht, d.i. Brussel, sterker dan ooit uit dit avontuur zal
te voorschijn komen.
De zo hoog geprezen staatshervorming is volledig vastgelopen en heeft
geen uitweg meer. Het uitvoeringswerk komt niet van de grond en eens te
meer zullen wij moeten vaststellen dat in de unitaire staat alles zal geofferd
worden aan het « politiek haalbare » met het onvermijdelijk gevolg dat de traditionele kompromissenpolitiek ten nadele van Vlaanderen zal toegepast worden.
Het is duidelijk dat de stichters van de staat waarin wij leven, in 1830
óók de bedoeling hadden van België een eentalig Franssprekend gebied te maken. Wij durven stellen dat er een mirakel gebeurd is dat het mogelijk heeft
gemaakt dat er thans in België vijf en een half miljoen Nederlandstaligen zijn,
hetzij bijna één miljoen tweehonderdduizend méér dan m Wallonië en in Brussel samen. Wij zijn dus de numerieke meerderheid van het land.
Wij weten echter dat niet iedereen de logische konsekwenties van deze
toestand loyaal en realistisch wenst te aanvaarden. Wat hebben wi] met onze
meerderheid, als politiek instrument, gedaan ? Wij hebben er grendels laten op
plaatsen en wij kunnen thans als bedelaars naar de ogen van de Brusselaars en
de Walen kijken om 't schamele stukje recht dat zij ons willen geven, te krijgen.
Decennia lang hebben de centraliserende Belgische machthebbers het federalisme bekampt met het argument dat de Vlamingen toch de meerderheid
worden in het land, dus zullen zij er — ingevolge het demokratische spel — de
meesters zijn. Maar diezelfde Vlamingen hebben, toen ons volk inderdaad de
meerderheid geworden was, met een ergerlijk gemis aan ^aliteitszin, onze gunstige positie opgegeven en onze rechten verkwanseld.
Vlaanderen blijft vastgespijkerd in het unitaire keurslijf met een nog
grotere inspraak van de frankofonen in zijn eigen aangelegenheden.
Velen die reeds weten dat de grondwetsherziening voor de Vlamingen een
mislukking is geweest, trachten ons thans te paaien met de opmerking dat de
nieuwe strukturen die ontworpen werden op kultureel en ekonomisch gebied
zullen zijn wat de Vlamingen er zelf zullen van maken. Dat kan juist zijn. Doch
hier vragen wij : welke Vlamingen en met welke middelen ?
In de officiële Kultuurraad zetelen alleen politieke mandatarissen ; in
de nieuwe Ekonomische Raad voor Vlaanderen zijn de helft van de rechtstreeks
benoemde leden eveneens politieke mandatarissen. Ten eerste stellen wij vast
dat zeer veel politieke mandatarissen niet langer meer de geKozenen zijn van
het volk maar slechts partijpolitieke funktionarissen.
Anderzijds weten wij dat de greep van de politieke partijen op hun mandatarissen zo sterk is dat, in feite, de beslissingen genomen worden, niet m het
parlement, niet in de nieuwe ontworpen strukturen, maar wel m enkele kleine
klubs en op het hoofdkwartier van politieke partijen. Aldus kan men de vraag
stellen : wat is er dan eigenlijk veranderd ?
Inzake de ekonomische regionalisering hebben de geïnstitutionaliseerde
regionale raden slechts een adviserende bevoegdheid terwijl niemand met zekerheid kan zeggen welke bevoegdheid de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen zullen hebben. Alle nieuwe strukturen zullen slechts aanleiding geven tot
de bureaucratisering van het probleem, met veel benoemingen, dirigisme en
verspilling van geld.
Wij weten en wij zijn ervan overtuigd dat al deze nieuwe strukturen met
opzet zo ingewikkeld werden gemaakt om bij de openbare mening een nieuwe
centraliserende en unitaire stromingen in de hand te werken. Alleen de beslissende stap naar het federalisme kan ons hierbij uit het slop helpen.
"~ Het is een niet te loochenen feit dat de twee volken die België bewonen
over een grote autonomie willen beschikken. Deze tendens vinden wij niet terug
bij onze huidige regeerders, zij komt uit de brede bevolkingslagen, waarbij
vooral de jongere generatie zich zeer duidelijk laat gelden. Hoelang nog zal in
België het centrale gezag regeren tegen de duidelijke federalisermgswens die
overal in het land tot uiting komt.
De oorzaak van de slechte grondwetsherziening is ongetwijfeld het binnenlands kolonialisme dat wij in België sedert 1830 hebben gekend. Zal men
nog langer aan de Vlamingen weigeren wat men sedert jaren aan de inwoners
van Zaïre heeft gegeven ?
De ouderen onder ons weten het en tot de jongeren zouden wij het tot
vervelens toe met overtuiging willen zeggen : nooit hebben de Vlamingen in
het thans nog unitair gestruktueerde België zonder vechten, zonder het brengen
van enorme offers, ook maar het minste stukje recht gekregen. Altijd, ook nu
nog, hebben wij het moeten afdwingen.
Wij zijn ervoor op de straat moeten komen, idealisten zoals de grote dr.
Borms werden er voor gefusilleerd. Zo het waar is dat ons volk tot natie is geworden kan dezenatie, Vlaanderen, nooit m de Belgische eenheidsstaat zichzelf
zijn of zich volledig ontplooien.
In de moderne Vlaamse beweging moeten wij de moed hebben duidelijke
standpunten m te nemen. Evenmin mogen wij getuigenis afleggen van een pessimistische mentaliteit. Integedeel Vlaanderen wordt zelfbewuster dan ooit. Zo
het waar is dat de Vlaamse beweging ontstaan is uit verweer, geeft zij thans
blijk van een sterk toegenomen vitaliteit, die, m het offensief, toch getuigt voor
een zakelijke, nuchtere aanpak van de gestelde problemen en, laten wij het hopen van een steeds groter wordende eensgezindheid.
Ingevolge traditie en noodzaak heeft het ANZ steeds een aktieve rol gespeeld m onze strijd. Omdat Vlaanderen in België nog steeds de eisende partij
is, moet ons Verbond m het offensief staan In de Vlaamse beweging moeten wij
inderdaad allen extremisten zijn.
Wanneer men ons vraagt wat het federalisme, dat wij voorstaan, eigenlijk
betekent kan ons antwoord duidelijk zijn. Wij willen voor Vlaanderen een
eigen wetgevend orgaan, een eigen uitvoerend orgaan en de beschikking over
onze eigen financiële middelen. Wij willen dat dit land wordt een nieuwe, een
moderne staat, een nieuw België met een autonoom Vlaanderen en een autonoom Wallonië, met een taalgrens waarvan men afblijft ; met gewestelijke raden die volledig en zelfstandig het regionaal beleid zullen bepalen en hiervoor
over de nodige financiële middelen moeten beschikken en met Brussel, dat als
Rijksgebied, ekonomisch slechts de 19 gemeenten omvat. Laat de unitaristen
roepen, saboteren, aan intimidatie en zeifs aan broodroof doen. rondom ons groeit
een België dat regionaal en federalistisch denkt en handelt.
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maatschappij
wat een huisvrouw
per maand «verdient»
Het dagblad « Het Volk »
drukte onderstaande mededeling: over, doorgeseind
door ANP, het Algemeen
Nederlands Persbureau.
Een verkennende studie
heeft tot de voorlopige raming geleid, dat de waarde,
van de arbeid, die een
vrouw in haar huishouden
verricht, varieert van 112.000
tot 322.000 B. fr. per jaar.
De sectie Gezinseconomische Vraagstukken van
de Nederlandse Gezinsraad,
heeft dit, onder leiding van
mevr. prof. C.W. Visser, uit
Wageningen, becijferd. - Dat een vrouw door het
huishouden bijdraagt aan de
economische positie van
haar gezin stond als vast.
De vraag of die bijdrage in
geld is uit te drukken, kan
thans ook worden bevestigt.
Het onderzoek naar die
waarde was niet eenvoudig.
De sectie koos voor het onderzoek de weg van de functie-analyse.
Er werd een, opsomming
gegeven van twaalf verschillende taken van de
h u i s v r o u w . Vervolgens
schatte men welke eisen die
taken stellen en ging men
na hoeveel tijd de huisvrouw aan elk van die taken besteedt. De uitkomsten
vergeleek men daarna nog
met salarissen voor vrouwen, die beroep.shalve soortgelijke taken verrichten.

Tenslotte werden de berekeningen gecorrigeerd aan
de hand van het inkomen,
dat de vrouw genoot in een
beroep, dat zij door huwelijk prijs gaf voor de huishouding.
Zodoende is de arbeid van
de vrouw in het huishouden
te waarderen op 112.000
B. fr. — tot bijna 154.000
B. fr. — als er geen kinderen zijn ; op 200.000 B. fr. —
tot bijna 280.000 B. fr. —
voor een gezin met twee
kinderen, en van 238.000
B. fr. — tot bijna 322.000
B. fr. — als er meer dan
twee kinderen, zijn. Dit is
zowal 26.800 fr. per maand.
De Gezinsraad acht het
goed mogelijk langs andere
wegen tot andere resultaten
te komen. De onderzoekers
beseffen ook dat de berekening niet meer is dan een
voorlopige benadering. Niettemin wordt het probleem
ter discussie gesteld. De Gezinsraad acht dit van groot
belang.
Het belang ligt hierin, dat
een andere en hogere maatschappelijke waardering kan
worden verkregen voor de
arbeid van de huisvrouw.
Ook kan een enigermate betrouwbaar beeld van de
economische waarde van de
arbeid van de huisvrouw
een belangrijke rol spelen
in de fiscale en sociale voorzieningen voor de gekuwde
vrouw, stelt de Gezinsraad.

louis verbeeck en lea cousin op het anz.

O mijn kempen
Louis Verbeeck bracht ook op het. Zangfeest zijn versie van
O mijn Kempen. Het is een staaltje van maatschappijkritiek anno
1972 Wie het niet mocht gehoord hebben of reeds zou vergeten
zijn hier de tekst :
Hier stinkt er de Demer en sproeit er de hoer.
zijn insekticiden van Achel tot Voer
hier loopt nog een haas in de richting van Peer
hij smaakt naar benzine, maar hij rammelt niet meer.
Hier staap'len fabrieken rookwolken opeen
en fuga magisfers gieren om ons heen
hier wonen de Turken met vijftig per huis
hier zwemt ook de vis, op zijn rug in de sluis ;
Kef. O mijn Kempen, ja mijn Kempen, enz.
Hier zit je hij duizenden rondom één ven
hier kan je piknikken met vijftig per den
je vindt af en toe al een tandpastafabriek.
en God is ook dood hier, maar hij blijft katholiek.
Je vindt links en rechts al verdachte cafés
met he'd vreemde grieten met décoïletés
maar de Kempenaar blijft trouw aan zijn Jozefien :
hl] gaat luel binnen, maar alleen om te zien.

VLUCHTEN
Terwijl swing en Saint-Germain-des-Prés zich met jeugdige
overmoed bot-vierden, dompelden onze moeders zich onder in
de sfeer van negentiende-eeuwse kastelen en kunstenaarszielen,
van onschuldige freules en norse ouderlingen. In deze veertigerjaren kende Courths-Mahler een hernieuwd sukses. « Het Geschenk van de Jager » en andere romans verschenen als krantenfeuilleton tot meerdere vreugde van huis- en andere vrouwen die
in de verbleekte, onwerkelijke fin-de-siècle liefdeshistories een
kompensatie voor de eigen harteloze omgeving vonden.
De levenssituatie evolueerde tot pop- en konsumptiemaatschappij met vliegtuigkaperij en Clockwork-Orange als eksponenten.
Niet alleen in een onberedeneerde vlucht naar een alreeds verstedelijkt platteland en een boordevol strand, ook in de lektuur
verdroomt de mens zijn bikkelharde werkelijkheid.
De krant vertelt hem al te veel over wat hij niet weten wil :
politieke kuiperijen, sociale konflikten, ekonomische moeilijkheden... Hij slaat de voorpagina's over om naar de stripverhalen
te kijken. Hij houdt van die getekende kinderwereld en je zou
staan kijken over het aantal volwassenen dat in de licht-moraliserende Suske- en Wiskes of in de ironiserende Lucky Lukes hun
soelaas zoeken. De laatste jaren is tekenverhalen-verzamelen
een hele rage geworden. Oude albums, de allereerste, nu haast
vijftig-jaar oude boekjes kosten al een klein fortuin : ook de
kinderdromen van weleer werden handelswaar...
Een grote groep mensen koopt nooit de krant. Ze zeggen dat ze
geen tijd hebben om al dat drukwerk door te nemen. Alleen op
zondag, als er niets is op teevee, dan « lezen » ze : gefascineerd
staren ze op de vette koppen en de sensatie-foto's van het zondagsblad.
« Zij zal nooit koningin worden ! » schreeuwt de titel.
En daaronder krijg je het beeld van een knappe Engelse,
pseudo-verloofde van prinselijke Charles, Albions vorst-in-spe
en nu reeds nieuwsvoer voor sensatiejagers. De republikeinse
wereldburger der zeventiger jaren houdt van onzinnige literatuur over mannelijke en vrouwelijke blauwbloedigen en vermeit
zich in de beschrijvingen van wezens die zich ver- en uitleven
op tennis-courts en cocktail-parties, op Skorpiosachtige eilanden
en heerlijke cruise-schepen.
Bij de jet-set-verslagen mengen de literatoren van het genre
de alsem van een vleugje tragiek. Je weet wel : Soroja verloor
nogmaals de zin van haar bestaan en Jackie Kennedy leeft onder
bestendige telelensbewaking. Nu en dan krijg je tussen de melancholische — maar o zo knappe en zo rijke ! — slachtoffers van de
Zondagspers een mannelijk interesseobjekt : daar heb je weer
de gefortuneerdste man ter wereld, Getty en wat gebeurde met
de mooie "Talitha ? Even krijg je een drug-schandaal opgedist,
om duimen en vingeren van af te likken. En hoe gedraagt zich de
laatste erfgenaam van de familie Krupp ? En waarom wil die
kleinzoon van keizer Willem niet trouwen (of toch ?) met de
burger-jonkvrouw ?
Stel je voor dat er morgen een krantje vertelde over het oude
mevrouwtje in de achterstraat, dat maar niet rondkomt met haar
pensioentje... over de huisvrouw die vorig jaar droomde van een
afwasmachine en vandaag een kleurenteevee wil en er zich krom
voor werkt, over het studentinnetje dat veel liever vrijt dan
studeren, over de bediende die vijfentwintig jaar in 't bedrijf
werkt en nu plots de bons krijgt omdat de firma « reorganiseert », over die jonge leerkracht die al een paar jaar rondloopt,
zoekende naar een plaatsje op school...
Zo'n krantje komt er niet. De rriensen willen zichzelf niet opgedist, wat te doen met de eigen grijze persoonlijkheid, met de
grauwe eentonige alledag ? En ze vluchten in de foto's en rozige
teksten van de zondagspublikatie. Waarom mag prinses Anne
niet naar München ?
Jammer dat het paard struikelde.
huguette d.b.

