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Van Ackers woorden over de BRT-
censuur als « stok achter de deur » zijn 
politiek nog niet koud of de BRT-joer-
nali&ten zijn wel erg ruw in het nieuws 
gekomen met de matrak van de Brus
selse politie over hun rug en kameras. 
Eerste gevolg van de aansporingen van 
de diktatoriaal aangelegde kamervoor
zitter. Als hooggeplaatsten in ophefma
kende verklaringen de richting wijzen 
waarheen de jacht geopend wordt, zijn 
er op lager niveau wel voldoende be
zetenen of sadisten die menen dat alles 
toegelaten is tegenover het genoemde 
vrijwild. Dat lijkt zowat de wemig be
nijdenswaardige positie te zijn van de 
BRT-joernalisten na de dreigende vin
gers van de opperjagers Geldolf en 
Van Acker. In dezelfde lijn van « stok 
achter de deur » is er de zoveelste klein-
zielige vervolging van joernalist Mau-
rits De Wilde na zijn reportage over de 
kabeltelevisie. Hoge heren met lange 
lichtgeraakte tenen, maar met even lan
ge arm tot bij de hoogste BRT-dienaars 
van hun meesters, eisten voor de zo
veelste maal sankties tegen deze be

kwame en eerlijke topjoemalist. KWB-
blad « Raak » beschreef het zeer raak. 
Deze reeks van gebeurtenissen : CoecK, 
De Wilde, Robberechts is niet meer toe
vallig. Er zit sisteem in deze dwaze ver
volging. Met hoge verantwoordelijken 
en lage uitvoerders. 

Het wordt voor de demokratie m ons 
land levensnoodzakelijk om de tvoiutie 
scherp te volgen rond onze radio en TV 
die al zo ongunstig afsteekt tegenover 
de vrijheid in de Nederlandse en Britse 
radio en TV. 

En in de nabije toekomst zijn drie 
testzaken scherp gesteld : 
— Of de Van Acker en Geldolf ontboe
zemingen zullen doorgetrokken worden 
tot een nog versterkt knevelstatuut van 
de BRT ? 
— Of de hooggeplaatste binnenhuissla-
ven in de BRT in de lijn van hun poli
tieke meesters zullen durven sankties 
nemen tegen mensen als een Mauiiis 
De Wilde ? 
— Of het gerecht eindelijk eens een 
flink voorbeeld zal durven stellen te
gen het «gestapo»-optreden van de 
Brusselse geüniformeerde sadisten op de 
Heysel ? 

Walter Luyten 

heropgekalfaterd 

pyy-wrak 

Koning van de vogelmarkt had Van 
Audenhove kunnen worden, mdien hij 
zijn praatvlotheid in dit Antwerpse 
zondagvoormiddagmilieu had gewor
pen. HIJ is inderdaad van zijn eerste 
woordkramerij niet gestorven. Bij een 
wemig kritisch publiek zou hij er soms 
zelfs m slagen van een Romeinse san
daal voor een rijglaars te verkopen, om 
het m het schoenmakersjargon te zeg
gen. Met die ogen bekeken was Van 
Audenhove wel de voornaamste be
zienswaardigheid op het PVV-kongres 
van vorige zondag.- De show was er. 
Voor de wemig kritische zondaguitstap-
opgetrommelden van de plaatselijke af
delingen scheen het opgekalfaterde 
blauwe scheepje klaar om een nieuwe • 
toekomst tegemoet te varen. Voor de 
kritische buitenstaander speelde hij er 
het nummertje van de illusionist. Een 
partij die 13 zetels verloor m de Kamer 
en 8 m de Senaat betitelen als « de par
tij met meerderheidsroeping », een half 
jaar na de feiten past o.i. meer m een 
politiek kabaret. En voor iemand met 
een kort geheugen was er zelfs geen 
tegenspraak in de aangehaalde cijfers. 

Zegde Van Audenhove daar « Meer 
dan 20 % van de bevolking is het eens 
met de stellingen van de P W ». Waar 
is de tijd dat de Omerse fuhrerfotos ons 
tegengrijnsden op duizenden reuzen-
exemplaren met de slogan « Tweeder
den van de Belgen denken als hij ». 
Maar er zijn nu ook geen Belgen meer 
in de PVV. Er zijn Waalse federalisten, 
Brusselse diversen en Vlaamse etiekers. 

Maar langs het achterpoortje heeft 
men de « eeuwige Belg » terug binnen
gesmokkeld. De woordautonomie van 
de verschillende soorten PVV-ers is al 
bedreigd. Er is een permanentkomitee 
opgedrongen ook voor de « kommunau-
taire problemen ». In realiteit zal dat 
inhouden dat de Walen hun gang kun
nen gaan en de Vlamingen moeten of
feren op het altaar van de eenheid. 

Zo was het, zo is het, zo blijft het bij 
deze partij. 

Maar het wordt nu zo ingekleed dat 
de Vlaamse franskiljons kunnen gerust 
zijn en de Vlaamse naïevelingen in de 
luren kunnen gelegd. Al staat er dan 
een blauw leeuwtje op die luren. Voor 
het overige werd het een opsommen 
van klinkende slogans die ook de eeuwi
ge liberale lijn voortzetten : beveiligen 
van de grote profijten van de weinig 
talrijke bovenlaag en het toewerpen 
van zoethoudersbrokjes naar de brede 
massa. Ook op dat vlak blijft de PVV 
bij de tradities van de liberale partij, 
om het met Willy De Clercq te zeggen. 
Om rond dergelijke inhoudloze praat 
de schijn te kunnen houden is het dan 
volgens de strategie van Descamps in
derdaad best om uit de regering te blij
ven. Want bij konkrete beslissingen zou 
dit masker van schijnheiligheid al te 
snel moeten vallen. 

Of wordt na de vakantie als de ge
meenschapsproblemen terug aan de or
de komen het aaneengelapte PW-zeil 
door de Brusselse De Muyters van Riso-
poulos met hun Gillet-mesje reeds uit
eengereten ? 

verjaagt blankenberge 
20.000 kampeerders 

van zijn grondgebied ? 
zie biz. 4 

^ ^ 

Voor een grote groep van jonge mensen wordt de laatste eksamenweek ingezet. Nog even een laatste kordate 
inspanning. De vakantie v^enkt... 

de kol portage woedt verder 
De derde week van de kolportageslag 
is achter de rug, nog steeds stromen de 
cijfers en persoonlijke uitslagen op de 
redaktie binnen. 

In de provincie Antwerpen bood de af
deling Wommelgem aan elk gezin van 
deze gemeente de brochure gratis aan. 
2100 in totaal. Ook de afdeling Kontich 
verspreidde « de uitdaging » gratis in 
1100 gezinnen. St. Job-in-'t-Goor ver
kocht er tijdens een tweede wandeling 
88. Hoboken-met-mikrowagen : 90 ek-
semplaren. Samen met volksvertegen
woordiger Mattheyssens en arr. sekre-
taris Claessens voerde de afdeling haar 
verkoopcijfer tot 232 op. Uit Borsbeek 
kwam het bericht dat door vier moedi
gen 110 nummers van de hand gingen. 
Berlaar 163, Puurs 170, Schriek 54, Wa-
lem en Peulis elk 60. 

Oost-Vlaanderen dat reeds eerder aan 
kop van de lijst stond deed het weer niet 
slecht. Te Nieuwkerken 200, senator 

Coppieters nam er 32 voor zijn reke
ning. De afdeling Merelbeke verhoogde 
haar score met 120 ex. VU-Gent be
werkte het centrum van de stad en 
kwam met het cijfer 195 naar huis. Le-
deberg ging kolporteren in Destelber-
gen en « verloor » er daar 186. Overme-
re-Donk in het arr. Dendermonde ver
kocht 117 brochures en aan de wande
laars van de verlichte avondmarkt van 
Dendermonde geraakte de plaatselijke 
afdeling er 182 kwijt. Zodat in de pro
vincie Oost-Vlaanderen nu nog alleen 
het arr. Oudenaarde niet op straat 
kwam. Of werden hun resultaten ons 
nog niet toegezonden ? 

Uit Limburg kregen wij geen cijfers. 
Wel zijn er kolportages voorzien zodat 
wij onze verkoopgrage lezers aanmanen 
de Limburgse bewegingswijzer goed te 
raadplegen. 

West-Vlaanderen : de afdeling Lede-
gem-Dadizele verhoogde met 37 haar 

totalsacore tot 229. De mensen van Ize-
gem bewerkten de wijk Emelgem en lie
ten daar 57 extra « Wij's » achter. 
In de provincie Brabant was men in het 
arr. Brussel-Halle-Vilvoorde op de baan. 
Te Buizingen 65, te Vilvoorde 103, daar 
nam senator Bob Maes er 20 voor zijn 
rekening en ons muzikaal agglomeratie-
raadslid Stan Philips 15. Te Haile gin
gen er juist 100 nummers van de hand. 
Onze vrienden van de afdeling Opwijic 
deden het met verkoopcijfer 269 verre 
van slecht. En ze bewerkten er alleen 
het centrum van hun gemeente. Werk
ten zich daar in de schijnwerper : Wim 
Meysman met 67, Frans Bergman met 
49 en Fons Van de Velde met 45. 
Totdaar de derde lijst van verkoopcij
fers. Helemaal niet slecht.Volgende 
week andere en nog betere resultaten. 
Vandaag en morgen wordt nog gekol-
porteerd. Zorg dat je er bij bent ! 62 % 
Belgen zitten te wachten op onze « uit
daging ». 
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Vlaming in nood i 
wie helpt ? 

Door een samenloop van om
standigheden (wetteksten en 
adm,inistratieve onnauwkeurig
heden) wordt efen Vlaams mili
tair met nog geen twee maan
den vooropzeg op pensioen ge
steld. Aangezien hij vrijgezel 
is, woonde hij in zijn eenheid; 
op datum, van 1 augustus wordt 
hij dus als het ware op straat 
gezet (mager pensioentje, geen 
woning, geen meubelen). Graag 
had deze Vlaming zijn oude 
dag doorgebracht in zijn ge-
hoortestr^k Roeselare. Hij is 
nu 58, werkte in 1955 op weef-
m.achines, en heeft bij het le
ger gefungeerd als magazij-
fiier, waardoor hij dus op de 
hoogte is van de gebruikelijke 
fiche-systemen. Kan iemand uit 
Roeselare deze Vlaming, ver
loren in het Waalse land, werk 
verschaffen ? Een brutoloon 
van ongeve>er 9.000 fr. per 
maand zou wenselijk zijn. 
Licht handlangerswerk kan 
eveneens worden aangenomen. 
De talrijke voorstellen van de 
vrienden uit Roeselare worden 
verwacht bij 

Mon Vandyck. 
Voorzitter Afd. Neder-over-
Heembeek. 
Wielandstraat, 29 
1120 Brussel 
tel. (02)15.15.59, tussen 19 en 
20 uur. 

nationaal zangfeest 
te antwerpen 

In plaats van elkaar te be
vechten over het één of het an
der, moet ik toch eens een bra
vo uiten aan de inrichters van 
het VL NZ feest. Ik zelf was 
aanwezig als lid van het VL-
Kruis, zodoende kon ik de ernst 
van de mensen bewonderen, en 
het doel, Federalisme, was 
meer dan ooit tevoren te lezen 
op vele gezichten. Bravo VU, 
dit noem ik tenminste taktvoï 
zijn ! Dit steekt ons hart onder 
de riem 

Ik hoop ook dat de IJzerbe
devaart een 07)erdonderend 
succes wordt. Dat ons talrijke 
leeuwevlaggen langs de weg 
mogen begroeten ! 

V.D.M., Brugge 2. 

OWBITT - STBNOLWERK - FOTOKOPIJ 
I N K A 

Tumhoutaobean 405 - Borgartiout 
TBL O3.35.7O.0O 

ijzerbedevaart 

Oproep aan alle Vlamingen 
in de vreemde, gehinderd door 
werk of niet in de mogelijk
heid verkeren deel te nemen 
aan de Jaarlijkse IJzerbede
vaart. 

Stuur de week die vooraf 
gaat aan de IJzerbedevaart een 
« ansichtkaart » van uw stad 
of streek aan het Sekretariaat 
IJzerbedevaart, IJzerdijk, Diks-
•wiM'r/e als teken van tegen
woordigheid bij de jaarlijkse 
hernieuwing van onze eed 
« Trouw aan Vlaanderen ». 

Vlaming uit Westhoven, 
Duitsland. 

(Naam en adres bekend 
bij red.) 

cvp-sluier gevallen 

Reeds herhaaldelijk heeft de 
CVP een tipje van haar sluier 
opgelicht. Thans heeft deze 

partij echter, bij monde van 
haar voorzitter, de afvallige 
Vlaams - Nationalist Martens. 
deze sluier helemaal laten val
len en heeft iedereen, die wil 
zien, het ware gelaat van de 
CVP kunnen herkennen. Een 
gelaat waar de zwakheid van 
een terdoodveroordeelde zo op 
af te lezen staat. 

Nog nooit werd zo duidelijk 
aangetoond toe slaafs de CVP 
aan de BSP gebonden is. Het is 
duidelijk dat Jos Van Eynde 
en co. hiervan bij de eerste de 
beste gelegenheid zullen ge
bruik maken. 

In « Gazet van Antwerpen » 
tracht Wilfried enkele argu
menten te vinden om de weige
ring tot Vlaams overleg te ver
antwoorden. Deze argumenten 
tonen echter al te duidelijk aan 
dat hij er zelf niet in geloofd. 

In ieder geval werd nu klare 
taal gesproken « Geen Vlaams 
Overleg » en daarmee basta ! 
De Vlamingen weten nu wat 
voor vlees ze in de kuip heb
ben. De socialisten kunnen te
vreden zijn over hun knechten, 
die hen blindelings volgen. 

Een te meer staan de Vla
mingen in de kou... tenzij de
genen, die tot op heden nog 
ergens geloofden in de Vlaam
se trouw van de CVP-dames en 
heren, nu tot andere inzichten 
zijn gekomen. 

Het is nu niet meer één mi
nuut voor twaalf maar over 
enkele sekonden is het twaalf 
uur. Voor de Vlamingen wordt 
het nu alles of niets. 

Oktober 1972 zal uitwijzen 
in hoeverre het Vlaamse volk 
nog langer de vernederingen 
neemt. In Vilvoorde zullen bui
ten harde woorden ook harde 
daden moeten gesteld worden. 

W.S., Molenstede. 

objektiviteit a.u.b. 

Na de lofliederen op de Viet-
cong, Fullbright, McGovern en 
de erbijhorende aanvallen op 
Dulles, Nixon, NPD, Strauss, 
Barzel, Springer enz. doet het 
jongste Argos-artikel over de 
Baader-Meinhof-bende wel de 
deur toe. 

Volgens Argos is het afwij
zen van doodgewone misdadig
heid / e n van een jarenlang 
links ondermijningswerk dat 
tot deze kriminele daden leid
de, reactionnair, fascistisch, 
bourgeois, « rechts » enz. Ik 
acht het mij dan een eer. 
« rechts » genoemd te worden 
door diegenen die de misdadig
heid oerdedigen of ze beoefe
nen ! 

Ook nog met een greintje na
tionaal bewustzijn bezielde 
Duitsers, die niet zo maar klak
keloos Brandts uitverkoop van 
1/3 van het grondgebied accep
teren, zijn waarschijnlijk nazi's 
en fascisten .. Maar de Vlamin
gen dan, die zich verzetten te
gen gebiedsroof in de Voer of 
in D'Hoppe '.' Voor bepaalde 
kringen zijn dat ook nazi's. 

Als Argos anti-Spring er-leu
zen napraat en meehuilt in het 
linkse concert, gesteund door 
een links diktatoriaal geleide 
radio en TV, dan speelt hij 
knechtje voor de kapitaal
krachtige Augusteins en Nan-
nens en de financiële groepen 
achter hen, die in Springer een 
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gevaarlijke konkurrent zien die 
zij op alle manieren willen li
quideren. 

Zij hebben de Baader-Mein-
hof-Gruppe moreel gesteund, 
elke actie ertegen belachelijk 
gemaakt en zelfs geld gegeven 
voor « studentenacties » tegen 
Springer-gebouwen en bestel
wagens. Allemaal in naam der 
demokratie ! Zij zijn de morele 
bommenleggers. 

Ik veronderstel dat de Volks
unie op gebied van buitenland
se politiek wel loat originelers 
te bieden heeft dan linkse kost. 
Van uw medewerker mag ver
wacht worden dat hij bepaalde 
normen respekteert. 

M.B.. Ekeren. 

Cezochf : 

HOEVE MET GROND 
verlang te kopen hoeve met 
3 a 4 ha grond in één blok of 
zelfde oppervlakte grond 
waarvan tenminste een strook 

in de bouvyzone ligt. 

AANBIEDINGEN aan : 

C. DE CRAEVE 
t^aria Hendrikastraat 84 
9110 ST-AMANDSBERG 

af zijn. Wat gaat dat worden 
naarmate die dichter bij ko
men ? 

En over verkiezingen gespro
ken. Wanneer gaat de Volks
unie eens hameren op de af
schaffing van de kiesplicht met 
gelijktijdig de toelating om 
reeds vanaf 18 j . te mogen kie
zen. 

Dat bij dergelijk gebeuren 
onze rode broeders van de 
kaart zouden geveegd worden 
moet toch het minst van onze 
zorgen zijn. 

Nu is het zo dat de BSP een 
hele troep onbewuste kiezers 
naar zich toetrekt, wat alles
behalve een objektieve weer
gave van haar sterkte is. 

Door meer objektiviteit krij
gen we meer objektieve uitsla
gen, daarom : invoering van 
een demokratisch kiesstelsel 
d.w.z. niet verplichtend en van
af 18 jaar ! 

S.J., Balen-Neet. 

edingen 

geen kiesplicht 

Jongens, jongens, wat gaan 
ze in de BSP een gang ! 't Is 
alsof het hele rode kamp op 
hol geslagen is. Objektiviteit 
schreeuwen ze, objektiviteit 
moet er heersen. 

Objektiviteit in ons voordeel, 
geen objektiviteit in ons na
deel. Aan ons de TV, aan ons 
de radio. Kortom aan ons 
het ministerie van Propaganda. 

Wat een paniek en dat ter-
ivijl de verkiezingen nog zo ver 

Het Taal - Aktie - Komitee 
(TAK) stuurde volgend schrij
ven aan minister Van Elslan-
de : 

Met deze hebben wij de eer 
U het resultaat mede te delen 
van een onderzoek te Edingen : 
Wij zijn diep getroffen door 
het door-en-door Vlaamse ka
rakter van de gemeente Edin
gen. 

Geen enkele objektieve waar
nemer zal kunnen ontkennen 
dat de bevolking te Edingen 
Vlaams is gebleven, ondanks 
de enorme druk die bvb. via 
het onderwijs, de klerus, de 
plaatselijke « vooraanstaan
den » — allen promotors van 
verfransing — wordt uitgeoe
fend op de kleine Vlaamse 
man. 

Het TAK stelt vast : dat de 
overgrote meerderheid der 
richtingsaanwijzers franstalig 
is, voornamelijk deze die 
« Brussel » en« Halle » aanwij
zen : de meeste borden ver
melden inderdaad « Bruxelles » 
en « Hal », hetgeen duidelijk 
de indruk moest verwekken 
dat het om Franstalige steden 

E I N D E VAN HET SCHOOLJAAR! 
Na de inspanning nu met zevenmijlslaarzen naar 
de beloning bij de standingsvolle speelgoedzaak 

SPEELGOED 

CORTVRIENDT 
D i e p e s t r a a t 2 9 , A N T W E R P E N - T e l . 3 2 . 4 4 . 3 0 

Tuinschommels, kinderfietsen, go-karts, plonsbadon, race
banen, poppen, poppenwagens, elecfrische treinen, hobby, 

gezelschapspelien en nog oneindig meer. 

— VRIJ IN EN UIT TOT 20 UUR — 

gaat ; dat in het Gemeentehuis 
nog steeds berichten in het 
Frans alleen worden uitgehan
gen (ook uittreksels uit de zit
ting van de gemeenteraad). 

Dat de verfransing niet ver
der is gevorderd is ongetwij
feld te danken aan de gezonde 
Vlaamse refleks te Edingen. 

Het TAK verzoekt U dan 
ook, mijnheer de minister : Ie 
de vermelde overtredingen te 
doen ophouden ; maatrege
len te overwegen en in een 
wetsontwerp te voorzien om 
Edingen opnieuw bij }),et 
Vlaamse landsgedeelte te voe
gen. 

Niets is minder logisch : de 
bevolking is er Vlaams. 

Een eerste stap zou zijn : sti
muleren van het onderwijs 
voor de Vlamingen door 
Vlaamse klassen en scholen zo
dat de kinderen (zoals nu ge
beurt) niet met autobussen 
naar bvb. Heme dienen te wor
den vervoerd, hetgeen pedago
gisch zeker niet aan te bevelen 
is ! 

Vlaamse scholen te Edingen 
zijn een sociale maatregel, in 
het belang van de meerderheid 
der plaatselijke bevolking, die 
Vlaams is. 

Piet De Pauw, 
Voorzitter TAK. 

kotonisatiepoging 

Een lezer zond een Britse 
firma te Brussel een protest
brief en voegde in zijn af
schrift volgende kommentaar : 

« Deze firma acht het nodig 
om haar dokumenten op te 
stellen in het Engels, met een 
tweetalige (Frans-Nederlands) 
hoofding en verder nog een 
paar woorden in onze beide 
(verdrukte) landstalen. Verder 
alles in de taal van Harold Wil
son. Ik zou een dringende op
roep willen doen aan onze 
franstalige lotgenoten om ons 
te verenigen tegen deze duide
lijk imperialistische Engels-
Amerikaanse kolonialisatiepo-
ging. Of is dit misschien reeds 
een aanwijzing over de gang 
van zaken in het Europa der 
10 ? We gaan een gang ! Ik sic 
het al gebeuren dat onze fran-
cofoontjes betogingen gaan or
ganiseren voor : « La Belgique 
Billingue » of « Paris au Fran-
gais » en dan de tegenbetogers 
met bordjes : « Turn to your 
villages, country bumpkins ! » 
(keer terug naar uw dorp) 

P.S. ril send a copy of this 
letter to : « The Frut », nick
named : de Gazet van Antwer
pen ; « Ours (Wij) and « the 
Flemisch G.G. « (gouvernment 
gazette) called : 't Palliekerke. 

H.D.W., Kontich. 

De redaktie draag:t geen ver
antwoordelijkheid voor de In
houd der s:epubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting: 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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Vlaamse aktivisten van vandaag 
vrijgesproken boe-man 

Daarmee is aan de juridische 
« Ronde van België » van Ad-
vokaat De Boe dan hopelijk 
toch een einde gekomen. Ten
zij de openbare aanklager zich 
nog verder belachelijk zou ma
ken en nogmaals beroep aante
kenen. 

De geschiedenis is bekend. 
De Boe, verdediger van de taal
wet, had eerst bij de incivieke 
heersers van Vloesberg, dan 
bij de vaste taaikommissie ja
renlang geprotesteerd tegen het 
niet toepassen van de taalwet
ten van 1963 in deze Waalse 
gemeente met faciliteiten. Ten 

einde raad had hij een Neder
landstalig briefje geplakt op 
een onwettige wegwijzer. Dan 
begon de juridische pesterij te-" 
gen deze «wettoepasser». Drie
maal moeten verschijnen in 
Doornik, dan verwezen naar 
Kortrijk. Tweemaal daar moe
ten voorkomen. Vrijgesproken, 
na enkele rumoerige manifes
taties van een groep van onze 
parlementairen. « Hoewel dat 
geen invloed had gehad » moti
veerde de overigens minzame 
rechter. De prokureur ging in 
beroep zodat «de zaak De Boe» 
(werd zowat een moderne uit-

'Ht ^Sü* 

De misdadiger keert terug naar de plaats van de « misdaad ». 
Mr. De Boe vorige week met TAK in het postkantoor te Vloes-
herg Door zijn optreden werd de eerste stoot_ gegeven om de 

taalwetovertreders wat te doen inbinden. 

gave van het geval Van Dieren 
indertijd), deze week voor het 
Hof van Beroep te Gent voor
kwam. De Boe was het beu. 
Hij liet dit in een stevig gedo-
kumenteerde brief weten aan 
pers en... rechter. Hij zegde 
daarin dat hij ostentatief ver
stek liet en geen vertrouwen 
had in de franskiljonse rech
ters ten eerste, maar ten twee
de in zulke zaak met politieke 
inslag nog enkel voor een As-
sisenhof samengesteld uit ge
wone Vlaamse mensen wilde 
verschijnen. 

In geval de rechters toch zou
den veroordelen verklaarde De 
Boe dat hij zich rechtstreeks 
tot het Hof van de Rechten 
van de Mens in Straatsburg 
zou wenden. 

Hij kloeg trouwens scherp 
aan dat in 1972 de rechters nog 
steeds benoemd worden door 
het centraal gezag in een staat 
die zich « geregionaliseerd » 
noemt. 

En dan kregen we ondanks 
die verstek-manifestatie van 
meester De Boe de wel zeld
zame « vrijspraak bij verstek ». 
De heren rechters zullen stil
aan wel geroken hebben dat 
verdere pesterij of zelfs maar 
'de minste veroordeling bredere 
reakties zou uitlokken dan het 
de regeerders met hun traditie 
van overtreden taalwetten zou 
kunnen lief zijn. Zij spraken 
vrij op grond van de verjaring 
waar de Kortrijkse rechter ge
motiveerd had gevonnist. Zo is 
het gezicht van het taalwet-
overtredend België in de Gent-
se-franskiljonse uitspraak nog 
een beetje gered. Blijft nu nog 
één zaak. De Vlaamse opinie 
moet verder volgen of de Orde 
van de Advokaten te Turnhout 
die op last van de Prokureur-
generaal van Gent een discipli
nair onderzoek tegen mtr. De 
Boe heeft ingezet haar handen 
afhoudt van deze konsekwente 
Vlaming. Het is meer dan tijd. 

amnestie siaclitoffer 1972 

t o k - 1 o k - 1 o k - 1 a k - 1 o k 
Het spervuur dat de aktivis

ten van het onlangs opgerichte 
Taal-Aktie-Komitee op allerlei 
wantoestanden richten blijft 
gestadig doortakketakken. 

Als de minister van Bin
nenlandse Zaken zou menen 
dat de aktie voor toepassing 
van de wet in de gemeenten 
met faciliteiten zich enkel zou 
beperken tot de wegwijzers en 
straatnaamborden, dan weet hij 
sinds vorige week wel beter. 
Na een eerste inspektietocht 
organiseerde het TA-komitee 
een geleid bezoek aan de post
en gemeentediensten te Vloes
berg. De verwittiging van hun 
komst via de uitgeworpen 
briefjes in de Nederlandse kul-
tuurraad enkele dagen daar

voor had reeds heilzaam ge
werkt. Er was nog een snelak-
tie tot wettelijkheid gebeurd 
in alle vroegte de dag van hun 
komst zelf. Affichen in de twee 
talen op het postkantoor. Nieu
we « posterijen »-platen en 
noem maar op. 

Met de taalkennis van dege
nen die « met het publiek moe
ten kontakt nemen » was het 
maar povertjes gesteld. Ons 
kamerlid Van Steenkiste van 
Kortrijk mocht als lid van de 
PTT-kommissie zelfs geen kon-
trolepogingetje doen. De post
meester hakkelde het zelf alle
maal af. 

Het is goed dat zulke buiten
parlementaire aktie gevoerd 
wordt. Met steeds de vraag aan 

alle partijen «doen jullie mee». 
De Volksunie heeft al getoond 
dat zij bereid is aan dit aktie-
komitee voldoende parlemen
taire echo te geven. 

Onze kamerleden Van Steen
kiste, Babyion, Kuijpers, Maes, 
en De Beul dienden een wets
voorstel in om de streek van 
Komen-Moeskroen, de platdiet-
se streek en d'Hoppe-Vloes-
berg samen met Edingen en 
Mark terug bij Vlaanderen te 
voegen om de verfransing stop 
te zetten en « om te keren ». 
Het kan in elk geval de frans

kiljonse branie wat doen min
deren. 