Het tehuis voor ouden van
dagen ligt in een zee van
groen en leeft met een trage
en zwakke hartslag. Het
vraagt moed om de wassen
vrouwtjes en doorschijnende mannetjes te bezoeken.
Een keertje moet het dan
toch. Je ziet geen verband
meer tussen die sterke, jonge, harde,
levenslustige,
hartstochtelijke mannen en
vrouwen van weleer. En
toch. Je dwingt je om minutenlang met ze te praten,
altijd over het zelfde want
de sekonden zijn voor hen
jaren geworden. En je gaat
weg, een soort vlchten, een

zomaar
in de steek laten. Je drukt
hun lauwe en reeds koude
handen. Je schaamt je een
beetje om je weelderige zomerse vrouw, zo oneerbiedig
tegenover hun grijze en
zwarte en te wijde en te
lange kleren die eens strak
zaten om hun lijf. Het doorzichtige mannetje begint te
wenen als hij je zomerse
weelderige vrouw een hand
geeft. Je schaariit je. het is
alsof je hen aan het vernederen bent. Buiten loopt een
wereld van konkurrentie en
strijd. En je kunt er (haast)
niks aan vei'anderen.
(tomas)
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kroniek der poëzie 5
Anton Van Wilderode stelde, samen met Fil de Ridder een
bloemlezing samen met gedichten over dieren, onder de titel
« Dier-bare poëzie ». Een dertiental dieren uit onze onmiddellijke
omgeving, uit onze eigen fauna, wordt hier door oudere en jongere
dichters bezongen, waarbij vooral de eigentijdse dichter aan het
woord komt.
Dat de samenstellers hierbij een nogal strenge keuze hebben
moeten doen, is begrijpelijk in een literatuur wiens belangrijkste
vroegste epos een dierenepos was.
Een antologie van een nationale literatuur is de bij de Bladen van de Poëzie verschenen
bundel « Een Steen heeft geen
hart » samengesteld door Zenta Tenison : een bloemlezing
van hedendaagse Litouwse poëzie, voorzien van een inleiding
door Antanas Vaiciulaitis en
een historische introduktie door
de samensteller. De Litouwse
literatuur is tamelijk jong, althans de geschreven teksten :
een klassieke Litouwse schrijftaal zou zich ontwikkelen uit
de zestiende-eeuwse bijbelvertaling en de katechismus (zoals ook de meeste talen in het
Westen hun moderne vorm zou.
den krijgen na de middeleeuwen !). Een opgang en bloei
van deze literatuur op het einde der 19de eeuw (met o.a. Maironis) werd weliswaar tijdelijk
geremd door het Russische verbod tot 't drukken van Litouwse boeken, dat opgeheven werd
in 1904. Na 123 jaar Russische
bezetting werd Litouwen in
1918 een vrij land en kon zich
ook kultureel zelfstandig ontwikkelen : een nieuwe schrijversgeneratie ontstond, die in
kontakt stond met de literatuur van andere landen. De
vrijheid duurde slechts kort :
een nieuwe Russische bezetting
in 1939, onderbroken door een
kortstondige
bevrijding
in
1941. Werd hernomen in 1944
en ging gepaard met een russificering en onderdrukking van
het nationale. Ongeveer één
miljoen Litouwers vluchtten
voor de Sovjets. Zij leven nu in
ballingschap, zodat naast de literaire produktie in het nu tot
« Litouwse Sovjetrepubliek »
omgevormde Litouwen, een
groot gedeelte van het kulturele leven van dit volk zich

buiten zijn grondgebied afspeelt : in de Verenigde Staten
verscheen tussen 1953 en 1969
een 36 delen-tellende Litouwse
encyclopedie.
De gedichten, die ons hier
gepresenteerd worden, gaan
van Maironis (einde vorige
eenw, begin dezer eeuw : de
dichter stierf in 1932) tot de
« zemininkai », de aardsen, die
dichtbij of in het existentialisme staan. De tragiek van het
bezette land en het verspreidende volk spreekt uit een vers
als dat van de in 1964 gestorven Almingantas Mackus :
« Ons geslacht sterft uit : wij
hebben geen plaats voor de kinderen / Onze begraven stam
vergaat in beenderen en stof /
De vader zal luid bewenen /
de achtergelaten erfenis in Vilnius' kerk / Wij spreken met
verdwijnende woorden / van
onze stervende taal / Het water stroomt in de boot / waarin onze familie vaart / Op de
lege kade verwacht ons niemand / Wij spreken met de
overgebleven woorden / van
onze gestorven taal... ».
Uit de verzen die in deze
bloemlezing
bijeengebracht
werden, leren wij de grootheid
van een kleine literatuur en de
tragiek van een eeuwenlang
verdrukt en door het Westen
ook nu misdadig vergeten en
verloochend volk. Wij blijken
immers meer belangstelling
aan de dag te leggen voor Azië
en Afrika !
In dezelfde reeks verscheen
zopas een bloemlezing «Nieuwe
realistische poëzie in Vlaanderen », samengesteld door Lionel
Deflo die ook, na een verantwoording, een situatieschets
geeft van wat « nieuw-realistische » poëzie genoemd wordt.

Hij stelde een vijftal vragen
aan elf dichters en kritici : de
antwoorden daarop vormen een
tweede essayistisch gedeelte,
waarna dan de gedichten volgen van Roland Jooris, Daniel
Van Ryssel, Patricia Lasoen,
Hedwig Verlinde, Jan Van Riet,
Gerd Segers, Herman De Coninck, Hubert De Vogelaere,
Ludo Abicht, Stefaan Van den
Bremt, Luk Wenseleers, Johnnie Verstraete. Bio-bibliografische nota's sluiten dit voor de
jongste poëzierichting zeer illustratief werk af. Zoals de naoorlogse experimentele poëzie
en de abstrakte schilderkunst
paralel liepen, tot in hun vaak
a-sociaal hermetisme en eklek.
tisme toe, zo is er ook een gelijklopendheid tussen pop-art
en nieuw-realistische poëzie.
Roland Jooris onderstreept echter de eigen positie van de nederlandstalige
nieuw-realistische poëzie tegenover gelijkaardige verschijnselen elders.
Lezenswaardig zijn o.m. ook de
antwoorden van Patricia Lasoen, Eugeen Van Itterbeek en
Stefaan Van den Bremt. « Vormelijk wordt het poëtisch vokabularium gedemokratiseerd »
zegt Herman De Coninck.
« Woorden hebben op zichzelf
geen poëtische waarde, het is
slechts hun kontekst die hen
tot leven brengt ». In hoeverre
zijn de bijeengebrachte verzen
erin geslaagd met dagelijkse
woorden een poëtische indruk
en kommunikatie te wekken ?
Vaak blijft het bij in korte zinnetjes of stukjes van zinnen
verdeeld, poëzieloos proza : realisme zonder poëzie. Men probeert het gebrek eraan goed te
maken met een engagement
dat de afgesloten slogans herschrijft — zoals bij Johnnie
Verstraete. Echte verontwaardiging kan echte poëzie worden, maar daarvoor is de echtheid van beide vereist. Sommige verzen slagen er wel in,
niettegenstaande de handicap
der eigen gekozen middelen, de
poëtische indruk te verwekken.
Bij Herman De Coninck, Patricia Lasoen, Roland Jooris,

Daniel Van Rijsel, Stefaan Van
den Bremt, breekt poëtische
kommunikatie door, en reikt
onder koele woorden de warmte van een inerlijk poëtisch
vuur.
Willem
M.
Roggeman
brengt, eveneens in de «Bladen
van de Poëzie » onder de titel

gaat de keuze van — vertaalde
— gedichten vooraf. Deze
bloemlezing bevat gedichten
van Rexroth, Ferlonghetti, Kerouac. Levertor, Creeley, Wieners, Corso, Le Roi Jones, evenals het bekende gedicht van Allen Ginsberg over Amerika,
waaruit de samensteller trou-

Een strofe dier-bare poëzie...
« Het komt me voor dat ik
Amerika ben » een loemlezing
van poëzie der Beat-generation.
Een bondige, verhelderende inleiding over de Beatgeneratie
en haar belangrijkste dichters

wens de titel voor de bloemlezing haalde. Een — zij het beperkte — bloemlezing die wel
als introduktie tot de poëtische
voortbrengselen der Beat-generatie geslaagd is.

dostojewski in herdruk

De « first old lady » van de Britse film, Margaret Rutherford.
overleed dezer dagen op 80-jarige leeftijd. Ze werd vooral hekend
door haar vertolking van de Miss Marple-figuur in films naar
detectieve-romans van haar niet minder (wereld) beroemde landgenote Agathe Christie. Miss Marple is geen schoonheid in de
klassieke zin van het looord, maar een oude vrijster die vele
Scotland Yard-specialisten de loef afsteekt in het ontraadselen
van mysterieuse moorden. In Margaret Rutherford werd deze
Christié-figuur ongemeen levendig.

Schuld en boete. De Idioot, De gebroeders Karamazov drie lijvige werken van
Fedor Dostojewski heruitgegeven door de Remaertreeks .
Een heruitgaven die onze
aandacht vraagt omdat het
tenslotte toch nog altijd
over werken gaat die meer
dan wereldbekend zijn, generaties in de ban hebben
gehouden en dat nog steeds
doen en de geesteskinderen
zijn van een schrijver die
ooit eens verklaarde : « De
mens is breed, te breed, ik
zou hem smaller willen
maken ».
Schuld en boete is het
verhaal van de student Raskolnikow die revolutionair
denkt, -zijn studies en leven
verwaarloost en opoffert
aan de passie van dat denken ( Dostojewski zelf ? ).
De student-denker meent
namelijk te weten dat er
een kategorie van supermensen moet
bestaan
van wie de geest zo hoog
boven het gewone dagelijkse doen zweeft dat zij niet
meer onderworpen zijn aan
de vele wetten van de
samenleving die a l l e e n
maar bestaat uit een grote
groep van gedachtenlozen.
Hij doodt om zijn gedachten en theoriën te bewijzen
een vrouw. Eens de moord
bedreven komt hij tot de
werkelijkheid terug. Het
zal de liefde zijn die hij
voor een meisje heeft dat

hem van deze bovenmenselijke ideeën doet afzien. Hij
meldt zich, volledig tot inkeer gekomen, bij de politie en wordt naar Siberië
op strafkamp gestuurd.
De gebroeders Karamazov, sinds het verschijnen
in oktober 1880 tot nu een
bestseller van formaat. De
auteur die reeds in 1879 aan
dit boek werkt zed reeds in
de loop van'79 heelwat fragmenten uit dit werk voorlezen, een j a a r later verschijnt het volledig.
Men heeft zich steeds afgevraagd wat Dostojewski
met het publiceren van dit
boek beoogd heeft. Natuurlijke driften aan het daglicht blootstellen ' Abnorjnaliteiten beschrijven ? wat
aan "sensatie doen? overdrijvingen ? of alleen maar het
kreëren van een harde werkelijkheid. De 4 gebroeders
die geestelijk van een en
dezelfde Dostojewski ontspruiten, zijn tegelijkertijd
de verschillende facetten
van schrijvers' wezen. De
zuivere, de heilige Aljosja,
de stilzwijgende medeplichtige aan de vadermoord. Dimitri, de zindelijke maar
ook de lyrische en de halfbroers Smerdjakov en Ivan
de arm die doodt en de
geest die de . misdaad begeert. Een roman die ook
wekenlang bomvolle filmzalen trok.
De idioot, het verhaal van
het jonge meisje Natasja

die honderdduizend roebels
van Rogojm in het vuur
werpt. Een gegeven dat
ontleend is aan een aktuele
rechtspraak, het verhaal
van een vijftienjarig meisje
dat meermalen het huis van
haar ouders in brand trachtte te steken. Ze werd door
hen gefolterd. Een ander
feit dat aan de grondslag
van De idioot ligt is de
moord met een mes onder
twee kameraden onder de
kreet : Vergeef me. God in
de naam van Kristus ». Deze
gebeurtenis vormt de sluitsteen van De idioot. De drager van het mes en de drager van Christus worden
voor Dostojewski de twee
mensen, rivalen maar broeders.
Verder is het opvallend
dat de kinderen in De idioot
geen ouders hebben. Het is
ook met het boek De idioot
dat de reeks romans aanvangt waarin op het tweede
vlak heelwat nevenfiguren
rondwandelen. Een merkwaardig boek dat met zijn
539 blz een brok boeiende
literatuur vormt, soms wat
te kompleks, maar nog even
bezighoudend als toen het
m januari 1868 in schuitjes
in De Russische Bode verscheen.
Schuld en boette (145 F) De
gebroeders Karamazov (225
F), De idioot (145 F). Bi]
de Reinaert Uitgaven, te
Brussel.
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1969 : de zesde europeade te Marche en famenne.

voor de negende maai

de europeade van annecy
Voor de negende maal sinds 1964 gaat de Europeade
voor Europese Volkskultuur door. Dit keer te Annecy in
de Haute Savoie, Frankrijk. Weer zullen een 130 volkskunstgroepen waaronder Vlamingen, Walen, Ieren, Elsassers, Rijnlanders. Limousins, om er m a a r enkele op
te noemen, tijdens twee dagen verbroederen en er h u n
eigen volkskunst, hun volksdansen, volkszangen en vendelzwaaién ten beste geven.
Op 1 en 2 juli wordt het inderdaad weer een feestdag
voof de Europese volkskultuur, w a a r alle volksgroepen
van Europa het mogelijk zullen maken dat het Europa
der volkeren geen lege slogan is.
De Europeade wil bij middel van volkskunst ontmoetingen tot stand brengen die een band zullen vormen van
mens tot mens, van land tot land, van gemeenschap tot
gemeenschap. Uit het aldus gegroeid wederzijds begrip
zal de Europese geest van eenheid in verscheidenheid
groeien. Van 1964 in het Sportpaleis te Antwerpen over
Dortmund, Valencia, Marche en Famenne, Herzogenaurach tot Annecy ligt een band die zingend en dansend
door Europa loopt en de volken van dit oude en verdeelde
kontment aan mekaar bindt.
Het ganse programma van Annecy wordt door
ORTF, de Franse tv, in kleur opgenomen.

de

Een paar praktische gegevens over de Annecy-reis :
vertrek 30 juni, terug 3 juli. Vrijdag 30-6 om halfzeven
's morgens aan Billiardpalace, Centraal-station Antwerpen of aan het stadhuis te Kortrijk. Er is nog een avondbus om 19 u. Onkosten 1.250 fr. Alle inlichtingen op het
sekretariaat : Lange Koepoortstraat 52, 2000 Antwerpen.
Tel 03/33.07.67.

het genie
wagner
In de reeks « Genie en Wereld » van de uitgeverij Heideland verscheen zopas het
vijftiende deel, gewijd aan Richard Wagner.
Over de uitgave en verzorging ervan kunnen wij herhalen wat wij vroeger reeds over
de andere delen schreven : een
keurige band, een rijk-gevarieerde illustratie en een verscheidenheid van medewerkers.
De eenhc d van het boek is
dan ook niet die van het éne
standpunt of blikveld, maar
die van het onderwerp zelf :
eenheid van mens en werk is
bij Wagner niet accidenteel
maar een gevolg van een door
zijn
kunstenaarschap
doortrokken leven.

• DE VZW Demokraüsch
Mecenaat richt via de Uitleenqalerij voor kunstwerken
te St.Lamhrechts-Woluwe
in samenwerking
met kulturele
aktie
vain 26 mei tot 30 iiini a.s. in
de hall van het Paleis voor
Schone Kunsten « de kunst is
er voor u » in met Goffin, Commerman.
Goemaere,
Brems,
Willo*. Boqaer. Sinnesam
en
Naessens.
• Van 25 mei tot 7 jum m de
Kunstkeet.
St. Guidosiraat 47
te Anderlecht
•
kunstschilder
Paul
Vanpeper
• Waar aanl^^ding
van het
5-jarig bestaan van het kultureel centrum te Affligem
wordt
tot 11 juni een
tentoonstelling
georganiseerd « de bloem in de
moderne schilderkunst
», een
passend tema voor een centrum gelegen in een streek van
bloementeelt.
• De Vlaamse vereniging
voor
Familiekunde,
afdeling
Oostende Kuststreek beschikt in haar
lokaal « Centrum
Familiegeschiedenis y>, Edith
Cavellstraat
21. over een enige
verzameling
doodsprentjes, niet minder dan
100.000 stuks. Alfabetisch
gerangschikt is deze
verzameling
een zeer waardevol middel tot
genealogische,
naamkundige,
demografische
en
heemkundige opzoekingen,
kortom
alles
in verband met
heemkundige
opzoekingen.
Alle nieuwe
of
oude exemplaren
zijn
welkom
op bovenstaand
adres.
• Het werk van Cyriel Buysse '•
beleeft een revival sinds de tv
en het toneel zijn oeuvre hebben herontdekt.
Dat is vooral
gebeurd na de tv-uitzending
en
her uitzending en van « Het gezin van Paemel », werk dat
door zijn sociale
bewogenheid
zeer sterk de kijkende
massa
aansprak. Nu blijkt ook « Driekoningenavond
» als toneelstuk
het zeer goed te doen. Een
teaterrecensent
van een bekend Brussels dagblad was zelfs
zo enthoesiast dat hij dit werk
van Buysse sterker achtte dan
« Vrijdag » van Hugo Claus...
• Twee zeer bekende
Vlaamse
kunstschilders
exposeren in de
Leiestreet
: in de. « Latemse
Galerie » Dorp, St.
MartensLatem stelt Rik Slabbinck
van
2 tot 18 juni tentoon,
dagelijks
uitgenomen
maandag en dinsdag. Te Deurle is het Mare
Eemans, die tentoonstelt in het
Museum Stichting Mevrouw J.
D'Hondt-Dhaenens,
Museumlaan, van 11 juni tot 2 juli.
Van beider werk heeft ons
blad reeds uitvoerige
besprekingen
gebracht.
• De Vlaamse
Toeristenbond
richt jaarlijks de Hippoliet van
Peene-Virginie
Miryprijs
in
ter bevordering van de Nederlandstalige toneelliteratuur.
De
prijs bedraagt 10.000 fr.
Hij wenst alle groepen of
personen, die menen in aanmerking
te komen voor deze
prijs er aan te herinneren
dat
een omstandig verslag van hun
aktiviteiten
moet
overgemaakt
worden aan de VTB, St. Jakobsmarkt 45, 2000
Antwerpen,
vóór 15 juni.
Vóór oktober brengt een bevoegde jury advies uit bij de
voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond.
De uitslag zal dan in de loop
van die maand aan de pers
worden bekend
gemaakt.

« Held van zijn eigen dromen » heet het essay van Marcel Brion, waarin paralleel leven en werk worden voorgesteld. Brion wijst de bewering
af als zou Wagners eigenlijke
vader de « huisvriend » Ludwig Geyer zijn, die kort na de
dood
van
Carl
Friedrich
Wagner diens weduwe huwde.
Die bewering werd trouwens
reeds in 1938 weerlegd door
Walter Lange in zijn boek
« Vom Urahn zum Enkel ».
Brion schetst Wagners karakter, zijn revolutionaire periode tijdens dewelke hij aan
de kant van Bakoenin staat,
zijn kontakten met Nietzsche
en met Ludwig II van Beieren.
De in 1962 verongelukte auteur Jean Huguenin beschrijft
in een veertigtal bladzijden
Wagners « zelfzuchtige liefdes ». Minna ; Mathilde Wesendonck ; Friederike Meyer ; Cosima, de dochter van F r a n s
Liszt en echtgenote von Bülow die hij na haar scheiding
zal huwen, en tenslotte Judith
Gautier, de dochter van de

Franse
schrijver
Theophile
Gautier : het zijn slechts konfrontaties van een amoreel genie met de vrouwelijke schoonheid en de lust om zichzelf te
erkennen. « Het geluk dat
Wagner ons schenkt, heeft hij
zelf niet gehad. Wij zijn het die
de vruchten plukken van dit
mislukte leven... » besluit de
auteur.
Een andete konfrontatie —
die van Wagner en zijn helden — analiseert Antoine Golla terwijl Joseph Rovan in « De
burger Wagner en het pangermanisme » een poging onderneemt om Wagner politiek te
situeren en de invloeden na te
gaan, van Bakoenin en diens
anarchisme tot Gobineau en
diens rassisme — die Wagner
in zich opnam en verwerkte.
Deze poging tot situatie is niet
steeds objektief en vertoont
het typisch-Franse gebrek aan
enig begrip voor de romantiek,
voor het nationalisme van Herder en Fichte dat zich van het
Franse etatisme en het Franse
rationalisme onderscheidt door
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- V o r m van a Eten > - Jongensnaam Teer. — 11) Fries water - Schoon, p r o per, net - Vogel - Selentum - En andere.
— 12) M e t a a l b e v o t t e n d e d e l f s t o f - Vervolgingswaanzin - Universiteit. —
13)
A n a g r a m van u LIED » - Ontwerp Godheid - Ter kennisgeving
—
14)
Germaans t e k e n Elektrisch geladen
deeltje - A a n n e m i n g als k i n d —
15)
Voorzetsel - Grootste v i j a n d van Egypte
- In m e m o r i a m - Engels ei — 16) I n heemse vogel - A m a r t I - Laatstiederu
— 17) Meisjesnaam - Eenparig - D o e t
leven — 18) Stadje in G r o o t - B n t a n n i ë
- Noord-Amenkaanse staat.
—•
19)
Z a n g s t e m - Do - Lid van een wet o f
k o n t r a k t - Thans — 20) Spil - K o r t
g e k n i p t rechtopstaand haar - Slede S'reek
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beklemtoning van het volkse
en het natuurlijke, en de erkenning van de irrationele onderstromingen.
Daarenboven
wordt Wagner een afwezigheid
van « sociaal engagement »
verweten, op een ogenblik dat
dit engagement pas geboren
werd. Men kan Wagner niet
verwijten dat hij geen M a r x of
Engels was, evenmin als men
M a r x verwijten kan dat hij
geen opera's schreef in plaats
van « Das Kapital ».
Marcel Beaufils gaat
de
Wagneriaanse filosofie na, van
Schoppenhauer tot Nietzsche.
Garoty beschrijft de « muzikale » invloeden en vriendschappen, van Meyerbeer tot
Liszt, en René Dumesnis ontleedt « de aard van Wagners
drama ». Mistier overloopt de
laatste jaren van de komponist
en zijn dood in Venetië, terwijl
Walter Panofsky de idee en de
uitvoering van het Bayreuther
Festival beschrijft evenals de
geschiedenis ervan tot op heden : het hoogtepunt tijdens
het nationaalsocialisme, de na-

oorlogse « black-out » (een
Beiers « kultuurminister » stelde zelfs voor in Bayreuth een
centrum van moderne muziek
te maken) en tenslotte de herleving n a 1950 en de aanpassing aan de smaak van de moderne mens en van een internationaal publiek.
Wagner vertoonde de kenmerken van menig genie : geobsedeerd door een doel op
zulkdanige wijze dat al het andere — moraal en maatschappij, rust e n geluk, liefde e n
vreugde — eraan geofferd w e r den. Schopenhauer zegt dat h e t
genie steeds iets blijvends realiseert, dat het de wereld v a t
met andere maatstaven dan de
gewone, en een ander Duits auteur eist van het genie dat h e t
niet « nach dem Kampf ohne
Grosse dasteht... ».
Dat geldt alleszins niet voor
Wagner,
wiens
kunstenaarschap ook na zijn dood, wiens
grootheid ook niettegenstaande zijn menselijke kleinheid
blijft voortleven in een monumentaal werk.
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w i e w e e t het ?

merci

zat gevaar

De finale van de beker van
België is ieder jaar een van de
weinige grote wedstrijden die
wij bijwonen. Het is gewoonlijk een match waarin men
speelt woor w a t m e n w a a r d is,
o m d a t er veel van afhangt.
Deelname aan de Europese
kompetitie der bekerhouders
namelijk. Uit sleur zijn wij
ook dit jaar n a a r de finale gaan
kijken. Waarschijnlijk voor de
laatste keer. Vermits de xiitslag geen belang had — Stand a r d speelt in ieder geval de
Europese kompetitie — hadden
wij gedacht dat de genaamde
groten uit ons voetbal er een
erezaak zouden van gemaakt
hebben een open, sportieve en
onverbiddelijke strijd aan te
gaan. Dag jan. Geklungel van
net begin tot het einde, zonder
tempo, zonder overgave, zonder overwinningsdrang. In één
woord, het middelmatig spektakeltje dat belangrijke profs
het klootjesvolk nog wil offeren voor het geld dat het zo
onnozel kan (lijkt ons beter op
zijn plaats dan : wil) spenderen. Merci Popol, merci.

De Glasgow Rangers wonnen
de Europese beker voor bekerhouders door Dynamo Moskou
te verslaan met 3-2. Misschien
was deze overwinning een tikkeltje gevleid. De ploegen leken ons elkaar waard. Maar
de doelpunten w a r e n er. Dus
niets op te zeggen. Toch hopen
wij dat de « offisjellen » zullen ingaan op het verzoek van
de Russen om de wedstrijd te
doen
herspelen.
Duizenden
stiepelzatte Schotse supporters
hebben herhaaldelijk het veld
bestormd, en in alle objektiviteit moet m e n zeggen dat de
Moskovieten
hun
wedstrijd
niet in normale omstandigheden konden spelen. Zoals ook
de eis van Barcelona (dat het
terrein leverde) ons gegrond
lijkt dat Glasgow zijn aandeel
in de ontvangsten zou afstaan
voor de enorme schade die de
horde
zatlappen
aanrichtte.
Voor de rest leek de wedstrijd
ons historisch belangrijk. Voor
zover wij de geschiedenis kennen, w e r d nooit voorheen een
dergelijk leger in zo dronken
toestand samengebracht. En
w a t denkt men te doen als dergelijke bende ooit eens «beest»
zou willen doen

De koersen, de voetbalkompetities en de olimpische spelen, dat zijn toch wel de sportevenementen die in ons land
het meest tot de verbeelding
spreken van de man in de
straat. Wij schatten dat 3/4
van de mensen die zich voor
die spektakelsport interesseren, Vlaamse mensen zijn, zoals 3/4 van de sportbeoefenaars
Vlamingen zijn. Wat ons nu
wel treft is het volgende : de
wielersport wordt in buitensporige mate beheerst door
één man, die zich herhaaldelijk (dwaasweg) bekende als
een adept van de culture franqaise op zijn Belgs. Het voetbal
is de zaak van Brussel en Luik.
Gaat men de lijst na van de
vedetten die naar München
gaan, dan stelt men vast dat
die lijst minstens evenveel
Franssprekenden
omvat
als
Vlamingen. Illustratie van het
oude verhaal van Waalse heren en'Vlaamse knechten ? Teken aan de wand dat de
Vlaamse mens zijn belangstelling richt naar belangrijker
dingen dan kommercieel sportgedoe ? Bewijs dat federalisme
ook m de sport nodig is '^ Wie
weet het ?

Anderlecht

nu ook met de beker

aan de haal .'

sport-mens
kwestie van remmen
Het daget in het zuiden, best e mensen. Ons aller Eddy
heeft in de ronde van Italië
zijn eerste rit gewonnen, en
meteen de leidersplaats veroverd, en wie weet, de eindoverwinning. Op het ogenblik
d a t wij naarstig deze regeltjes
typen, staat de wonderbelg
nog moedermens alleen aan de
leiding. In het begin ging het
niet zo goed. De eerste ritten
w e r d e n gewonnen door de Italianen zelf. Naar het schijnt
— m a a r het zijn m a n n e n die
er niks van kennen, die het bew e r e n — om verschillende Italiaanse merken, die het voorn e m e n koesteren zich uit de
wielerkompetitie terug te trekken, tot betere gevoelens te
brengen. Wij veronderstellen
dat « de onze » al die tijd vlijtig aan de r e m heeft moeten
sleuren. Aan die sombere periode is thans een einde gekomen. Merckx heeft om een of
andere reden de rem mogen
loslaten. Het zal, zo denken
wij. voor de rest volstaan die
van de anderen dicht te trekken om de grrrote giro te winnen.

Rebels Lier versloeg

cultuur
De sportkrant besteedde een
hele zakdoek plaatsruimte aan
volgend verhaal. Eddy Merckx
werd door het lot aangeduid
om een anti-dopingskontrole
te ondergaan. Hij moest zich
dus na de koers aanbieden om
een plasje te maken. Eddy
heeft echter niet de gewoonte
aan zijn behoeften te voldoen
als hij op de fiets zit. Zoals dat
beschaafde mensen past, doet
hij dat ergens opzij van de
weg. Dat had hij ook gedaan
de dag dat hij zich voor de
kontrole moest aanbieden, een
half uur voor de aankomst,
toen de rennerskaravaan voor
een gesloten overweg stond.
Onmiddellijk na de wedstrijd
kon hij dus niet meer leveren.
Zijn sportbestuurder is dan om
twee flessen bier gelopen, en
drie kwartier na het nutten
kón Eddy. Wij nemen deze story over omdat een lezer ons
zei dat wij overdreven toen
Wij het peil van onze gespecialiseerde sportpers verleden
week nogal heftig laakten.

Minister F r a n s van Mechelen, steeds bedacht op de Nederlandse kuituur, heeft een
aantal Vlaamse burgemeesters
mee naar Engeland gesleurd,
om er eens te gaan kijken wat
men daar op gebied van goede
sportbeoefening en -akkomodatie zoal te prezenteren heeft.
Wij hopen — om niet te zeggen : weten — dat de gemeentevaderen middel hebben gevonden om enige kompensatie
te vinden voor het Engelse bier
dat hier wél goed is en voor de
nachtmerries van de Britse
restaurantmaaltijden. Het verheugt ons dat de reis besloten
werd met een soort forum, een
soort evaluatie, waarop van gedachten werd gewisseld over
wat in Vlaanderen zou moeten
en zou kunnen gebeuren ten
voordele van de rekreatieve
sport voor iedereen. Al wat
werd gezegd verdient ruimschoots aandacht. Zeer belangrijkt lijkt ons het woord van
de h. Lams : « Laten wij niet
alleen investeren in stenen,
maar ook in mensen ». Hierbij
zouden wij niet alleen willen
denken
aan
onderrichters,
maar vooral aan het sportmanbeeld dat men zich stelt.