De aktie van TAK kost wel 
wat geld. Wie voor zijn vakan
tie deze strijdgroep eens extra 
wil bedenken drinke dan maar 
een vakantieglaasje minder en 
storte zijn penning op PCR 
188893 van Kredietbank-Lede-
berg voor nr. 444-5584141-33 
van TAK. 

Het is dan zover. Deze week 
donderdag moest verzetsman 
en amnestiestrijder Alois Ver
bist zich gaan aangeven om 
zijn drie dagen gevangenisstraf 
uit te zitten in de Begijnen
straat te Antwerpen. Wij ken
nen zijn misdaad. Zijn niet-
aflatende strijd voor amnestie. 

In konkurrentie met Amerika 
wil België het land zijn van 
de onbegrensde « onmogtehjk-
heden ». Daarom waarschijn
lijk zet men er oud-weerstan-
der Verbist in de gevangenis 
omdat hij amnestie vraagt 27 

jaar na de oorlog. 

Wat 27 jaar na de oorlog tof 
een scherpe aanklacht is gie-
worden voor de haatstaat Bel
gië. Nadat hij zijn amnestie-
kruis over de Oostende zeedijk 
had gedagen, werd hij veroor
deeld door een Belgisch san
hedrin op basis van een nog 
niet ingetrokken politieregle-
ment van de bezetter uit de 
jaren veertig. Hij kreeg een 
geldboete of drie dagen ge
vang. « Als erkend weerstan
der onderwerp ik mij nog 
steeds niet aan de wetten van 
de bezetter of dat in Vlaande
ren nu de nazibezetter is of de 
Belgische opvolger ervaui » zeg
de Alois ons met een grimmige 
Reinaartlach. Ze halen eer van 
hun werk die Belgische amnes
tiebestrijders. Nu zetten ze oud-
witten in de bak omdat die in 
kristelijke en humane geest, 
wij zouden durven zeggen « in 
echt vaderlandse geest » na al 
die jaren uit volle hart willen 
vergeven aan mensen die poli
tiek aan de andere kant van de 
scheidingslijnen stonden in de 
oorlogsjaren. « What a coun
try » zegt onze Amerikaanse 
tante dan als we zoiets vertel
len over dit wel erg laagbijde-
grondse landje aan de Noord
zee 

Zaterdag en zondag kun je 
mischien wel eens een amnes
tiebezoekje afleggen bij dit in 
de Vlaamse beweging wel erg 
gekende gebouw van de Begij
nenstraat. Alois Verbist wordt 
er normaal buiten gelaten om 
14 u. zondag 25 juni. Na drie 
dagen m dat Belgisch graf ver
rijst hij om zijn amnestiekruis
tocht verder te zetten. Hij 
wordt er misschien nog ver
welkomd door die oud-aktivist 
Craeybeckx, burgemeester van 
Antwerpen. Die zat immers ook 
in de Begijnenstraat en is nog 
steeds blij dat er na 1918 wel 
amnestie kwam. 

Onder leiding van voorzitter P. De Pauw en ons kamerlid Luk Van SVeenkiste zorgden een aantal 
Vlaamse TAK-simpatisanten ervoor dat de post- en gemeentediensten van Vloesberg wel een 
extra-zware dag kregen. Vooral omdat het in het Nederlands moest gebeuren. 

stevige regering tegen 
prijsstijgingen 

Dat waren samengevat zo ongeveer de slogans waar
mee Eyskens-Cools I in november ons voorhielden dat 
ze zo snel mogelijk moesten opgevolgd worden door 
Eyskens-Cools II. 

Dat is dan gebeurd. De grove leugen van Eyskens ]uist 
voor de verkiezingen uitgebazuind dat de begroting 1972 
in oktober 1971 klaar was en « sluitend » was, is onder
tussen door de feiten al meer dan achterhaald. En dat 
er geen nieuwe taksen gingen geheven worden is ook al 
lang naar het fabeltjesland verwezen. 

Waar de indeks de laatste vijf jaar gemiddeld met 
4 % per jaar steeg en de lonen dus ongeveer ook, geeft 
de regering wel een ontzettend slecht voorbeeld van 
« indeksaanpassing » in haar sektoren. Bekijk maar de 
procentuele verhogingen van tarieven zo pas omhoog-
gejaagd. En dit na aanhoudende stijgingen de jongste 

De'gewone TV-taks stijgt met 40 %, de kleur met 
70 %. Radio : -h 50 %. De verschillende soorten post-
tarieven stijgen pijlsnel met verhogingen van 30 tot 

Voor meer menselijk kontakt « telefoneer !!! ». Maar 
betaal er 33 % meer voor dan vroeger. Wilt ge uw nood 
rechtstreeks gaan klagen, neem dan niet de trein want 
uw kaartje kost van 1 juli af ook 15 % meer. Wilt ge 
thuis blijven en er filosofisch een sigaretje bij roken .' 
Het gaat u nu dadelijk 2 fr. meer kosten per pakje en in 
1973 nog eens 2 maal een aksijnsverhoging van 1 fr. tel
kens. O prijsstopper Cools, wat hebt gij ons bij de bok 
gezet. 

« de vleespotten van egypte » 

Toen ze bij hun tocht door de woestijn morden tegen 
Mozes en verzuchtten naar de vleespotten van Egypte 
hadden de Joden nog de hoop dat ze dan toch ooit m dat 
beloofde land zouden aankomen. 

Die troost hebben wij zelfs niet. En met de vleespot
ten is het ook maar mager gesteld. Hier ging het onder 
Eyskens-Cools II zeUs pijlsnel de hoogte in. We vermel
den telkens de vleesprijzen in mei 70, mei 71 en nu mei 
72 

ribstuk : 204 205 240 
rosbief : 200 202 234 
karbonnade : 98 97 113 
kalfsgebraad : 207 219 243 
varkensgebraad : 125 118 129 
hesp • 176 175 185 
spek • 67 64 68 
gerookt vlees 222 229 243 
« bouilli » : 70 69 78 
gehakt : 75 74 79 

Wie zijn bevende vinger over het lijstje laat gaan van 
al deze fenomenale prijsstijgingen kan zich nog troosten 
met het volksliedje van Walter De Buck, indertijd door 
de hongerende Gentse stakers gezongen, met de cinische 
zelftroost « En koevoet is beter dan bouilli ». 
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Ie boUrgmeslfe. 
Ie college échevinal el ie comité 
organisateur de révocalion électroniquu 

RENAIX 
ont l'honneur d'inviler 

Onc«i«am, %s. fctdU^Veiu^ 

a l'avant-premtere de revocation électroniqur 
-son el lumiere - «• Ie temps de la folio •> 
qui aura lieu sur la place du bruul 
Ie mercredi 21 jum 1972 a 20 h 30 

régie: elie saegeman 
musique . louis de meester 

renoix-golen 
Op enkele kilometers van de vlek Vloesberg waar burgemees-

' ter Van Lierde nog pas zegde dat hij de faciliteiten niet zou toe
passen wonen te Ronse, « Vlaamse politiekers ». Een soort 

' Renaix-gaten met kruipersmanieren tegenover de taal van de 
heersers « les francophones ». Zo dwarrelde deze week een uit
nodiging binnen, waarvan u de afdruk hierboven vmdt. 

Inderdaad eentalig Frans en dit met « collaboration du Service 
des Arts Plastiques du Ministerie van Nederlandse Kuituur » 
zoals het verder in de uitnodiging heet. Daaronder pronkt dan 
de naam van « Ie bourgmestre Vanderhaegen ». Moeten we m 
Ronse, de stad van Vindevogel, nog zeggen dat er ooit Vlaamse 
mensen gefusilleerd zijn om zogenaamde collaboratie terwijl 
ruggegraatloze Vlamingen het ver schoppen opdat ze kruipen 
voor de machtigen. Dit ter akte van dit soort Vlamingen als Van
derhaegen. Of is het de zoveelste « vergissing » ? 

verjaagt bfankenberge 20.000 kampeerders 
van zijn grondgebied ? 

gesprek met 

marina furnier 
oudste lid van de volksunie 

Een spreekwoord zegt : « Oud worden is Godesgunst ; jong 
blijven is levenskunst ». Marina Furnier kreeg de gunst 93 jaar 
te zijn en bezit ook de levenskunst om jong te blijven. Dat 
valt op, door haar glinsterende oogje achter haar bril, door haar 
klare en duidelijke stem die onomwonden zegt wat ze denkt. 

« Waarom zijt u nog steeds lid van de Volksunie ? » 

—• Mag ik u zeggen, dat ik steeds lid was van de Vlaamse Par-
tijd '' Voor mij is er maar één politieke partij, de Vlaamse. 
Uijn man is vier jaar soldaat Q^w^est in vredestijd en vier en T A n g P n » 
een half jaar tijdens de Wereldoorlog 1914-1918. Ik bleef olleen • > w « « ^ - w . . 
achter met vijf kleine kinderen. Tijdens die gruwelijke oorlog 
zijn er twee gestorven van honger en ontbering. Ik vroeg aan 
de toenmalige burgemeester van Vichte om een bedje voor mi^n 
kinderen. Ik kreeg er geen, want mijn man was een revolutionai
re Daensist. Vier jaar bleef ik in mijn huisje alleen, nooit kwam 
ik op straat. En hulp kwam er nooit, omdat mijn man Daensist 
was. Daarom ben ik nog altijd lid van de Volksunie, die de enige 
Vlaamse partij is. 

Blankenberge is van oudsher een 
volkse badplaats, waar de arbeider en 
bediende zich biezonder goed thuis voe
len tijdens de vakantie. Daar dreigt nu 
echter verandering in te komen want 
op 30 september a.s. gaan vier campings 
tegelijk potdicht en de ongeveer 20.000 
kampeertoeristen die er in juli en 
augustus plachten te verblijven weten 
nid; eens waar zij volgend jaar aan hun 
trekken moeten komen. 

Er is in de Blankenbergse gemeente
raad al heel wat te doen geweest over 
deze « zaak van de campings » waarover 
het laatste woord zeker nog niet gespro
ken is. Het betreft de kampeerterreinen 
Ponderosa 29, Zeegeruis en Korenbloem. 

In 1966 besliste de toenmalige be-
stuursmeerderheid (CVP-PW) dat er 
vanaf 1971 daar geen kampeervergun-
ningen meer zouden uitgereikt worden, 
aangezien dit gebied een andere stede-
bouwkundige bestemming moest krij
gen. Ondertussen zou uitgekeken wor
den naar nieuwe terreinen voor de ge
troffen campinguitbaters : een achttal 
families vinden er namelijk hun brood
winning. 

Vier jaar lang gebeurt er echter niets 
en het lieve vakantieleventje gaat ver
der ongestoord zijn gang. Op 1 januari 
1971 komt de nieuwe bestuursmeerder-
heid aan de macht (BSP-CVP) en bur
gemeester Content (BSP), besluit kom
af te maken met de vier genoemde cam
pings. Hij wil er hotels laten bouwen, 
een zwembad, een kinderkribbe, e.d. De 
campings moeten dus weg. Aangezien 
de vorige meerderheid de zaak blauw-
blauw gelaten had, en onder druk van 
de protesterende campinguitbaters en 
kampeerders, wordt echter nog één jaar 
uitstel verleend, nl. tot 1 januari 1972. 
Dan moeten de terreinen volkomen vrij 
zijn, zo dekreteert de burgemeester. 

Aan de campinguitbaters belooft hij 
dat zij elders plaats zullen vinden zon
der dat zij hun uitbating zullen moeten 
stilleggen. Zij vinden echter geen nieu
we terreinen. 

Begin 1972 neemt het Blankenbergse 
schepencollege maatregelen om de 
kampeerterreinen te doen ontruimen. 
Er worden borden geplaatst « verboden 
te kamperen, op politiebevel » en men 
weigert de campings nog langer van 
water te voorzien. Inmiddels heeft het 
schepencollege een brief geschreven 
naar alle personen die op de betrokken 
campings een caravan of een zomerhuis
je hebben. Daarin werd hen bevolen 

deze te verwijderen vóór 17 april 1972. 
De kampeerders dreigen met een pro

testbetoging. De burgemeester kan die 
ondervangen door nog een laatste tijde
lijke kampeervergunning toe te staan 
tot 30 september a.s. De campinguitba
ters heeft hij er (met de dreiging het 
water af te sluiten) ondertussen toe ver
plicht een « overeenkomst » te onderte
kenen waardoor zij zich met deze voor
waarde akkoord verklaren. 

Dertig september betekent dus het 
einde van deze vier campings. Geen 
antwoord is er tot nu toe echter geko
men op de dringende vraag van de cam
pinguitbaters en de kampeerders «waar 
moeten wij naartoe ». Ondanks alle 
loze beloften is er immers van nieuwe 
terreinen nog altijd geen sprake. Ieder
een is het erover eens dat deze cam
pings, die door de enge behuizing geen 
biezonder fraai beeld bieden, daar mo
gen verdwjnen. Op voorwaarde echter 
dat er een alternatief geboden wordt ! 
En dat is er nog niet. 

De Volksunie heeft, in nauwe samen
spraak met de betroklcenen, gepleit voor 
een aanvaardbare wisseloplossing. Ak
koord met de verplaatsing, maar éérst 
zorgen voor een uitwijkmogelijkheid 
ten einde het bij uitstek sociale kam-
peertoerisme te Blankenberge te behou
den. Zoniet zou het een al te zware klap 
worden voor de plaatselijke midden
stand. De gemeente plant een uitgebrei
de recreatiezone van zowat 60 hektaren 
in de nabijgelegen polder. Welnu, dat 
men een gedeelte daarvan ter beschik-
kinf stelt als campingzone. Uiteraard 
moet die kampeerzone beduidend gro
ter zijn dan de oppervlakte die nu in
genomen wordt door de 4 getroffen 
campings. Inmiddels zijn immers de uit
voeringsbesluiten verschenen van de 
nieuwe kampeerwet die merkelijk 
strengere voorwaarden oplegt (o.m. in
zake beschikbare ruimte) aan de cam
pinguitbaters. Wil men de 20.000 kam
peertoeristen die er nu zijn 's zomers 
behouden dan moet men voor hen de 
nodige ruimte voorzien volgens de wet. 

Dit, en dit alleen, kan de gemoederen 
tot rust brengen. Men kan alle begrip 
opbrengen voor de nieuwe plannen, 
maar het zou een erg kwalijke zaak 
worden als die moesten doorgevoerd 
worden ten koste van de broodwinning 
van een aantal Blankenbergse gezinnen 
en ten koste van duizenden kampeer
toeristen die op hun beurt een belang
rijke inkomstenbron betekenen voor de 
Blankenbergse middenstand. 

« de rode 

€ Hoe is uw man Daensist geworden ? » 

— Hij las regelmatig het blaadje « Het Recht » en ging naar 
alle vergaderingen van de Daensisten te Wortegem. Hij kon geen 
onrecht verdragen en niettegenstaande onze armoede in die tijd, 
bleef hij vechten. En ik streed mee. De jeugd van nu zou rnoeten 
hegrijpen, dat er nog veel moet gestreden worden. Voor mij moe
ten ze niet beleven wat wij meegemaakt hebben : armoede, hon
ger en zo meer. Maar ze zouden toch toat minder moeten genieten 
van al het teveel aan eten, drinken en plezier en eens denken aan 
de geestelijke ontvoogding van hun eigen volk. Daarom zal i/c tot 
mijn laatste levensjaar stemmen voor de Volksunie, omdat ze 
daarin moeten vechten, alléén tegen al de anderen. En dus zijn 
het idealisten. En u weet, dat alleen idealisten de wereld kunnen 
veranderen ; dat zal altijd zo blijven. 

« Kunt ge nog zingen ? » 
— Ja zeker, meneer, ik ken nog al de liedjes uit de oude tijd, 

en bijna alle liedjes van Willem Vermandere. Ik zou hem zo 
graag eens zien zingen, in levende lijve, maar die jonge troeba-
doers zullen wel geen tijd hebben om oude mensen te bezoeken : 
ze moeten ervoor zorgen, dat ze bij de massa komen. Maar hij 
zou toch iets kunnen bijleren. En dan begint Marina te zingen. 
Haar zoon begeleid haar op zijn mondharmonica. Ze zingt een 
liedje uit de oude tijd « Van de zoon die naar huis terugkwam y>, 
en ze zegt met tranen in de ogen : « Mijne vent schreide niet dik
wijls, maar als hij dat liedje hoorde kwam er altijd een krop in 
zijn keel, en moest hij tranen uit zijn ogen vegen ». 

Ik ben dan nog een uurtje bij Marina en bij haar familie ge-
hieven. In de snelle stroom van deze bewogen en zenuwslopende 
tijd voel ik mij nu en dan oud worden. Maar dit bezoek bij Mari
na Furnier heeft mij een jong gevoel gegeven. En de gedachten 
van Marina waren ook de mijne, toen ze mij, voor het afscheid, 
toenwenste : 

— Dat ge het ooit moogt beleven, dat Vlaanderen haas wordt 
in eigen huis. Want ik zal het waarschijnlijk niet meer beleven, 
tenzij... Ja, men weet het eigenlijk nooit hé ? Maar dan zullen 
de mensen van de Volksunie nog meer moeten vechten en strij
den ! Zeg hen dat maar, met de groeten van Marina uit Vichte ». 

jos vandewalle, 
avelgem. 

De Geest waait inderdaad 
waar Hij wil. De socialisten 
verweten de Vlaams-Nationa
listen steeds dat ze zich dik
wijls bezighielden met onbe
langrijke kwesties die de grote 
massa niet konden interesse
ren en ook geen nut opbrach
ten. Die voor-conciliaire Vlaam. 
se Pinkster tongen schijnen nu 
boven andere koppen te blij
ven hangen dan vroeger. De 
Vlaamse socialisten geraken 
maar niet van hun rode tongen 
en pootjeskompleks af i.v.m. de 
Vlaamse leeuw die bijna door 
de kultuurraad was geofficiali-
seerd. Zij maken er warempel 
een regeringszaak van. De 
kommissie van Volkskultuur 
bij het ministerie van Frans 
Van Mechelen heeft de jonge 
rode broeder Van Elewijck his
torisch willen geruststellen 
door te bewijzen dat die zwart-
gele leeuw van de Vlaamse be
weging reeds uit de negentien
de eeuw dateert en dus niet 
uitgevonden is door de «zwart-
zakken» van de Volksunie. 
Maar Josje gelooft het niet, 
mag het waarschijnlijk van 
grote Jos (Van Eynde) niet ge
loven. « Rood is troef » neuriet 
die nog steeds in zijn ijdele 
dromen dat ooit de BSP-meer-
derheid zal werkelijkheid wor
den. De CVP geeft voorlopig 
niet toe, maar Van Elewijck 
ontwapent niet. Hij, de schepen 
van « kuituur » van Antwer
pen, kan het niet deren dat 
men zegt dat hij van de ge
schiedenis en de volkskunde 
niets afweet Hij heeft toch ook 
de opera van Antwerpen onder 
zijn bevoegdheid, ondanks het 
feit dat hij maar een vaudevil
lefiguur is. 

®^D^ UNIVERSITAIRE 
wBSm INSTELLING 
^mm® ANTWERPEN 

VACANTE BETREKKINGEN 

Werfreserve van adjunct-correspondent 
(dactylo) voor : 

1. De algemene diensten ; 
2. De departementen ; 
3. De bibliotheek. 

Vanof 21 joar wordt een brutobezoldiging van 13.000 fr. 
por maand toegekend, haard- en standploatsvergoeding 
inbegrepen. 

VOORWAARDEN : 
a. Belg zijn ; 
b. Aan de dienstplichtwetten voldoen ; 
c. Houder zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden ; 
d. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten ; 
e. Houder zijn van een diploma van loger secundair 

onderwijs (Nederlands stelsel) ; 
(. Kennis hebben van machineschrift. 

Daar deze werfreserve ook aangelegd wordt voor de 
bibliotheek dienen de kandidaten uitdrukkelijk te vermel
den of zij ook in de bibliotheek wensen tewerkgesteld te 
worden. Deze kandidaten moeten bereid zijn : 
o. Hun wekelijkse arbeidsduur van 40 uur te verrichten 

volgens een dagelijkse uurregeling welke, volgens een 
beurtstelsel, avondprestaties, kan omvatten, 

b. Zaterdagdienst te verzekeren volgens een beurtstelsel. 

Kandidaturen met een curriculum vitoc dienen vóór 9 iull 
1972 gericht te worden aan de 

UNIVERSITAIRE INSTELLING 
ANTWERPEN, 

Frankrijklei, 64, 
2000 ANTWERPEN. 

Het schriftelijk examen zal plaots hebben op donderdag 
13 luli 1972. 
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EEG-beslissing maneuver 
van belgische regering 

Er is de jongste weken in de parlementaire wereld veel te doen 
geweest over een lijst van door de EEG als ontwikkelingsgebied 
erkende gewesten in België. 

Het was duidelijk dat op die lijst Vlaanderen weer eens te kort 
werd gedaan : verschillende Vlaamse noodgebieden werden over 
het hoofd gezien, tervi'ijl sommige minder-behoeftige Waalse stre
ken werden vooruit geschoven. 

De regering verschool zich achter de EEG en wierp de verant
woordelijkheid uitsluitend op de EEG. 

^ ^ 
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Tegenover die misleidende 
houding van de regering, kan 
ik er niet aan weerstaan haar 
geheugen even op te frissen en 
een antwoord op te delven, dat 
de vice-eerste-mmister van 
Ekonomische Zaken mij des
tijds gaf op een parlementaire 
vraag van 20 januar i 1971. 

Mijn vraag sloeg op een ar
t ikel m het « Maandelijks Dos
sier van het Bureau Brussel 
van de EEG-Regionaal Beleid». 
In dat ar t ikel werd gesproken 
over ekonomische studies, die 
in 1969 werden gedaan m Zuid-
België en in het grensgebied 
Luik - Limburg, Maastricht-
Aken. 

Uit het antwoord van de heer 
Cools, minister van Ekonomi
sche Zaken, bleek dat er twee 
studies, op verzoek van de Bel
gische regering, door de EEG 
werden uitgevoerd. 

De eerste had betrekking op 
de 4 Waalse provincies en werd 
in naam v.d. regering bij kon-
t r ak t van 19 december 1968 
door de voorganger van de h. 
Cools nl. de h. Merlot toever
t rouwd aan de tijdelijke vere
niging Iwalsoc (Institut Wal-
lon et Socorec). 

De uitvoeringstermijn be
droeg 24 maanden en werd na
geleefd. Dus kon die studie over 
Wallonië reeds in 1970 klaarko
men op verzoek van minister 
Merlot namens de regering en 
als een Euromarkt studie aan 
de EEG voorgelegd worden ! 

Er werd ook door minister-
staatssekretaris Vlerick een 
dergelijke studie toevertrouwd 

aan de Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen over de 4 Vlaamse 
provincies, doch pas op 1 au
gustus 1970 met een uitvoe
ringstermijn van 27 maanden : 
dus moest die studie pas klaar 
zi]n op 31 oktober 1972 en aan 
de EEG-commissie voorgelegd. 
Tot zover het antwoord van de 
toenmalige minister van Eko
nomische Zaken Cools. Het ant
woord, dat de huidige minis
ter van Ekonomische Zaken 
geeft op een parlementaire 
vraag van senator Van Haegen-
doren d.d. 12 mei 1971 en dat de 
EEG-commissie steunde om een 
normen vermeldt waarop de 
gewest tot ontwikkelingsgebied 
te verklaren, is dan ook totaal 
misleidend. 

De studie over de Waalse 
provincies kon immers meer 
dan 2 jaar vi-oeger aan de EEG 
voorgelegd worden dan die over 
de Vlaamse provincies. Heeft 
die EEG-commissie die studie 
(indien ze reeds werd inge
diend !) over de Vlaamse ge
westen wel kunnen doorlezen, 
terwijl ze 2 jaar tijd had voor 
de Waalse gewesten ? En zulks 
door de schuld van de Belgische 
regering zelf. 

Het besluit van de EEG-com
missie hoeft ons niet te ver
wonderen : maar de schuld er. 
van ligt niet bij de EEG maar 
bij de vorige regering Eyskens, 
die een Waals minister liet be
tijen doch door onachtzaam
heid of met opzet de Vlaamse 
belangen verwaarloosde. 

h. ballet, oud-senator. 
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VriiwilliQers van VU-Aalst verpozen hij hun aktie « Zuivere 
Stad » onder de leiding van Jan De Neve, schepen van Openbare 
Werpen en Ruimtelijke Ordening (rechts met hoed). Verleden 
zondag waren deze mannen voor een derde keer in aktie bij het 
opruimen van geïmproviseerde vuilnisbelten. De talrijke voor
bijgangers kregen pamfletten, waarin met aandrang gevraagd 
werd de stad Aalst proper te houden Op 29 juni zal raadslid 
Jan Coudron (tweede van links) in de gemeenteraad interpelle-
ren over de problemen van het leefmilieu en pozitive voorstellen 

formuleren. 

vlaams 
provincialisme 

Na de oorlog was het zo wat 
gewoonte geworden in bepaal
de « ruimdenkende » CVP-
kringen elke uiting van de her
oplevende Vlaamse beweging 
als verouderd provincialisme 
af te schilderen. 

Het heeft die Vlaamse bewe
ging met belet terug springle
vend te worden ondanks die 
ruimteprofeten. 

Zij hebben Vlamingen en 
Walen zelfs met een aantal 
s t rukturen moeten begiftigen 
die Eyskens nu gaan noemen is 
« volwassen federalisme ». Ook 
op ekonomisch vlak is • men 
moeten gaan beseffen dat Vla
mingen en Walen eigen inzich
ten, noden en aanpakmogelijk-

heden moeten hebben. Het ge
beurt alles echter nog zo hui
verig en zo weinig uit overtui
ging dat de GOM's (Geweste
lijke Ontwikkelingsmaatschap
pijen) maar niet uit de doeken 
van de nieuwe grondwet gera
ken De Waalse Ekonomische 
Raad, zopas ook minister Cools 
leggen het er op aan om de 
Waalse eigenheid naar voor te 
doen komen door één GOM 
voor gans Wallonië. Cools 
voegde er zeemzoet aan toe : 
« De Vlamingen mogen er 
voor elke provincie een ma
ken » De CVP van uit haar 
« provincialisme », gesteund 
door alle kracht en die de 
Vlaamse gemeenschapsidee ver
der tegenwerken, blijft nog 
steeds bij het enge, verouder
de standpunt van dit SOM-
metje per provincie dat de 

Waal Cools zo welwillend aan 
de Vlamingen toelaat, z o n d « 
er als Waal zelf in te trappen. 

Door de CVP zoveelste ge
miste kans voor Vlaanderen T 

een eerbaar 
tegenstander 

De « patron » van de Libre ia 
ieze week gestorven Victor 
Zeegers, voorstander van veel 
wat voorkwam uit de negen
tiende eeuw, uit het België 
van 1830. Tegenstander en milc-
schrijf voor bladen als Pan, 
Pallieterke. Wij-zelf (Vlaams 
voor « Sinn-fein ») en andera 
kapers die het op dit verouder
de galjoen van 1830 hebben ge
munt. Maar uit die oude tijden 
had deze man en ook zijn krant 
zelf iets bewaard van het hoof
se schermgevecht. Zijn « Dieu 
et la Patr ie » was in elk geval 
meer beleefd dan sommige 
slogans die in andere dagbla
den naast de datum prijken. 
Victor Zeegers was een tegen
stander waarvan men wist wa t 
men er aan had, een « hon-
nête homme ». Wij groeten 
zijn nagedachtenis. 

europa, 
welk 
federalisme ? 

Op vrijdag 30 juni om 20 u. 
organiseert het Dl in de raads-
zal van het stadhuis te Tielt 'n 
gespreksavond over « Europa, 
welk federalisme ? » met de h. 
Ludo Van Wauwe als referent. 
Ieder deelnemer ontvangt een 
syllabus. Na het referaat ont
vangst met gelegenheid tot ver
dere diskussie. 

vakbonden en 
arbeidersbelangen 

Op zaterdag 1 juli 1972 orga
niseert het Dosfelinstituut in 
het kader van de Europafeesten 
te Tielt een voorlichtings- en 
discussieavond over « Vakbond 
en arbeidersbelangen » met sett 
Gerad Siegers als referent. D« 
avond gaat door in de raadszaal 
van het stadhuis om 20 u. 

wij in nederland 

evangelische vlag wappert 
boven samengesmolten 
kristelijke partij 

(jeeveedee) Op gevaar af dat de lezer van « Wi] » gaat konkluderen 
dat de korrespondent uit Nederland er een goede maand geleden lelijk 
heeft naastgezeten, melden we deze week dat er tóch één grote kristelijke 
partij in het boven-Moerdijkse geformeerd gaat worden. De afspraken 
daarvoor zijn — na eindeloos onderhandelen — gemaakt, en afgelopen 
zaterdag ging de geboorte-aankondiding van de nieuwe politieke groe
pering de deur uit. Het wordt nog wel een hele weg vóór de boreling zich 
als een zelfstandig wezen zal prezenteren, maar in ieder geval komen 
de drie kristelijke partijen die nu blijkbaar stevig de ftandfen ineen heb
hen gelegd, bij de verkiezingen van 1975 uit met één gezamenlijke lijst 
en zullen ze in de daarna volgende parlementaire periode ook één fraktie 
vormen. 

Tot zover lijkt het allemaal nog
al in tegenspraak me t onze kor-
respondentie van 13 mei, waar in 
we t e verstaan gaven dat van die 
ene grote parti j niets in huis zou 
komen. Desondanks menen we 
toen toch gelijk te hebben gehad. 
We schreven toen nameli jk over 
de « grote OPEN kristelijke par
tij », en het is juist die openheid 
waaraan het straks zal ontbreken 
wanneer de Katholieke Volks
parti j ( thans 35 van de 150 Ka
merzetels) , de Anti-Revolutionai-
r e Par t i j (13 zetels) en de Chris-
telijk-Historische Unie (10 zetels) 
zich versmolten zullen hebben 
tot iets wa t nu nog geen naam 
draagt maar dan de Grote KTriste-
lijke Volkspartij zal zijn. He t bak
sel dat namelijk zopas uit de sa-
menwerkingsoven kwam, draagt 
immers helemaal niet een «open» 
karakter , maar is in feite een ou
derwetse kristelijke part i j . Daar 
mogen zich dan wel « anderen » 
bij aansluiten, maar die zullen 

dan wel even met hun neus op de 
kristelijk-politieke realiteit wor
den gedrukt. 

absolute eisen... 
Kijk met ons enkele punten na 

uit de nota die de zogeheten «kon-
taktraad» van de drie genoemde 
partijen zaterdag op tafel legde : 
— « Onze nieuwe politieke orga
nisatie wil haar bijdrage leveren, 
waarbi j het Evangelie een uitda
ging, een opgave en een gave te
gelijk is : een uitdaging, die een 
antwoord vraagt ook in de poli
tiek ; een opgave, die een bijzon
der licht werpt op ons leven en 
onze samenleving en zijn absolute 
eisen stelt ; een gave, waarin de 
vitaminen en de moed kunnen 
worden gevonden om te bouwen 
aan nieuwe maatschappelijke ver
houdingen ». 
— « Het Evangelie is daarbij 
uniek, maar het is niet exclusief, 
dat wil zeggen het is niet ons be

zit, wil mogen het niet monopoli
seren. Het is geen landkaart , maar 
het is veeleer een kompas dat de 
richting aanraadt ». 
— Het samenbindend element en 
het herkenningspunt zijn onze po
litieke strategie, ons actieprogram 
en ons beleid, zoals wij die als 
antwoord aan de Evangelische op
roep blijvend vorm willen geven». 

U ziet, dat liegt er allemaal niet 
om. Weliswaar zegt dezelfde nota 
dat de nieuwe partij zich niet 
richt tot een bepaalde kerkelijke 
groepering, maar dat geluid heb
ben we uit diezelfde kring al her
haaldelijk gehoord. De Katholieke 
Volks-Partij zette al eerder haar 
deuren voor « andersdenkenden » 
open, maar hoezeer ze nog aan de 
kerk is gebonden, bleek onlangs 
nog toen uitlekte dat het part i j
bestuur met de Nederlandse bis
schoppen had onderhandeld over 
de aan te nemen houding in het 
abortus-vraagstuk Inderdaad is in 
Nederland de tijd voorbij dat de 
partoors m verkiezingstijd een 
warm woord van aanbeveling 
voor de VP tot de beminde gelo
vigen richtten en dezen daarbij 
onder morele druk plaatsten, 
maar de binding met de gods
dienst is nog steeds behouden ge
bleven. De bijeenkomst van de 
Kamerfrakties der drie kristelijke 
partijen, enkele weken geleden, 
leek dan ook veel op een zondags 
Lof of een protestantse kerk
dienst, zoveel geestelijke liederen 
werden er door de verzamelde 
parlementariërs gezongen ! 

gespletenheid 
Door nadrukkelijk vast te hou

den aan de binding met bijbel en 
evangelie, zelfs in termen als 
« absolute eisen », leveren de drie 
Isetrokken partijen in feite géén 
bijdrage tot verduidelijking en 
modernisering van de Nederland
se partijpolitieke verhoudingen. 
Dat IS ook te zien aan een soort 
« voorlopig program » dat bi] de 

presentatie van de nieuwe partij 
werd uitgegeven. Dit wemelt van 
de bekende gemeenplaatsen, hier 
en daar overgoten met een sausje 
Club van Rome en voorzien van 
een snufje « diepgaande struktu-
rele wijzigingen ». Van een wer
kelijk frisse aanpak en — voor 
de belijdende kristenen — van een 
stellingname waarin iets van de 
radikaliteit van het evangelie te 
bespeuren valt, is geen sprake. In 
zoverre kan men zich zelfs afvra
gen waartoe die herhaalde ver
wijzing naar het evangelie feite
lijk dient. De aloude gespleten
heid van een konfessionele parti j , 
onlangs nog eens aangetoond door 
de uit Vlaanderen afkomstige 
« Nijmeegse » hoogleraar E. Schil-
lebeeckx, komt ook in dit geval 
duidelijk naar voren. 

Kon men zeggen dat in de we
reld van het georganiseerde le
ven een historische gebeurtenis 
heeft plaatsgehad door de aange
kondigde eenmaking der drie 
kristelijke partijen (een aantal 
kleinere kristelijke groeperingen 
valt toch weer buiten de « fusie »), 
voor de gang van zaken in de Ne
derlandse politiek betekent de 
verdere versteviging van het pro
testants - katholieke bondgenootr-
schap nog bijzonder weinig. Zo 
zullen de drie de huidige rege
ring-Biesheuvel blijven steunen, 
en of ze over enkele jaren met de 
liberalen of met de socialisten 
zullen samenwerken, is nu met 
geen mogelijkheid te zeggen. 

Gevraagd naar de richting 
waarin de « evangelische uitda
ging » zou wijzen, bleven de on
derhandelaars zaterdag het ant
woord schuldig. De vraag is dan 
ook of de « socialistische » Part i j 
van de Arbeid, waarin de laatste 
tijd weer gehengeld wordt naar 
mogelijkheden om het oude bond
genootschap met de KVP te her
stellen, dat soort pogingen voorlo
pig niet zal stopzetten Wat ons 
bij zoveel (kristelijke) vaagheid 
niets zou verbazen .. 



WIJ . 24-6-72 

m Kh\ m mAAT 
verontrustende 
rivieren 

Kamerlid Willy Kuijpers ver
zocht de ministers van Volksge
zondheid en van Openbare Wer
ken te interpelleren over de on
rustwekkende verontreiniging van 
Gete, Demer en Dijle. 

Deze interpellatie kwam op het 
volgende neer. 

De verontreiniging van de Gete, 
de Demer en de bijriviertjes van 
de Dijle en dus de Dijle zelf ne
men sinds een drietal jaren be
angstigende vormen aan. 

De Dijle en de bijriviertjes wor
den voornamelijk verontreinigd 
door de houtverwerkende nijver
heid ,de farmaceutische nijver
heid en diverse kleinere bedrij
ven. Daarbij voegt zich dan ook 
het rioolwater van gans Leuven, 
dat, bij onstentenis van zuive
ringsinstallaties, ongezuiverd in 
de Dijle geloosd wordt. 

De Gete wordt voornamelijk 
verontreinigd door de suikerfa
brieken te Tienen en de agglome
ratie Tienen, terwijl in de Demer 
de afvalwaters vanuit de indus
trieparken te Genk, Hasselt en 
Diest worden geloosd. Verder 
door de melkeriien te Rotselaar. 

Wetenschappelijke studies heb
ben bewezen ,bij peilingen in de 
Demer en de Dijle, dat het zuur
stofgehalte zeer laag of nihil is 
en dat een te grote hoeveelheid 
bacterieën en vaste zwevende 
deeltjes zich in het water bevin
den. 

De toestand is ernstig : drin
gend moet worden overgegaan tot 
de bouw van waterzuiveringssta
tions, met aangesloten riolerings-
netten en collectoren voor de in
dustriële afval. 

De wetgeving op de waterver
ontreiniging moet strikt worden 
toegepast en overtredingen streng 
bestraft. 

Volgende vragen richten wij 
aan de heren ministers voor
noemd : 
1. Wanneer zal eindelijk worden 
overgegaan tot het oprichten van 
de waterzuiveringsmaatschappij 
voor het Scheldebekken (waartoe 
Demer en Dijle behoren) in het 
kader van de wet betreffende de 
zuivering van afvalwaters ? 2. 
Welk is het precies plan (hoeveel 
en waar) van de waterzuiverings
stations .gepland in het stroomge
bied van Demer en Dijle. Voor 
wanneer worden bouw en func
tionering voorzien ? Meent de 
minister niet dat de industrie — 
voornaamste vervuiler — in de 
kosten van de bouw van collec
toren en zuiveringsstations moet 
bijdragen ? 3. Kan geen hulp wor
den verleend voor de snelle aan
leg van rioleringsnetten, aange
sloten op waterzuiveringsstations 
vooral in de agglomeraties van 
steden als Tienen. Leuven, Diest, 
Aarschot ? 4. Meent de minister 
van Volksgezondheid niet dat on
dertussen maatregelen moeten ge
nomen worden om de verontrei
niging tegen te gaan en de ver
vuilers te bestraffen ? Kan hij de 
bevoegde diensten niet meer arm
slag geven en instructies geven 
opdat ze strenger zouden optre
den ? 

waar beigië betaalt 
en brussel profiteert 

Uit antwoorden op parlemen
taire vragen van senator Van 
Haegendoren blijkt dat de vesti
ging van de EEG en de SHAPE 
aan de Belgische schatkist min
stens 5 miljard kost. 

Het is weer overwegend Brus
sel dat hiervan profiteert. 

van de kernenergiebedrijven in 
de Kempen. 

Inleidend schetste de senator de 
evolutie van de betrekkingen het 
IRE en het SCK waaruit de te
genstrijdige en dubbelzinnigheid 
van ministeriële verklaringen dui
delijk blijkt. Het komt hierop 
neer dat Mol geleidelijk meer en 
meer gediskrimineerd wordt ten 
voordele van 'Charleroi. Sedert 
1968 werd met de Kempen en met 
Vlaanderen een spel van bewuste 
misleiding gespeeld. 

Wij menen daarom dat : Ie de 
aktiviteit van het IRE moet be
perkt blijven tot alleen conditio
nering en commercialisering van 
radio-isotopen ; 2e het IRE zich
zelf moet bedruipen ; 3e de be
loofde kredieten en opdrachten 
voor niet-nucleair onderzoek ter 
beschikking van het SCK moeten 
gesteld worden. 

Vakante plaatsen in de raad van 
Beheer van het SCK zouden aan 
plaatselijke vertegenwoordigers 
moeten voorbehouden worden. 

Verder vragen wij dat de theo
retische taaiverhouding van 1/3 
Franstaligen voor 2/3 Nederlands-
taligen op het SCK in de praktijk 
zou verwezenlijkt worden. Toe
stand in 1972 : totaal kaderperso
neel : 55 % Nederlandstaligen — 
45 % Franstaligen ; hoger kader
personeel : 35 % Nederlandstali
gen — 65 % Franstaligen. 

Ook de problemen van de nu
cleaire ne venbedrij ven sluiten 
zich aan : 

Eurochemic : sluitingsoperaties 
tot 1980 ; gevolgen : talrijke plaat
selijke werknemers moeten trach
ten een andere werkkring te vin
den ; regeneratie van afvalstoffen 
(element in de kernenergiecyclus) 
wordt aan de Kempen ontnomen ; 
probleem van het wegwerken van 
nuclaire afval. 

Belgo-Nucléaire : aan de rand 
van het faillissement. Deze ramp 
kon door een ultieme tussenkomst 
van het ministerie vermeden wor
den. 

Euratom : krisisatmosfeer daar 
geen overeenstemming bereikt 
wordt over een onderzoekspro
gramma binnen de gemeenschap. 

Uit dit alles kunnen wij geen 
optimistische besluiten trekken. 
De laatste berichten nu, doen 
blijken dat, niettegenstaande een 
negatieve rentabiliteit, een fabriek 
voor verrijking van uranium ia 
het Luikse zal worden opge
richt ! 

De Kempense publieke opinie 
zal geen verdere versnippering 
meer toelaten, die ten nadele van 
de Kempen zal uitvallen. 

Vlaanderen zal niet dulden dat, 
met instemming van de regering, 
de systematische aftakeling wordt 
voortgezet. 

maidenspeech 

Het — nijpend — plaatsgebrek 
der jongste weken heeft belet dat 
we (zoals beloofd) nader ingingen 
op de maidenspeech van senator 
Van Eisen, die zijn eerste tussen
komst in het teken had gesteld 
van een kritiek op de aftakeling 

geboortehuis 
ernest claes 

Kamerlid W. Kuijpers onder
vroeg mondeling minister Van 
Mechelen over de toestand van 
het geboortehuis van wijlen Er-
nest Claes, dat na zijn vraag van 
enkele maanden geleden geklas
seerd werd. Door de schadelijke 
nivellering van een belendend 
perceel werd deze klassering vol
ledig teniet gedaan, temeer daar 
uitgebreide bouwerken voorzien 
zijn. De heer Kuijpers kwam 
vruchteloos tussenbeide o.a. bij 
het gerecht te Leuven en werd 
van Pontius naar Pilatus ge
stuurd. 

Hier staan we voor een school
voorbeeld van de ondoeltreffend
heid van de bestaande reglemen
tering. Zijn vraag luidde dan ook 
of men het geboortehuis en om
geving als kultuurpand zal laten 
bestaan ofwel of men dit alles zal 
laten verknoeien, met o.a. de 
bouw van een dancing en de on
oordeelkundige afbakening van 
het « beschermde » gebied. Beslui
tend verwees Willy Kuijpers naar 
het behoud van Streuvels' Lijster
nest en omgeving en naar het 
verknoeien van de Leiestreek. 

Een — verveelde — Van Meche
len antwoordde dat met Openbare 
Werken zou kontakt opgenomen 
worden om aan deze schandelijke 
toestand te verhelpen. Als het kalf 
verdronken is... 

belgië's 
ontwikkelings
samenwerking 

Tot slot van zijn tussenkomst 
bij de begroting van ontwikke
lingssamenwerking formuleerde 
volksvertegenwoordiger De Facq 
het standpunt van de VU-fraktie 
tegenover de begroting als volgt : 

« De ontwikkelingssamenwer
king, zoals ze tot nog toe in Bel
gië door de officiële Rijksinstan-
ties wordt gevoerd, lijkt ons op 
een aantal punten echter sterk af 
te wijken van de onbaatzuchtige 
bekommernis die aan de basis 
moet liggen van de samenwer
king tussen geïndustrialiseerde 
en ontwikkelingslanden. 

Al te geredelijk is men bereid 
in te gaan op de kommerciële en 
financiële belangen van Bel
gische groepen in het buitenland. 
Al te geredelijk verwart men 
onze ontwikkelingshulp met het 
Francité-Kultuurimperialisme van 
Niamey. 

In nog te veel gevallen wordt 
de begroting voor ontwikkelings
samenwerking aangezien als een 
mogelijk aanlokmiddel om zo
doende voordelige handelstrans-
akties af te sluiten. Al te dikwijls 
is een bilateraal samenwerkings
verdrag eerst voorafgegaan door 
een Belgische handelsmissie en 
een voordelig handelsverdrag. 

De VU-fraktie heeft bij 
de Nederlandse Kultuurraad 
een dekreet-voorstel inge
diend met het oog op de stu
die van de vraagstukken 
i.v.m. objektiviteit in de be
richtgeving. We laten hier
na de memorie van toelich
ting volgen. 

De huidige problematiek 
rond de objektieve informa
tie in de BKT-uitzendingen 
wijst op moeilijkheden in 
de interpretatie van de thans 
bestaande wetgeving en re
glementering. 

de informatie 
in de brt 

Er dient derhalve drin
gend en voorafgaandelijk 
werk gemaakt van de om
schrijving van de begrippen 
« nieuwsuitzendingen », « ob
jektiviteit » en « censuur ». 

Nieuws zal in de ruimste 
zin worden opgevat, d.w.z. 
ook reportages, enquêtes, 
informatieniagazines, dui
dingsprogramma's, doku-
mentaires, paneelgesprek. 
ken, e.d. 

Het begrip «objektiviteit» 
moet nader afgewogen wor
den t.a.v. een aantal andere 
begrippen zoals neutraliteit, 
w a a r h e i d , aktualiteit, 
nieuwswaarde, duiding en 
commentaar. In verband met 
censuur en drukking dient 
de situatie van de regering 
en, in het algemeen, van al
le overheidsorganen t.o.v. de 
BRT - nieuwsuitzendingen, 
het voorwerp te zijn van 'n 
grondig onderzoek. 

Het blijkt meer en meer 
dat radio- en TV-journalis-
tiek specifieke kenmerken 
vertonen die tot op heden 
niet of onvoldoende zijn op
gevangen in het statuut en 
de algemene deontologie van 
de journalist, alsook in de 
structuur van de nieuws
diensten. 

Gezien de gerezen betwis
tingen is het alleszins aan
gewezen om in de toekomst 
ten bate van een open infor. 
matie discussies in een meer 
objektief kader te situeren. 

Derhalve komt het ons 
voor dat een degelijke in
ventarisatie van de proble
matiek terzake in een bij
zonder verslag een noodza
kelijke voorbereiding kan 
zijn van een nieuw BRT-
statuut. 

De heer Staatssekretaris heeft 
meer dan eens beloofd dat het 
met hem allemaal zou verande
ren. Tot nog toe hebben wij al
leen nog maar tekenen van het 
tegendeel gezien. Daarom kunnen 
wij nu zeker zijn begroting en 
zijn beleid niet goedkeuren. Wij 
zullen hem en zijn administratie, 
zoals in het verleden, van zeer 
dichtbij volgen ». 

tv-voetbal 

In een mondelinge vraag tot 
minister Van Mechelen stelde se
nator Van Eisen daags voor de 
nu berucht geworden match Bel-
gië-West-Duitsland reeds de dis-
kriminatie tussen Walen en Vla
mingen aan de kaak, de eersten 
mochten kijken, de tweeden moch
ten naar een werk van Shake
speare kijken voor zover ze niet 

senator van eisen 

op een Waalse of Nederlandse 
tv konden afstemmen. De feiten 
bewezen dat er iets niet klopte. 
We verwijzen voor verdere kom-
mentaar naar blz. 1 en 4 van ons 
vorig nr. Senator Van Eisen had 
gelijk met zijn vaststelling, dat 
de Vlamingen andermaal het 
slachtoffer zijn van de onvol
maaktheid van een reglemente
ring. 

fiskaal federalisme 

Uit een antwoord op een parle
mentaire vraag van senator Van 
Haegendoren blijkt dat in 1969 
aan verkeersbelasting op auto
voertuigen 3 miljard 870 miljoen 
werd geïnd ; nl. 2 miljard 186,1 
milj. in het Nederlands taalge
bied (56,5 % ) . 1 miljard 118,4 mil
joen in het Frans taalgebied 
(28,9 % ) , 538,4 miljoen in Hoofd
stad Brussel (13,9 %) en 27,1 mil
joen (0,7 %) in het Duitse gebied. 
Voor 1970 en 1971 bestaan er geen 
statiestieken. 

De verkeersbelasting op de au
tovoertuigen mag als een aanwij
zing heschouwd worden voor het 
feit dat de homogeen Ned'erl^nd-
se landstreek voor meer dan 55 % 
de Belgische schatkist vult ! 

benelux-raad 

Op 19 juni vergaderde te Luxem
burg de Interparlementaire Bene-
luxraad. 

Naast een paar technische rezo-
luties stond aan de agenda een 
ontwerp 'nbeveling betreffende 
de inrichting van direkte verkie
zingen voor het Europees Parle
ment. 

Senator Bologne (RW) ver
klaarde op federalistische grond 
de voorgestelde procedure onaan
vaardbaar zolang de lid-staten het 
volken-beginsel niet erkennen. 

Onze partijvoorzitter Fr. Van 
der Eist wees van zijn kant er op 
dat het belangrijker is de be
voegdheden van het Europees Par
lement te verruimen dan het 
rechtstreeks te doen verkiezen. 
De vier federalistische Belgische 
leden (RW-FDF en VU) onthiel
den zich bij de stemming. Zulks 
is hoogst ongebruikelijk in deze 
al te serene Benelux-Raad. 
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rnhhj 
aandachl voor 
de oosikonlons 

E>en der zeldzame leden van ons parlement, die een meer dan gewone 
helangstelling heeft voor de zgn Duitstalige Belgen is de germanist en VU-
senator Jorissen. Als volksnationalist en als lid van een in de Belgische 
staat nog steeds geminoriseerde meerderheid beseft hij m,aar al te goed, 
wat het lot van een kleine volksnationale minderheid in een cfentralise-
rende en kultureel imperialistische staat is. Deze helangstelling dateert 
niet van gisteren, toen met de grondwetsherziening begrippen als regio's 
en kulturele gemeenschappen gemeengoed zijn geworden. Zoals voor 
zovele andere dingen heeft ook ten opzichte van de lotsverhetering van de 
Oostkantons de Volksunie baanbrekend werk verricht, hier in de persoon 
van senator Jorissen, die al heel wat wetsvoorstellen ten bate van onze 
duitstalige landgenoVen indiende, tal van vragen stelde en heel wat tus
senkomsten hield, heel wat meer dan de « verkozenen des volks » uit de 
Oost-kantons zelf... 

ff steengoed 
gedokumenteerde 
interpellatie » 

Aldus omschreef de « Gazet 
van Antwerpen » de interpellatie 
die senator Jorissen vorige week 
donderdag hield tegenover pre
mier Eyskens, die mede met vele 
anderen onder de indruk kwam 
van Jorissens betoog. Wim Joris
sen zei inleidend dat hij zich tot 
de eerste minister richtte omdat 
het om een vraagstuk van alge
mene politieke draagwijdte gaat. 

Er zijn twee groepen duitstali-
gen in ons land : een 60.000 die 
sinds 1830 in ons land wonen nl. 
22.000 in de platdietse streek en 
een 40.000 langsheen de grens met 
het Groothertogdom Luxemburg. 
De tweede groep — waarover 
Wim Jorissen het hoofdzakelijk 
zou hebben — omvat de bewoners 
van de zuiver duitstalige kantons 
Eupen en Sankt Vith naast vier 
zuiver duitstalige gemeenten in 
het kanton Malmedy, samen ca. 
60.000 mensen. Deze tweede groep 
behoorde van 1815 tot 1918 bij 
Pruisen en werd na de eerste we
reldoorlog door ons land gean
nexeerd. 

Het vraagstuk der duitstalige 
Belgen is dat van een kleine min
derheid in een land, waar tot voor 
kort het staatsnationalisme woed
de, met de daarmee gepaard gaan
de opslorpings- en verfransings-
woede. De groei van de Europese 
federalistische idee en van de re
gionalisering maakt een nieuwe 
politiek ten opzichte van onze 
duitstalige landgenoten gepast. 

wantoestanden 
en grieven 

Volgens de wet moeten de amb
tenaren in de Oostkantons duits-
taligen zijn en grondig Duits ken
nen,'wat echter voor de meerder
heid niet het geval is. Wim Joris
sen kwam hier met een waar ar
senaal van cijfers voor de dag, die 
niemand kon betwisten. Terloops: 
opvallend was dat hij tijdens deze 
nochtans lange interpellatie geen 
enkele keer onderbroken werd ! 

Uit deze wanverhoudingen trok 
de interpellant het enig logisch 
besluit : deze toestand wijst op 
een duidelijke poging om beide 
kantons geleidelijk tot tweetalig
heid te brengen en het gebied te 
verfransen. Indien de eerste mi
nister geen maatregelen treft 
wordt de homogeniteit van het 
gebied bedreigd, niet alleen wat 
de toepassing der taalwetten be
treft maar ook door de inwijking 
van franstalige ambtenaren. 

Duitstalige ambtenaren daaren
tegen versterken het etnische 
zelfbewustzijn, terwijl franstalige 
funktionarissen de bevolking het 
gevoel geven, niet als volwaardig 
te worden beschouwd. Ondanks 
hun duitstalig diploma worden de 
duitstalige ambtenaren op de 
Franse of Nederlandse taalrol ge
plaatst. Alleen de instelling van 
een Duitse taalrol kan hieraan 
verhelpen. 

Honderdduizend inwoners zijn 
een te smalle basis voor eigen ho
ger onderwijs, maar men zou de 
studenten naar het voorbeeld van 
bvb Italië (Tessino) aan duitsta
lige universiteiten kunnen laten 

studeren en de daar behaalde di
ploma's in ons land geldig ver
klaren. Dat ze thans aan een Bel
gische universiteit in een vreem
de taal moeten studeren druist in 
tegen de demokratisering van het 
onderwijs. Het is geen kwestie 
van diploma-erkenning op Euro
pees vlak zoals de staatssekreta-
ris voor Wetenschapsbeleid stel
de, dat is een uitvlucht tot onge
hinderde voortzetting van de ver-
fransingspolitiek. De duitstaligen 
beschikken ook niet over studie
beurzen, en slechts ten dele over 
eigen rijksmiddelbaar onderwijs 
in eigen taal. Senator Jorissen 
pleitte hier voor toepassing van 
de wet en voor gelijke bevoegd
heid van beide ministers van Na
tionale Opvoeding in het onder
wijs van de Oostkantons. Het is 
onaanvaardbaar dat alleen de mi
nister van het franstalig departe
ment bevoegd is inzake ambtena-
rendossiers. 

Er is een konstante onwettige 
aanwezigheid van franstalige 
ambtenaren en leerkrachten, daar
in vindt de administratieve twee
taligheid haar oorsprong. Er wor
den wel vier taalgemeenschappen 
erkend maar de Duitse eentalig
heid van het gebied wordt niet 
erkend. Daarom moeten bepaalde 
onlogische wetsartikelen afge
schaft worden. 

senator wim jorissen 

duitstalige provincie 

De duitstaligen hebben terecht 
te klagen over het uitblijven der 
kultuurautonomie. ze hebben geen 
demokratisch verkozen vertegen
woordigers, geen eigen provincie, 
zelfs geen eigen kiesarrondisse
ment, waardoor ze over geen ei
gen parlementaire vertegenwoor
diging kunnen beschikken. 

De beste oplossing zou dan ook 
een duitstalige provincie zijn zo
wel met de Oostkantons als de 

Platdietse streek en de duitstalige 
Luxemburgers, met een minimale 
vertegenwoordiging van twee ka
merleden, een rechtstreeks verko
zen senator en drie provinciale 
senatoren : dat ware echte regio
nalisering. Een minimale oplos
sing ware verder de vorming van 
een eigen kiesarrondissement Eu-
pen-St.Vith met twee kamerleden 
en één senator. De duitstaligen 
zouden tevens in de steevaste be
noeming van een eigen staatsse-
kretaris hun officiële erkenning 
als minderheid zien. 

absurde 
werkelijkheid 

De aanhechting heeft tot êen ab
surde toestand geleid : scholieren 
leren over de « vijand », die dan 
hun grootouders waren, vermits 
deze Pruisische staatsburgers wa
ren ; aan de volksraadpleging 
over de aanhechting namen... 271 
personen deel, wat de Duitsers in 
1940 toeliet de annexatie onge
daan te maken, waaruit dan weer 
in 1944 en later een repressiegolf 
voorsproot met 16.480 dossiers op 
een bevolking van 60.000 of 1 per 
gezin ! Gezien de historische om
standigheden was dit abnormaal. 
De meeste Duitse Belgen verloren 
hun ambt, genieten niet van de 
oorlogsschade en worden in hun 
pensioen benadeeld. 