ASUB en haalde de volleyhdll-heker

van

België.

omkoperii
Wie in deze tijd wat over
voetbal wil klappen, en niet
dadelijk een ellendige idioot
wil lijken, spreekt over de
korruptie in de
voetbalsport.
Wat is er in de grond meer
over te vertellen ?
Wij hebben ons bij de
Sjarel ook een avond zoet
gehouden, met alle mogelijke gissingen omtrent
mogelijke en onmogelijke
vermeende en gemeende,
renderende en deficitaire
vormen van omkoperij. Niemand van ons kende 'echter
één geval van
onloochenbare omkoperij,
wat
nonkel
Georges de oneerbiedige opmerking
ontlokte
dat wij
wel ons groot bakkes
konden opentrekken,
maar niet
onze ogen, en dat hi] dan
maar ne keer zo'n geval zou
vertellen.
« Kort na de oorlog (1418, voor wie nonkel Georges
nog niet kent) moesten wij
de laatste match van het
seizoen spelen tegen D. —
gij moet die naam niet in
uw gazet schrijven, want de
jongens
zouden
misschien
nog last kunnen krijgen —,
hier op ons eigen veld Voor
ons was er niets te winnen
of te verliezen,
maar de
mannen
van D.
moesten
winnen om te
bevorderen
en dat wilden zij.
Toen wij naar het terrein
trokken,
stond S}ef in de
deur van hun staminee, en
die riep ieder speler btnnen.
En in een hoekje van de staminee zat een meneer
Toen
wij er allemaal waren, begon die van « wilde
gijlie
iets verdienen,
jongens,
waar ge niet vfeel moet voor
doen, en de match van vandaag heeft toch geen belang
voor u » en veel vijven en
zessen. Het kwam erop neer
dat wij D. moesten
laten
winnen, en dat wij dan ieder twintig
frank
zouden
krijgen.
Veel geld in die
tijd.
Ja, wzj tuisten niet wat
doen. Twintig
frank
was
voor ons een rijkdom. Maar
als Lowie, onze
prezident,
hfet te weten kwam .. Chottenhere, de gevolgen
waren
niet te overzien.
Om een
lange, vreselijke twijfel kort
te maken, wij namen
het
aan, maar het was op voorhand te betalen. Wij kregen
ieder een stuk van
twintig
frank en gingen ons klaarmaken.
De mannen
van D. die
van de kost wisten,
ded^n
het op hun dooie gemak, en

Sjel moest nog wat helpen,
of ze hadden hun éne goal
voor de rust nog niet gemaakt.
In de « vestjeer » zaten
wij onder de rust zo wat te
zuchten en te zagen, voor
de frim vaneigens,
als de
deur openvloog. Daar stond
Lowie met zijn
honderddertig kilo buik. Hij keek naar
Sjel, die zichzelf
verslikiJe
hij keek naar Zjang, die zijn
eigen bleek voelde
worden
Hy keek naar iedereen, en
zei geen looord. Hij ging terug buiten, maar aan de
deur keerde hij zich om, en
zei • « Ik wil dat hier vandaag gewonnen
wordt,
en
omdat het de laatste match
is krijgde gijlie vijf
frank
als ge loint ».
« V'erdomme, zei Zjang.
als Lowie weg was, die weet
het. Wat nu gepiept ? ».
Toen tüij weer op hel terrein kwamen,
wisten
wij
nog met wat piepen, maar
toen
Pikke
een
penalty
moest geven gaf hij met een
krachtige « arré begot » zo'n
dreun tegen de bal dat de
keeper van D. maar rap de
verkeerde
kant uitliep,
en
nog geen vijf minuten
later
kopte Pikke bal, keeper en
de halve verdediging
tegen
het net. Wij wonnen
met
<i - 1.
Ge hadt ons moeten zien
zitten na de match.
Wat
moesten wij met die twintig
frank doen ''
Lowie kwam binnen, en
hl] zei dat wij goed gespeeld
hadden, 'en hier is voor ieder vijf frank !
Zjang was de eerste die
klapte
« Ja maar, burgemeester, wij wijlle — Zjang
stotterde soms een beetje —
hebben van ne meneer . ».
« 't Is goed, Zjang, zei Lowie, ik weet het. Gijïie gaaf
subiet aan die mens
zijn
twintig
frank
teruggeven,
hij wacht bij Sjel in de staminee, en dan klappfen wii
daar niet meer over ».
Wij zijn die twintig
frank
gaan teruggeven,
met een
dik ei, maar de vent was
nog niet zo kwaad.
« Ik had dat niet mogen
doen, zei hij, en gijlie ook
niet, maar gijlie hebt ne
goeie prezident. Nen bovenste beste ».
Hewel, jongens, nu vijftig
jaar later, hé, zal ik u zeggen . met mannen als Lowie
was er geen sprake van omkoperij. Maar mannen
als
Lowie.
die zijn er niet

9^m^
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AANBEVOLEN
HUIZEN

Laurent DE BACKER

PENSION BRITANNIQUE
De Smet de Naeyerlaan 6
• 3 7 0 Blankenberge
Tel 050 42230

AL AL KEUKENS CLASAL

ZAKENKANTOOR

DE REUSE E.F.
Bredeweg 55 - 1780 Teralfena
Tel ( 0 5 6 ) 6 6 235
BEZOEK

CASTHOF LINDENHOVE
Koud en w a r m b u f f e t
lAUWEREYS

DE BRUYN

Gezellige vlaamse sfeer
wekeli|kse rustdag
woensdag
Bellestraat 49
HEKELGEM
Tel ( 0 5 3 ) 6 8 7 40
STEEDS WELKOM IN

't KREKELHOF

Eigentiidse

WONINGINRICHTING
KUNSTNIJVERHEID
HUWELIJKSLIJSTEN
Rijschoolstraat 45 B St Truiden
Tel 011/74196

Smet de Nayerlaan 1 4 1 ,
Blankenberge, - Tel
050/41637
Uitbater
TERSI JULIEN

Kerkstraat 26
1742 St Katharina Lombeek
Lokaal vai de
plaatseli|ke Volksunie a f d e l i n g
In het g o l v e n d Paiottenland
HET 'laams huis

V l a m i n g e n die van Blankenberga
h o u d e n , U kunt terecht b i j
A SCHERPEREEL
DECNOOP

« HOME »

Hotel-Pension BREUGHEL

Bezoek de herberg
< UILENSPIEGEL »

vol pens 300 fr alles inbegr
CORTHALS
« U W KOFFIEHUIS »
Kattestraat 20 - 9300 AALST

Fabrieken te Rrmsdonck
Tel 015 714 47
Leuven
Jan CLAES
Bondgenotenlaan 171
Tel 016 347 49
Voor West Vlaanderen
DE MEYER Walter
Bruggestraat 136 Zwevezelo
Tel 051 612 84

Tel. 053/244.80

V A N DER CRUYS
Badkamers - Keukens
Sanitair
Kerkstraat 46 St Katharina-Lombeek
Tel 0 2 / 5 2 29 15

Te Oostende
Hotel - pension Richard

CARROSSERIE

Boekareststr 10 - Tel 0 5 9 / 7 7 9 77
KAMER & ONTBIJT of VOL of
1 /2 PENSION

LOOS
Schranslaan 70
fel 015 6 ' 9 4^

S»

1840 EPPEGEM
^ " VU leden

RESTAURANT
. HET PALINGHUIS . . a d S-helde
Het huis met f a m i l i e t r a d i t i e
Brugstraat 10
9328 Srhoonaarde
Tel 052/43246
weK rustdag v n | d 15u tot zat 15u

Caudenberg 8 1790 Hekelgem
tel 053 67190
MODERNE EN STIJLMEUBELEN
KEUKENINRICHTINGEN
V e r t r o u w e l i j k adres
ERKEND VERDELER keukens A L N O
en SIE MATiC

HOUTWORM 7
Behandeling van dakwerken tegen alia houtinaekten
TWiN7K3 JAAR WAARBORQ.
Dok. op aanvraag Gratis bestek in gan» het
land PVBA INDUSTRADE Vanderzijpenstr
12, Wemmei (Bt) - Tel 02/79 20 oa

er

LEEUWEN V L A G
in k w a l i t e i t
N y l o n of W o l Enkalon
150x150
418
—
200x200
—
800
A a n b e v Port
27
59
B T W 10%
80
157

V A N HOOF

Meubelen VERBEKEN
Jan PAUWELS-DE BRAUWER

ten huize franco zolang
voorraad is I

VOOR COMFORT IN HUIS .

525

1 006

+ 1 VI L zelfklever 25x35 van een
waarde
45 F tegen t e r u g b e t a l i n g
of storting op P C 10 29 28 A l l e a n deren geb of g e d r u k t e kentekens,
w i m p e l s of v l a g g e n ( k u n s t v l a g g e n )
aan de voordeligste p r i j z e n bij

PAUL SUYS
Molenvest 50 - 2410 HERENTALS
Tel ( 0 1 4 ) 2 1 207

HET DRANKHUIS MET SFEER
Dpen vanaf 14u Elke dinsd geslot
Brusselbaan 11
GOOIK
Tel ( 0 5 4 ) 3 4 857
TUINAANLEG

Nog niets beslist voor uw vakantie ?

ONDERHOUD

V A N COEYE
Langestraat 41 - KRUIBEKE
Tel. 03 75 12 96
Gespecialiseerde
onderhoudsdienst
Privaat
Parken
industrie plantsoenen

STANDING
2 X kopen 1 » betalen
(5 000 in stock)
Voorbeeld
kostuum kopen,
EEN GRATIS
Dendermondse steenweg 276
AAIST
Leder en kunstlederwaren
Klem en Groothandel

XAVANNA
Tel. 0 2 / 5 1 21 82
51 49 60
Toekomststr 21
1800 VILVOORDE
Eksklusieve modellen
VU 1 0 %

CORTHALS
Kattestraat 20
Aalst
Tel. 053 244 80
Bekendste koffiehuis van de
DENDERSTREEK
Specialiteit van wafels

Vraag dan spoedig onze kleurenbrosjure « Wereldreiziger nr 1 ». Hierin vindt U
een ruime keuze
80NDSREIZEN

PRIVEREiZEN

•A•A:
•Ar
ie

^
•A-Ar
•A-

per
per
per
per

vliegtuig
trein
autocar
boot

per
per
met
per

vliegtuig
trein
eigen wagen
boot

De V T B w e r k t u w reis « v o l l e d i g af », z o d a t u z o n d e r z o r g e n k u n t v e r t r e k k e n
9300 Aalst, Kerkstraat 12
Te! ( 0 2 ) 1 8 55 55
17 83
3500 Hasselt Demerstraat
Tel ( 0 1 6 ) 2 6 7 20 — 2800
selare St-Michielsstraat 7
Tel (014)428 40 — 1800

!

2000 ANTWERPEN
ST-JACOBSMARKT 45-47
—
TEL ( 0 3 ) 3 1 09.95
Tel ( 0 5 3 ) 7 1 7 27 — 8000 B r u g g e , Wollestraat 28 - Tel ( 0 5 0 ) 3 6 4 43 —
1000 Brussel, Em Jacqmainlaan 126
61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel ( 0 1 1 ) 5 6 3 10
—
9000 Gent Kalandenberg 7 - Tel. ( 0 9 ) 2 3 60.21
—
60 62 - Tel ( 0 1 1 ) 2 3 5 70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel ( 0 5 6 ) 2 3 5 15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102,
M e c h e l e n , O L. Vrouwstraat 34 - Tel. ( 0 1 5 ) 4 2 0 09 — 8400 Oostende Kerkstraat 14 - Tel. ( 0 5 9 ) 7 8 3 . 6 1 — 8800 Roe- Tel ( 0 5 1 ) 2 2 3 63 — 2700 Sf-Niklaas, Stationsstraat 18
Tel ( 0 3 ) 7 6 38 95 —
2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 V i l v o o r d e H e l d e n p l e i n 22 - Tel ( 0 2 ) 5 1 17 15

A. De Langléstraat 4 - 1 0
IEL-Tel. 78.11.39

succes kleding m c y e r s ff^o^N

510504 169

H R A

61 500

WIJ BEGINNEN DEZE ZOMER

MET EEN REUZEGESOHENK VOOR U

TER WAARDE YAN 1500 F
PROFITEER ERVAN ! ZO EEN K A N S KRIJGT U NIET ELKE DAG !
INDERDAAD ! Voor goede vrienden doen we graag iets speciaals ! W a t we
aanbieden is echt iets van de bovenste plank. — OP VERTOON V A N DEZE
ADVERTENTIE MAG U V A N HEDEN AF TOT UITERLIJK 1 AUGUSTUS
EEN K O S T U U M
KIEZEN UIT ONZE NIEUWE COLLEKTIE

" MISTER DE LUXE"
uit ruim 500 stuks in de prijzencategorie van 4,250 tot 4.950 F

U NEEMT DIT KOSTUUM MEE VOOR 3.250 F
(geli|k i O'
AADT<;FIAAD

AARTSELAAR

BAAN 1 bis

"*

i-pt n o r m a a l kost)

RESTAURANT

BOOM»

^LINDENBOS

ANTWERPEN

BRUSSEL-

SPOORWEG
^

^

^

^

s t NIKLAAS
*TEIVISE

EEN GOUDEN KOOPJE NIETWAAR !
Hoe vlugger U komt, des te groter de keus, U
vindt de « MISTER M » de luxe kostumen in de
kostuumafdeling en U herkent ze aan hun
zilveren label.

GEEF DEZE ADVERTENTIE ONMIDDELLIJK A A N UV^ VERKOPER ANDERS IS
IS DIT AANBOD ONGELDIG
ENKEL VOOR WIJ-LEZERS !

NIEL

MEYERS
RUIME PARKING
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Groepen
en
maafschappijen
voor U
bedacht
allerhande ! ! I
Speciaal
KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS
— 1 Damesmantel kopen. 1 kleedje in prijs begrepen
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen
— BIJ aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek in prijs
begrepen
— Trouwkieed kopen -i- kado van de firma + feestkleed als
trouwgeschenk.

IEDER DORTMUNDER
THIER BRAU HOF

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDERLIJK BEKOMEN worden
Magazijnen open iedere dag van 9 tot 20 u.
Will Tura gekleed bi|
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u.
het huis STANDING

kan U op ieder ogenblik van de dag van het jaar
middag- en avondmalen aanbieden
INTERESSANT
Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond,
in een gezellige sfeer.
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur,
een der beste Oberbayern-orkesten

DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 6

STAMPING

Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop.
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goelasj - Fisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel
beter dan tn Duitsland.
LEUVEN ! Tervuursevesf 60 Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen.
ANTWERPEN • Groenpl. 33 T 0 3 ' 3 1 20 37 - mooiste zaal van de stad
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel 016/268.69 - mooiste
kelder van Europa.
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel 02 18 74 89 - mooiste van Brussel
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053 228 53 - 1.000 plaatsen.
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw 1 Tel 056/715 36 - 2.400 plaatsen
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 r\, . Tel. 0 5 1 / 7 2 822
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09 26 74.32
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel 011/736.30
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 0 1 1 / 6 1 9 . 7 1
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96

«1ST

Tel.f}/2n.B

NATIONALE
BEVLAGGINGSAKTIE
In afwachting dat de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap het werk van de Nationale Bevlaggingsaktle overbodig maakt door de a l oude Vlaamse Leeuwevlag officieel de plaats te geven die haar toekomt, wordt het 17de werkjaar ingezet,
t
302 kernen zijn over heel Vlaanderen bedrijvig : op
de Guldensporendag '72 zullen weer duizenden
Leeuwen getuigenis afleggen van een waakzame
Vlaamse Beweging.
De zwartgele Leeuw (zonder sterren, met k l a u w e n ) ,
het symbool van die Vlaamse Beweging, domlnere
het straatbeeld in Vlaanderen I

Vlaamse
Handelaars
en Zakenlui

Vlag mee ' Sticht een KERN in u w woonplaats.
Vraag 'n folder op het sekretarlaat van de Nationale
Bevlaggingsaktle :

Waterstraaf 133, 9110 ST-AMANDSBERC

Neemt een advertentie in
WIJ VLAAMS N A T I O N A A L
ledere week in
« AANBEVOLEN H U I Z E N »
] kolom breedte 3 cm hoogte
Tegen slechts 380 F plus B T W
per maand
Publiciteitsdienst
Antwerp Public Relations
Hof ter Schriecklaan 33
2600 BERCHEM - Antwerpen

TeL (09)51.15.83

VLAAMSE

ZIEKENKAS

1951 - 1971 -

20 JAAR DIENSTBETOON

DIRK

P.V.B.A

ZELFSTANDIGEN
LOONTREKKENDEN

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

Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel - T. 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4
Kipdorp, 4 0 - 2000 Antwerpen - Tel. 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 (2 lijnen)
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7
V.Z. =

SYMBOOL V A N VERTROUWEN +

ZEKERHEID +

DIENSTBETOON

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels
en waskussens • kinderkleding.
SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen . pingBong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen kampingartikelen - turngerei.

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

—

BREENDONK
TeL (03)78.71.21
voor A L Uw bieren
en Limonades
•
BIjhuizen : Cogels Osylel 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel ( 0 3 ) 36 10 11
Gent

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE

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 mekanleken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels.
—

Brouwerij

MOORTGAT

BESTENDIGE SEKRETARIATEN :

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

neem kontakt met ons I
Kortrijkse Steenweg 304
9000 GENT - Tel. 0 9 / 2 2 88.33
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.)
Agenten en makelaars

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde.
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfonds.

MARTENS

aan de
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ

UNITAS n.v.