De rechtsbedeling loopt er mank 
door de onstentenis van een taai
regeling, ook hier is een wetsher-
vorming dringend nodig. 

Er is geen jeugdraad, er is nu 
wel sinds kort een Duitse tekst 
van de grondwet, doch niet van 
de wetten, allemaal grieven die 
toch gemakkelijk kunnen wegge
nomen worden. 

Ook de wijze waarop met de 
regionalisering in ons land en ze
ker in de Oostkantons dreigt te 
worden omgesprongen maakt de 
duitstaligen ongerust. Hun mogen 
de voordelen ervan niet ontzegd 
worden, ze moeten zoveel moge
lijk armslag krijgen om hun pro
blemen zelf op te lossen. Dat kan 
in het kader van de reeds be
staande wet en door het duitsta
lig gebied rechtstreeks van Bin
nenlandse Zaken of van een duits
talig staatssekretaris afhankelijk 
te maken. Men kan verder art. 
59bis van de grondwet ruim toe
passen en de raad der Duitse kul-
tuurgemeenschappen meer be
voegdheden verlenen dan de 
Franse en Nederlandse kultuur-
raad. 

oplossing 
niet moeilijk 

Samenvattend kan men zeggen 
dat in de Oostkantons, in strijd 
met de wet, franstalige ambtena
ren werden en worden benoemd. 
Dit heeft het mogelijk gemaakt 
te beweren dat de streek tweeta
lig is en een beperkte tweetalig
heid in te voeren met Franse la
gere scholen en administratieve 
faciliteiten. Het tweetalig rijks-
onderwijs wordt uitgebouwd, wat 
het de duitstalige leerlingen in 
het middelbaar onderwijs heel 
wat moeilijker maakt om te sla--
gen. Deze averechtse demokratise
ring strekt zich uit tot het hoger 
onderwijs. De duitstalige minder
heid kan geen hoger onderwijs 
volgen in haar taal, wat andere 
minderheden in het buitenland 
wel kunnen. 

De specifieke problemen van de 
Oostkantons worden principieel of 
in de praktijk verwaarloosd. De 
duitstaligen hebben zelfs geen 
parlementaire vertegenwoordi
ging. Zij zijn werkelijk een derde 
soort Belgen. Dit moet ophouden. 

De oplossingen liggen voor de 
hand. Men vindt er heel wat in 
de talrijke wetsvoorstellen die ik 
ter zake heb ingediend. In tegen
stelling met de vorige generatie, 
die aarzelde, wil de jonge duits
talige generatie onze Staat aan
vaarden, op voorwaarde echter 
dat zij op dezelfde wijze wordt 
behandeld als de anderstaligen in 
dit land. Als wij hun vertrouwen 
beschamen en hun goede wil ver
beuren zou zulks getuigen van 
een gebrek aan Europese geest en 
van gebrek aan zin voor gezonde 
regionalisering. Wij mogen deze 
volksgemeenschap cultureel niet 
uitroeien. 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hou(-
InaeMen. TWINT10 JAAR WAARBOfM. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek In gans het 
land. P.VBA. INDUSTRADE. Vandeaqpenatr. 
12, Wemmei (BL) - Tel. 02/79.2aoa 

zoekertjes 
Dringend gevraagd voor on
middellijke in diensttreding : 
lasser of monteerder voor be
drijf van sanitaire, verwar-
mings- en stoominstallaties met 
werk in de omgeving van Brus
sel. Kontakt : Rom De Craen, 
Molenstraat 78, 2921 Nieuwen
rode. Tel. 015/712.40 R 104 

HOTEL - RESTAURANT DE 
KAL VAAR, Steenweg op Ou
denaarde 45, 9499 Voorde bij 
Ninove. Tel. : 054.50.410. Vraagt 
dringend bekwame HULP -
OK - —R 105 

Jonge man, 20 jaar, zoekt va-
kantiejob voor de maand juli, 
als bediende-dactylo. Volledige 
kennis van Nederlands, Frans 
en Engels. Schrijven naar Soc. 
Dienstbetoon, Jan De Berlan-
geer. De Smet de Naeyerlaan 
1.58, 1090 Brussel. 
Tel. 02/28.34.80 — 103 

Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen. Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R168 

Scheikundige laborante, wo
nend in Limburg, 20 jaar, zoekt 
aangepast werk, eventueel kan
toorwerk, bezit de nodige di
ploma's en eknnis van verschil
lende talen (Nederlands-Frans-
Duits). Zich wenden volksv- E. 
Raskin, Ursulastraat 1, Eigen
bilzen, tel. 011/194.54. — R 95 

Antwerps Reclamebureau 
zoekt vrouwelijke medewerk
ster voor kantoor. Schrijven 
bureel blad onder letters R 92 
Gelieve pasfoto en curriculum 
vitae in te sluiten. — 92 

Gevraagd omgeving Bilzen-
Lanaken, part-time bediende, 
kunnende typen en brieven op
stellen, goede bezoldiging, liefst 
's namiddags. Zich wenden bu
reel blad. — R 93 

Voor avondwerk en week-ends 
schrijfwerk en tijpwerk. Zich 
wenden volksverteg. R. Mat-
teyssens, Liersestwg., 326, 2510 
Mortsel R 96 

Bekwame agressieve vertegen
woordiger voor sektor bouw, 
bouwspecialiteiten, plastic, hout 
e.d. Schrijven voor kontaktna-
me onder ref. HEA bureel blad 

R 97 
Artsengezin streek Heist-op-
den-Berg zoeken hulp in huis
houden. Uitstekende vergoe
ding. Telefoneren 015/223.83. 

R 98 

0FF8^-6TENCILWERK-F0T0K0PM 
I N KA 

Tumhoutsebaan 40S - Bonieiliaul 
TEL. 03.36.70.00 

Dokters-assistent met ervaring 
zoekt betrekking bij huisarts, 
specialist of in een kliniek. 
Schrijven of telefoneren : sena
tor Wim Jorissen, Louisastraat 
31, Mechelen R 99 

Boekhouder, Duitse Nat., 20 j . 
kennis Nederlands, 3 j . erva
ring loonadministratie, huwt 
binnenkort Vlaams meisje, zk» 
onmiddellijk betrekking omg. 
Gent-Zelzate-Brugge. Contakt 
via gemeenteraadslid Fons Van 
Holderbeke, Stationstraat 6, 
Waarschoot. Tel. 09/77.33.78. 

R 100 

Jongedame (19 jaar) hoger 
middelbaar onderwijs (econo
mische afdeling) zoekt werk. 
Contact via senator M. Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63, 3030 Heverlee (tel. : 
016/245.45) R 101 

Tweetal, sekretaresse steno-
dactylo, min. sec. onderw. gevr. 
voor Brussel. Tel. Avandero : 
(02) 18.66.54. R 102 
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de 
vn-milieu 
konterentie 
te 
stüGkholm 
Vrijdag, 16 juni eindigde te Stockholm de eerste 
internationale konferentie over het leefmilieu, ge
organiseerd door de Verenigde Naties. Het was 
de eerste maal dat de problemen van verontreini
ging, leefmilieu en aardse biosfeer op dit niveau 
aan de orde kwamen. 

De sfeer m het Folkets Hus was vrij rustig. Zowel 
de delegatieleden als de waarnemers waren te
vreden. Of dit te maken had met de resultaten 
van de konferentie, dan wel met het feit dat de 
langdurige debatten eindelijk voorbij waren, is 
me nog steeds niet duidelijk. 

De pessimisten, noch de optimisten zijn voldaan 
uit Stockholm teruggekeerd. Maar, dat kon moei-
lijklijk, omdat de wetenschappelijke vraagstukken 
zo diep de maatschappelijke en sociologische ver
worvenheden raken, waardoor ze direkt met de 
politieke stellingen en tegenstellingen werden ge-
konironteerd. 

Op langere termijn moet deze konferentie toch 
zwaar gaan doorwegen op alle beleidsbeslissingen. 
Wie daarvan nu nog niet oVertuigd werd, zal in de 
nabije toekomst harde klappen krijgen. Daarvan 
getuigen de akties en de aktiviteiten rond deze 
konferentie in de Zweedse hoofdstad zelf, waar 
talrijke groeperingen dankbaar gebruik maakten 
van de toestand, om iedereen op deze unieke pla
neet in te lichten over de alternatieve oplossingen, 
die ze verdedigen. 

De publieke bijeenkomsten in het Environment 
Forum de meetings van de Dai Dong beweging, 
de besluiten van de Non-governmental Organiza
tions en de happenings van de verdedigers van de 
alternatieve stad Stockholm hebben velen aange
sproken. Ze brachten het bewijs van de aanwezige 
wil om de konsumptiemaatschappij de rug toe Ie 
keren. 

Het feitenmateriaal verstrekt door wetenschaps
mensen was hard, radikaal, beangstigend Maar, 
de besluitvorming van de aanwezige politici lag in 
de traditionele lijn. Hieruit blijkt overduidelijk 
dat zij de gevangenen zijn van de strukturen, 
waarvan zij de vertegenwoordigers zijn. 

Op deze wijze kunnen de kontroversen worden 
verklaard ten aanzien van levensbelangrijke we
reldproblemen als de groei van de wereldbevol
king, de bio-chemische oorlog m Vietnam, de 
Franse kernpioeven in de Stille Zuidzee. Ook klei
ne milieuvragstukken leden onder deze dualiteit : 
gedacht uordt aan de uitroeiing van de walvis, de 
ijsbeer, de robben en andere zeldzaam geworden 
dieren. Schrijnend waren de demons» laties van 
een aantal slachtoffers van de kwikvergiftiging 
in Japan, de getuigenissen over de ecocide, de 
moord op het leefmilieu, in Vietnam en tal van 
andere aanslagen op de mens en zijn leefmilieu. 

Foto boven : Het Folkets Hus, waar de 
slotzitting plaatshad van de eerste inter
nationale konferentie van de Verenigde 
Naties over het leefmilieu. Let op de 
politiebewaking. 

in dit gebouw vooral werd de toe
komst van het leven en van de mens op 
deze unieke planeet afgewogen tegen
over de vele facetten van de traditionele 
wereldpolitiek. 
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Zelfs de Belgische delegatie getuigde van deze te
genstelling. De Belgische regering heeft zich zeker 
niet ingespannen om de wereldopinie in te lichten 
over de dreigende, zware milieuproblemen die 
zich vooral in het Vlaamse land stellen. Zij heeft 
hier zwaar gefaald. Want, buurlanden als Neder
land en Duitsland hebben dat wel gedaan. Voor 
mij liggen een aantal fraaie brochures, uitgegeven 
in de belangrijkste wereldtalen, zoals « The Rhine 
Pollution », « L'Hygiène du Milieu aux Pays-Bas », 
enz. 

Het IS niet door 'n blufpolitiek te voeren, door de 
problemen in eigen land te minimaliseren, of zelfs 
te verzwijgen dat de vraagstukken worden opge
lost We kunnen de progressieve groepen in dit 
land geruststellen : in het buitenland vermoedt 
men zelfs na Stockholm hun bestaan niet eens. 
Daaientegen kent iedereen de simpatieke prins 
Albert, die na een duwtje in de rug het kaartje 
« Belgium » bij de stemming telkens in de juiste 
stand heeft gebracht. Uiteindelijk was de natuur
bescherming in België slechts vertegenwoordigd 
door het establishment. De enige organisatie die 
daarop misschien een uitzondering maakte was 
de Bond Beter Leefmilieu. Maar, eigenaardig ge
noeg nam deze vereniging slechts deel aan de offi
ciële debatten, wat als een grote eer kan worden 
beschouwd. Of dit de andere natuurbeschermings-
groepen in dit land zal bevredigen, valt te betwij-
telen. Want, ook ten opzichte van de wereldopinie 
heeft deze Bond evenmin de milieuvraagstukken 
in België en de felle kontestatie van de voorbije 
jaren geopenbaard. België blijft dus voor het bui
tenland een aardsparadijs met weinig milieuhin
der, ondanks de officiële Belgische delegatie en 
ondanks de Bond Beter Leefmilieu. Aan de milieu-
guerillas in eigen land, om daaruit de nodige ini
tiatieven te nemen ! 

Zelfs de materiële organisatie van de konferentie 
was in strijd met tal van moderne principes van 
milieubeheer, ook al ontvingen zij beleefde geluk
wensen van de Chinese delegatie. Nooit zagen we 
zoveel bier in blikjes, of in polyvinylflessen, weg-
werpglazen en schotels, ten gerieve van de deel
nemers. En, wij die dachten dat in Zweden de 
eenmalige verpakking en de plastic-konsumptie 
uit den boze was ! 

i|,Hi|S| i[ii ! i i i | iW|p f | iH twi# | i l l f l | l | { ^ Zij die de reeële en konkrete toestanden kennen 
in een organisatie zoals de Verenigde Naties zijn 
ervan overtuigd dat de konferentie geëindigd is 
met een overwegend positieve balans, rekening 
houdend met de vooropgestelde bedoeling : het 
eens worden over wat dient gedaan te worden ; 
het scheppen van een brede basis aan informatie ; 
het uitwisselen van kennis en hel koördineren van 
de aktiemogelijkheden van internationale en 
plaatselijke organisaties ; het starten met de mo
bilisatie van alle beschikbare krachten met het 
oog op een betere en hoopvollere toekomst voor 
alle mensen. 
Tekenend is wel dat te Stockholm deze doelstel
lingen ongehinderd door de Verenigde Naties kon
den worden benaderd, dank zij de aanwezigheid 
van een indrukwekkende politie- en militiemacht, 
aan elk offcieel gebouw, hotel en belangrijk kruis
punt en dit permanent dag en nacht J 

Foto boven : de Belgische delegatie met 
prins Albert heeft op deze plaats ver
zuimd van een getuigenis af te leggen 
van de zware milieuproblemen die zich 
vooral in het Vlaamse land stellen. Bel
gië blijft voor het buitenland een aards
paradijs met weinig milieuhinder ! 
Foto hiernaast : drie slachtoffers van de 
vreselijke kwikvergiftigingen die zich 
in Japan aan de Minamata-baai hebben 
voorgedaan en waarvan het aantal snel 
is gestegen. Zij kwamen naar Stockholm 
om aan de mensheid te tonen tot wat 
een mateloze, eenzijdige industriële eks-
pansie, gesteund op winstbejag kan 
leiden. 
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de wereld 

(Argos) Nu de UNO-miheukon-
ferenüe van Stockholm voorbij is 
vragen vele kranten zich af of 
dergelijke konferenties wel enig 
nut hebben. Andere dagbladen 
stellen vast dat een zaak alvast 
duidelijk werd aangetoond : de 
zaak van het menselijk leefmi
lieu is op de eerste plaats een po
litieke zaak. Vooral aan progres
sieve zijde wordt gejuicht om het 
politiek karakter dat de Eindver-
klaring dank zij de ontwikke
lingslanden heeft gekregen. Het 
progressieve deel van de publieke 
opinie meent dat de rijke landen 
bij het haast dramatisch gevecht 
over het menselijk leefmilieu 
aanzienlijke toegevingen moesten 
doen om de ontwikkelingswereld 
te bewegen tot het onderschrij
ven van belangrijke beginselen 
zoals de onderlinge verantwoor
delijkheid van staten voor el-
kaars leefmilieu. De « progressie-

geen 
gejuich 
na 
Stockholm 

ve minderheid » meent dat de 
Eindverklaring een politiek doku-
ment is geworden dat door ter
men ais kolonialisme, uitbuiting 
en repressie een geladenheid heeft 
gekregen die voor de toekomst 
nog grote konsekwenties kan krij
gen. Bij volgende gelegenheden 
zal de ontwikkelingswereld zich 
immers op dit dokument kunnen 
beroepen. In de Eindverklaring 
zien velen dus een onuitgespro
ken oorlogsverklaring die de im
minente strijd om de slinkende na
tuurlijke hulpbronnen waarvan 
de geïndustrialiseerde landen zo 
afhankelijk zijn, zal inluiden. 
Maar alle waarnemers zijn het er 
over eens dat de grote milieupro
blemen niet van de politiek kun
nen losgehaakt worden, ook al 
probeerden de VSA en Groot-Brit-
tannië bij het begin van de kon-
ferentie die twee « dingen » uit 
elkaar te houden. Ook dit is een 
belangrijke les uit de UNO-mi-
lieukonferentie. Stockholm docet! 

heftige schokken 

Die milieukonferentie is niet 
zonder een paar heftige schokken 
verlopen. Vooral de Chinese dele
gatie zorgde in ekstremis nog 
voor een verrassing. Ze onthield 
zich nl bij de eindstemmmg of
schoon met haar wensen en wen
ken ruimschoots rekening was ge
houden. Maar die tegemoetko
ming hadden de Chinezen onbe
roerd naast zich neergelegd. Op 
de keper beschouwd heeft Peking 
zich onthouden omdat het er niet 
in geslaagd was in artikel 26 een 
passus in te voegen die ondubbel
zinnig doelde op een direkte ver
oordeling van de « imperialis
tische supermogendheden ». Hier
mee heeft de Volksrepubliek de 
deur op een kiertje gelaten voor 
latere korrekties. Hoe dan ook de 
Eindverklaring van Moskou is 
een soort UNO-handvest tot be
scherming van het menselijk leef
milieu, ongeveer vergelijkbaar 
wat zijn internationaal karak
ter betreft met het UNO-charter 
over de rechten van de mens. In 
de inleidende artikels van de 
Eindverklaring werden de funda
mentele rechten van de mens op 
zijn leefmilieu ahw beschreven. 
ue eenling moet nl z'n leven « in 
waardigheid, vrijheid, gelijkheid 
en welvaart » kunnen slijten. 
Hiervoor is de strijd tegen lucht

verontreiniging en waterbezoede
ling onmisbare voorwaarde ter
wijl ook het beveiligen van fauna 
en flora moet nagestreefd wor
den. In de Eindverklaring wordt 
benadrukt dat de natuurlijke 
hulpbronnen slechts matig mogen 
ontgonnen worden, dat roofbouw 
ontoelaatbaar is en dat het ge
bruik van giftstoffen in een con
centratie die het natuurlijk re
generatieproces van de natuur 
overstijgt rezoluut dient bestre
den. Onder invloed van China en 
de ontwikkelingswereld werden 
stipulaties bijgevoegd die vooral 
de belangen van de Derde Wereld 
beogen te dienen. Dit is voorze
ker het geval met de passus in 
artikel I i.v.m. de verklaring dat 
« alle rassendiskriminatie, kolo
nialistische uitbuiting en andere 
vormen van buitenlandse hege
monie » moeten afgekeurd wor
den. In die samenhang is daar ook 
artikel IV waarin wordt gepleit 
voor het behoud van natuurvol
keren in reservaten. Verder drin
gen de artikels 15 en 16 erg aan 
op een rationele en zinvolle urba
nisatie waarbij echter geenszins 
mag getornd worden aan het fun
damentele recht van de mens op 
individuele vrijheid. Artikel 17 
houdt zich bezig met de uitbouw 
en koördinatie van research, 
technologie en onderwijs in ver
band met milieubescherming. 
Naast de onontbeerlijke konsoli-
datie van een kontrolesisteem 
voor milieubescherming werd 
vooral gewezen op de behoefte 
aan wetenschappelijke voorlich
ting die in de ontwikkelingslan
den terzake de bestaande ekolo-
gische problematiek bestaat. In de 
laatste artikels van de Eindver
klaring wordt de deelnemende 
staten gevraagd te zoeken naar 
internationaal geldende normen 
ter verdediging van het milieu
recht. In punt 26 ten slotte wordt 
de inzet van kernwapens onvoor
waardelijk veroordeeld. 

De konferentie heeft dus niet 
uitsluitend in politieke vaarwate
ren rondgepoedeld. In de diverse 
kommissies werd hard en prag
matisch gewerkt. Het voorstel 
voor het opzetten van een globaal 
actieprogramma werd op luttele 
uitzonderingen na door kommis
sies en plenaire vergadering 
goedgekeurd. Dat de politiek dan 
toch een beslissende rol heeft ge
speeld is vnl te danken (of. . te 
wijten) aan de Chinese aanwezig
heid. Te Stockholm heeft Peking, 
zoals trouwens was verwacht, 
zijn image van defensor paupe-
rum aardig bijgeschaafd. Dat de 
Chinezen hierbij ook politiek suc
ces beoogden bleek onweerleg
baar toen het vastleggen van de 
Chinese financiële bijdrage tot het 
milieupakket ter sprake kwam. 
Toen over financieel engagement 
werd gepraat was China gewoon 
afwezig. Door de afwezigheid van 
de Sovjetunie (en van de Oost
bloklanden) waren de Chinezen 
trouwens in een bijzonder gunsti

ge startpozitie. Er was nl niemand 
die hun rol van « verdediger van 
de Derde Wereld » doeltreffend 
kon betwisten. Bovendien ver
leende het getalsmatige overwicht 
van de ontwikkelingslanden de 
Chinese delegatie de ietwat beate 
zekerheid dat ze haar politiek on
gestoord kon opvoeren voor een 
forum waarbinnen n e g a t i e v e 
weerklank al van te voren onmo
gelijk was. Die milieukonferentie 
was voor de Chinezen een ideaal 
cperatieveld waarop ze na jaren
lange diplomatieke izolering de 
grenzen en mogelijkheden van 
hun politiek konden testen. Toch 
bewees het votum over artikel 26 
betreffende het embargo op het 
gebruik van kernwapens) dat de 
consensus tussen China en de 
Derde Wereld niet konstant is. 
Uit het kamp van de Ontwikke
lingswereld kwam nl heftige kri
tiek los op China's eenzijdige hou
ding terzake. Ook is uit diskussies 
over meer algemene items geble
ken dat de Derde Wereld in zijn 
weliswaar heterogene samenstel
ling niet onverdeeld achter alle 
Chinese streefdoelen staat. 

Men vraagt zich eigenlijk af 
waarom de Sovjetunie te Stock
holm verstek liet gaan en zijn 
ideologische rivaal ahw volstrek
te bewegingsvrijheid heeft gela
ten. Het is wel ondenkbaar dat 
een konfrontatie van de Sovjet
unie met China zonder bewogen
heid zou verlopen zijn. Men kan 
er gerust vanuitgaan dat de SU, 
als atoommogendheid én als in
dustriële grootmacht, de zwakste 
partij zou geweest zijn. Bij der
gelijke ongelijkheid van kansen 
heeft Moskou er dan maar wijse
lijk de voorkeur aan gegeven 
China vrij te laten op een terrein 
dat al te duidelijk buiten het on
middellijk haalbaar bereik van 
Moskou lag. De afwezigheid van 
de Sovjets kan bovendien nog uit 
andere gezichtspunten worden be
keken. Door het berekend « ab
senteïsme » van de SU werd nl de 
pozitie van de aanwezige wester
se staten gevoelig afgezwakt. Met
een kwamen die Westerse kapi
talistische landen in het spervuur 
terecht van de emoties, ressenti
menten en gevoeligheden van de 
Derde Wereld. Vooral de VSA 
werden door die ontwikkeling in 
de afzondering gedrongen. De po
ging van de Chinese Volksrepu
bliek om de VSA tot politiek en 
moreel zondebok te « promove
ren » is alleszins gedeeltelijk ge
slaagd. De omstandigheid dat de 
VSA in 't verleden toch al aardig 
en hard voor Ontwikkelingshulp 
hebben betaald (en van zins zijn 
in de toekomst nieuwe dollars 
over te pompen) kreeg te Stock
holm een feilloze domper opgezet. 
Hierdoor heeft de UNO-milieu-
konferentie de Amerikaanse iso-
lationisten weer eens nieuwe en 
goedkope munitie toegespeeld. 
Het is dus nog te vroeg om nu al 
luidkeels over « Stockholm » te 
g^an juichen. 

• Internationale staking der 
piloten van de burgerlucht
vaart uit protest tegen de 
vliegtuigkapingen. Niet alle 
nemen er aan deel, o.a. deze 
van Japan en West-Duitsland 
niet, evenmin als de Britten 
(die zwaar worden getroffen 
door de luchtramp met 118 do
den te Trident nabil Londen). 
Ook de Arabische piloten wei
geren te staken wegens politie
ke implikaties. Een Amerikaans 
rechter weigert op verzoek van 
de Amerikaanse luchtvaart
maatschappijen, de staking te 
verbieden op grond van de wet. 

• Wegens instorting rijdt een 
trein te pletter in een tunnel 
nabij Soissons : meer dan 100 
doden. 

• Krottenwijk te Hongkong 
na drie dagen storm door aard
verschuiving verzwolgen. Tal
rijke slachtoffers. 

• Premier Sato van Japan 
neemt, zoals reeds geruime tijd 
voorzien, ontslag. 

• Het Russisch-Amerikaans di
plomatiek offensief om de be. 
staansbesprekingen te Parijs 
over Vietnam te doen hervat
ten, heeft kans op slagen. De 
militaire situatie blijft nage
noeg onveranderd, doch de 
Zuid-vietnamese tegenoffensie-
ve kracht neemt toe. In Was
hington meldt men de terug
trekking van een Amerikaanse 
infanteriebrigade uit Vietnam. 

deze week 
de wereld in 

• Terwijl de IRA-provisionals 
hun terreurbedrijvigheid ver
minderen, ondanks de weige
ring van de Britse minister-
resident Whitelaw met hen te 
onderhandelen, vraagt nu ook 
Bernadette Devlin om een be
stand. 

• Allende wijzigt de Chileen
se regering in een ietwat gema
tigder richting. 

• « Operaties tegen rebellen » 
officieel geëindigd in Boeroen-
di. Deze kwamen neer op een 
barbaarse uitmoording van de 
Hoetoe-élite door de heersende 
Toetsi-minderheid. Het aantal 
vermoorden wordt op niet min
der dan 100.000 geschat, vrou
wen, mannen en kinderen. 

• Onrust aan de Spaanse uni
versiteiten : gewapende politie 
bewaakt de studenten tijdens 
hun examen. 

• Boven Neder-Saksen ver
liest een Westduitse Starfigh-
ter een bom, waarnaar duchtig 
door leger en politie wordt ge
zocht. 

• Senator McGovern, eerste 
demokratische kandidaat, van 
lafheid tijdens de tweede we
reldoorlog beschuldigd, weer. 
legt deze aantijgingen tijdens 
een meeting en biedt de publi-
katie aan van zijn staat van 
dienst. 

• De moordenaar van Robert 
Kennedy ziet de hem opgelegde 
doodstraf gewijzigd in levens
lange hechtenis door de opper
ste rechtbank van Californië. 

• VN-konferentie te Stockholm 
op het laatste nippertje toch 
positief beëindigd over het leef
milieu : overeenstemming werd 
bereikt over de universele ver
klaring inzake leefmilieu door 
de aanvaarding van een aktie-
plan, de oprichting van een VN-
sekretariaat voor milieu-aan-
gelegenheden en de vastlegging 
van de verklaring voornoemdL 

• De Gaulle's gedenkteken (40 
meter hoge Lotharingse kruis) 
door president Pompidou inge
huldigd in aanwezigheid van 
mevr. De Gaulle en familie 
doch in afwezigheid van talrij. 
ke gaullisten, die Pompidou 
niet representatief voor het 
gaullisme achten. Mevr. De 
Gaulle weigert Pompidou op 
haar landgoed te ontvangen. 
Nog een paar andere schan
daaltjes ontsieren de herden
king. 
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richard mc-garrah helms 

(Argos) Prezident Nixon had tot dusver een kleine 
dunk over het Central InVelhgence Agency (CIA) Onge
lijk zijn prezidentiele voorgangers John F. Kennedy en 
Lyndon B Johnson las hi] nooit het dagelijks « inter
nationaal » rapport van Amerika's inlichtmgsdienst nr 1. 
Liever liet hij die lektuur over aan Kissinger zijn advi
seur nadionale veiligheid die dan rapporteerde over de 
belangi'ijke items uit het dossier. Maar vandaag heeft 
mr President nu ook de reorganisatie van d*e Amerikaan
se mlichtingsdiensten op de agenda geplaatst Met dit 
doel heeft hij de 58-iarige Richard McGarrah Helms tot 
chef van de hele Amerikaanse spionage benoemd. Die 
Helms is al vijf jaar direkteur-generaal van het CIA en 
het pleit alvast voor zijn geestelijke soepelhaid en mobi
liteit dat hl] de Johnson-periode aan de spionage-top 
heeft overleefd. Weinigen zijn hierin geslaagd ! 

Toen Richard Helms m 1965 
hoofd v h . CIA werd begon hij 
het ingedeukt image van de or
ganisatie op te kalefateren. In 
tegenstelling tot zijn voorgan
gers in het ambt (en zijn be-
roepskollega's m de meeste 
landen) is hi) met de illustere 
onbekende die niemand ooit te 
zien krijgt. In gezelschap van 
zijn tweede echtgenote (een in 
Engeland geboren en getogen 
Amerikaanse) zit hij geregeld 
aan de rijke tafelen aan van 
Washington Hight Society. 
Daar is hij vooral bij de dames 
een gewaardeerd commensalis. 
Met zijn bri l jant geheugen 
her inner t hij zich na maanden 
nog snit en kleur van hun sche
mer jurkjes Het « zwakke » 
geslacht apprecieert_ zijn be
scheidenheid en zijn sobere 
grijze pakken die meer aan een 
bankier van Wallstreet dan aan 
een geheim agent doen denken. 
Zelfs bij de par lementar iërs is 
Helms nu voorgoed persona 
grata. Amerikaanse senatoren 
(van links en rechts) zijn gaan 
beseffen dat Richard Helms al 
bij al niet zo mis is. Zoveel mo
gelijk vertelt hij hun de auten-
tieke waarheid i.p.v. zoals Al
len Dulles, zijn voorganger aan 
de CIA-top, leugens en verzin-
zels te debiteren Helms weet 
nl. dat par lementar iërs de faam 
van een CIA-direkteur kunnen 
konsolideren ...of neerhalen. 
Om diezelfde reden heeft hij 
ook voortreffelijke kontakten 
met de krantenwereld. Sinds 
1967 mag hij op de haast on
verdeelde steun rekenen van 
mastodonten als de « NYT » en 
de « Washington Post ». 

Het zijn vooral de joernalis-
ten die zijn psychogram en 
curriculum vitae hebben ge
boetseerd en bijgewerkt. Hiei'-
Uit vernemen wij dat Richard 
Helms een flat betrekt in Fes
senden Street 3901 (Washing
ton) , dat hij 12.000 F huishuur 
pe r maand betaalt (erg goed
koop naar Amerikaanse nor
men) en een slordige twee mil
joen per jaar verdient. Hij 
werd in '13 te Saint Davis 
(Pennsylvania) geboren waar 
zijn vader direkteur was van 
«en a luminum concern. Daar 
zijn vermogende vader ver
vroegd met pensioen ging trok 

de hele familie naar Europa. 
In de tweede helft van de ja
ren twintig was Richard op 
kostschool in Zwitserland. In 
het selekte « College Le Ro-
sey » weet men te zeggen dat 
Richard een vooi beeld van 
vlijt was en veel belangstelling 
aan de dag legde voor sociolo
gie en geschiedenis Aan zijn 
Europees verblijf dankt Ri
chard Helms vandaag zijn 
voortreffelijke kennis van 
Frans en Duits Toen keerde 
hij naar de States terug en stu
deerde sociologie aan het Wil
liams College waar hij magna 
cum laude promoveerde.. . en 
joernalist werd Een tijdlang 
was hij verbonden aan het 
Londens bureau van UPI In 
1936 versloeg hij de olympische 
spelen te Berlijn en in '37 had 
hij zelfs een eksklusief inter
view met Adolf Hitler. Nog in 
hetzelfde jaar keerde hij naar 
de VSA terug om er een publi-
citeitsfirma op te zetten 

De pers heeft ook de meer 
markante flitsen uit zijn leven 
belicht. Wereldoorlog II zorg
de voor het verrassend keer
punt in het leven van Helms 
In '43 werd hi) marineluite
nant en om zijn parate talen
kennis bij het OSS (Office of 
strategie services) ingelijfd 
waarui t later het CIA zou ont
staan. Tegen het eind van de 
oorlog behoorde hij tot de staf 
van Allan Dulles in Berlijn. 
Voortaan zouden zijn leven en 
carrière voorgoed met de ont
wikkeling van de spionage sa; 
mengaan. Inmiddels was hij 
getrouwd met een rijke beeld
houwster en geestdriftige paar-
derijdster Jul ia Shields — van 
wie hij in 1968 na een huwe
lijk dat 28 jaar duurde ging 
scheiden. Drie jaar later huw
de hij de blonde Cythia Rath-
cliff McKelvie, moeder van 
vier kinderen die op haar 
beurt gescheiden is van een 
befaamd chirurg. Na die ma-
trimoniale peripetieën kan men 
zich afvragen of Richard Helms 
dan zo uniek was dat hij als 
vanzelf tot superchef en ge
mandateerd hervormer van 
's werelds grootste spionage-
net moest promoveren. Uit do-
kumenten van het Pentagon 
moet alvast blijken dat zijn or

ganisatie, (CIA) de situatie in 
Vietnam vaak heel wat realis
tischer heeft geëvalueerd dan 
de mlichtingsdiensten van het 
leger die afhangen van het de
partement van nationale defen
sie Al vroeg twijfelde Helms 
aan de doelmatigheid van de 
harde bombardementen op 
Vietnam Tenslotte kon hij de
fensieminister McNamara er
van overtuigen dat het mtensi-
fieren van de luchtoorlog een 
zinloos opzet was De gevolgen 
van dit inzicht kwamen hard 
aan voor McNamara die hier
mee opteerde voor een ontwik
keling die prezident Johnson 
allesbehalve welgevallig was. 
McNamara moest het laten af
weten als minister maar werd 
royaal opgevangen door de 
Wereldbank waar hi] beslist 
niet aan de bedelstaf toe is. Dit 
voorval impliceert geenszins 
dat Helms ook doelt op poli
tiek advies Veel meer is he t 
tegendeel waar. Helms blijft 
bij zijn fundamentele opdracht: 
akkurate informatie analiseren 
en doorgeven aan de top van 
de admmistratie. Nooit t rekt 
hij politieke slotsommen. Op 
die manier ontkomt hij aan de 
bekoring (zoals Allan Dulles 
bv !) zijn dokumentatie ook 
politiek te interpreteren 

Het CIA heeft ui teraard ook 
zijn ups en downs, zijn succes 
en tegenslagen meegemaakt 
In 1967 heeft het de fameuze 
zesdagenoorlog (Egypte-Israël) 
voorspeld, in 1968 de Sovjetin-
vasie m Tsjechoslovakije. In 
'72 was het CIA minder geluk
kig m zijn prognozes Helms en 
zijn entourage hadden wel 
nooit gedacht dat het offensief 
in Laos erbarmelijk zou vast
lopen en dal de kommando-
aanval , op een krijgsgevange
nenkamp bij Song Tay (dat on-
bevolkt was !) zowat overal 
ter Wereld ironische kommen-
taren' zou uitlokken. Hoe dan 
ook op dit ogenblik is Richard 
Helmers de bol van de spiona-
gebóan. Naast het CIA (hoofd
kwart ier te Longley bij Wa
shington, begroting 250 mil
joen dollar per jaar) dat tot het 
rechtstreeks ressort van Helms 
behoort heeft het ministerie 
van Defensie bevoegdheid over 
5 inlichtingsorganisaties (o.m 
spionagesatellieten, elektro
nische bewaking en code-ont
cijfering) die rond 4 miljard 
dollar per jaar slikken. Verder 
hebben het staatsdepartement 
en het departement van kern
energie hun eigen informatie
diensten. Al bij al gaat het om 
het machtigste spionagenet ter 
wereld dat Helms voortaan 
moet doorlichten, modelleren 
en,., hervormen. Toch is niet 
aan een willekeurige centrali
sering gedacht die het CIA tot 
een grootmoloch zou promove
ren over een gigantisch spiona-
ge-apparaat. Wa.shington is er 
nl niet onwetend van dat de 
macht van een mammoet-orga-
nizatie bij gebeurlijk falen au
tomatisch tot staatsgevaarlijke 
onmacht kan leiden. Richard 
Helms moet gewoon de hoofd-
kontroleur zijn, het spreek
woordelijk oog van Moskou, 
een gevoelige radar die de ge
ringste bewogenheden regis
treert . Bovenal moet hij ver
worvenheden konsolideren, se
cundaire funkties opdoeken, 
kreëren en besnoeien tegelijk. 
De tijd van het dynamische 
spionagetype is voorbij. Ri
chard Helms vertegenwoordigt 
de nieuwe spionage die meer 
verwacht van techniek dan van 
koene, onverschrokken inzet. 

Toponderhandelaar Kissinger doet Nixon's Chinarels nop efens 
Qver. Allemaal zeer geheimzinnig. Gaat het (ook) over Vietnam ? 

De internationale pilotenstaking mag een sukses genoemd wor^ 
den. De luchthaven van Zaventem leek doods . 

't is maar een weet 

Door het meten van het formaat der nieuwe tv- en radio-anten
nes van de door het Britse bezettingsleger gebruikte zend- e n 
ontvangstapparatuur zou de IRA de nieuwe golflengte aan de 
weet zijn gekomen, die de Britten hadden gekozen nadat ze vast
gesteld hadden dat ze afgeluisterd werden De IRA paste dan op 
haar beurt haar luistei apparaten aan en zo kon het spelletje her
beginnen. 

De Brit ten weten allang dat ze met de IRA niet met achterlijke 
boeren te doen hebben, 1916 is al lang geleden en dan nog. 

weer in orde 

Lange tijd zag men in de Bundeswehr met lede ogen het gering 
aantal kandidaten aan, die zich voor een officiersloopbaan aan
meldden. « Der Nachschub » — de opvolging zo men wil — werd 
daardoor in gevaar gebracht. Nu is daarin sinds 1971 een gunstige 
kenter ing ingetreden : einde vorig jaar droegen niet minder dan 
20.000 man de officiersterren van de Bundeswehr, procentsgewijs 
mocht er van een flinke sprong voorwaarts gesproken worden. 

Bij nader toekijken blijkt echter niet dat er bij een kategorie 
jongeren plots een grote geestdrift voor de officiersloopbaan is 
ontstaan dan wel dat een niet gering aantal zich aanmeldt om
wille van het feit dat ze hun studies gratis kunnen voortzetten 
en er op de koop toe nog voor betaald worden. Afwachten blijft 
dus de boodschap : men zal pas zekerheid hebben wanneer men 
weet hoeveel van de vers gepromoveerde officieren een kort of 
lang dienstkontrakt ondertekenen. 

champagnefles op veld van kaviaar 

Aldus betitelt de Amerikaanse journalist Fred Sparks de UNO 
« grootste feestvierend gezelschap ter wereld » waar jaarli jks 
tientallen miljoenen aan feesten en parties door vensters en 
deuren worden gegooid. Daarmee blijft ze in de « geest » van haar 
werkelijke stichters Stalin, Churchill en Roosevelt, die mekaar 
op een eet- en drinkparti j te Jal ta onder tafel dronken en waarbi j 
alleen Molotov en nog een paar mede-aanzittenden voldoende 
nuchter bleven om hun glas behoorlijk vast te houden. Dit zo we 
de memoires van Churchill mogen geloven. 

Volgens Fred Sparks is het leven van een doorsnee-UNO-afge-
vaardigde, behalve de zittingen, een opeenvolging van parties, 
gegeven of door de UNO of door een der vertegenwoordigde 
landen. De « uitblinkers » in het geld vermorsen zijn niet eens 
de grote landen, de kleine landen en zelfs de ontwikkelingslan
den gaan met de « eer » lopen. Algerië bvb. besteedt een derde 
van zijn UNO-budget aan dergelijke drinkgelagen. Sierra Leone 
besteedde 600.000 fr. aan zijn jongste party, terwijl het jaarinko
men van de bevolking van deze Afrikaanse staat nauwelijks 
6000 fr. per hoofd bedraagt ! 

Bij de uitgaven voor drank en eten dienen deze gevoegd voor 
het reinigen van uniformen, tafellakens, aan scherven gevallen 
of stuk geslagen glaswerk, aan bloemen (430.000 fr. in 1971), scha
deloosstellingen, reparatiekosten, kleermakersrekeningen (de 
echtgenote van de Franse UNO-ambassadeur besteedde maar 
liefst bijna 1 miljoen aan kledij, schoenen en accessoires). Andere 
dure posten : het huren van privé-dedectives tegen diefstallen. 

Daar er 131 landen in de UNO zijn, moet (sic) men er 131 
nationale feestdagen vieren, zodat er vaak op een zelfde dag 
meerdere parties moeten bezocht worden. Kroestjev zei in dit 
verband « dat het leven van een UNO-afgevaardigde wel een 
hondestiel moet zijn ». De grootste geldverkwister van de UNO 
is ongetwijfeld wijlen Ali Khan geweest die Pakistan vertegen
woordigde en wiens « avondjes » in doorsnee 2 miljoen kostten. 
Daar kunnen andere vergulde playboys nog een punt aan zuigen. 

Dan worden er nog astronomische bedragen besteed aan hotel-
kosten, bouw van luxe-verblijven en villa's, niet alleen door de 
afgevaardigden doch door de UNO zelf, die nochtans reeds voor 
ca. 10 miljard frank in het krijt staat en wier jaarlijkse schul
denlast met een miljard toeneemt, wat niet belet dat de topambte
naren miljoenen opstrijken (Waldheim : 3 miljoen jaarwedd» 
en 1 miljoen representatiekosten). 

F.n dan maar zwammen over ontwikkelingssamenwerking.. . 
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een dienstweigeraar vaor Vlaanderen 

berten fermont 

met dr. borms aan zijn ziekbed 

De jeugdige Berten Fermont uit Borgerhout 
verantwoordde in 1931 zijn dienstweige
ring bij het Belgisch leger als een gewetens
daad van bewust verzet tegen de staat die 
zijn Vlaamse volk in de smaad en de verdruk
king hield. Daarmee zou hij het verraad aan
klagen van de koninklijke belofte « gelijk
heid in rechte en in feite », waarmee onze 
ijzerjongens werden gepaaid tot in de armen 
van de dood. Hij trok hiermee de konsekwen-
te lijn door van de fransebevelen-wei
geraars Lode Bonten en Joris De Leeuw en 
zou het lot delen van Lode Van Dijck die kort 
voordien, om dezelfde redenen de gevange
nis was ingegaan. 

Twee vercx)rdelingen ten spijt (4 maand, dan 
twee jaar) zal hij gedurende 25 lange kerkermaan
den het levend geweten van Vlaanderen worden 
en meteen de belichaming van de dienstweigeraars
beweging die brede kringen trok m het Vlaanderen 
der dertiger jaren. Hij zou gevolgd worden m zijn 
offer door een keure van jonge weerbare idealis
ten : Willem De Baere, Janneke Tielemans, Joris 
De Keersmaeker, Jeroom Buysse, Lionel De Vlae-
mmck, Arseen De Schrijver, Rik Decleir, Maurits 
van den Broeck, Joris Kennes, Herman Van Vol-
sem, Jozef Geertg, Rik Verhelle, Stan en Rik Spies-
sens, Frans Buyle .. 

Met Berten Fermont echter /al deze strijdfase uit 
het bewogen verleden van de Vlaamse Beroering 
na wereldoorlog-I haar ware Vlaams-nationale 
diepere, tragische dimensie krijgen. Ongeacht de 
algemeen onderkende krachtlijnen van ethische 
logika, van humanistische konsekwentie, is het 
Berten Fermont die zijn liefde- en offerdaad op het 
niveau heft van de mtegraalgestelde Vlaams-natio
nale weerkracht tegen volkse verdrukking. In 
stoïcijnse koppigheid schrijft hij die strijd- én 
lijdensfase uit m wat hij Ome Nest (N. Gerard) 
heeft nagelaten. 

Ondermijnd m zijn gezondheid zal « de prooi » 
gelost worden, als berekend, net op tijd om de uit
barsting van een volksgeweten voor te zijn : hij 
mag nog thuis gaan sterven ! In de armen van zijn 
geliefden, van Nestenoom, van dr. Borms die de 
Psalm voorleest van Bertens idool Albrecht Roden-
bach. « God onze Heer ». 

Dat was 22 oktober 1933 Hulpaalmoezenier e.h. 
Stueckens (dezer dagen ten grave gedragen) van 
de gevangenis te Antwerpen, schreef Bertens doden-
prentje — « Vlaanderen, Vlaanderen, onze tranen 
versluieren nóg steeds de blik op uw heldere 
blauwe luchten waarin de Blauwvoet wiekt ! ». 

Hijzelf had het nog uitgeschreven in zijn bijdra
ge « Schaduwen » : « Vlaanderen, onbegrepen en 

onbegrijpelijk Vlaanderen, wanneer zullen op uw 
bodem de molens alleen nog maar draaien naar de 
wind ? » — 
• 26 oktober 1933 legt Vlaanderen hem te rusten op 
het Schoonselhof. Een voor die tijd niet mogelijk 
gewaande indrukwekkende uitvaart die waardig 
en ongestoord verliep. Ook de hemel liet zi)n tranen 
vrije loop. Onder gutsende regen werd Berten 
bijgezet. 
• 21 oktober 1934 reeds bij de eerste ^''ermonther-
denking, wordt Bertens eregrafstede onthuld, sim-
boliserend werk van de begaafde, destijds nog on
bekende beeldhouwer Bert Poels. In zijn afscheid 
zei Ome Nest tot slot : 

« Geliefde dode, rust zacht in Vlaanderens moe-
dergrond. Geen politiekers hebben zich over u ont
fermd, geen groten, geen machtigen. Schaamteloos 
misprijzend zijn zij aan u voorbijgegaan. Uw dood 
was zo heerlijk als uw leven. In dienst van Vlaan
deren en de mensheid. Wij zullen waken opdat uw 
offer niet de vergelheid kenne. Mocht gij eenmaal 
rusten onder die IJzertoren die ook de uwe is ». 

Gedurende en over de tweede wereldoorlog heen 
zal Berten zijn herdenkingshulde krijgen dank zij 
het Berten Fermontkomitee waarvan Nestor Gerard 
de bezieler is. 

Aan die kwasi-vergetelheid wordt Berten nu ont
rukt. In « De IJzertoren » van april jl. besluit Car
los Van Louwe zijn korte historiek over Berten 

Fermont met de passus : « Tijdens de komende 
IJzerbedevaart zal Vlaanderen hulde brengen aan 
deze moedige jonge dienstweigeraar ». 

Zijn Bedevaartdag naar de IJzergraven, die hij 
moet missen na zijn aanhouding 

Dank zij Nestor Gerard beschikt de Vlaamse 
kultuurgemeenschap vandaag over een erfgoed
archief van historische waarde. Een feitengetrouw 
retrospektief van die periode, inzonderheid van het 
drama Berten Fermont is onmogelijk zonder te 
putten aan de authentieke dokumentenvloed die 
zijn trouwe vriend Nestenoom na meer dan een 
volle generatie in onaflaatbare, vaak obsederende 
zorg heeft gehoed en voor Vlaanderen veilig 
gesteld. Het is dit Fermont-archief. voor de gele
genheid geselekteerd, dat tijdens de IJzerbedevaart 
aan Vlaanderen zal worden getoond. 

veertig jaar geleden 

Met pieuse, schroomvallige vingeren bladeren 
wij in deze historische nalatenschap, stuk rauwe 
tragiek van een nog zo bij verleden. Hoevelen heeft 
het getekend ? Het chronologisch selekteren roept 
bij ons een beeld voor ogen van bezielde strijd
vaardigheid die tot hoogtepunten kulmineerde in 
de volksnationale beroering tussen de twee oorlo
gen. Dr. Borms is kort tevoor (1928) met 80.000 
stemmen uit de gevangenis « gestemd ». België 
kureert aan de wonden die WI in het lichaam dree£ 
Europa fulmineert in een staccato van ontredde
ring die de Amerikaanse ekonomische ineenstorting 
van 1929 over alle oceanen blies. Duitslands poli
tieke struktuur is verscheurd, zijn nochtans dyna
mische heropleving geamputeerd door de wurgende 
bepalingen van het omstreden Verdrag van Ver
sailles dat het embryo voor de tweede wereldoorlog 
voeden zou. 

In Vlaanderen laait een nieuwe ontvoogdings-
strijd. De Vlaamse oud-strijders uit de IJzergrach-
ten overeind gekropen, staan in de Frontpartij en 
stimuleren hun politiek op het dubbele ideaal 
« Nooit meer oorlog » en het « AVV-VVK » dat de 
IJzertoren in zijn ledematen voert. Groepen Vlaams-
se jongeren voeden zich gulzig aan deze geïdeali
seerde uitingen van Vlaamse eigenheid. De leeg
gebloede verwoeste gewesten die Vlaanderen een 
verminkt uitzicht gaven joegen de antimilitaris-
tische leuzen in de rangen van de strijdformaties. 
Het kenteken met « Het gebroken geweer » is 
thuis in alle jeugdgroeperingen. 

Een jonge stralende Berten Fermont, hoogstu-
dent te Gent, vereert dr. Borms en Berten Roden-
bach. Met dezelfde onthechting en onvoorwaarde
lijkheid, met de bruisende vitaliteit van Roden-
bach kristalliseert zich zijn levensbeeld. Roden-
bachs wiekende Blauwvoeterij die ook de jeugd 
der laatste decenia van de negentiende eeuw had 
aangegrepen en gestuwd, begeleidt Bertens doen 
en denken, zijn studie, zijn dagen en zijn nachten. 
Li een latere bijdrage uit de gevangenis, waarin 
hij het oorzakelijk gevolg van de dienstweigerings
daad onder de loep neemt zegt hij het zo : « Dit 
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alles is theorie, en dienstweigering is praktijk; 
tussen de twee ligt lamme goedzak ! Liefde tot het 
offer, zei ik. Omdat dit het beste en enige middel 
is om de schoon-zedelijke kracht der Vlaamse 
jeugdbeweging peil te geven, dat peil waarop 
Rodenbach ze bracht . omdat het otfei de edelste, 
volmaakte overwinning is van Vlaandeien op 
Belgié's lage kuiperijen , omdat offer het mach
tigste, nooit getrotseerde wapen is van een gioot 
volk » Hij puurt uit Rodenbachs gepstelijk testa
ment de volkseigen nationale essentie en aktuali-
seert ze m zi]n eigen tijdsgebeuren. 

Zijn radikalisme verwerpt ieder kompiomis, 
accentueeit zijn levenshouding Hij zal ze mini-
festeren tot voor zijn rechteis waarvan hii v f et 
dat ZIJ hem vogelvrij vei klaren 

Nooit vergeet ik de zittingen van dat Knigshot • 
De eeiste verooi deling luidt 4 maand Bertens 

reohek « Zolang de Belgische vletten aan de Vla
mingen niet dezelfde rechten toekennen als aan 
de Walen zal ik er mij met aan ondeiwerpen » — 
Stoer rechtop In boeien weggevoerd stapt hii aan 
zijn rechters vooibij Kop m de lucht en roeot h'j 
« Vliegt de Blauwvoet » Een rechtgeveerde zaal 
echoot haar eresaluut • « Storm op zee ' » Vier 
maanden lang verontwaardiging over Vlaanderen 
9 15 maart 1932, na nieuwe aanhouding, herver-
oordelmg De auditeur eiste voorheeldiQe straf en 
vordert 1 |aar De krijgsraad zegt 2 jaar ' Berten 
zegt • « Ik stel vast dat de koninklijke belette van 
« gelijkheid m rechte en in feite » nóg steeds 
belofte is Ik wil veroordeeld woiden voor dienst
weigering, met als deserteur Ik handelde m gewe
ten. In de ogen van Vlaanderen heb ik niets mis
daan » Leo Scheere tekent beioep aan wegens het 
mordicus handhaven van het rechtersstandpunt 
« desertie » Op deze tumulteuse zitting zegt Ber
ten « Ik wil geen staat dienen die nu honderd 
jaar mijn volk zi)n recht onthoudt Ik ben geen 
deserteur, wel dienstweigeraar. Ge vergist u zo ge 
mij wilt paaien. Ik zal volharden al zat ik m'n 
ganse leven in uw gevangenis. En mij veroordelen 
als deserteur ware een hoon » Op diezelfde zitting 
van 20 april 1932 verschijnen twee anderen, als 
boeven geboeid : Willem De Baere, Willem De 
Roover. De eerste een kreupel wrak na luttele 
maanden opsluiting. Die nacht heeft hij nog bloed 
gespuwd. 

ome nest 

In 2 jaar tot rust gekomen, ontpopt de zacht
zinnige maar staalharde Berten Ferment zich in 
al zijn aspekten • van spirituele humor en strie
mende spot, over diep medeleven met De Baere's 
en Tieleman's toestand, met de strijd die buiten 
verdergaat. 

Vanaf het prille begin was Nestor Gerard zijn 
« Ome Nest » geworden : als zogenaamde voogd 
bezoekt hij Berten wekelijks, al die maanden lang. 
Hij is zijn morele mentor, bouwt hem een band 
tussen Vlaanderen en het gevang. Hij is de toever
laat zonder voorwaarde, de verkwikker en bemid
delaar, redder in de materiele noden, hun uitwijk-, 
woon- en afspraakadres : Verbondstraat te Ant-
werpen.ToevalIig in de buurt doen wij spontaan, 
ook nu nog, een ommetje, opstarend naar de gevel-
ramen waarachter wij die eerste, onvergetelijke 
kameraadschap in zware nood beleefden. 

Nest was vertrouwensman op alle gebieden van 
Ferments geestelijk, familiaal en materieel ont
wrichte leven. Vooral de kruisgang van Bertens 
kerkerjaren heeft hij letterlijk meegeleden Non-
kelt je is pleitbezorger, boodschapper en loopjongen, 
inspirator en geïnspireerde, trooster en zélf opge
beurde, boeken- en brievensmokkelaar. Zonder 
konkrete vooruitzichten. Berten's psyche zit hem 
vergroeid onder de huid Hij weet • Berten zal vol
harden. Hij draagt die wetenschap, spijts eigen 
zorgen ,als een schrijn van gelukzaligheid in zich 
rond. Al die vele, vele maanden lang. 

Die vriendenband heeft ook Ome Neste's ganse 
leven getekend en bepaald Over Bertens dood 
heen, ze zal hem nooit meer verlaten. 

Zo onscheidbaar de gebroeders Van Raemdonek 
vóór ons staan, zó onscheidbaar verstrengeld leven 
voor ons die er middenin stonden Berten en Ome 
Nest. 

Berten schrijft : « Zijn sublieme logika, zijn 
cngekompliceerde levensfilosofie zijn verbluffend. 
Nest smokkelt bijdragen van gloeiendhete aktuali-
teit. Meerdere daarvan bereiken gans Vlaanderen 
langs « De Schelde », enig Vlaams-nationaal dag
blad van die tijd. 

In « Het achtste wonder der wereld » spijkert 
Berten de Machenschaften van de zgn. Ontwape-
ningskonferentie van Geneve aan de schandpaal 
en de geheime machten die ze manipuleren. 

In « De kinderziel op de weegschaal » rekent hij 
af met de « uitvinders » van de schone ziel van het 
kind, door de meerderheidspartij ingezet als wissel-
munt voor de onwaardigste verkiezing die Vlaan-
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begraven op schoonselhof 

deren ooit te zien gekregen heeft. Zowaar de kansel 
dong mee in de estafettenloop naar zetelmacht 
voor potentaten die Vlaanderen vergeten waren. 

In « De grote daad » maakt hij de raakscherpe 
analyse van de daad dienstweigering en haar 
inhoud. 

Zijn vriend Arseen De Schrijver duidt hij aan 
als prototype van het kristelijk-pacifistisch prin-
ciep, strak doorgevoerd tot en met afwijzen van de 
bereidheid tot wettig verweer. Bij Jozef Geerts 
onderkent hij het zuivere antimilitaristisch motief 
als drijfveer voor de daad. En opdat er geen mis
verstand heerse, nu niet, later niet, verwijst hij 
wat hem zelf betreft, naar zijn belijdenissen vóór 
het gerecht. Hij hernieuwt zijn trouw aan zijn 
volk, en blijft bereid tot welk offer ook om de 
verdrukking te breken. « Vlaanderen eerst ! » luidt 
het steeds en weer opnieuw doorheen al zijn ge
schriften. 