Ziekteverzekering voor ARBEIDERS
BEDIENDEN
ZELFSTANDIGEN
Dagvergoeding

•
•
Vlamingen,
| W « |
""^^3 GRATIS ADVIES
l i J
voor uw hypotheek^ • ^
leningen ( I e en 2e r.)
en uw bouwgrondkredieten

* ANANASSAP

„^^..^'^^^^
<^^^

.0^

Wrl

MA^hD

WALTER ROLAND
Gediplomeerd optiaen, erkend door
alle ziekenfondsen
KERKSTRAAT 58, A N T » Ï R P E N

(Let op het huisnummer I)
Telefoon iS U 62

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK !
Al'e^ninvoer voor België en Luxemburg:

AUTOBANDEN

A
R
P
A
Tel. 053/22063

montages, herstellingen
wleluitlijning m. garantie
wielbalans m. garantie

W. De Ketelbutter
Osbroekstraat 47
AALST

^EVO

p.v.b.a.
ChurchilUaan 106
2120 SCHOTEN
Tel.: (03)58,74.33

A U e GLAZEN
ALLE MONTUREN
Ihar leun na * k M • !• 1^ W l w t

WU - 3 «-7j|

20

bevvegingslilljzer

gezin. Huwelijksmis te 11 u. in
St. Jozefskerk
(Liersestwg).
Van harte bieden VU-afdeling
en bestuur Mortsel hun beste
wensen aan het gelukkig paartje en aan beider ouders.
IJZERBEDEVAART
Reis per luxe-autocars. Vertrek te Mortsel (Gemeenteplein) op zondag 2 juli te 6 u.
30. Reissom 225 fr. (inbegrepen
geleid bezoek aan het kasteel
van Ooidonk en 130 fr. (zo u
verkiest rechtstreeks na de bedevaart terug te keren). Avondmaal voorzien te Gent in restaurant « Rode Hoed » aan 65
fr. (niet verplicht doch aanbevolen), alles inbegrepen (terug
voor middernacht). Inschrijvingen en inlichtingen bij dhr J.
Van Weverberg, Tommeltlaan
56, Mortsel. tel. 49.69. 37 of W.
Claessens, Pastoor Deensstr. 19,
Mortsel, tel. 55.39.09.
HEIDETOCHT
Morgen zondag 4 mei vertrekken wij te 13 u. 45 aan de parkeerplaats. Nieuw Gemeentehuis, voor onze gezinsuitstap
naar de Kalmthoutse Heide.

ARR. ANTWERPEN
KALENDER DIENSTBETOON : JUNI 1972
ANTWERPEN
Maandag 5 juni : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul.
Maandag 12 juni : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul.
Maandag 19 juni : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul.
Maandag 26 juni : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul.
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 36.84.65,
van 16 tot 20 u.
WIJNEGEM
Maandagen 5 en 19 juni : sen. H. De Bruyne.
Lokaal : Vleminckhof, Marktplein 8 (tel. 53.89.36), van 19 tot 20 u.
KONTICH
Woensdagen 14 en 28 juni : volksvert. R. Mattheyssens.
Lokaal : Alcazar, Mechelsestwg 22, (tel. 37.13.32), van 19 tot 20 u.
MERKSEM
Donderdag 15 juni : volksvert. dr. H. Goemans.
Lokaal : Tijl, Bredabaan 298, (tel. 45.89.76), van 20 u. 30 tot 21 u. 30.
HOVE
SPORENVIERING
De 11 juli-viering gaat dit
jaar door op vrijdag 23 juni in
MOL
het kultureel centrum « UraANTWERPEN (Arr.)
TE BEGEVEN BETREKKINnia
».
Nelly
Maes
werd
uitgeKOLPORTAGE
GEN BIJ HET GEMEENTEnodigd om de feestrede te houHeden zaterdag 3 en morgen
BESTUUR
den.
zondag 4 juni, kolporteren het
Eerlang zal het politiekader
VLAGGENAKTIE
grootste deel onzer afdelingen
van de gemeente • uitgebreid
Uw leeuw ligt klaar bij Lode
in hun gemeenten met het speworden met een politieassistenVerreyt, Azalealei 42, tel. :
ciale « Wij «-nummer. Wij dante, drie politieagenten en een
55.23.32.
ken bij voorbaat onze propaganklerk-dactylograaf. Voor de podisten en Vujo-arr. voor hun inlieassistente omvatten de voorKONTICH
zet bij deze kolportage en wenwaarden van aanwerving onPROFICIAT
sen hen een suksesrijke verdermee : leeftijd, minstens 21
Op zaterdag 27 mei trad Eric
koop.
jaar en hoogstens 30 jaar ; geMichiels, zeer trouwe militant
stalte, minstens 1,62 m. ; schovan onze afdeling, in het huweANTWERPEN (Stad)
ling, diploma van maatschappelijk met mej. Marie Convenst,
KOLPORTAGE
lijk assistente ; aanbevolen bijvan Boom. Onze hartelijkste
Heden middag om 14 u., sekomende scholing kriminologie;
gelukwensen.
kretariaat Wetstr. 12 met de
wedde, barema van bijzonder
IJZERBEDEVAART
speciale « Wij »-brochure.
agent van politie (222).
VOS-Kontich
gaat,
zoals
elk
GROOT ANTWERPEN
jaar. per autocar naar de IJzerAanvullende inlichtingen op
Binnenkort algemene vergabedevaart. In de namiddag uithet sekretariaat, tel. 014/32841.
dering voor alle leden en simstap naar Dhoppe. Inschrijvingemeentebestuur van Mol.
patisanten van Antwerpen Stad
gen bij de bestuursleden van
over Groot Antwerpen. Datum
VOS en in het lokaal Alclzar,
SCHILDE
en plaats worden nog medegetel. 57.13.52.
DIENSTBETOON
deeld.
DIENSTBETOON
Telkens op zaterdag van 10
PROPAGANDA
Alle dagen. liefst na telefotot 12 u. door burgemeester K.
Binnen enkele dagen in alle
nische afspraak, provincie- en
Ver Berne op het gemeentehuis
bussen der stad een mooi gegemeenteraadslid Jef Steurs,
en op donderdag van 1 u. 30 tot
kleurde folder van VU-AntwerEdegemse
Stwg
87
,tel.
57.10.27
;
20 u. door schepen J. Hanssen
pen Stad. 't Kost wel een paar
gemeenteraadslid J u u l Tolleeveneens op het gemeentehuis.
centen ! Hebt u er iets voor
neer,
Gemeenteplein
11,
tel.
over ? PC ur 15.02 van Eural
57.00,71
;
COO-lid
René
JaeTISSELT
Bank Antw. voor rek. nr.
ken, Witvrouwenveldstr. 14.
VLIEGEN
MET «DE DISTEL»
2/0494 van VU-Antwerpen Stad. tel.
57.14.03 en COO-lid mevr.
DIENSTBETOON
« De Distel » (kulturele vereLisette van Herreweghe, Edeniging van de VU-afdeling TisAlle dagen op het sekretarigemse Stwg 105, tel. 57.08.85.
selt) richt op zondag 18 juni
aat van 9 tot 16 u. 30, 's maanVoor eventuele hulp bij het
een rondvlucht in met een chardags tot 19 u. (zaterdag en zoninvullen van uw belastingsfortervliegtuig. Dit vliegtuig zal
dag gesloten).
mulieren komt u terecht bij
vertrekken te D e u m e richting
Op hetzelfde
sekretariaat
Mon Van den Hauwe, IJzerTisselt. Na een uitgebreide
grijpt ook het dienstbetoon
maalberg 29, tel. 57.33.11.
vlucht keren we terug n a a r
plaats van het arr. Iedereen
Deurne (duur : 1 u u r ) . Kostwelkom met allerlei problemen.
MECHELEN
prijs : 300 fr. per persoon (verEnkel 's maandags van 16 tot
KOLPORTAGE
voer Tisselt-Deurne en terug
20 u., Wetstr. 12, Antwerpen.
De afdeling Mechelen neemt
inbegrepen) Bespreken van de
Steeds zal een volksvertegendeel aan de nationale kolportawoordiger aanwezig zijn.
plaatsen vóór 10 juni a.s. bij :
ge met de brochure « Uitdaging
F r a n s Huysmans, Hoogstr. 54 en
Voor COO-gevallen uit de afaan 62 % Belgen ». Enkele wijbij J o De Smedt, Vorselaarlaan
deling : telefonische afspraak
ken van de stad zullen uitge18. Vertrek : Kerkplein te Tismaken met dr. De Boel 33.97.90
kamd worden. Graag hulp van
selt om 13 u. Na de vlucht moof Fr. De Laet 38.66.92.
onze leden, die gedurende enInlichtingen voor gepensikele uurtjes een hand willen
WIJNEGEM
oneerden of aansluitingen :
toesteken. Wij verzamelen heIJZERBEDEVAART
Goossens M., VI. Verbond voor
den zaterdag 3 juni om 14 u. 30
Op 2 juli e.k. organiseren wij
gepensioneerden, Lg. Winkelstr.
en morgen zondag 4 juni om 10
onze jaarlijkse reis n a a r Diks42, tel. 33.52.83.
u. telkens in lokaal « Opsinmuide. Na de IJzerbedevaart
joorke », Nieuwv/erk.
zullen wij doorreizen, waarBORGERHOUT
schijnlijk naar de Westvlaamse
IJZERBEDEVAART
MERKSEM
bergen of n a a r Vloesberg. InStijlvolle, kleurrijke raam- en
schrijvingen, uitsluitend vergeVLAAMSE KERMIS
auto-affiches voor de IJzerbedezeld van inschrijvingsgeld, in
Schepen Lieven Kalingart,
vaart op zondag 2 juli 1972 zijn
het lokaal Vleminckhof.
belet door drukke bezigheden,
te Ijekomen bij gemeenteraadsONTSPANNINGSAVOND
was het de voorzitter van de
lid Hugo Andries, TurnhoutseCOO-Merksem, Leo Michielsen
Op 10 juni vertoont de
baan 98 of kunnen op hetzelfde
die de Vlaamse Kermis moest
Vlaamse Vriendenkring dia's
adres telefonisch besteld woropenverklaren. Het is een
over haar voorbije aktiviteiten.
den, nr 36.59.67.
waarachtig sukses geworden.
Nadien is er gelegenheid tot een
Wij danken onze VU-vrouwen
gezellige
ontspanningsavond
en allen die meegeholpen hebin het Vleminckhof.
EDEGEM
ben, evenals de schenkers van
GULDENSPORENVIERING
PENSENKERMIS
de mooie prijzen.
Heden zaterdag 3 juni om 20
Op 24 juni in het p a r k : geNAAR DE HEIDE
u. blaast VU-Edegem verzamezellige avond bij wijn of pint,
len voor een reuze pensenkerDoor de Vlaamse Kring Groein het rustige kader van het
mis in gemeenschapscentrum
ninghe wordt zondag 11 juni 'n
Wijnegemhof. Op 25 juni even« Drie Eiken ».
tocht ingericht naar de Kalmteens in het pari: van Wijnegem:
VUJO
houtse Heide. Meer inlichtingrootse feestelijkheden m.m.v.
gen in « Tijl ».
De Vlier, volkskunstgroep uit
Wij verwachten jullie om 14
IJZERBEDEVAART
Brussel.
u. in « Drie Eiken » om samen
Ter voorbereiding van de
met de ouderen te kolporteren.
WILRUK
IJzerbedevaart 1972, zal op
KOLPORTAGE
W I J VLAGGEN
dinsdag 20 juni te 20 u. in de
Zaterdag 3 juni verwachten
Op 2 juli (IJzerbedevaart)
zaal van het Vlaams Huis Tijl,
wij een massa propagandisten
en op 11 juli. Wie nog geen
Bredabaan 298, door d e Vlaamvan VU en VUJO om 14 u. In
« beest » heeft kan er zich een
en de
« Drie Eiken » om te Edegem se Oudstrijdersbond
aanschaffen bij Guy of Jozef
Vlaamse Kring Groeninghe aan
de nationale kolportage tot een
alle Vlamingen een bedevaart- • Eggermont, Hulststraat 18, Wil.
denderend sukses te maken.
rijk, tel. 28.05.62.
avond aangeboden worden, m e t
MEDEDELINGEN
LEDENVERGADERING
films over de bedevaarten van
Zaterdag 10 juni om 20 u. in
vroeger jaren. De inschrijvingsDe ledenvergadering van 30
« Drie Eiken », algemene verlijst voor de bus hangt in Tijl.
mei over « Groot-Antwerpen :
gadering voor alle obligatiehou145 fr. Men kan ook inschrijja of neen ? », tijdens dewelke
ders. Om 21 u. gezellige avond
ven bij J. Vinken, Akkerbouwvolksvert. André De Beul h^t
met o.a. trekking van de tomstraat 71, tel. 45.49.13 of bij K,
debat inleidde, mocht zich over
bola van de steunkaarten.
Van Bockel, St. Lutgardisstr.
een behoorlijke belangstelling
56, tel. 45.57.77.
verheugen. Het is zonder meer
EKEREN
duidelijk dat in de huidige siLEDENVERGADERING
tuatie een aantal problemen,
MORTSEL
6 juni om 21 u. in zaal Den
zoals de financiële positie van
HUWELIJK
Akker. Hoofdpunt van de dagAntwerpen, het havenbeheer,
Heden zaterdag 3 juni, stichorde : André De Beul spreekt
ruimtelijke ordening en urbaten J a n Peper mans en mej.
over Groot Antwerpen. Wij renisatie en de politieke en kultuGreta Thijs een nieuw Vlaams
kenen op een grote opkomst.

antwerpeiv

rele rol van Antwerpen als
Vlaamse hoofdstad, onmogelijk
op een afdoende wijze kunnen
worden opgelost. Daarom verkiest de VU een fusie boven een
problematische
agglomeratievorming en wenst zij een administratieve
decentralisatie
die -het bestuur dichter bij het
volk brengt en een demokratische inspraak mogelijk m a a k t

HEVERLEE
SOC. DIENTSBETOON
Volgende leden staan steeds
ter beschikking : sen. Van Haegendoren, G, Gezellelaan 63,
tel. ; 245.45 ; gemeenteraadsleden Alice Vloeberghs-De Roo,
St. Jorislaan 12, tel. 270.37 e n
Frans Aerts, Kapelberg 19, tel.
336.31 en COO-lid Hugo Lorent,
St. Jansbergstwg 37. tel. 321.34.

HALLE (Fed.)
WOIVIMELGEM
KOLPORTAGE
IJZERBEDEVAART
In het kader van de nationale
Voor deelnemers die dit jaar
kolportage
kampanje heeft op
hun wagen eens wensen tliuis
zondag 11 juni e.k. de eerste fete laten, legt het « Broechems
deratie-kolportage plaats, geIJzerbedevaartkomitee » twee
richt op de gemeenten Ruisautocars in. Inlichtingen bij
broek en Drogenbos, beiden nog
Staf Van Looveren, Welkomstr.
braakliggend voor de Volks116, Wommelgem. Wij houden
unie. Wij verwachten talrijke
u trouwens op de hoogte.
bestuursleden uit de andere afDIENSTBETOON
delingen van de federatie, e n
H. Vande Weghe, ellie zaternog ettelijke vrijwilligers. De
dag op het gemeentehuis van
bijeenkomst is om 10 u. aan de
10 tot 11 u.; bij hem thuis elke
kerk van Ruisbroek.
werkdag vanaf 19 u. TerhageHeden zaterdag 3 en zondag
laan 8
4 juni laten wij het initiatief
Jan Verduyckt, elke werkdag
over aan de plaatselijke afdevanaf 19 u.. Antverpiastr. 6.
lingen, waar reeds enkele kolConstant Geel, elke dinsdag
portages werden gepland. Wij
en donderdag vanaf 19 u., Beelrekenen op eenieder om deze
dekensweg 5.
propaganda-actie te doen weiKOO : A. Deschutter, voorgelukken.
zitter KOO, woensdag en vrijdag vanaf 20 u., Lt. K. CaluJETTE
waerstr. 14.
• SOC. DIENSTBETOON
Sen. H. Debruyne, in het VleAlle zaterdagen van 11 tot 12
minckhof, Marktplein 8, iedere
u. bij J a n De Berlangeer, ge1ste en 3de maandag van de
meente- en federatielid, De
maand.
Smet de Nayerlaan 158, 1090
Brussel, tel. 28.34.80.

brabant
BRUSSEL (Arr.)
ARR. SEKRETARIAAT
Het arr. sekretariaat, Kongresstr. 53 te Brussel zal open
zijn elke maandag, donderdag
en vrijdag van 18 tot 21 u. De
h. Jos Liekens, administratief
sekretaris van het arr. zal op
deze dagen aanwezig zijn. De
arr. sekretaris zal aanwezig
zijn elke vrijdag van 18 tot 20u.
NAT .KOLPORTAGESLAG
Heden zaterdag 3 juni starten wij met de nationale kolportageslag. en dit in Zaventem. Afspraak om 15 u. op het
Kerkplein te Zaventem. Wij
rekenen stellig op uw aanwezigheid.