In « Afscheid » groet hij Willem De Baere, Wil
lem De Roover bij hun mutatie uit zijn gevangenis 
naar een andere gevangenis. En besluit met de 
woorden van Breydel : « zij zullen boeten ! ». 

berten fermont 
in een krans 
van witte 
krysanten 

Voortdurend zegt en schrijft hij het uit in zijn 
geschriften : dat het om Vlaanderen gaat én de 
mensheid ; die reeds weer in de greep zit van een 
onstuitbare wedloop naar herbewapening. 

het einde nadert 

Hij verbergt Ome Nest de pijn die zijn lichaam 
sloopt. Hij zal geen doktershand van de gevangenis 
naar zich laten uitsteken. Nestor Gerard zal dat 
in 1951 op de Fermontherdenkmg verklaren : « Ik 
werp hier de zwaarwichtige vraag op of het toevali 
geweest is dat drie dienstweigeraars (Fermont, 
De Baere, Tielemans) in dezelfde gevangenis opge
sloten, in dezelfde periode, alle drie met verlam
ming geslagen werden ». 

Nieuwe bijdragen volgen. In « Schaduwen » een 
laatste bijdrage, grijpt hij het geval aan van zijn 
vriend Herman Van Volsem, sociaal dienstweige
raar, erbarmelijk in de steek gelaten en in de rug 
geschoten door zgn. socialistische militanten van 
« Het gebroken geweer », slogan die ook in die 
middens door de jeugdraden liep Berten besluit 
aldus : « Nu hopen wij maar dat de werkende mas
sa zich weldra van het dubbelzinnig beleid van 
sommige harer leiders zal weten te ontdoen » 

Tot slot zegt Berten in zijn brief aan nonkeltje j 
« Ik eis mijn deel op van het pak leed dat u be
droeft, nonkeltje » Hoeveel generaties moeten wij 
ommezien om een figuur van dusdanig formaat in 
ons objektief te krijgen ? 

Berten draagt Ome Nest twee gedichten op : —• 
Een Vriendenhart — en : Beproeving. 

De fysieke kracht verlaat hem meer en meer. 
« Vlaanderen : ik draag gewillig al wat het nood

lot, hard en grillig aan offers nog m voorraad heeft 
en moogli]ks mij te torsen geeft. ». 

HIJ wist wat hem gebeuren zou Bewust zou hij 
volharden Op 22 oktober 1933 stierf hij dan. In de 
brochure die over hem zopas ter perse is schrijft 
A. Goovaerts « Een serene glimlach tekende Fer
ments gelaat toen hn stierf, met nog de klank van 
Rodenbachs Psalm voorgelezen door dr. Borm<; als 
begeleidende afscheidsgroet uit het leven » 

Vlaanderen zal hem zondag 2 juli te Diksmuide 
de gepaste hulde geven. 

rhey 
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zomaar 
Het wordt weer een hoogdag voor 

Vlaanderen. Weer of geen weer. Een 
dag waarop je door heel Vlaanderen 
kunt rijden en het overal zien. Weken 
voor de dag merk je het al aan de huis
gevels, in de kranten, aan de jeugd die 
in de versnelde stroom van laatste eksa-
mens hotst en botst. 

Het wordt weer een hoogdag. Vlaan
deren zal weer mooi zijn. De dorpen 
waardoor je trekt vredig en heerlijk Je 
voelt de dag zo naderbij komen. De 
bussen zijn besteld en uitverkocht. Ie
dereen wil mee, er bij zijn, het opnieuw 
beleven en dit voor de zoveelste keer. 
Weer het verhaal horen van die jeugd, 
de eerste van de eeuw. Een jeugd die 
verdween in de modder achter de IJzer-
lijn. De geschiedenis van die jeugd die 
in de vuurlijn gestalte en ruggegraat 
kreeg, en aan het kontesteren ging en 
rechtvaardigheid eiste voor zichzelf en 
voor het volk waartoe zij behoorde 

Tóén, maar ook als de kanonnen 70u-
den zwijgen. Een jeugd die volksvreem-
de heren voor zich buigen deed. 

Wij hebben dikwijls nagedacht over 
het epos van de IJzer. Maar het wordt 
steeds moeilijker en moeilijker om de 
sfeer van die tijd te snuiven. Hoe was 
de dag toen zij vertrokken « een bloem 
in het geweer » ? Dat zij van hun moe
der het laatste kruisje kregen, hun wis-
kundeboek dichtklapten, hun lief ver
lieten om nooit meer terug te zien, hun 
koeien door hun jongere broer lieten 
wachten ? De tijd dat zij onmondig 
waren werd afgesloten om in het vuur 
van de oorlog stem te worden, nog 
steeds hoorbaar als je het woord Vlaan
deren uitspreekt. 

Je koppelt het allemaal vast aan het 
verhaal dat je bloedeigen vader elk jaar 
weer uit « zijn » geschiedenisboek voor
leest . 

« Stel je voor, de jeugd van toen », 
zegt hij dan En ik denk ; « Onvoorstel
baar ». Een bruusk onderbroken huma
niora ergens in Doornik. (Waar is de 
tijd ?). Een broer, een lieve zoon moet 
vertrekken. Het zal niet lang duren, 
zegt iedereen. Het duurt vier jaar. Hij 
ligt begraven in Adinkerke achter de 
haag van de Meli waar je op school-
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reis onwetend in de speeltuin speelde. 
Wat ouder en bewuster ga je het graf 
zoeken. Niet zo gemakkelijk om vinden. 
Er liggen er veel, en allemaal eender. 
En dan ontdek je het. J e staat er wat 
sprakeloos bij. 

Het zal toch maar altijd die verre, 
onbekende, ontastbare en zo vaak ver
noemde nonkel Jan blijven. 

En je begint je wat voor te stellen. J e 
vertrekt bij je vader en het erf waar hij 
geboren werd en je eindigt bij een oud-
strijder. een die de zilveren helmen
slag van Halen heeft meegemaak t 
Maar )e komt er niet. De adem van toen, 
de stilte na de middag in zo"n dorp, de 
huizen, kortom het hele leven van die 
dagen hermaak je niet meer. En die 
man in het graf was een jongen van 
twintig. En je vader en die oud-strijder 
zijn oude mensen, cud-strijders zijn 
oud, maar die duizenden die in West-
Vlaanderens aarde liggen waren jong. 
Twintig jaar, geen leeftijd om te ster
ven... 

J e vader zegt . « Toen we het wisten 
van nonkel Jan kregen we gratis trein
kaartjes om naar die verre hoek te r i j 
den en een tijd later mochten we hem 
zelfs laten overbrengen om in het dorp 
op het perk van de oud-strijders te 
laten begraven. Maar moeder, je groot
moeder, zou het niet overleefd hebben. 
Wij hebben hem gelaten waar hij ligt ». 

«Dat is goed » zeg je. 
Vader kan een doodsprentje van hem 

zo direkt bovenhalen. 
Het maakt je een beetje kwaad, het 

doet een beetje pijn Maar je begint 
wat meer te begrijpen. Je ziet in waar
om die tienduizenden het elk jaar weer 
willen horen en zien. Die verre r i t 
krijgt weer wat meer zin. Het woord 
« bedevaart » niet zo maar een woord, 
maar een familie-erfenis. 

Te weten dat je dode oom : « Nooit 
meer oorlog » heeft geschreewd is de 
reden waarom je er steeds weer bij zult 
zijn. Gisteren, vandaag, morgen. «Nooit 
meer oorlog», het zou voor hem nooit 
meer oorlog zijn. De aarde rond de IJzer 
is zijn hemel geworden. 

Vlaanderen is ook zo verdraaid mooi 
als de klaprozen bloeien. 

(tomas) 

chic 

Je gaat er op kousevoeten binnen. . die zet je dan met schroom 
neer op een aaneenschakeling van Perzische en Sint-Nïklase 
tapijten. Je bewondert (stilzwijgend of met gedempte kreten van 
aanbidding, al naargelang je geaardheid en temperament) een 
gotisch heeld (eik en polychroom) waarin de houtworm kunstige-
oude gaten knaagt... achttiende-eeuws Vlaams tin... een rij mat-
glanzende borden... Delfts-blauw, niet in bord- o/ tegelekspressie. 
maar zich uitende in een rij artistieke koeien in miniatuur... een 
renaissancekast, pronk-getuige van kortstondige Vlaamse zeven-
tiende-eeuwse welstand... In een soepkom (die vroeger een patri-
ciërstafel sierde) verwelken nu de tentoonstellingsbloemen. 

Boven al dat echte hout, dat echte verguldsel en originel<e 
metaal kijken de twee Hollandse burgers van Nicolaas Maes 
tussen hun barok-lijsten naar het heterogene twintigste-eeuwse 
publiek dat hegerig-schattend tussen de rococo-schrijftafels en 
Gouden-Eeuwpronkkasten rondslentert. Uit de achtergrond klin
ken gepast klavecimhel-tonen, die dan uit een vulgair bandop-
nemertje wellen, en ondertussen kijk je met weemoedige ogen 
op een beschilderde harp die eens... ja, welke rijke dame toe
behoorde ? 

De huidige eigenaar laat zich vertegenwoordigen door een 
gesofistikeerd'e jonge man die, nonchalant in een Empire-zetel 
neergevleid, de voorbijgangers wikt : wie is koper ? 

Wie zoekt Engelse armzetels uit Pitts tijd ? Wie hangt een 
echt (maar enigszins verkleurd) wandtapijt aan de muur van 
zijn nederige stulp ? Wie kan 75.000 F neertellen voor twee ver
zilverde reispistolen uit voor-revolutie-jaren ? 

Voor wl<e de zéér zeldzame wandspiegel in verguld gebeeld
houwd hout gevat ? En waar komt het hoekkastje met marmeren 
blad ? Twee ireële freules drinken koffie uit minuskule kopjes 
aan een glimmende tafel met paarlemoeren inlegwerk. Ze kij
ken, met vermoeide ogen. Naar een heer (blijkbaar een arts met 
drukhe praktijk) en echtgenote, die met de handelaar praten : 
waar hoort die prachtige renaissancekoffer ? Twee baardige 
jongelui sloffen omoennig over de Turkse bidtapijten... Engelse 
dames zitten op een sofa en beraden zich over een vitrinekast. 

De volksvertegenwoordiger van de partij der « gens chic » 
keuvelt met de verkoper van « boetere » (omdat uit vroeger tijd 
dater''nd) voonoerpen voor mensen met « hetere » (omdat in 
hogere stand vegeterend) smaak en « beter » gevulde beurs. 

Je kijkt vol ontzag naar een geheimzinnig-blauw Chinees beeld 
en de Boeddha herinnert je aan dte vertegenwoordigers des volks 
van daarnet... en ongemerkt beland je voor een ruiterstandbeeld 
van grinnikende Pruisische Frederik. Wat verder praten dames 
tres chic met elkaar : de eerste links imn een mahoniehouten 
commode, de andere rechts van een rij houten engelen, zo uit 
een progressieve kerk geweerd. De Franse woorden klateren 
langs de oude gravures, de mini-postuurtjes en de zestiende-
eeuwse Christus zonder armen. Ergens hoog verheven slaapt 
Antiope (van Van Dijck... misschien) verivachtend 'en eeuwig-
mooi, ongevoelig voor het pseudo-mondaine publiek. 

Er lopen ook veel gewone kijkers tussen de verfijnde troep-
met-ffeld die de Antiekfoor van Vlaanderen zo'n Gallisch vernisje 
verleent. 

En tenslotte blijf je mijmeren voor een Chinees bord, opdracht-
porsel'ein uit de Kang-Lu-periode. 

Er klauwt een zwarte leeuw en daaronder staat « Vlaanderen ». 
De artistieke voorvaderen van onze illegale, loempia-etende 

medeburgers wisten driehonderd jaar geleden al wat onze roze
rode staatsbehoudende broeders nog moeten leren : htet is een 
nationaal simbool. 

huguette d.b. 

BESTEL- en/of VERZOEKBON 

Mevr. /Mej . /De Heer 

Bestelt/vraagt Dokumentotie (B of /en O omkringen) 
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Dr. H.J. Elias : 25 JAAR VLAAMSE BEWEGING 1914-193V (4 delen) 
2e druk ' Geb 300 fr. p/d - of : 6 x 205 fr v k inbegr. 
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TWINTIG EEUWEN VLAANDEREN {15 delen) 
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kunstmonografleën 
De uitgeverij Saeftinge, 

Blankenberge, bracht enkele 
monografieën uit over heden
daagse kunstenaars van hier. 

In het boekje over de dichter, 
romanschrijver, essayist en 
kunstschilder Marcel De Backer 
geboren te Gentbrugge in 1921, 
komen een zestal auteurs aan 
het woord, na de inleiding van 
Lisette De Backer. Het zijn 
Jack Verstappen, Jerome De 
Pauw, Jos Murez, Fernand 
Bonneure, Jan Vercammen en 
John Bultinck. Uit al deze tek
sten komerr twee hoedanighe
den van de kunstenaar naar 
voren : rustige beheersing van 
de middelen, autenticiteit van 
de inhoud. 

« Kleur en Beweging » heet 
het boekje dat aan Gust Die-
rikx gewijd is en waarin prof. 

dr. Dellaert, prof. De Batselier, 
Juliaan Haest, Jack Verstap
pen, Herman Vos en Staf 
Weyts mens en werk voorstel
len. Dierickx is leraar, kineast 
en kunstschilder. Zijn kunst
en levenshouding omschreef 
hij in de katalogus van een van 
zijn tentoonstellingen : « De 
strekkingen en richtingen van 
onze tijd gaan mij niet achte
loos voorbij. Al onderga ik ze, 
ik kan ze niet altijd toejuichen 
of er ontvankelijk voor zijn. 
De moderne kunst is volgens 
mij te universeel geworden, 
men schildert in Amerika thans 
op dezelfde manier als in Euro
pa of Japan. Waarom heeft men 
de mens uit de hedendaagse 
kunst verbannen ? De nieuwe 
kunststroming zal hier een re-
aktie op zijn : terug naar de 

natuur, terug naar de mens ». 
Over Michèle Broeders schre

ven Fernand Bonneure, Mar
cel De Backer, Lucien Dendoo-
ven, C. Perdieus, Jack Verstap
pen, in het boekje dat onder de 
titel « Droom en Gratie » even
eens bij Saeftinge verscheen. 
De artieste schildert geen land
schappen, geen stillevens, maar 
evenmin abstrakte vormen : 
zij beperkt zich haast uitslui
tend tot de menselijke figuur, 
maar die dan zodanig ge
plaatst is, zodanig geschilderd, 
dat men wel eens aan surrea
lisme denkt. Toch is haar werk 
meer symbolistisch dan surrea
listisch. De 15 reprodukties in 
dit boekje tonen duidelijk haar 
vormelijk meesterschap en 
haar vormelijk meesterschap 
en haar poëtische, droomvolle 

Deel 1 zopas verschenen I 

TWINTIG EEUWEN 
VLAANDEREN 
IN 15 DELEN : 
een referentiewerk voor vele generaties 

• 
een werk dat ons pas goed doet beseffen hoe 
sterk en rijk wij zijn 

• 
analyse en synthese tegelijk van alles waar wij 
trots mogen op zijn 

ONDER DE HOOFDREDAKTIE VAN : 

Prof.dr. Max Lamberty, prof.dr. Rob. van Roos-
broeck, dr. jur. Michiel Vandekerckhove, prof. 
dr. Karel van Isacker s.j., dr. jur. Louis Roppe 
en dr. Arie Wolter Willemsen 

GEEN ENKELE BEWUSTE VLAMING KAN ONVERSCHILLIG 
BLIJVEN VOOR DEZE VOLLEDIGE INVENTARISATIE VAN 
ALLES WAARDOOR EEN KLEIN VOLK GROOT KAN ZIJN. 

Vraag vri jbl i jvend inlichtingen bij uw boekhandelaar 
T W I N T I G EEUWEN VLAANDEREN is een uitgave van 

HEIDELAND-ORBIS N.V. 

• 400 biz. per deel 

• formaat : 22 x 27,5 cm 

• vorstelijke banden 

• goudopdruk op rug en 
en voorflat 

• overvloedig 
geïllustreerd 

• na deel 2 verhoogt de 
prijs met tenminste 
60 fr. p.d. 

Nu intekenen betekent 
dus een besparing van 
900 fr. 

symboliek ; de titel « Droom en 
gratie » voor een monografie 
over haar werk is dan ook zeer 
goed gekozen. 

Bij de uitgeverij Soethoudt 
verscheen in de « Conservatieve 
bibliotheek » een boekje over 
de moderne kunstrichtingen. 
Onder het motto van Stifter : 
« In tijden van verval moeten 
zij aan wie een rijker aandeel 
in het edele is gegeven, op
staan om door woord en daad 
het kwade in het goede te ver
keren », werden hier een ne
gental korte stukjes over mo
derne kunst en kunstontwaar
ding over een gekommerciali-
seerd kunstsjarlatanisme, en 
dit zowel over de houding van 
de officiële kunstkritiek als 
over het officiële kunstmece
naat. Eichler staat niet alleen ; 
in dit boekje hebben gezagheb
bende kunstkenners als een 
Robert Scholz een aantal vra
gen gesteld aan de moderne 
kunst, een aantal motieven 
aangeduid en de grondoorza
ken der kunstaberraties om-
schreen. 

Wilhelm Hausenstein, een 
der bekendste expressionisti
sche essayisten, was een der 
eersten om zich tegen het sno
bistisch verraad aan een oor-
pronkelijk gerechte zaak te 
verzetten. De filosoof Weidie, 
de kunsthistoricus Hans Sedl-
mayer met «Verlust der Mitte», 
muzeumdirekteur Schweicher, 
Hans Munch, Alexander Dor-
ner, de Zwitserse prof. Alexan
der von Senger en vele ande
ren kloegen zowel het onartis
tieke als het asociale van een 
zich kunst noemende bedrijvig
heid aan, die zich alleen recht 
kon houden door de schuldige 
medeplichtigheid van tot alles 
bereid zijnde kunstkntici en 'n 
gekommercialiseerd, kapitalis
tisch kunstbedrijf dat daarbij 
van staatswege nog rijkelijk 
ondersteund werd. 

Eichlers lijvig en prachtig ge
ïllustreerd, bij Lehmanns Ver
lag m Munchen uitgegeven 
boek «Konner, Kunstier, Schar-
latane », dat m 1960 verscheen, 
was in 1968 al aan zijn zesde 
druk toe en heeft intussen nog 
verschillende herdrukken be
leefd. « Zelfs Eichlers tegen
standers zullen met kunnen be
twisten, dat hij over het geeste
lijke stnjdmateriaal beschikt 
voor zijn scherpe kritiek » 
schreef de Generalanzeiger, 
Wuppertal. Ook m het buiten
land, tot m de Verenigde Sta
ten toe, kreeg hij een lovende 
kritiek. Omdat hij, zoals de 
Oostenriikse radio zei « naar 
de proefsteen zoekt, die het 
goud van de vervaJsmgen on
derscheidt ». 

tsjen 
de rode wachter 

De kulturele revolutie, die 
enkele jaren de volksrepu
bliek China ondierste boven 
zette, heeft al heel wat com
mentaren uitgelokt, die de 
lezer ervan over dit raadsel
achtig verschijnsel niet 
steeds wijzer maken. Alfons 
Smits — van wie we « Ik 
zag hoe Dresden stierf » be
spraken — heeft aan de 
hand van gesprekken in 
1968 met Chinese zeelied'en 
en van het feitenmateriaal, 
zoals het in Keesings Histo
risch Archief te vinden is, 
een geromanceerd verhaal 
over deze gebeurtenissen ge
schreven. 

De auteur werd geboren te 
Antwerpen en werd bfe-
kroond o.m. met de VTB-
prijs voor het beste proza-
verhaal (1951), de prijs voor 
het kortverhaal van radio 
Antwerpen (1959) en publi
ceerde reeds zeven romans, 
een pleidooi « België, vang
net voor miljoenen vogels » 
(eveneens in « Wij » bespro
ken) en een brochure «.Spaar 
de valk» (in voorbereiding). 
Zoals men ziet : werk dat 
van een veelzijdige belang
stelling, om niet te zeggen 
nieuwsgierigheid getuigt. 

onder vorm 
van een verhaal 

Het is wel een vondst, een 
collectivistisch verschijnsel 
vanuit een persoonlijke er
varing te laten « gebeuren », 
in casu Tsjen-Jih, gespecia
liseerd arbeider die wegens 
zgn ontrouw van zijn vrouw 
een fout begaat op het werk 
en in konflikt komt met de 
fabrieksdirektie. Tot 25 da
gen — milde — gevangenis
straf veroordeeld wordt hij 
bij zijn vrijlating gekon-
fronteerd met de pas begon
nen kulturele revolutie, 
waaraan hij meedoet om te 
eindigen als direkteur van 
de fabriek, waar hij tevoren 
voorarbeider was. 

De auteur heeft zijn ver
haal ingedeeld in 21 hoofd
stukken, en bij elk hoofd
stuk een samenvatting ge
maakt, zoals men in oude 
(ook Chinese) verhalen doet. 
Dit sisteem samen met de 
vaak afstandelijk geschre
ven tekst doet bijwijlen 
denken dat men met een au
thentiek oosters verhaal te 
doen heeft, doch telkens 
weer wordt deze indruk ver
vangen door typisch wes
terse bedenkingen, ook al is 
het onvermijdelijk dat waar 
sprake is van industrialise
ring de « gelegenheid » om 
het westers denkpatroon toe 
te passen te groot is om er 
te kunnen aan voorbijgaan. 
Niettemin heeft Alfo Smits 

zich op merkwaardige wijze 
weten in te leven in zijn 
Chinese personnages, zodat 
het verhaal de klank van 
een authentiek getuigenis 
verkrijgt. Meteen is het 
duidelijk dat hier op een 
vlotte manier de kulturele 
revolutie gestalte verkrijgt, 
zonder al te nadrukkelijke 
teoretische uitwijdingen, 
doch gezien en ervaren van
uit de mens. 

De taal vloeit al gebruikt 
de auteur vaak een soort 
telegramstijl, die zeker past 
in die gedeelten, waar de 
botsing der ideeën en krach
ten beschreven wordt. 

We hebben na lezing van 
« Tsjen de rode wachter » 
niets te wijzigen aan onze 
waardering die we n.a.v. 
zijn verhaal over de ver
woesting van Dresden tot 
uiting brachten : Alfo Smits 
is een geboren verteller, di-
rekt in zeggingskracht, die 
zijn materie beheerst en 
vele al te klakkeloos schrij
venden te voorbeeld mag 
staan, een schrijver die te
vens de essentie weergeeft 
en zich niet aan mooischrij-
verij bezondigt, ook al is 
7iin taal stilistisch af. 

R.C. 

« Tsjen d<e rode wachter » 
— geromanceerde fettenge-
schiedenis van de kulturele 
revolutie — 265 blz — Onffen 
160 fr. — Uitgeverij KALDA» 
Deurne Antwerpen. 
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Kpost 
• Vanaf 1 juli a.s. heeft in de 
hallen te Brugge een grote re-
trospektieve tentoonstelling 
plaats van de in 1960 overleden 
portret- en bloemen schilder Jo
sé Storie. 
• Tot 2 juli stelt Hugo Vander 
Vekens skulpturen en tekenin
gen ten toon in de kunstgalerij 
van het Boudewijnpark te 
Brugge, dagelijks van 15 tot 
19 u. 

• André Seurynck stelt gedu
rende de maanden juni en juli 
zijn magisch-realistisch werk 
ten toon op het kasteel Ooi-
donck te Bachten-Maria-Leer-
ne (afrit autosnelioeq Gent-
West). De tentoonstelling werd 
geopend door de letterkundige 
Johan Ballegeer. 

• In het Casino Kursaal te 
Middelkerke stelt kunstschil
der R. E. Deschryver ten toon. 
(Atelier : Oostmolenstraat 95, 
9880 Aalter) Van 15 tot 30 ju-

• Voor Davidsfonds, VTB -
VAB.-, Vlaamse kring, Eremho-
d/egem-Terjoden stelt kunst
schilder Etienne Le Compte 
ten toon. Parochiezaal Terjo-
den wan 18 tot en met 25 juni. 
Openingsuren : zondagen en 
van 10 tot 12 en van 14 tot 20 u.. 
andere dagen van 14 tot 20 u. 

• In de Schuur v.z.w. Zand
kuil. Noorderwijk (014/228.82). 
Telkens te 20 uur : zaterdag 
24 juni Miei Cools, zaterdag 1 
juli. Roland en zijn Blues 
Work'^hop : zaterdag 8 juli Co-
hi Schreier en Ed Kooyman : 
zaterdag 15 juli Dimitri Van 
Toren : zaterdag 22 juli Hans 
Otjes : vrijdag 28 juli, Willem 
Vermandere ; zaterdag 29 juli -
Willem Vermandere ; zaterdag 
5 augustus Tamboerijn : zater
dag 12 augustus Het Kliekske 
(optreden tijdens huifkartocht 
door Vlaanderen) : te 15 u : 
poppenkastvoorstelling , zater
dag 19 augustus Kleinkunstta-
lentenjacht. provinciale selek-
tie in het kader van het 25e 
Druiven- en Wijnfestival te 
Hoeilaart ; zaterdag 19 augus
tus The Strangers.. 

• Vorige week zaterdag werd 
in het Huideverttershuis, Hui-
devettersplaats te Brugge de 
tentoon.<!telling geopend van de 
bekroonde ontwerpen van de 
prijsvraag voor gelegenheids-
grafie van Lannoo - Tielt en de 
prijsuitreiking door Piet Ser-
neels namens de jury. Tot 28 
juni. 

• Heden zaterdagnamiddag 
wordt om 17 u. in het Huide-
vettershuis, Huidevettersplaats 
te Brugge de tentoonstelling 
geopend van de bekroonde ov-t-
werpen van de prijsvraag voor 
en de prijsuitreiking door met 
een korte toespraak door Piet 
Serneels namens de jury. Tot 
28 juni. 

• Het Blankenbergs Kunstfol-
klorisch Museum « 't Zeigat » 
Van Mullemstraat werd vorige 
week geopend. Het omvat tal 
van oude kunst- en folklore-
voorwerpen w.o. een unieke 
verzameling ansichkaarten. 

• Een overzicht van een groot 
aantal belangrijke produkties 
en artiesten op het vlak van 
het kabaret, chanson en show, 
werd zopas gepubliceerd. De 
lezer vindt daarin een soort ca
talogus met een verscheidene 
grote namen uit Nederland en 
Vlaanderen. Deze 44 bladzijdi-
ge brochure, rijk geïllustreerd 
met 30 foto's, is een bijzondere 
uitgave van « Spiraal-Flash ». 
verkrijgbaar zonder enige kos
ten op de Keizerstraat 2 te 
Antwerpen, tel. 03/32.71.18. 

• Zeer konsekwent, eenvou
dig de waarheid zeggend, bit
ter en droevig, soms met een 
vleugje ironie, schildert en te
kent Barbara Szubinska haar 
bezorgdheid uit ten overstaan 
van de bestaande harmonie die, 
hoe langer hoe meer, ons leven 
en onszelf vertrapt op elk 
ogenblik. 

Zij trekt ten Strijde tegen de 
ondoordachte urbanisatie, het 
lawaai, de motorisatie en al de 
elementen die ons afhouden 
van datgene dat we liefhebben 
in de staat zoals wij deze wen
sen. Afwisselend een hevig 
koloriet gebruikend en de taal 
sprekend van de originele schil
derkunst zegt zij dit alles met 
een zeer eigen ekspressieve 
verbeelding. 

Zij is originele Poolse en stu
deerde te Warschau tot 1958. 
Stelde ondertussen reedis ten
toon in Frankrijk. Italië, Noor
wegen. Joegoslavië, Rusland 
België. Canada, enz... 

Op doorreis in België zal zij 
een deel van haar werken ten
toon stellen in Galerij Herten 
Aas. Haverwerf 13. te Meche-
len. 'vanaf 9 juni tot en met 
2 juli 1972. Meteen besluit Her
ten Aas zijn 4e seizoen. 