BERG - NEDEROKKERZEEL
VOOR AL U W PROBLEMEN !
Marie-Louise Thiebaut, Fazantendal 20, Berg, tel. 6474, gemeenteraadslid, lid COO.
Gust Van Ingelgom, Nederokkerzeelstr. 1, Berg, gemeenteraadslid.
Piet Van der Vorst, O.-L.Vrouwstr. 33, Nederokkerzeel,
tel. 65085, schepen.
BERG - BUKEN - KAMPENHOUT - NEDEROKKERZEEL
BEVLAGGINGSAKTIE
De wapperende vlag is een
goede getuige voor onze kordaat-Vlaamse aanwezigheid in
Brabant. Wij stellen voor de
Leeuwevlag (natuurlijk) uit te
hangen op : 28 mei (VNZ), 4
juli (IJzerbedevaart) en 11 juli.
Een 20-tal vlaggen en fietswimpels zijn nog beschikbaar bij
M.L. Thiebaut, Fazantendal 20,
Berg, tel. 65474.

MACHELEN
BELANGRIJKE
VOLKSVERGADERING
Op vrijdag 9 juni te 20 u.,
houdt de VU-Machelen een belangrijke volksvergadering in
de zaal Egmont, Dorpsstraat 31.
Volksvert. Vic Anciaux zal de
inleiding geven over zeer aktuele problemen. Iedereen is
hartelijk welkom. Uw persoonlijke problemen zullen na de
vergadering aanhoord worden.
Verwittig ook uw vrienden en
kennissen.
OVERUSE
SOC. DIENSTBETOON
Maandag 29 mei om 19 u. 30
in Ter-Laenen in café « Bij den
Boer » (rechtover gemeenteschool) staan tot u w dienst :
Vik Anciaux, Marcel De Broyer, schepen De Waet, voor alle
problemen die u hen voorlegt.
Verder de heren Dominet, V a n
Celen en Hiers.
VLAAMSE Z I E K E N K A S
De plaatselijke afgevaardigde houdt eveneens te Ter Laenen zijn zitdag. Te St. Jezus
Eik op donderdag 7 juni van
19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Luksemburg. Aansluiten bij de
Vlaamse Ziekenkas is Vlaandeten sterker m a k e n !
ST . K A T H E R I N A L O M B E E K
NIEUWE BESTUURSLEDEN
De laatste m a a n d e n groeit
het ledenaantal in onze afdeling, hierdoor mochten w e t w e e
nieuwe bestuursleden begroeten, onze twee
simpatieke
vrienden Henri Segers en Antoine Malfroy. Zij zullen respektievelijk de diensten propaganda en redaktie w a a r n e m e n .
BEVLAGGING
E r w o r d t aan de bewoners
van onze gemeente gevraagd de
leeuwenvlag uit te hangen op
4 juli (IJzerbevaart) en op 11
juli (Guldensporenherdenking)
eveneens w e r d er een schrijven
gericht aan het gemeentebestuur, op die dagen het gemeentehuis te sieren m e t de leeuwenvlag.

DIEST (Kanton)
DIENSTBETOON
WILLY K U I J P E R S
De zitdagen voor soc. dienstbetoon voor het kanton gaan
door elke 3de m a a n d a g op volgende adressen en u r e n :
ST. KWINTENS LENNIK
Diest : bij Nuyts-Diepstraten,
VOLKSVERGADERING
Ed. Robeynslaan 70, van 19 u. 30
Vrijdag 16 juni a.s. t e 20 u. In
tot 20 u. 15 ;
de herberg « In de verzekering
Molenstede : bij Lieve Didden
tegen de grote dorst >, aan de
Molenweg 5, van 20 u. 30 tot
kerk Eizeringen, volksvergade21 u. 15 ;
r i n g m e t als sprekers sen. Bob
Zichem : bij Willy Joris,
Maes en Lode Claes en burgeMarkt 38, van 21u.30 tot 22u.l5.
meester Jef Valckeniers, di«
Ook de andere afdelingen in
het kanton k u n n e n hiervan ge- j zullen handelen over de proI blemen in en rond Brussel.
bruik maken.

SOCIAAL DIENSTBETOON
BEERSEL:
Maandag 5 j u n i van 19 n. 30 tot 20 n. 30 in café « T e r m i n u s », Herm a n Teirlinckplein 1 (Vic Anciaux en F r a n s A d a n g ) .
HALLE :
Maandag 5 juni van 21 tot 22 u. In café « De Sleutel », M a r k t (VI«
Anciaux en Piet V r a n k e n ) .
KAMPENHOUT:
Dinsdag 6 j n n i van 20 n. 30 tot 21 u. 30 in het < Keizershof »,
Haachtsesteenweg (Bob Maes).
MELSBROEK :
Maandag 5 j u n i van 19 tot 20 u. (Bob Maes).
ST, MARTENS-BODEGEM :
Dinsdag 6 j u n i van 19 tot 20 n. iu het lokaal, Stationsstraat 3S
(E. De F a c q ) .
TERNAT :
Dinsdag 6 juni van 20 tot 21 u. in het lokaal « De Postiljon ». G*meentetauisstraat( E. De Fac4>.
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oost-ylaanderen
AALST (Arr.)
KOLPORTAGE
Het arr. bestuur dringt er bij
de afdelingen op aan dat ze een
flinke inspanning zouden leveren opdat het arr. Aalst een geslaagde start zou kennen van
de nationale kolportageslag.
Daarom : op 3 en 4 juni kolporteren alle bestuursleden en militanten !
MEDEDELINGSBLAD
Volgend « Mededelingsblad »
verschijnt op 1 juli. Berichten
hiervoor dienen uiterlijk op
donderdag 29 juni in het bezit
te zijn van Willy Cobbaut, Bosstraat 2, 9391 Baardegem. Tel.
052/354.52.
VORMINGSLESSEN
Vierde les in de reeks « Vormingslessen voor soc. dienstbetoon ». ingericht door het OostVlaams Centrum voor Dienstbetoon en Nachoolse Vorming,
vandaag zaterdag 3 juni in «De
Vriendschap», Aalst te 14 u. 30.
Onderwerpen : 1. Pensioenen
(U. De Grave) ; 2. Gewaarborgd
inkomen voor bejaarden (W.
Cobbaut). Aanbevolen
aan
mandatarissen en sociale werkers !
BALEGEM-GAVERE
KOLPORTAGE
Het arr. bestuur kent ons 150
nummers toe voor de nationale
kolportageslag, een peulschil !
Zondag 4 juni, verzameling te
9 u. 30 stipt in « Zangershof »,
Scheldestr., Gavere.
BESTUUR
Vergaderen zaterdag 10 juni
om 14 u. 30, Steenweg 87, Asper. Afrekenen kaarten 11 julidag.
11 JULI
Strijdvergadering te Scheldewindeke, zaal Oberbayern, dinsdag 11 juli te 20 u. Spreker :
Valere De Pauw. Kleinkunst :
't Kliekske, voU. programma.
Omlijsting : Jagerskapel, Gent.
Toegang : 40 fr. Kaarten : dr.
Meysmans (tel. 751485) en Piet
De Pauw (tel. 213206).
BAMBRUGGE
SOC. DIENTSBETOON
De h. Hektor Van Hauwe ontvangt elke dinsdag van 20 tot
21 u. ten huize, Prinsdaal 61,
Bambrugge, of op afspraak, tel.
053/63423.
BAZEL
OVERLIJDEN
Donderdag 22 mei werd mevrouw Helena
VergauwenGhijs onder grote belangstelling ten grave gedragen. Mevrouw Vergauwen was in de
donkere naoorlogse periode 'n
toonbeeld van moed en toewijding voor allen die met haar
in kontakt kwamen. Aan de h.
F. Vergauwen en naastbestaanden onze kristelijke deelneming.
DENDERMONDE (ARR.)
ARR. KOLPORTAGE
Zondag 4 juni, arr. kolportage te Overmere-Donk. De mandatarissen en kaderleden worden verwacht om 15 u. aan het
Paviljoon De Jager aan het
meer.
VOORZITTERSVERGADERING
Op 10 juni a.s. heeft in Huize
Tijl, Grote Markt, Dendermonde een
kontaktvergadering
plaats voor de afdelingsvoorzitters van het arr. Iedereen
weze om 20 u. op post.
SOC. DIENSTBETOON
Voor het soc. dienstbetoon
worden de afdelingen verzocht
kontakt te nemen met de mandatarissen. Men kan alvast terecht bij volksvert.-burgemeester Aviel Geerinck, Lange
Muntstr. 3 te Zele, tel. 052/
45.103 of ten gemeentehuize,
tel. 052/45.021 ; bij prov. raadslid A. Keldermans, Kasteelstr.
186, Buggenhout, tel. 052/332.64
en bij prov. raadslid Herman
Burghgrave, Bakkersstr. 124,
Grembergen, tel. 052/224.48.

DENDERHOUTEM
SOC. DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid Frans De
Man : elke dag van maandag
tot vrijdag van 19 tot 20 u. bij
hem thuis, Molenstr. 16.
Provincieraadslid Bert De
Cremer : elke dag van maandag
tot vrijdag van 19 tot 20 u., bij
hem thuis, Vondelen 55.

DENDERLEEUW
SOC. DIENTSBETOON
Gemeenteraadslid
Wilfried
De Metsenaere ontvangt ten
huize, Sportstr. 2, elke werkdag
van 18 tot 20 u.
De h. Henri Pots ontvangt
ten huize, Toekomststr. 13, elke werkdag van 19 tot 20 u. 30.
11 JULI-VIERING
Gaat door in het kollege. Te
19 u. 30, aangepaste H. Mis met
samenzang en kanselrede door
P. Raedschelders. Nadien gezellig samenzijn in bodega. Optreden van enkele jongeren.
EREMBODEGEM-TER JODEN
TENTOONSTELLING
De Vlaamse Kring van Terjoden richt samen met het DF
en VTB-VAB een tentoonstelling in van kunstschilder Etienne Le Compte in de parochiezaal van Erembodegem-Terjoden van zondag 18 juni tot en
met 25 juni. Openingsuren :
zondagen en maandag 19 juni
Andere dagen van 14 tot 20 u.
van 10 tot 12 en van 14 tot 20 u.
ELCKERLYCK
Ons spiksplinternieuw lokaal
« Elckerlyc » (aan de kerk van
Terjoden) wordt officieel geopend op zaterdag 10 juni a.s.
Wij verwachten ook simpatisanten uit de streek op die opening^
GENT
MASSALE
LEDENVERGADERING
Op 4 juni e.k. om 15 u., in de
bovenzaal van Vlaams Huis
Roeland. Gastspreker : Willy
Kuijpers, volksvert.
GENTRUGGE
VOOR EEN BETER
LEEFMILIEU
Naar aanleiding van de uitbreidingsplannen van de n.v.
Arbed welke een hectarengrote
groene zone wil innemen met
fabriekshallen en parking, tekende de Vujo protest aan tegen de bouwaanvraag door middel van een petitie met ongeveer duizend handtekeningen.
Samen met VU-gemeenteraadslid De Moor werd door een Vujo-afvaardiging deze petitie persoonlijk aan de burgemeester
overhandigd.
VU-raadsleden Verpaele en
De Moor en mevr. Van de Velde-Bouman, leden van de gem.
Commissie voor het Leefmilieu,
vroegen de dringende bijeenroeping van deze Commissie
om de gevolgen van een eventuele inplanting van deze zware industrie in een drukbevolkte arbeidswijk te onderzoeken.
GEMEENTERAAD
E.v. gemeenteraadszitting op
woensdag 7 juni e.k. te 19 u. in
het gemeentehuis, Kasteelstr.,
met verscheidene VU-interpellaties.
DE WEERGALM
Zopas verscheen nr 2 van de
8e jaargang van ons informatieblad « De Weergalm », dat
in een minimum van tijd door
onze vrijwilligersploeg in de
8000 bussen van de gemeenten
wordt gestopt.
NAAR BOKRIJK
De Jef Goossenaertskring organiseert een gezinsuitstap per
autocar naar Bokrijk op zondag 18 juni e.k. Vertrek in de
Em. Verhaerenlaan te 8 u. Terug te 21 u. Leden : 65 fr. (nietleden 120 fr.). Inschrijvingen
bij R. Vercouteren, Walstr. 91 ;
R. Depestele P., Benoitlaan 185
of bij de andere bestuursleden.
HEUSDEN
IJZERBEDEVAART
Te Heusden vertrekt er een
bus op zondag 2 juli naar Diksmuide. Inschrijingen zo vlug
mogelijk bij volgende personen:
Koen van Meenen, Nederbroekstr.1, tel. 52.73.88 ; Pol van Durme, Heidestr. 56 ; Mare Meirschaert, Tramstr. 43b ; Roger
van Brussel, Zondernaamstr 16;
Gabriel De Vos, Tramstr. 44 en
Marie-Josee
Lataer - Delnoy,
Hooistr. 1.
Vertrek aan de Tramstatie te
7 u. 30.
INFORMATIEAVOND
« RED HET GEBERGTE »
De informatieavond « Red het
Gebergte » ingericht door het
Groenkomitee, in samenwerking met initiatiefnemer Pater
Arnold en zijn scoutsgroep Joe
English, de Goossenaertskring,
jongerenaktie Nieuw Vlaanderen, enz. in zaal Brittania, kende een degelijk sukses. De zaal
was bijna volzet, vooral met
jongeren. Van het gemeentebe-

stuur waren enkel de twee VUverkozenen aanwezig. De burgemeester is dus niet geïnteresseerd in het redden van
« zijn » bos. Sommige jongeren
namen die lakse houding van
het gemeentebestuur niet, en
er werd zelfs geroepen. Ook
moderator TV-ster Walter Capiau hekelde op eer originele
en fijne manier de middeleeuwse toestanden te Heusden. Het
gemeentebestuur kreeg meer
dan eenmaal een veeg uit de
pan. De drie sprekers, nl. de h.
Pol Martens, hoofdredakteur
van het weekblad « Wij » en
ondervoorzitter van de Vlaamse Bosbouwvereniging die prof.
Van Miegroet verving, de h.
W. Veranck, assistent prof. Ansel in, Dokter E. Van Renterghem, voorzitter leefmilieu Merelbeke, oogstten veel bijval.
In ieder geval een leerrijke
avond.
FEEST TEN VOORDELE VAN
DE GEHANDIKAPTE JEUGD
Ingericht door Sparta Melle,
(Veirhoek) op zaterdag 3 en
zondag 4 juni in de Veerhoek
(tussen Melhoek en Bommels).
Internationale Catch, Oberbaern-feest (bier, worst, leute),
luchtdopen. Inlichtingen bij
ons bestuurslid André De Rocker, tel. 52.98.39.

MERELBEKE
SOC. DIENSTBETOON
Gemeeteraadslid Robert Gijselinckx : eerste dinsdag der
maand van 19 tot 20 u. in café
« IJzeren Hekken ».
Gemeenteraadslid Paul Martens : de zaterdagvoormiddag
of op afspraak (tel. 528911).
Provincieraadslid
Georges
Van Gysegem : tweede en vierde dinsdag van de maand van
20 tot 20 u. 30, Gaversestwg 335.
COO-lid Paul De Corte : alle
werkdagen na 19 u.
GEMEENTERAAD
Op woensdag 24 mei kwam de
gemeenteraad pas voor de tweede maal dit jaar bijeen. Het is
duidelijk dat onze burgemeester-baron de konfrontatie met
de slagvaardige VU-oppositie
zoveel mogelijk vermijdt. Zoals
steeds sinds de verkiezingen
van oktober 1970 was de publieke tribune ook nu weer eivol bezet. De administratieve
punten, op de agenda geplaatst
door het schepencollege, werden in een vlug tempo afgehandeld. De vu-interpellaties
en -voorstellen zouden heel wat
meer tijd in beslag nemen. Stippen wij als voornaamste aan :
een nieuwe interpellatie van
Georges Van Gijsegem over
onregelmatige grondafname in
de Bergbosstraat, een zeer opgemerkte tussenkomst van Robert Gijselinck ten voordele
van de inwoners van een beluikje aan de Hundelgemsesteenweg die in een onmogelijke situatie zijn geraakt door
het optreden van een huiseigenaar, en een scherpe interpellatie van Paul Martens over de
sociale woningbouw te Merelbeke. Over deze en andere punten zal uitgebreid verslag worden uitgebracht in de volgende
« Weergalm ». Hoezeer de CVPmeerderheid het noorden is
kwijtgeraakt bleek nogmaals
uit de stemming over het VUvoorstel om namens de gemeente een bloemtuil neer te leggen
aan het IJzermonument op 2
juli a.s. De ganse oppositie (VU
BSP en PVV) stemde voor, alleen de CVP-meerderheid tegen, « flamingant » Van Bockstaele inbegrepen !
11 JULI-VIERING
Zondag 9 juli heeft te Merelbeke de jaarlijkse pluralistische
Guldensporenviering
plaats.
Wij kunnen al meedelen dat de
viering aanvangt te 14 u. 30 en
dat het Kliekske aanwezig zal
zijn. Allen op post ! Nader
nieuws volgt nog.
OUDENAARDF-RONSE (Arr.)
ZIEKENFONDS
VLAAMSE ARDENNEN
Eindelijk heeft onze streek
een eigen Vlaams ziekenfonds.
Het sekretariaat is gevestigd :
Fortstraat 34 te Oudenaarde,
tel. 33115, waar alle inlichtingen over aansluiting en tarieven kunnen bekomen worden.
Regelmatige
zitdagen
op
maan-, vrij- en zaterdag, alsook
geregelde huisbezoeken.
Telefoneer en u krijgt onmid.
dellijk een bezoek. Zeer gunstige bijdragen en talrijke voordelige tussenkomsten.

ST. NIKLAAS (Arr.)
BEZOEK INDUSTRIEZONES
Het arr. bestuur van de VUWaasland, organiseert op zaterdag 10 juni 1972, in samenwerking met de afdeling Kallo
een bezoek aan de industriezone op de Linker Scheldeoever
Ook de VU-provincieraadsfraktie van Oost-Vlaanderen neemt
aan het bezoek deel. Vertrek
om 14 u. 30 op het Gemeenteplein te Kallo met eigen middelen. Gids is de heer Honoré
Hermans. Iedereen welkom.
ARR. KOLPORTAGE
Morgen zondag 4 juni te St.
Niklaas. Bijeenkomst om 9 u.
30 in café « De Engel », Parkstr.
Einde van de kolportage omstreeks 12 u.

WETTEREN
SOC. DIENTSBETOON
Walter Braeckman, voorzitter
van de COO, houdt zitting iedere zaterdag van 14 u. 30 tot 16
u. in zijn bureau in de kantoren
van de COO, binnenplaats van
de kliniek, Wegvoeringstr. te
Wetteren. Iedereen is welkom.
Discretie en uiteraard geen
verplichtingen.

ZOTTEGEIM
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
9 u. 30 tot 11 u., bij hem thuis,
Dorp, Velzeke ; buiten deze
uren : op afspraak, tel. 09/
700832.
Julien Uytterhaeghe, lid COO
Provinciebaan, Velzeke : thuis,

west-vlaanderen
BRUGGE-TORHOUT
SOC. DIENSTBETOON
Sijsele : P. Leys, bij Frans
Hoornaert, Oedeïemsestr. 57,
van 19 tot 20 u. op dinsdag 6
juni.
Knokke : P. Leys, bij Vredeman-De Lille, Heiomweg 12,
van 19 tot 20 u. op vrijdag 9
juni.
Heist : P. Leys, bij Jef De
Roose, Bondgenotenlaan 57, van
18 tot 19 u. op vrijdag 9 juni.
Zedelgem : P. Leys, bij Valere Vierstraete, Kuilputstraat 83,
van 10 tot 11 u. op zaterdag 10
juni.
Brugge : P. Leys en G. Van
In, « Breydelhof », Suvéestr. 2,
van 11 tot 12 u. op zaterdag 10
juni.
Te Varsenaere door P. Leys
in café « De Leeuw » op zaterdag 3 juni van 10 tot 11 u.
Te Jabbeke door G. Van In,
bij Georges Eeckelo, Aartrijkestwg 39, Jabbeke op zaterdag
3 juni van 11 tot 12 u.
Te Brugge door G. Van In of
P. Leys, in Breydelhof, Suvéestr. 2, iedere zaterdag van 11
tot 12 u.
Te Zeebrugge, door G. Van
In, bij Armand Van Houteghem, Roeaansstr. 46 op zondag
4 juni van 10 tot 11 u.
Te Blankenberge, door P.
Leys in café « Rodenbach » op
zondag 4 juni van 11 tot 12 u.
BRUGGE
KOLPORTAGE
Zaterdag 3 juni a.s. wordt gekolporteerd met de speciale
« Wij «-brochure in GrootBrugge. Verzameling om 15 u.
in de Langstr. 63.
BESTUURSVERGADERING
Vrijdag 9 juni om 20 u. in
het Breydelhof, Suvéestr., uitgebreide bestuursvergadering
van de oude afdeling Brugge.
Voorzitter Jan Fraipont zal deze vergadering leiden. Ze heeft
plaats in het kader van de herstrukturering der grootbrugse
afdeling.
Ieder
betrokkene
wordt nog persoonlijk uitgenodigd.
ADINKERKE
PROFICIAT
Joannes Benteyn en Ginette
Bouche voerden - zo delen zij
mee - hun eerste bedrijf op met
hun dochtertje, en eerste kindje Nathalie. Proficiat van harte.
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Gemeente EKEREN
Bij de COO van Ekeren
is een tijdelijke betrekking met volle dagtaak
van gebrevetteerde verpleegster voor haar rusthuis te begeven.
Inlichtingen en voorwaarden te hekomen op het sekretariaat der COO, Veltwijcklaan, 130.
Aanvragen met de nodige
bewijsstukken te richten
aan de heer Voorzitter der
COO, vóór 15 jimi 1972.

zoekertjes
Gevr. vr. electrobedr. in Mechelen, gérante, fixe en procent, man elders werkend,
liefst begrippen van electr.
Kontakt dr Jaspers, gem.raadslid. Hombeek, tel. 015/440.74.
— R 85
Gereedschapshandel te LakenMutsaert zkt fl. 2-tal. magazijnier met rijbew. B, vr. plaatseL
boodschappen. Opleid, mogelijk, goed salaris, aangename
werksfeer. Tel. 78.74.81 — R 77
Blankenberge : huur, maand
juli, kamer en keuken, max. 4
personen, 7000 fr., alles inbegrepen. Tel. 050/433.53.
R86
Te koop : overdekt Tilburykarretje op luchtbanden. Zich
schriftelijk wenden tot het bureel blad.
— R 84
Gevraagd vrije vertegenwoordigers voor de verkoop
van aanbouwkeukens in de
sektoren Klein Brabant, Mechelen, Lier, Rupelstreek.
Tel. : 03/78.33.97.
R168
— Jonge dame - moderne humaniora - zoekt passende betrekking in het Mechelse. te
Antwerpen of te Brussel.
— Arbeider (40 jaar) zoekt betrekking als bode, magazijnier
of bewaker St. Niklaas. Mechelen of Antwerpen.
Schrijven of telefoneren senator Jorissen - Mechelen. Tel. :
(015)43596
R 88
Jonge man, 20 jaar, zoekt vakantiejob voor de maand juh,
als bedeinde-dactylo. Volledige
kennis van Nederlands, Frans
en Engels. Schrijven naar Soc.
Dienstbetoon, Jan De Berlangeer. De Smet de Naeyerlaan
158, 1090 Brussel,
Tel. 02/28.34.80
— R 89
Dringend gevraagd voor onmiddeUijke in diensttredmg :
lasser of monteerder voor bedrijf van sanitaire, verwarmings- en stoominstallaties met
werk in de omgeving van Brussel. Kontakt : Rom De Craen,
Molenstraat 78, 2921 Nieuwenrode. Tel. 015/712.40 - R 90
— Licentiaat politieke W2ienschappen - Oriëntatie administratie - zoekt passende betrekking in priveebedrijf.
— Jonge licentiaat Klassieke
Filologie zoekt passende betrekking.
— Licentiaat Vertaler : Eng. Fr. - Duits - Spaans - Italiaans
— Russisch, zoekt passende beSchrijven of telefoneren : senator Jorissen - Louisastr 31,
Mechelen. Telefoon : 015-43596.
.
.
R 87
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ARDOOIE-KOOLSKAMP
WERKING
Een besloten samenkomst had
te Ardooie plaats om na te gaan
hoe in de toekomst deze twee
gemeenten, zonder
afdeling,
k u n n e n bewerkt worden. Besloten werd momenteel verder
te werken aan ledenwerving en
zodoende een bredere basis te
zoeken. Voor de nationale kolportage wordt als streefdoel de
verkoop van 50 nummers gesteld. Inlichtingen : bij Robrecht Coghe, Lichterveldestr.
92, Koolskamp en bij Jos Hanssens, arr. propagandaleider, Vijverstr. 14, Tielt.
BEKEGEM-ROKSEMWESTKERKE
EIGEN AFDELING
Op 25 mei vorige week werd
overgegaan tot de stichting van
de eigen afdeling voor onze drie
gemeenten. Voorz. : Val. Vandevyver (Bekegem) ; sekr. : Roland Rabaey (Roksem) ; penningm. : Diane Baelde (Bekegem) ; org. : Erik Brouckmeersch (Westkerke) ; prop. :
Louis Vierstraete
(Roksem).
Na het seizoen zal het bestuur
tijdens een volksvergadering
aan de leden en vrienden voorgesteld worden.
DEERLIJK DESSELGEMDIENSTBETOON
ledere 3de zaterdag van de
maand door prov. raadslid Roger Van De Wattijne in ons lokaal « café De Keizer », Harelbekestr.,. Deerlijk van 16 tot
17 u .
GULLEGEM
KUNSTAVOND
Op 10 juli richt de afdeling
Gullegem een kleinkunstavond
in met Willem Vermandere om
20 u. in zaal Hondschote.
lEPER
DEBAT
Zondag 4 juni a.s. richt Vujoleper een debat in rond het tema « Kontestatie voert naar
verantwoordelijkheid», 't Debat
gaat door om 10 u. 30 in « Het
Belfort », D'Hondstr. te leper.
Gespreksleider : sen. Van In.
K O R T R I J K (Arr.)
DIENSTBETOON
Provincieraadslid W. Malfait
houdt zitdag te Moen in lokaal
Breughel iedere 4de zaterdag
om 15 u. ; te Otegem in lokaal
St. Antonius, iedere 4de zaterdag om 14 u. ; te Anzegem in
lokaal Den IJzer, iedere 4de
zaterdag om 18 u.
Gemeenteraadslid H. Vandenbulcke te Lauwe, iedere 3de
vrijdag van 19 tot 20 u. in lokaal Brittania, Menenstr.
Volksvert. L. Vansteenkiste
te Ingooigem in zaal Stijn
Streuvels bij N. Pommelaere,
2de zaterdag van 16 tot 17 u.
KORTRIJK
NAT. KOLPOTAGESLAG
Morgen zondag 4 juni kolporteert de afdeling in Kortrijk.
Verzamelen om 9 u. in lokaal
« 1302 ». Allen op post.
De leden van het arr. bestuur
en de mandatarissen kolporteren heden zaterdag 3 juni in
Waregem. Verzamelen in lokaal « 1302 » om 14 u. 30. Ook
andere personen zijn welkom.
IJZERBEDEVAART
Zondag 2 juli. Vertrek om 8
u. aan « 1302 ». Prijs 75 fr. Inschrijven in lokaal « 1302 ».
Wenst u mede te helpen aan de
ordedienst, gelieve uw naam
op te geven in « 1302 », tel.
116.0Ü.
K O R T R I J K VERBROEDERT
MET GROOT-BIJGAARDEN
De VU-afdeling Groot-Bijgaarden organiseerde op 11 mei
jl. een verbroederingsdag met
de VU, arr. Kortrijk. Ruim 60
leden van de VU-Kortrijk vertrokken om 9 u. met de autocar
te Kortrijk. Om 11 u. werd een
voetbalmatch gespeeld tussen
de Kortrijkse geel-zwarte Leeuwen tegen de plaatselijke VUploeg van Groot-Bijgaarden.
Na een sportieve kamp van
tweemaal 45 minuten waren
het de Leeuwen van Kortrijk,
die een nipte overwinning behaalden met 2-1. Nadien was er
middagmaal met toespraken
door de voorzitters. Er werd
lekker gesmuld : boterhammen
met platekaas en Geus-Lambik
van de streek. Er volgde een
bezoek aan het kasteel van
Groot-Bijgaarden waarna een
tweetal simpatiserende drankgelegenheden werden bezocht.
Wij noteerden de aanwezigheid
van sen. Bob Maes en volksvert.
Luk Vansteenkiste. Ook de
plaatselijke
provinciemandataris was op post.

VU-Kortrijk
nodigde
nu
reeds de vrienden van GrootBijgaarden uit op een revanche-match.
VU-Kortrijk dankt langs deze weg VU-Groot-Bijgaarden
voor de formidabele ontvangst
die ze mochten genieten. Een
bijzonder woord v a n hulde aan
de organisatoren met op kop
onze Kortrijkse Groot-Bijgaardenaar Dirk Debels.
NATIONALE
BEVLAGGINGSAKTIE
In ons iokaal « 1302 », Burg.
Reynaertstr. 9 zijn leeuwevlaggen te bekomen. Er is een aantal vlaggen voorradig. Andere
kunnen mits tijdig te bestellen
nog bekomen worden .
LAUWE
G. SLEGERS
In samenwerking m e t het
Dosfelinstituut richt de Vujo
een gespreksavond in m e t sen.
Gerard Siegers over « Arbeidsbelangen en Vakbonden » op
donderdag 29 juni om 20 u.
LEFFINGE
GEBOORTE
Onze hartelijkste gelukwensen aan Rigobert Mares en Diane Opstaele bij de geboorte op
7 mei van hun zoon Jeroen.
MERKEN
IN MEMORIAM
Op 17 mei werd onder grote
volkstoeloop mevr. Sylvie Beechaert, geboren Ryckaert, ten
grave gedragen in aanwezigheid van vele leden, ons bestuur, kamerlid Vansteenkiste
en vooral vele vrienden. Sylvie
Ryckaert w a s een prachtvrouw,
die trots bittere bevrijdingsellende, onwankelbaar bleef in
haar overtuiging. Bij de stichting van onze VU-afdeling stelde zij haar lokaal onmiddellijk
ter beschikking. Wij danken
haar voor het vele dat zij voor
Vlaanderen gedaan heeft : t e
Merkem en omgeving kan zij
niet vergeten worden. Onze innige deelneming aan de familie.
OOIGEM WIELSBEKEOOSTROZEBEKE-ST. BAAFSVIJVE
DANSPARTIJ
VU-provincieraadslid dr. R.
Debucquoy verwacht alle VUsimpatisanten op het jaarlijks
bal van de « Vlaamse Vriendenkring Ooigem, Wielsbeke,
Oostrozebeke, St. Baafs-Vijve »
op zaterdag 3 juni a.s. in de
Sporthalle te Wielsbeke. Orkest « The Golden Fingers ».
Inkom : 60 fr.
OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE
H. MIS VOOR J. DE BONDT
De zielemis voor onze gewezen arr. voorz. J a n De Bondt
zal niet plaats vinden op 4 juni,
zoals aanvankelijk
voorzien,
doch werd verplaatst naar zondag 11 juni om 10 u. 30 in de
kapel van de IJzertoren. Op 4
juni gaat wel de arr. raad door
in het Vlaams Huis van 9 u. 30
tot 12 u. 30.
OOSTENDE
GEBOORTEN
Hartelijke gelukwensen aan
Wilfried Vermeersch en Nadine
Beyts met hun dochtertje Isabelle ; aan Walter Brouckaert
en Annie Spegelaere met dochtertje Bieke ; aan Roland Vanleenhove en Nadine Pauwels
met zoontje Jan.
SFERMALIE
OVERLIJDEN
Op 16 mei overleed schielijk
mej. Ghislena Standaert, zuster
van ons gemeenteraadslid Omer
Standaert. We bieden aan de
naastbestaanden onze innige
deelneming aan.
ROESELARE TIEL'A' (Arr.)
DOSFELINSTITUUT
Buiten de aktiviteiten voor
de mandatarissen, krijgt het
Dosfelinstituut in h a a r regionale werking voor alle belangstellenden stilaan vaste voet in het
arr. Eerlang verschijnt in deze
kolommen de eerste aankondiging voor twee achtereenvolgende debatavonden te Tielt.
Alle leden krijgen een uitnodiging toegestuurd.
ST. KRUIS
NIEUWE START
Donderdag 26 mei jl. had een
uitgereide bestuursvergadering
plaats in het kader van de herstrukturering van de afdeling
Groot-Brugge. Naast de vertrouwde gezichten waren ettelijke nieuwelingen opgekomen,
w.o. de vrouwen en de jeugd