• Bestseller-lijst mei 1972 : 
Proza : A. Berkhoi : Het huis 
van mama Pondo : G. Bomans: 
Een HoUanr>er ontwiekt Vlaan
deren : M. Porta . Dag, leven : 
H. Teirhnck : Rolande met de 
bles. 
Werk in vertaling : H.G. Kon-
salik : Heet als de steppewind: 
A. Solzjenitsyn : Eén dat van 
Ivan Denisovitsj. 
Populair wetenschappelijk . J. 
Foudraine : Wie is van hout . 
Rapport van de club van Ro
me. 

Jeugdboeken : A Lindgren : 
Pippi Langkous ; L. Vermeulen 
len K. Jenninckx : Het Zwaard 
van Ardoeaan. 

• De 11 juli-herdenking te 
Brugge gaat gepaard met een 
tentoonstelling in het Koncert-
gebouw van 67 autent^eke ste
delijke dokumenten en zegels 
uit het zeer rijke stedelijk ar
chief, die alle betrekking heb
ben op « de strijd van Brugge 
tegen Filips de Schone » zoals 
de tentoon.3telling betiteld 
werd. Een catalogus, ingeleid 
door stadsarchivaris Schoutteet 
plaatst de 11 juli-herdenking in 
haar historisch verband geejt 
bij elk stuk de tekst weer en 
verklaart die nader. Een zeer 
welkom initiatief dat hopelijk 
sukses zal oogsten, niet alleen 
bij de Bruggelingen maar ook 
bij de Vlaarnsbewusten in de
ze vakantietïjd aan de kust of 
op doorreis. Tot 13 juli. 

• Tot 12 juli in de Aymon Ga
lerij te Oostende, Van Iseghem-
laan een selektie uit het werk 
vau Juul Keppens, kloek en 
pikturaal verantwoord werk 
van een rasschilder. In de zelf
de laan op nr. 45 : bestendige 
tentoonstelling van de portret-
tist en kompositieschïlder Aim.é 
Van Belleghem gedurende gans 
het zomerseizoen. 

• Van vrijdag 16 juni tot en 
met zondag 2 juli zal in het 
Kultureel Centrum Affligem te 
Hekelgem een tentoonstelling 
georganiseerd worden onder de 
titel : « Tijdloze tekeningen 
van hedendaagse jongeren ». 
Het gaat hier om een verzame
ling tekeningen en grafische 
werken van Michel Bracke, 
Raf Coorevits. Herwig Dries-
schaert. Roland De Winter, 
Ach^el Pauwels.Luc Tack, Koen 
Muller en Haroh' Van de Per 
re. 

Met dit « prentenkabinet » 
willen de exposerende kunste
naars op een zeer persoonlijke 
wijze, zonder officieel omhaal, 
een man huldigen en bedanken 
die een ganse generatie inzicht 
heeft doen verwerven in het 
fenomeen « schilderkunst ». en 
in het bijzonder in het feno
meen « tekening ». nl. Gerard 
Hermans, oud-leraar aan het 
Hoger Instituut Sint-Lukas te 
Gent. 

Open : zaterdag 24 juni, 1 ju
li van 14u30 tot 20u en zondag 
18 en 25 juni, 2 juli van llu 
tot 13u en van 14u30 tot 20u. 

MANU RUYS 
DE VLAMINGEN 

Tot nu toe ontbrak een beknopte 
objectieve geschiedenis van de 
Vlaamse strijd : een handleiding 
voor het brede publiek, de jeugd en 
het onderwijs. Het boek resumeert 
bondig de grote lijnen van de ge
schiedenis der Zuidelijke Nederlan
den, spreekt over de Vlaamse be
weging t'jdens de jongste honderd 
jaar, om tenslotte actuele vragen te 
situeren en te verklaren. Het is een 
stevige synthese, het vlot geschre
ven verhaal van iemand die al bijna 
een kwarteeuw met zijn hele hart 
in de Vlaamse strijd staat. 

BESTELBON 
Ondergetekende wenst te ontvan
gen : 

ex DE VLAMINGEN - 158 fr. 

Naam 

Adres __. 
Plaats 

Postnr 
handtekening 
Deze bon terugsturen naar uw 
boekhandelaar of naar de uitgever. 

LANNOO - TIELT 

« Vlamingen zijn overleden Hollanders. Ze dragen de 
loj die ivij voor onze grafzerken reserveren, al tijdens 
hun leven rond » — Godfried Bomans. 

neerlandia 

Het zopas verschenen eerste nummer van NEERLAN
DIA, jaargang 1972 is een werkelijk interessant nummer 
geworden niet het minst door de bijdragen gewijd aan 
Godfried Bomans en Camille Huysmans. Ook « Bezwe
ringen rond een pruttelende kookpot » onder aanwen
ding van citaten uit Shakespeare's Macbeth, zullen velen 
interesseren als nuchtere en heldere ontleding van de 
binnenlandse politieke toestand, ontleding die weinig 
fraai uitvalt voor Eyskens en zijn « heksen ». Steller van 
dit artikel geeft ook interessante beschouwingen over 
de betekenis voor ons Vlamingen van Engelands toetre
ding tot de EEG. 

Onder de titel « Gent morgen — gekneld tussen wel
vaar t en leefbaarheid », wordt de leefbaarheid van de 
stad Gent onder ogen genomen. Zal de oude stadskern 
volledig moeten wijken voor de eisen die het verkeer, 
de industrie, de stedenbouw — kortom, onze moderne 
tijd — stellen ? De oplossingen die reeds werden voor
gesteld en de plannen in verband met de renovatie van 
de oude Gentse stadskern, werden in een boeiend artikel 
verwerkt door P. Wollaert-Van Mossevelde. 

Aansluitend bij het « In memoriam Godfried Bomans », 
schreef J. de Graeve in dit nummer een stukje over deze 
zowel in Vlaanderen als Nederland overbekende schrij
ver, en dit naar aanleiding van zijn boek « Een Hollan
der ontdekt Vlaanderen ». 

In een artikel over Camille Huysmans, geschreven 
door K.A. Mayer — gedurende vijf jaar secretaris van 
Huysmans — wordt deze grote politicus op pittige wijze 
aan ons voorgesteld. 

Na het artikel « Openbaar vervoer herwaarderen » 
(H. Welter) , ontmoeten we in dit nummer van « Neer
landia » tenslotte de vaste rubrieken « Spiegel van de 
Nederlanden »_en « Venster op de wereld ». 
Abonnement : 175 fr., te storten op prk. 40.18.70 van de 
kredietbank-Lozana te Antwerpen, t.n.v. A.N.V.-Neer-
landia, banknr. 408-7012041-73. 

Gratis proefnumm>er : A.N.V.-Vlaanderen, Jan van Rijs-
wijcklaan 28, 2000 Antwerpen. 

DE BLOEIENDSTE PRIVÉ - SCHOLEN VAN V L A A N D E R E N 

INSTITUUT P. VERMEIR 
DAG-, AVOND-, WEEKEIND- EN VAKANTIELEERGANGEN 

BEKWAAMHEID - VOORNAAMHEID - TOEKOMST 

AALST : Dirk Martensstr. 58 Tel. 053/205.16 

KORTRIJK : Centsestwg 37 Tel. 056/120.61 

DENDERMONDE : De Bruyniaan 1-3 
Tel 052/215.14 

ROESELARE : H. Consciencestraat 46 
Tel. 051/237.20 

TRIOMF VAN ONS 

BESTUURSSEKRETARIAAT 

— Omvat : Specialisatie en Steno-Dactilo - In
ternationale briefwisseling - Ponsen - Boek
houden. 

— Schakelt alle algemene vakken uit zoals wis
kunde - geschiedenis - aardrijkskunde - we
tenschappen. 

— Een aanvangsdiploma wordt niet vereist. 

VOOR WIE ? 

Voor jongens en meisjes (van 14 jaar af) die 

— Hoger of lager middelbaar eindigden ; 

— Van richting wil len veranderen ; 

— Moeilijkheden hebben met bepaalde vak
ken ; 

— Na studieonderbreking wil len herbeginnen. 

SOCIALE VOORDELEN : 

Kinderbijslag - Vermindering voor kroostrijke en 
beproefde gezinnen - Plaatsingsdienst - Eetmaal 
op school. 

DE DIREKTEUR KOMT OP VERZOEK 
A A N HUIS 
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Paul Van Him.-,!, iwiua ^tjn. ^oveelste doelpunt binnen. Hij kreeg 
gelukic*ensen van Vic Mees... 

v^ilma 

Wij lazen in een oud nummer 
van « Kwik », naast de medede. 
l ing dat de damesbadpakken 
dit seizoen nog véél kleiner 
want nagenoeg onzichtbaar zul
len zijn, en een uitvoerig be
wijs daarvan aan de hand van 
foto's, dat Wilma Rudolph niet 
zo erg goed te spreken is over 
haar sportsuksessen. Wilma Ru
dolph was de zwarte «beauty» 
die op de ohmpische spelen te 
Rome (I960) drie gouden me
dailles won in de loopnummers. 
Nu, twaalf jaar later, zegt zij 
da t de houding van de blanke 
dir igenten tegenover haar en 
haa r zwarte vriendmen erg 
vernederend was, en dat zij on
gelijk had, maar het toen niet 
besefte, in die omstandigheden 
mee te doen. Het jaar nadien 
zette zij t rouwens de kompeti
t ie stop. Wij kunnen dat best 
begrijpen, maar blijkbaar heeft 
de sport haar toch ook een eind
je vooruit geholpen, want zoals 
alle Amerikanen in Belgische 
bladjes, was Wilma aanvanke
lijk s t raatarm, en nu schatrijk. 

normaal 

Zaterdag hield de Belgische 
handbalbond zijn algemene 
vergadering. De geschortste 
Luikse klubs waren er niet bij. 
Het kan dus niet anders of de 
Vlaamse klubs waren in de 
meerderheid. Eerste beslissing: 
de Mechelaar Wuyts, de man 
die de euvele moed had zich te 
verzetten tegen de Luikse al
leenheerschappij destijds, werd 
als voorzitter buitengekegeld. 
Tweede zaak : direkt werd een 
kommissie opgericht om voor 
de Luikenaars de knieval te 
doen, en hen langs de grote 
poort weer binnen te halen. 
Het derde is nog geen feit, 
maar staat voor ons al vast : 
het zal niet lang duren of de 
Vlaamse klubs kunnen er in 
de handbalbond weer bijlopen 
voor spek en bonen, want als 
de Luikse klubs terugkomen zal 
het onvermijdelijk zijn om ae 
lakens uit te delen. «Les Sporls» 
heeft gelijk : la vie va bientót 
reprendre normalement a 
1'UBH 

gelukwensen 

Eerlijkheidshalve moeten w.j 
zeggen dat wij niet erg houden 
van motocross. Niet omdat w i 
de sportieve kapaciteiten \.>n 
de beoefenaars zouden on de -
schatten, of het rekreatieve 1' i 
r ak te r van een partij t je cio-s 
zo maar voor de lol zouden ne
geren. Wèl omdat wij vinden 
dat ook deze sport aan de top 
totaal gekommercialiseerd s. 
en dus geen waarborgen meer 
biedt dat de sportieve presta
ties alléén de rangorde der 
waarden bepalen. Nietemin ne
men we van harte ons petje af 
voor Joel Robert die het zopas 
klaarspeelde zijn zesde wereld
ti tel binnen te rijen. Motocross 
ïnag dan al een gekommerciali-

seerde sport zijn, waar veel 
kommerciële faktoren hun in
vloed op uitoefenen, het moet 
niet gemakkelijk zijn zich zes 
keer op te werpen als de beste. 
Daarom : gelukwensen voor 
Joel en verder nog veel sukses 
in zijn stiel. 

olimpische vrede 

De olimpische spelen zijn. zo
als iedereen wel weet, afkom
stig uit Griekenland, waar ze 
van de achtste eeuw vóór tot 
de vierde eeuw na Christus om 
de vier jaar werden gehouden. 
Wegens hun oorspronkelijk 
sakraal karakter — ter ere van 
Zeus — werden tijdens de spe
len alle twisten even vergeten, 
en alle wapens tijdelijk neer
gelegd. Metterti jd kwam het 
zelfs tot een maandelange 
« godsvrede », opdat iedereen 
tijd zou krijgen zich rustig voor 
te bereiden op of te begeven 
naar de spelen. Wanneer wij de 
Grieken zouden willen navol
gen, dan zou, op enkele weken 
van de opening der spelen te 
München, het ogenblik geko
men zijn om overal de wapens 
neer te leggen, en de « olim
pische vrede » uit te roepen Of 
is het zo dat dit aspekt van de 
zo bewonderde klassieke spe
len ons minder interesseert ? 
Of eenvoudiger nog : is derge
lijke vrede nu overbodig, om
dat de deelnemers aan de spe
len nu toch geen wapens meer 
dragen, maar dat bedrijf over
laten aan de anderen ? 

europa voetbalt ten onzent 
Andermaal waren tijdens de voorbije week de ogen van gans de 
wereld gericht op de nation belze natie, het dappere land dat de 
eindronde van de Europese voetbalkampioenschappen voor lands-
elftallen organiseerde. 

• 
Van de 32 ploegen die jaren geleden besloten deel te nemen aan 
dit kampioenschap, bleven er — o wonder — vier over om de hal
ve en de ganse finales te betwisten : Duitsland, Sovjetunie, België 
en Hongarije. Dit was meteen de eindrangschikking. 

• 
Voor de eerste halve finale, Honganje-Sovjetunie (0-1) waren er 
maar een paar toeschouwers opgekomen. Zij kregen daarenboven 
geen waar voor hun geld. 

• 
De tweede halve finale België-Duitsland hebben wij ondanks de 
sluikreklame (waartegen wij bezwaren hebben) gevolgd op de 
televisie. De Belgen deden het niet slecht met hun 1-2 uitslag, 
maar de tweede versnelling volstond voor de Fritzen. Tot Heylens 
willen wij zeggen dat hij een vuil spelerken blijft, en tot Goethals 
dat een « boerke » uit Sint-Truiden soms toch waardevoller kan 
blijken dan een « greuite noem oit ne grande-quip ». 

• 
De battle voor de derde plaats, Belgie-Hongarije, door ons gewon
nen, hebben wij niet gezien, omdat wij die avond een «soupeeken» 
te versieren hadden. Tussen twaalf en één hebben wij de ober 
plichtsbewust gevraagd wie gewonnen had, maar de man had van-
zeleven nog geen « poot » op een voetbalterrein gezet en hij was 
niet van plan dat ooit te doen. Hij wist het dus niet, maar zijn 
Bourgogne was prima. 

• 
Wij waren niet dg enige afwezige op Standard. Er waren amper 
6000 betalende toeschouwers. Wij geven de mannen van « Les 
Sports » groot gelijk dat zij de afwezigen eens lekker onder hun 
botten gaven om hun gebrek aan liefde jegens het vaderland en 
Pol Van Himst. En dat zij geen centen meer hadden, met al die 
matchen, om een kaartje te kopen voor een onnozele 200 tisten, is 
flauwe kul. 's Anderendaags eens overslaan met middag-eten, en 
de zaak was vergeten geweest. 

• 
De fmale Duitsland-Sovjetunie (3-0) hebben wij wel gezien. Het 
Russisch voetbal lijkt ons, net als vele andere dingen in het « pa
radijs », te lijden aan verstarring. De nog jonge Duitse ploeg on
der de kundige leiding van de 26-jarige Beckenbauer op weg om 
een héél groot elftal te worden. De uitslag lijkt ons de waarde
verhouding goed weer te geven. 

Dat neemt niet weg dat twee van de drie Duitse doelpunten o.i. 
— en naar wij later vernamen ook volgens Rik de Saedeleer — 
ongeldig waren. Eén wegens handfout en één wegens buitenspel. 
En het derde was een kadootje op een zwak balletje vanwege de 
overigens goede keeper Rudakov. 

Hun gewoonte getrouw hebben de Russen op geen enkele wijze 
geprotesteerd tegen de beslissingen van de scheidsrechter. Dat 
hadden de Belgen eens moeten aan de hand krijgen. Na een on
betwistbare benadeling in de wedstrijd Glasgow-Moskou, een 
nieuwe benadeling in deze match. Willen zij het rolletje van de 
gelaten verongelijkte spelen ? Zijn zij inderdaad zo sportief ? 
Past hun passiviteit in de propagandarol die ook nu sportvedetten 
moeten spelen ? Mangelt het ons in het Westen aan objektiviteit 
en fair-play ? Wie zal het zeggen ? 

Na de overwinning van Beckenbauer en Co hebben de Duitse 
supporters andermaal — en weer veel te vroeg — het terrein be
stormd. Waren de Schotten in hun zattigheid gevaarlijk, hetzelfde 
kon niet gezegd worden van de Duitsers. Dit neemt niet weg dat 
er iets moet aan gedaan worden. 

En deze keer zagen de « Brusseleirs » de Duitse invasie liever dan 
in '40. Nu kwamen zij met « viel » harde, goede marken. 

Gezien het financiële sukses van heel het cirkus in ons vaderland 
maar pover was, is de kans groot dat de UEFA met haar show 
nooit meer naar onze kontreiën zal afzakken. Onze Belgische 
« offisjellen » kunnen zich misschien troosten met de gedachte 
dat een reisken naar het buitenland op kosten van de bond ten
slotte nog geen ramp is. 

Dockx heeft op het Hongaars doel geschoten. Met 2-1 werd België derde in de Europee eind
rangschikking. 

In elke sport waar geld bij 
te pas komt, bestaat korrup-
tie. Dat is hier zo, en dat is 
elders zo. Dat is nu zo, en 
vroeger, en later. Niemand 
kan dat verhinderen. 

Dat wil niet zeggen dat 
men niet zijn uiterste best 
rn,oet doen om korruptie te 
bestrijden met alle kracht 
waarover men beschikt. 
Niets hangt ons zo ellendig 
de keel uit als federaties — 
en die zijn er — die de kor
ruptie meer aanmoedigen 
dan bestrijder),. Wi] geloven 
en zijn er blij om dat de 
voetbalbond doet wat hij 
kan (maar dat is weinig) 
om schandalen, zoals er in 
het buitenland de laatste 
jaren gerezen zijn, te voor
komen. 

Of hij daarbij altijd han
dig te werk gaat, is e'en an
dere kwestie, en in verband 
daarmee wilden wij het 
even hebben over het re
cente « geval Waregem ». 

Men kent in grote trekken 
de feiten. Vóór een wed
strijd van Waregem ont
ving scheidsrechter Geluck, 
die de match mc>est leiden, 
in zijn herberg het bezoek 
van twee bestuursleden van 
Waregem. Naar het zeggen 
van Geluck zouden die twee 
erop aangestuurd hebben 
hem te overhalen om, de 
wedstrijd zodanig te leiden 
dat Waregem zou winnen. 
Geluck liet zich voor de 
match vervangen 'en diende 
klacht in. 

De bond heeft de zaak 
langdurig, en naar wij aan
nemen ook grondig, onder
zocht, en uitspraak geveld 
in deze zin : 

« De poging tot omkoperij 
wordt niet bewezen geacht, 
maar Waregem wordt toch 
veroordeeld tot 50.000 frank 
boete, en de twee betrokken 
bestuursleden worden ge
schorst ». 

jurisdiktie 
voetbal-

Hier kunnen wij niet zo 
go'ed meer volgen. 

De bond acht de feiten 
niet bewezen. Hebben de 
twee mannen zich maar wat 
interessant willen maken, ? 
Gold het slechts wat mis
plaatste en door Geluck 
verkeerd bekrepen « zwan-
zerij » ? Hadden de heren 
aan een te grote pint gesloe-
berd ? Ging Geluck ^If niet 
vrij uit van een zekere 
drang naar publiciteit ? Wij 
weten het niet. Feit is : 
poor de bond was er geen 
korruptie. Maar waarom 
straft hij dan de klub en de 
bestuursleden ? 

De bond zegt : « De be
stuursleden omdat zij uit 
het café van Geluck hadden 
moeten wegblijven, en de 
klub omdat zij zich niet ge-
desolidarizfeerd heeft van de 
twee mannen ». 

En nu kunnen wij nog 
minder volgen. 

Is het vorboden bij Ge
luck een pintje te gaan drin
ken ? Is men gebonden aan 
bepaalde data en bepaalde 
bindingen in klubverband 
om daar te mogen komen ? 
Gaat men alle bestuursle
den van alle klubs straffen 
als ze daar wat bier komen 
kopen ? 

En wat de klub betreft : 
waarom zou zij zich moeten 
d'esolidarizeren van de bei
de mannen als niet bewezen 
is (de bond zegt het zelf) 
dat ze iets misdeden ? Ster
ker : zou het feit dat de 
klub zich van de mannen 
desolidarizeerde door de 
bond niet precies als een be
wijs van schuld zijn geïn
terpreteerd ? 

Kortom, nu heeft men 
twee mannen gestraft om
dat zij een pint gingen drin
ken in een serieus café, en 
een klub omdat zij dat niet 
verboden heeft. Is dat niet 
pen beetje veel ijver aan de 
daq leggen ? 
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opgave nr 22 
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oplossing nr 21 

m . V l a m i n g e n , 

• • % | ""•«^9 GRATIS ADVIES 
1 ^ 1 J voor u w h y p o f h e e k -
^ • ^ l e n i n g e n ( I e e n 2e r.) 

en u w b o u w g r o n d k r e d i e t e n 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
n e e m k o n t a k t m e t o n s ! 

Kortr i jkse S t e e n w e g 304 
9 0 0 0 G E N T - Tel . 0 9 22 .88 .33 

v a n 9 tot 18 u. ('s zat. ges lo t . ) 
A g e n t e n e n m a k e l a a r s 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bi ihu lzen : Cogels Osy le l 73 

2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n 
Tel. ( 0 3 ) 36 10 .11 

G e n t 

1) Vaar tu ig - Insekt. — 2) U edele -
Orkaan - Sommige waarheden zi|n zo 
- Voorzetsel. — 3) Modder - Londense 
VOO. stad - Vorm van « ETEN » — 4) 
Tuig om een schip vast te leggen -
Frons goud - Spil. — 51 Vroegere RTB 
- Gevangenir - Slaginst iument - M u -
zieknoot — 5) Spaonse stad - Opera
zangeres - Deel van een gevangeniscel. 

7) Voorzetsel - Anagram van 
(c ROUW » - Onder andere - Getand 
werktu ig . — 8i Dwingeland - Mineraal 
- Muzieknoot — 9) Telwoord - Kel
tisch priester - Jongonsnaam - In orde. 

10) Voorzetsel - Voorste deel van de 
hals - Plant — H ) Pik - Twee k l i n 
kers - Soort ani i lope - Ter inzage. — 
12) Gebakje - Lumen - Klem hert. — 
13) Slede - Holte in een muur - Voer
tu ig - Element - Twee medeklinkers. — 
M) Muzieknoot - Vorm van « eten l) -
Jongensnaom - Nat ionale moatschappi). 
- 15) Legering VCD koper en t in - Be-
spoelt Heidelberg - Boot. — 16) Ana 
gram van MAO - T i , ! van Limburg -
Uitroep von pi jn - I to laanse stad — 
17) Lid van een bepaalde woesti|nstam 
- Vrouw met leeuwenlichcam - Waarne
ming door radiogolven. — 18) Riiks-
inst i tuut - VU-volksvertegenwoordiger -
Selenium - Dubbele medekl inker. — 19) 
Lentemaand - Slede - Engelse voormid
dag - Ex-stier - Voorzetsel. — 20) 
Bloedverwant langs moeders kan t - Ve-
netiaans beroep. 

vert ikaal : 

1) Reklame - Soort meeuw. — 2) Op-
stootie - Gemeente in de provincie Na 
men - Voetbalveld van Berchem. — 3) 
Gemeente in de provincie Groningen -
Muzieknoot - Daar - Europese hoo fd 
stad - Muzieknoot . — 4) Twee mede
kl inkers - Iers republikeins leger -
Skandinavische munteenheden - Broer 
van Kaïn. — 5) Twee medeklinkers -
Men heeft dood- en dagel i jkse. . . - Ons 
inziens - Spoorstaaf. — 6) Kasteel, 
burcht - Stad waar Clovis werd gedoopt 
- Mede. — 7) Fijne schaapwolken -
Door mekaar gegooid woord. — 8) 
Hulpfonds - Mast - Omgekeerd ezelge-
luid - Open plek in het bos. — 9) Ana 
gram van « TOOI » - Engelse heer -
Roem - Francis. — 10) Soort stof -
Stenen graf. — 11) Nieuw Testament -
Mast - Meisjesnaam. —• 12) Bloeiwijze 
rond een spil - Guido Gezel Ie - In e l 
kaar gevlochten ring.^ — 13) Zweedse 
jongensnaom - Nikkel - Godheid 
Eisenhower. — H ) Kloosterzuster - Twee 
medeklinkers - Anagram van « ROER s 
- Holte in de muur. — 15) Dhr - Ge
bakken p la t te steen - Centrale macht -
Lor, -—• 16) Vernis - Muzieknoot - Voor
historische gra fzu i l - Selenium — 17) 
Meisjesnaam - Onzin - Soldatendienst. 
— 18) Anagram van « MEI » - Weg. 
— 19) Baskische vruheidsstri jders - L id 
woord - Drang noch. . . - Voorzetsel, — 
20) Terugbl ikkend - Komponist van 
« Night en Day », 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE! 

.0^' .<^^ ̂
<r*^'^'' 

l̂ jWî "^ * ANANASSAP 
£\AS^P 

MAID 
100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg 

GEVO p.v.b.a. 

Churchilllaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

PROFITEER NU VAN HET ZOMERFESTIVAL 

succes kleiling Mf iVCfS 2é4o NiÊL^.TT7l.ni9 
• * • • • ^ # ^ " ^ B.T.W. Nr 510504.169 H.R.A. 61.500 

20.000 Gloednieuwe Kledingstukken 
aan CADEAUPRIJZEN ! ! 

VAN 20 TOT 6 0 % VERMINDERING 
GEDURENDE 14 DAGEN ALLEEN VOOR TROUWE 

KLANTEN EN «WIJ»-LEZERS 

in de andere b laden s fa r t deze ve rkoop eerst op 25 juni 

HAAL ER DUS VLUG DE BESTE KOOPfES U IT ! 
RESTAURANT B O O M . 

.LINDENBOS ö u u m » AARTSELAAR 

Um 1 bis 

^ ^ ^ ^ 

SPOORWEG 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

NIEL 

MEYERS 
RUIME PARKING 

DUIZENDEN Gouden Koopjes aan alle afdelingen 

NU VLUG NAAR S U C C E S K l e d i n g 
er IS echt « KOOP » te doen 

ENKELE VOORBEELDEN : 

HERENKOSTUMEN 
waarde tot 3.995 F 

NU vanaf 

1.750 F 
HEREN SPORTVESTONS 

waarde 1.495 F 
N U vanaf 

500 F 
Pracht BROEKEN HEREN 

waarde 695 F 
NU vanaf 

400 F 
Jongens en meisjes 

BLAZERS 
waarde 995 F 

500 F 
DAMESMANTELS 

waarde 2.995 F 
N U vanaf 

750 F 
DAMESKLEEDjES 

waarde 995 F 
N U vanaf 

200 F 
MEISjESMANTELS 

Honderden 
in alle maten 

uit te kiezen aan 

750 F 
Tientallen 

JONGENSKOSTUUMS 
van Ie kw. alle maten van 
4 tot 16 jaar - w. 2.250 F 

N U vanaf 

750 F 

MEISJESKLEEDJES 
vanaf 

150 F 
Massa's 

lONCENSBROEKEN 
vanaf 

150 F 
SCHORTEN en 

MEISJESBROEKEN 
vanaf 

99 F 
Volle rekken 

DAMESTAILLEURS en 
PAN-TAILLEURS 
waarde 2.995 F 

nu 995 F 
BROEKPAKKEN 

DAMES - ook « MARINE » 
waarde 1.995 F 

nu 950 F 
Honderden ROKKEN en 

DAMESBROEKEN 
vanaf 

200 F 
DAMES TUNIEKEN 

en BLOEZEN 
vanaf 

100 F 
HERENHEMDEN 

399 F - N U 

295 F 
HEREN-

REGENMANTELS 
1.995 F en 2.250 F - NU 

1.350 F 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur. 

Zon- en feestdagen gesloten. 