goed vertegenwoordigd waren.
Als belangrijkste p u n t vermelden we de start v a n de ledenwerving, die grondig zal ter
hand genomen worden. Aan dit
voorlopig bestuur wensen wg
goede vaart.
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.
KERMIS
Tielt-kermis werd voor de afdeling een groot sukses. Het
bijna
traditioneel
geworden
volkscafé « Kiekeboe » werd
weer een stuk populaider. Op
bepaalde ogenblikken kon m e n
noch in noch uit. Op merking
van een cafébezoeker : « de VU
is onbetwistbaar de partij der
jongere generatie ; ik zie hier
drie kinderwagens in het café
staan ! ».
VARSENAERE
DIENSTBETOON
Volksvert. P. Leys zal spreeku u r houden, heden zaterdag 4
juni van 10 tot 11 u. in de zaal
aanpalend aan café «De Leeuw»
Dorpstr. Iedereen is van harte
welkom en mag vol vertrouwen om raad en bijstand verzoeken. Elke zaak wordt diskreet, m e t bekwame spoed en
naar best vermogen behandeld.
VEURNE
HUWELIJK
Ons lid, en kandidaat bij
de gemeenteraadsverkiezingen,
Freddy Capoen trad op 26 mei
in het huwelijk m e t Rita Feys
uit De Panne, waar hij gaat
wonen ! Goede v a a r t aan beiden.
BESTUUR
Raf Lintermans n a m ontslag
als sekretaris, doch blijft in het
bestuur. Onze vriend en bestuurslid Claude Debeuckelaere, wordt afdelingssekretaris :
veel werklust en sukses !
WESTENDELOMBARDSIJDE
HUGO RASPOET TE GAST
Heden zaterdag 3 juni om 20
u. 30 zingt Hugo Raspoet tijdens de prijsuitdeling v a n de
autozoektocht van vorige week
in café « Heropstanding », Lombardsijde. Toegang : 40 fr. voor
leden en 50 fr. voor niet-leden.
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in
limburg
plaatselijk
nieuws
SOC. DIENSTBETOON
GERARD SLEGERS
Senator Gerard Siegers zal
op 9 - 10 en 11 juni geen zitdagen van soc. dienstbetoon
houden. Hij is weerhouden
wegens een gouden jubileum
van zijn schoonouders.
BILZEN
VLAAMS NATIONAAL
ZANGFEEST
De Vujo van het kanton Bilzen legde op zondag 28 mei
twee bussen in naar het Vlaams
Nationaal Zangfeest te Antwerpen.
EIGENBILZEN
UITSTAP
De jaarlijkse reis van de
plaatselijke VU-afdeling had
plaats op zaterdag 20 mei jl.
Ten gevolge van allerhande
omstandigheden was de deelname dit jaar minder groot. Niettemin werd de reis toch een
sukses.
RIEMST
TENTOONSTELLING
Op donderdag 18 mei te 20 u.
werd in zaal Nibema te Riemst
een tentoonstelling
geopend
van schilderijen van G. Konings, lid van de arr. r a a d en
gewezen arr. sekretaris.
Aan deze opening werd door
verschillende bestuursleden, Ie.
den en simpatisanten van de
Volksunie deelgenomen. Ook
volksvert. E. Raskin was aanwezig.
TONGEREN-MAASEIK
ARR. BESTUUR
Het arr. bestuur vergadert
dinsdag 6 juni te Bocholt.

senafor g. siegers :

inspraak en medebeheer door
de arbeiders
De h. Siegers — Het ontgoochelt mij dat het beleid van het dep a r t e m e n t van tewerkstelling en arbeid geen fundamentele wijziging heeft ondergaan. Ontelbare stakingen zijn uitgebroken omdat een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de basis en diegenen
die haar behoren te vertegenwoordigen. Het is niet logisch dat de
vakbonden het monopolie bezitten om de kandidaten voor de ondernemingsraden, de sindikale afvaardigingen en de comités voor
veiligheid en hygiëne voor te dragen.
De h. Roelants — Hebt u al een vergadering bijgewoond waarop die kandidaten worden aangeduid ?
De h. Siegers — Zeer dikwijls. In een sector m e t meer dan 20.000
arbeiders worden die kandidaten vaak aangeduid door 30 tot 40
mensen. Bovendien is het niet mogelijk andere kandidaten voor t e
stellen.
De h. Roelants — D a t is juist.
De h.Slegers — Op dezelfde manier wordt de volksvertegenwoordiging aangeduid in de Oost-Europese landen.
De h. Jorissen — Zeer juist !
De h. Roelants — Het is toch logisch dat de belangen van de
gesindikeerden verdedigd worden door de sindikaten.
De h. Siegers — Ik betwist ook niet het bestaan v a n de vakbonden als dusdanig. De vakbondsleiding echter verleent hand- en
spandiensten aan het groot kapital.
De h. Roelants — Bewijs dat dan.
De h. Siegers — In het verleden hebben wij dat al dikwijls aangetoond.
De h. Roelants — Niet hier.
De h. Siegers — De arbeiders hebben geen inspraak gehad in de
collectieve arbeidsovereenkomst die in 1969 voor het K e m p e n s
bekken werd afgesloten. De vakonden hebben de w e r k n e m e r s toen
bedrogen en leugens verteld.
De Voorzitter — Ik verzoek de spreker woorden zoals bedrog e n
leugens te vermijden.
De h. Siegers — Een leugen is een leugen en bedog is bedrog.
De Voorzitter — Gelieve minder storende t e r m e n te gebruiken.
De h. Siegers — De manier waarop de kandidaten voor de sindikale afvaardigingen, de ondernemingsraden en de comités voor
veiligheid en hygiëne worden aangeduid, is ondemokratisch. Mijn
fraktie heeft tijdens de vorige legislatuur in de K a m e r een wetsvoorstel ingediend om zulks te verhelpen.
De h. Jorissen — E r is geen democratie in de monopolistische
vakbonden.
De h. Siegers — D a t wetsvoorstel zal binnenkort opnieuw worden ingediend .Bij sociale conflicten is herhaaldelijk gebleken d a t
het niet uitsluitend ging om looneisen, m a a r dat de w e r k n e m e r s
inspraak eisten.
De h. Jorissen — « De mens centraal » is toch de slogan v a n de
CVP. Wat doet zij ervoor ?
De h. Siegers — De vakbonden hebben niets gedaan om de eis
van de stakers te steunen.
De h. Roelants — Ze hebben er heel veel voor gedaan.
De h. Major, minister van Tewerkstelling en Arbeid — De Volksunie is gebonden aan het kapitaal.
De h. Jorissen — Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen
kreeg de Mechelse B S P 5 miljoen v a n de kapitalisten.
De Voorzitter — Ik verzoek iedereen, ook de minister, de spreker niet te onderbreken. De h. Siegers is welsprekend genoeg o m
zijn toespraak alleen te houden, zonder de steun v a n de h. J o rissen.
De h. Siegers — Ik heb de vorige sprekers ook niet onderbroken
en hoopte dat vandaag de sfeer w a t minder geladen zou zijn d a n
tijdens mijn recente interpellatie. Als mij hier het spreken onmogelijk wordt gemaakt, zal ik elders het woord voeren, desnoods
in de straat.
De h. Jorissen — Bravo.
De h. Siegers — Zijn de afgevaardigden in de ondernemingsraden wel b e k w a a m om de belangen v a n de arbeiders in de ondernemingen te verdedigen ? De ondernemingsraden bestaan reeds
twintig jaar en pas n u overweegt de regering het invoeren v a n
een stelsel van kredieturen voor sociale promotie. Ik v r a a g de m i nister ervoor te zorgen dat de sindikale verkiezingen zo spoedig
mogelijk op een democratische wijze k u n n e n plaatsgrijpen. D a t
zulks tot op heden nog niet mogelijk was is niet de schuld van de
arbeiders m a a r wel van de uitvoerende macht. H e t is een feit d a t
de socialisten steeds op h u n achterste benen gaan staan w a n n e e r
men ze h u n conservatieve houding verwijt.
De h. August Bogaerts — Welke zijn onze voorste en welke de
achterste benen ?
De h. Siegers — Een ander probleem is de oprichting v a n nieuwe bedrijven. Wanneer nieuwe werkgelegenheden worden gecreëerd, dient de minister er bij zijn collega's v a n Economische Zaken en v a n Streekeconomie op aan t e dringen dat de n i e u w e bedrijven in de probleemgebieden opgericht worden. Hierbij komen
Limburg, de Westhoek en het Hageland zeker op de eerste plaats.
Wat de tewerkstelling v a n minder-validen betreft, dring ik er bij
de minister op aan nog m e e r t e doen dan gedurende de jongste
jaren w e r d gepresteerd. Nog duizenden minder-validen leven bij
de gratie van de liefdadigheid of zijn ten laste van h u n familieleden. Ik stel vast dat de beschermende werkplaatsen hoe langer
hoe meer economische bedrijven zijn geworden. Een verscherpte
controle is nodig. Er dient voor gezorgd t e worden dat zij aan h u n
oorspronkelijk doel van sociale instellingen blijven beantwoorden. Ik hoop dat de minister zal rekening houden m e t mijn opmerkingen en aan de arbeiders dat zal geven waarvoor hijzelf
jarenlang geijverd heeft, nl. controle, inspraak en medebeheer.

ZUID-LIMBURG HERDENKT GULDENSPORENSLAG
in HOVE AAALPERTUS, Steenweg te Herderen
op vrijdag 7 juii 1972 te 20 uur met als spreker
Volksvertegenwoordiger H. SCHILTZ
Koud Buffet en Disco-Bar
Beschermcomitee : senator J. Hardy, Volksvertegenwoordiger E. Raskin, de provincieraadsleden L. Duchateau en
F. Van Hollebeke.
Inlichtingen bij Emiel Reynders, Steenweg 111, Herderen, tel. 012/51649 ; Urbain Molenaers, Steenweg
91, Herderen, Tel. 012/51536.

tussengemeentelijke samenwerking
maaseik - neeroeteren - opoeteren
VRIJDAG 9 JUNI
19 u. 30 : Opening door F . Heidendal, (Komitee Maasland). Inleiding door M. Vandenbussche, (Stichting Lodewijk de R a e t ) .
.20u. : « Een visie op tussengemeentelijke samenwerking »
ZATERDAG 10 J U N I : 14u. : Fusies en federaties » ; 15u. « Ervaringen en besluiten i.v.m. fusies in L i m b u r g » ; 17u. : Gespreksgroepen ; 19u. : Plenaire zittingen, besluit (20u.)
P L A A T S : Gemeentehuis Neeroeteren op vrijdag 9 juni te 19u30
en zaterdag 10 juni v a n 14u. tot 20u,
D E E L N E M I N G S P R I J S : 100 fr. Overschrijving v a n 50 fr. op p r k
49.12.02 van dhr. Jos Mergeay, gemeentesekretaris, O p h a v e n s t r a a t
13 te Neeroeteren, tel. 011/642.92.
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OF Via ZE UIT VOORRAAD
KUNNEN LEVEREN? NEEN!
WEL IS ONZE VOORRAAD IDEEËN en REALISATIES
ONUITPUTTELIJK !

bouwprijs : 942.812 F

bouwprijs : 1.497.6T8 F

ONZE VOORRAAD AAN VOORDELIGE BOUWGRONDEN
IS ENORM !
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bouwprijs : 1.699.217 F

OOK VOOR U MAKEN WE ER IETS MOOIS VAN
DE BESTE BELEGGING VAN UW LEVEN l

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V.

BON
NAAMAHRFc; •
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 in volgende gemeenten :
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ANTWERPEN

Meir 18

(03)31.78.20

GENT

Onderbergen 43

(09)25.19.23

GENK

Winterslagstraat 22

(011)544.42

LEUVEN

Brusselsestraat' 33

(016)337.35

6 0 0 arbeiders...

1001 mogetijkheden

— houdt U m i j ter beschikking van één uwer afgevaardigden of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecentrum te
... te
u
op
Handtekening

met
blote honden
tegen
bulldozers
Te Nieuwpoort en De Panne heeft zaterdag menig natuurvriend de
vuisten gebald in machteloze vroede en gevloekt van ontgoocheling.
Amper duizend dapperen in de gierende wind en pletsende regen,
het is té weinig om op te tornen tegen de invloed van de natuurbarbaren, tegen de geldzakken en hun politieke vriendjes. De Saeger en
Versteele zullen gegrinnikt hebben, de heren van Promibel zullen
elkaar gefiliciteerd hebben met deze « roemloze nederlaag van de
herrieschoppers ». Deze week verrichtten de monsterlijke tuigen in
de duinen onverstoorbaar verder hun vernielend werk...
Zij die onze gemeenschap dit unieke duinengebied ontroven moeten uit de relatief mislukte betoging te Nieuwpoort echter geen te
vlugge conclusies trekken. De duizend jongelui die het er zaterdag voor
over hadden zich kletsnat te laten regenen om te kunnen protesteren
tegen de officieel gesteunde barbarij, waren slechts een beperkte delegatie van de honderdduizenden die niet akkoord gaan met wat in
De Panne nu gebeurt. Die honderdduizenden zijn echter vredelievende, wellicht té rustige burgers die niet zo vlug de straat op komen.
Te Nieuwpoort was slechts het topje zichtbaar van een ijsberg van
ongenoegen over de wijze waarop bijvoorbeeld deze regering de
milieubescherming opvat, en over de wijze waarop het gemeentebestuur van De Panne meent de toekomst van die kustgemeente te moeten veilig stellen. Het zal ons niet verwonderen als er deze zomer in
in de gemeente van burgemeester Versteele nog menig protest te horen zal zijn, precies uitgaande van hen voor wie het allemaal heet te
te gebeuren : de vakantiegangers.

«w

monsters
in de duinen

Inmiddels voltrekt zich voor onze ogen het schandalige feit dat een
klein aantal mensen, behorende tot financieel machtige groepen, een
gebied dat tot nationaal patrimonium zou moeten uitgeroepen worden,
definitief aan de gemeenschap te ontnemen. En dit gebeurt met de
steun van de minister en van de burgemeester. Er is zelfs sprake van
dat de kroon op dit werk zal worden gezet door de bouw van een
koninklijke villa op het meest westelijke punt van deze verkaveling.
O heerlijk land van pateekens en friet....
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