Zaterdag's tot 18 uur. 
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Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht' 
allerhande ! ! I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
TH IER BRAU HOF 

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

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

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

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

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. 03/31.20.37 - 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 i l . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende . Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
KESSENICH ; Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke • Tel. 050/502.96 

Binnenkort 3 n ieuwe THIER BRAU-HOVEN. ttz. : 
BERINGEN - MIDDELKERKE • en LANAKEN 

Wi j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v r o u w de keuken kan en le iden. — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet . - Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij ; ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo 

Vlaamse 
Handelaars 
en Zakenlui 

Neemt een advertentie in 
WIJ VLAAMS NATIONAAL 
ledere v^eek in 
« AANBEVOLEN HUIZEN » 
] kolom breedte 3 cm hoogte 
Tegen slechts 380 F plus BTW 
per maand. 

Publiciteitsdienst 
Antwerp Public Relations 
Hof ter Schriecklaan 33 
2600 BERCHEM - Antwerpen 

NA Tl Q N A LE LOTERIJ 
13de TRANCHE 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

i Trekking op 3 juli j 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE : 22 fr. 

RUIMT BANE, jOS V A N EYNDE.^ 
DE LEEUWEN DANSEN TOCH I 

1 . bedrukte vlaggen 
(klass. én moderne leeuw) katoen 
1,50m X 1,50m 425 F 
2,00m X 2,00m 714 F 

2. geborduurde vlaggen 
(klass. én moderne leeuw) 
1,00m X 1,00m 644 F 
1,45mx 1,45m 997 F 
1,45m X 2,00m 1.298 F 
2 ,00mx2 ,00m 1.711 F 
2,00m X 3,00m 2.213 F 
3,00m X 3,00m 3.009 F 
3,00m X 4,00m 4.337 F 

3. geborduurde wimpels 
(klass. én modern» leeuw) ny lon 
1,00mx2,50m (met lussen) 1.270 F 
1,00m x2,50m (met sloof) 1.160 F 

4. wollen franjes 
nylon franjes 

— B.T.W. inclusief — 

wol lany l 
537 r 
903 f 

ny lon wol lany l 
773 

1.298 
1.623 
2.183 
2.478 
4.130 
5.900 

wol lany l 
1.490 F 
1.420 F 

25 F/m. 
60 F/m. 

— In uw bestel l ing duidel i jk opgeven wat u wenst : a. een raam- of 
een mastvlag ; b. een klassieke of een moderne leeuwef iguur . 

— U betaalt, na ontvangst van de v lag , aan de f i rma die u de v lag 
mét de rekening toestuurde. De verzending gebeurt dus niet o n 
der rembours. 

NATIONALE BEVLAGGINGSAKTIE 
bestellingen : Tieltsestwg 12, 8780 OOSTROZEBEKE - Tel. 056/66073 
sekretariaat : Waterstraat 133, 9110 St-Amandsberg - Tel. 09/511583 

KOEiTCGEM 
K0EIKAMER8 

CIEPVflJISTUNNHüS 
KAMlONKOaJNS 

c a V O O S SUPEfiMASKTEN, INDUSTRIE i H VOEDINOSNMVE&HEID 

ETN JEURISSEN PYBA Oe Wlmerstraat 24 
Borgerhput/Antwerpen ,'Tel,: (03) 36.11.35-36.59.31 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat 47 

AALST 

DIRK MARTENS 
P.V.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

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

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen • 
stoelen en looprekken - schommels • kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulterultrustingen . plng-
oong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartlkelen - turngerel. 

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

sen - borden - tuinmeubelen - tulntchommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
Ced^murd opueJM, «rluad d««r 

•Bt ilMmfcNidiaa 
URKSTRAAT Jl, ANTWBRMN 

(Let op hel hulwiummer I) 
Talrfoon » •« M 

ALLE GLAZEN 
ALLE MONTUREN 

V M I ]mm TM dfi blii 110 V* kenini 

inéester 
kleermaker 

VERMEESCH 

iKÜEDINGm 

STEENHOtrWEHSVBST 
ANTWEHPEN 

Tel. 31.35.83 

IWflR 
UW 

ZQ'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN. 

2: 
3: 
Al 

Ti 

llOi 

ES 
uS 
U4i 
16i 

pi 
U9i 

ten huize franco zolang er 
voorraad is I 

LEEUWEN VLAG 
in kwal i te i t Ny lon of Wol Enkalon 

150x150 
200x200 
Aanbev. Port 
B.T.W. 10% 

418 
— 
27 
80 

-_ 
800 

59 
157 

525 1.006 

+ 1 V I . L. zel fk lever 25x35 van een 
waarde : 45 F, tegen terugbetal ing 
of stort ing op P.C. 10.29.28 A l le an
deren geb. of gedrukte kentekens, 
w impels of v laggen (kunstvtaggen) 
aan de voordel igste prijzen bij : 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 - 2410 HERENTALS 

Tel. (014)21.207 

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 pnjs 

begrepen 
— Trouwkleed kopen + kade van de firma + feestkleed als 

trouwgeschenk. 

Al onze artikelen kunnen SlcEDS AFZONDERLIJK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open iedere dag van 9 lol 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

het huis STANDING 

STANPIN& DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 6 

AAtsT Tel. 053/MB 
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BERICHT 
Van volgende week af gaat ons blad op 16 pagina's ver
schijnen, zoals elk jaar tijdens de zomer. We verzoeken 
onze medewerkers beleefd doch dringend daarmee reke
ning te willen houden en hun berichten dus zo beknopt 
mogelijk in te sturen via de arr. verantwoordelijken, aan 
wie wij vragen eveneens op de beknoptheid van de in
gestuurde tekst te willen waken. Dank bij voorbaat. 

DE REDAKTIE 

beweg ingsj^Jzer 
vtaefTi»natky>aal|̂ B 

TER ATTENTIE VAN DE AFDELINGSBESTUURSLEDEN 
Per 30 juni wordt de ledenhernieuwing afgeslo
ten. Voor leden die na deze datum afgerekend 
worden kan onze administratie niet instaan voor 
toezending van lidmaatschapskaarten 1973 vóór 
1 januari 1973. 

ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : JUNI 1972 
ANTWERPEN 
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. 
KONTICH 
Woensdag 28 juni : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsestwg 22, (tel. 37.1.3.32), van 19 tot 20 u. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
AANDACHT 

De afdelingssekretarissen die
nen er zorg om te dragen dat 
alle nog af te rekenen lidgel
den, o.a. « speciale-verhuizers-
leden-lijst » vóór 25 juni '72 af
gerekend worden (dubbel van 
lijst aan arr. sekr. Wim Claes-
sens). 

De afdelingssekretarissen die 
nog niet voldeden bij het na
zicht en terugzending van de 
« globaal-abonnementsgelden 
« Wij » dienen dit zonder nog 
verder uitstel onmiddellijk te 
regelen door terugzending aan 
arr. sekr. Wim Claessens. 

ANTWERPEN (Stad) 
Zondag 25 juni gaan we weer 

terug op straat met het specia-
J« nummer. Vertrek sekr. Wet-
str. 12 om 9 u. 30. Al onze be
stuursleden geven prompt ge
hoor aan de oproep van hun 
mandatarissen, die zoals vori
ge keer weer zeker allen zullen 
aanwezig zijn. 
DIENSTBETOON 
Alle dagen op uw sekretariaat 
tijdens de openingsuren. Voor 
^ e c i a l e gevallen kan men best 
terecht op maandag van 16 tot 
20 u., dan is er steeds een volks
vert. aanwezig. 

Voor COO-gevallen gelieve te 
tel. naar dr. De Boel 33.97.90 of 
Fr. De Laet 38.66.92. 
KOLPORTAGE 

Een herhaling van zaterdag 
3 juni, nu op zondag 25 juni. 
Vertrek sekretariaat om 9 u. 30, 
Wetstr. 12. Onze afdelingsbe
stuursleden en propagandisten 
geven voor de twee keer ge
hoor aan de oproep van onze 
mandatarissen om de kolporta-
ge met het speciaal nummer te 
laten welgelukken. Met drie 
parlementairen en acht ge-
nieenteraadsleden zullen we 
eens te meer een sterke kolpor-
tageploeg in lijn stellen. 
KLEURENFOLDER 

Hebt u het al in uw bus ge
had ? Als u het goed vindt, wil 
dan ook eens een steentje bij
dragen in die hoge kosten. In 
80.000 bussen, 't is geen klein 
beetje. 

VAKANTIE 
Deur dicht op dinsdag 1 au

gustus. Terug open op maandag 
28 augustus. Briefwisseling 
blijft beantwoord. 
SPECIALE BROCHURE 
« Uitdaging aan 62% Belgen ». 
Verkrijgbaar op het sekretari
aat tegen 10 fr. het nummer. 
Zoveel keer 5 fr. en wij zullen 
ze wel bussen. PC nr 15.02 van 
Eural Bank Antw. voor reke-
ningnr 2/0494 van VU Antwer
pen Stad. 
BALEN-OLMEN 
ZOMERBAL 

Heden zaterdag 24 juni in 
zaal « De Zwaan », Markt, Ol
men. Orkest : De Mini's. 

Steun onze zieke... kas ! 

BERCHEM 
LEDENWERVING 

Onze ledenwerving was een 
sukses. Meer dan 100 nieuwe 
leden heten wij hartelijk wel
kom, 
11 JULI-VIERING 

De gemeente Berchem nodigt 
alle inwoners uit op de 11 juli-
viering die doorgaat in de zaal 
« Alphensdal » (naij Berchem 
stadion) op maandag 26 juni 
te 20 u. 30. Gast : Jef Burm. 
DIENSTBETOON 

Tijdens de vakantie kan men 
altijd terecht bij enkele man
datarissen na telefonisch kon-
takt. 

BERLAAR 
11 JULI 

Ook in onze gemeente be
staat een kern van het « Natio
naal Bevlaggingskomitee ». U 
kunt er reeds voor enkele hon
derd frank een mooie leeuwe-
vlag aanschaffen. 

Inlichtingen bij : Constant 
De Laet, Meistr 4, tel. 82.17.68 ; 
Paul De BeLser, Aarschotsebaan 
185, tel. 82.18.89 ; lic. Rosa De 
Wilde, Smidstr. 36, tel.82.18.55 
en ir. Bertiel Lambrecht, Ite-
gembaan 148, tel. 82.13.74. 

BOECHOUT VREMDE 
IJZERBEDEVAART 

2 juli. Per autocar. Dringend 
kontakt opnemen met sekr. 
Flor Van Praet, Provinciestwg 
363, Boechout. 

BORGERHOÜT 
VLAGGENAKTIE 

Neem uw besluit om voortaan 
aan uw eigen woonst de Leeuw 

te hijsen. Bestel nog heden : 
zeer mooie nylon vlag (1.40 x 
1,30 m) aan 300 fr. bij gemeen
teraadslid Frans Dirks, Karel 
Van den Oeverstr. 26, 2200 Bor
gerhout, tel. 36.38.94. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u 
terecht op de maandelijkse zit-
dag van COO-voorzitter Staf 
Kiebooms en gemeenteraadslid 
Peer Van Nuffelen op dinsdag 
20 juni van 20 tot 21 u. in zaal 
« Riviera », Jozef Reusenlei 
(Centrum). 
VLAGGENAKTIE -

De IJzerbedevaart en de 
Vlaams-nationale feestdag zijn 
in aantocht. Lezers of lezeres
sen die nog niet over een Leeu-
wevlag beschikken, krijgen de 
kans er zich een aan te schaffen 
tegen uiterst voordelige voor
waarden. Ook stickers met de 
Vlaamse Leeuw en autokente-
kens (VL) zijn beschikbaar. J. 
Peustjens, tel. 21.24.70, bezorgt 
u alles op eenvoudig verzoek. 

BROECHEM 
IJZERBEDEVAART 

2 juli 1972. Vertrek te Broe-
chem om 6 u., stopplaatsen te 
Ranst, Wommelgem en zo nodig 
nog andere. Terugkeer voor
zien rond 21 t. Inschrijven ui
terlijk voor 25 juni. Prijs : 120 
fr. per deelnemer (reis en 
drinkgeld inbegrepen). 

UITSTAP 
De plaatselijke afdeling over

weegt de organisatie van een 
familiale uitstap. De Voer
streek en de forellenkwekerij 
is ons doel. Een rustige uitstap 
die gemakkelijk in familiever
band kan gebeuren en waaraan 
kinderen gemakkelijk kunnen 
deelnemen. Datum : 21 of 22 
juli. Leden en lezers van «Wij» 
'krijgen nog afzonderlijk be
richt. 
VLAGGENAKTIE 

Mogen wij aan al onze leden 
en lezers vragen op 2 en 11 juli 
te vlaggen met de leeuwevlag. 

en optreden van de grote dame 
uit de kleinkunst. Lea Cousin 
met o.a. 'n 11 juli-lied in avant-
première. 
VUJO 

Wij houden volgende week
ends vrij : 1-2 juli voor de IJzer
bedevaart en 8-9 juli voor een 
voettocht met onbekende be
stemming en VOO»- de 11 juli-
viering in « Drie Eiken ». 

HERENTALS 
IJZERBEDEVAART 

Op 2 juli met autocar. In
schrijving : lokaal « Kempen-
land », Stationsplein 9, tel. 014/ 
230.33 : Rik Verheyen, Kleer-
roos 57 en August Van Genech-
ten, Stationsstr. 27. Deelname : 
150 fr. en 75 fr. voor kinderen. 
Vertrek : 6 u. Terug rond 20 u. 
Met bezoek aan een badstad 
na de bedevaart. 
VUJO 

Er wordt een bus ingelegd 
naar de IJzerbedevaart op 2 ju
li, uitsluitend voor jongeren. 
Inschrijving : Paul Peeters, Mo-
lenvest 54, tel. 24.635. Deelna
me in kosten : 150 fr. 
11 JULI-VIERING 

Op vrijdag 7 juli te 20 u. in 
lokaal «Kempenland», Stations
plein 9. 
DIENSTBETOON 

Sen. Wim Jorisen : elke 3de 
maandag in « De Zalm », Grote 
Markt, vanaf 19 u. 

Volksvert. Jo Belmans : elke 
2de dinsdag in «Kempenland», 
vanaf 21 u. 

GEMEENTE EKEREN 

Bij het gemeentebestuur 
van Ekeren is een plaats 
van 

ONGESCHOOLD 
WERKMAN 

te begeven. 

Toepassing van de voor
keurrechten. Inlichtingen en 

VLAGGENAKTIE 
Uw leeuw ligt klaar bij Lode 

Verreyt, Azalealei 42, tel. : 
55.23.32. 
PROBLEMEN ? 

Onze mandatarissen kunnen 
u wellicht helpen : J an Lernout 
Parklaan 2, tel. 55.34.73 ; Joost 
Goris. Beekhoekstr. 83, tel, 
55.38.94 ; Guido Verheyden, 
Groenenborglei, tel. 55.26.71 ; 
COO-gevallen : Frans Van Ei
sen, J.F. Gellincklaan 95, tel . 
55.55.88. 

Haast u want ze gaan weldra 
even op vakantie. 

KALMTHOUT 
GEMEENTERAAD 

Ons gemeenteraadslid Louis 
Verhaert uit Nieuwmoer, heeft 
op 65 jaar het goede voorbeeld 
gegeven en zijn plaats afge
staan aan zijn opvolger Jef Bos-
mans. Harteli jke dank Louis 
Verhaert , voor alle werk dat 
ge alleen moest verzetten ge
durende die vele jaren. We ho
pen dat Jef Bosmans dezelfde 
moed zal opbrengen, en weft-
sen hem sukses in de zetel van 
de Louis. 
LEEUWEVLAG 

We stellen vast dat op 11 juH 
er te weinig leeuwen wapperen 
te Kalmthout. Daar is aan t e 
verhelpen, telefoneer onmiddel
lijk naar nummer 66.86.51 of 
66.74.59. 

KONTICH 
IJZERBEDEVAART 

VOS-Kontich gaat per auto
car naar de IJzerbedevaart . In 
de namiddag wordt een u i t s tap 
naar Dhoppe voorzien. Inschrij
vingen bij de bestuursleden 
van VOS en in lokaal Alcazar, 
tel. 57.13.52. 
VLAGGENAKTIE 

Leeuwevlaggen zijn altijd in 
voorraad op het plaatselijk se
kre tar iaa t van de nat, bevlag-
gingsaktie, Kosterijstr. 6. 
DIENSTBETOON 

Volksvert. R. Mattheyssens : 
woensdag 28 juni van 19 tot 20 
u. in lokaal Alcazar, assistentie 
van gemeenteraadslid Jef 
Steur s. 

Alle dagen, liefst na telefo
nische afspraak, provincie- en 
gemeenteraadslid Jef Steurs , 
Edegemse Stwg 87 ,tel. 57.10.27 J 
gemeenteraadslid Juu l Tolle
neer, Gemeenteplein 11, , tel . 
57.00,71 ; COO-lid René Jae-
ken, Witvrouwenveldstr . 14^ 
tel. 57.14.03 en COO-lid mev». 
Lisette van Herreweghe, Ede
gemse Stwg 105, tel . 57.08.85. 

Voor eventuele hulp bij het 
invullen van u w belastingsfor
mulieren komt u terecht bi j 
Mon Van den Hauwe, IJzer-
maalberg 29, tel. 57.33.11. 
TREKTOCHT 

Als ontspannend slot van he t 
werkjaar '71-'72 nemen wij , op 
Zondag 25 juni a.s. deel aan de 
jaarlijkse wandeling van de 
plaatselijke VTB-afdeling in ' t 
Hoogveen. Vertrek te 6 u. 30 
aan de St.-Maartenskerk en bij*-
eenkomst te 9 u. op de parkeer
plaats van de Baraque Michel, 
VUJO 

Het bestuur van onze jonge
renwerking werd verruimd, ge
volg van een immer groeiende 
belangstelling. Huidige samen
stelling : koördinator-voorz. : 
Luc Verbeeck ; sekr. : Greet 
Van den Bergh ; schatbew. : 
Gerda Jaeken ; verslaggever : 
(3uido Torfs ; kontaktman : 
Dirk Bogaerts en Mark Ver
beeck ;dienst jeugdraad : Karl 
Dumont. 
AMNESTIEVOETTOCHT 

Vujo-Kontich organiseert een 
vierdagse amnestievoettocht 
Antwerpen-Diksmuide t e r ge
legenheid van de IJzerbede
vaart . Ver t rek op donderdag 
29 juni te 9 u. op de GroenpL 
te Antwerpen. Iedereen kan 
deelnemen door het betalen 
van 100 fr. Hierin is begrepen : 
slaapgelegenheid, eten, drank 
en verzekering voor 4 dagen. 
•Verder zorgen wij voor een 
mobiele keuken en een ambu-
lantiedienst voor alle pijnlijke 
voetjes. Inschrijvingen bij : 
Greet Van den Bergh, Kruisst ï . 
10, tel . 57.17.34 ; in lokaal Alca^ 
zar, Mechelse s twg 22, teL 
57.13.52 en op de Groenplaat» 
op donderdag 29 juni vóór he t 
ver t rek te 9 u. 

KONINGSHOOIKT 
IJZERBEDEVAART 

Wie wil mee naa r de IJzerbe
devaart en 's namiddags be
zoek aan zee ? Onze afdeling 
legt een autobus in. Om 7 u. 
ver t rek aan de kerk in J e u l 
Pri js 120 fr. Inschrijven bij Jo» 
Goris, Mechelbaan 19, tel. 03/, 
82.13,16. 

KOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND 

VAN EKEREN 

Bij de COO van Ekeren zijn vaste betrekkingen te 

begeven van : hovenier (geschoold werkman) -

onderhoudswerkman (geoefend werkman). 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op het secreta
riaat der COO, Veltwijcklaan 130. 

Aanvragen met de nodige bewijsstukken Pe richten aan de 
Heer Voorzitter der COO vóór 25 juli 1972. 

str. en aan de St. Mart inuskerk 
(met 3 of 4 autobussen. Twee 
autobussen rijden 's namiddags 
naar Brugge. Een autobus (Vos
sen) blijft in Diksmuide. Een 
atobus rijdt 's namiddags naar 
Overmere-Donk. Inschrijving 
Vlaamse Kring. Jeugdclub Die 
Leu en VOS. 

EDEGEM 
11 JULI-VIERING 

Op zondag 9 juli viert de 
Vlaams Nationale gemeenschap 
van Edegem onze nationale 
feestdag. Programma : 's na
middags vanaf 14 u. vri j klein-
kunstpodium voor jongeren in 
« Drie Eiken » ; 's avonds om 
20 u. koi'te akademische zitting 

IJZERBEDEVAART 
Zondag 2 juli. Pri js ; 140 fr. 

Inschrijven bij Jos Van den 
Nieuwenhof, St. Bernardsestwg 
793, tel. 27.28.48. 
HUWELIJK 

Op 1 juli t reedt Ludo Pichal 
in het huwelijk. Beste wensen. 

HOVE 
IJZERBEDEVAART 

Het « Gewestelijk IJzerbede-
aartkomitee Mortsel en omstre
ken » legt weer autocars in die 
zoals gewoonlijk de bedevaar
ders van Hove zullen opladen. 
Inschrijven bij de Miei in de 
« Reinaert », Mortselsestwg 21, 
tel. 55.39.21. 

BORSBEEK 
KOLPORTAGE 

Op 10 juni werd in Borsbeek 
gekolporteerd met de speciale 
uitgave van « Wij ». De 110 be
schikbare nummers werden in 
3 uur tijds verkocht door 4 pro
pagandisten. 
IJZERBEDEVAART 

Op 2 juli a.s. mag niemand 
ontbreken in Diksmuide. We 
rijden met eigen wagens. Le
den die over geen wagen be
schikken en wensen mee te rei
zen, kunnen hun naam opgeven 
ij een der bestuursleden ; er 
zal dan gezorgd worden voor 
plaats in één der deelnemende 
wagens. Vertrek om 7 u. 30 
aan het gemeentehuis. Na de 
bedevaart naar Nieuwpoort. 

DEUENE 
GROOT-ANTWERPEN 

Donderdag 7 juni had een 
suksesvolle ledenvergadering 
plaats over het tema « Groot 
Antwerpen Nu ». Onze jonge 
volksvert. André De Beul 
kwam spreken voor een talrijk 
opgekomen publiek. Een be
hoorlijk beheer van de haven 
en de uitbreiding op de Linker
oever, verhogen nog in gevoe
liger mate, de nodzaak van de
ze agglomeratievorming. Ty
pisch is, dat ook hier de Volks
unie de spits afbijt ! 
JONGERENWERKING 

De jongerenwerking draait 
op volle toeren. Belangstellen
den kunnen zich wenden tot de 
h. Leo Thijs, Schotenstwg 95 
te Deume. 

DUFFEL 
GULDENSPORENVIERING 

Morgen zondag 25 juni. Do
mein De Locht, te 20 : kulturele 
avond en als gastspreker : prof. 
Derinne. 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 2 juli om 6 u. 30 ver
trek bij Paul Mathieu, Handel-
str. en aan de St. Mart inuskerk 
(met 3 of 4 autobussen. Twee 
autobussen rijden 's namiddags 
naar Brugge. Een autobus (Vos
sen) blijft in Diksmuide. Een 
atobus rijdt 's namiddags naar 
Overmere-Donk. Inschrijving 
Vlaamse Kring. Jeugdclub Die 
Leu en VOS. 

EDEGEM 
11 JULI-VIERING 

Op zondag 9 juli viert de 
Vlaams Nationale gemeenschap 
van Edegem onze nationale 
feestdag. Programma : 's na
middags vanaf 14 u. vri j klein-
kunstpodium voor jongeren in 
« Drie Eiken » ; 's avonds om 
20 u. koi'te akademische zitting 

voorwaarden zijn te beko
men op de gemeentesecreta
rie. Aanvragen met de no
dige bewijsstukken te rich
ten aan de heer Burgemees
ter van Ekeren vóór 20 juli 
1972. 

HEIST-OP-DEN-BERG 
FEEST 

De wijk Heist Goor verkeer
de twee dagen in feeststem
ming om de terugkeer van 
Frank Van Roosbroeck, die 25 
jaar in China weerhouden werd 
18 jaar met een verplicht ver
blijf en 5 jaar in de gevangenis. 
Er was een ontvangst op het 
stadhuis, een optocht en er wa
ren volksspelen. Sen. Wim Jo-
rissen, die aan de hand van een 
interpellatie en van mondelin
ge vragen sterk voor de terug
keer geijverd had was aanwe
zig, evenals prov. raadslid dr. 
J a n Moons en de VU-gemeente-
raadsleden van Booischot, dat 
grenst aan Heist-Goor. Het 
werd twee dagen een overom-
peling die Frank Van Roos
broeck, zijn gezin en zijn grote 
familie nog lang zal heugen. 

HINGENE 
KOLPORTAGE 

Als eerste in een reeks van te 
bewerken dorpen van Klein 
Brabant kwam Hingene aan de 
beurt. De verschillende afdelin
gen van Klein Brabant s taken 
een handje toe zodat op korte 
tijd meer dan 150 boekjes kon
den verkocht worden. Volgende 
tocht gaat door in Puurs . Hel
pers steeds welkom. 

HOBOKEN 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 25 juni, kol-
portage met 't bijzonder «Wij»-
nummer in de wijk « Nachte-
galenhof ». Bijeenkomst « Ma
zurka », Heidestr 256 te 10 u. 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 2 juli. Pri js ; 140 fr. 
Inschrijven bij Jos Van den 
Nieuwenhof, St. Bernardsestwg 
793, tel. 27.28.48. 
HUWELIJK 

Op 1 juli t reedt Ludo Pichal 
in het huwelijk. Beste wensen. 

HOVE 
IJZERBEDEVAART 

Het « Gewestelijk IJzerbede-
aartkomitee Mortsel en omstre
ken » legt weer autocars in die 
zoals gewoonlijk de bedevaar
ders van Hove zullen opladen. 
Inschrijven bij de Miei in de 
« Reinaert », Mortselsestwg 21, 
tel. 55.39.21. 
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MERKSEM 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven bij Monique in 
« Tijl », Jan Vinken, Aklier-
bouwstr. 71 of Karel Van Bo-
ckel, St. Lutgardisstr. 56, tel. 
45.57.77. Dit laatste adres is ook 
voor wie zich nog een leeuwe
vaan wil aanschaffen. Mooie 
vlaggen in nylon, praktisch on-
verslijtbaar, 1,40 x 1,40 m. aan 
280 fr. Stok of raamvlag naar 
keuze. Kunnen ook bij de waar
din van « Tijl » besteld worden. 

Voor de bedevaarders die 
met eigen wagen rijden, affi-
chen of plakbanden voor de 
achterruit , eveneens kentekens 
en programmas zijn te verkrij
gen in Tijl, of bij J an Vinken, 
Akkerbouwstr . 71, tel. 45.49.13. 

MOL 
IJZERBEDEVAART 

Op 2 juli. Vanuit Mol wor
den ook bedevaartbussen in
gelegd. Naargelang het aantal 
deelnemers zullen opstapplaat
sen voorzien worden op de ge
huchten. Er wordt afgereisd 
omstreeks 6 u., om terug te zijn 
rond 18 u. Reiskosten tot 16 
jaar : 100 fr ; boven de 16 iaar : 
150 fr. 

MORTSEL 
IJZERBEDEVAART 

Reis per luxe autocar van 't 
« Gewestelijk IJzerbedevaart-
komitee-Mortsel ». Zondag 2 ju
li ver t rekken wij te 6 u. 30 aan 
't oud gemeentehuis van Mort-
sel. Reissom 225 fr. 
80 LENTEN 

Maandag 26 juni wordt één 
onzer afdelings-ouderdomsde-
kens, en zeer gewaardeerde me . 
dewerker, onze t rouwe vriend 
Frans De wil « tachtig jaar ». 
Uit het har t wensen VU-afde-
ling en bes tuur u, te r gelegen
heid van deze verjaardag, nog 
vele aangename jaren aan de 
zijde van u w geachte echtge
note, en in onze Mortelse VU-
vriendenkring. 
VLAGENAKTIE 

Uw nylon leeuwevaandel 
(270 fr.), 1.50 X 1.50 m. ligt bij 
Wim Claessens, Pastoor Deens-
str. 19, klaar. Bestel nog heden. 

NIEL-SCHELLE 
IJZERBEDEVAART 

Vertrekuren : Hemiksem : 
muziekschool 6 u. 15, Post St. 
Bernard 6u.20 ; Schelle, Fabio-
lalaan (Kapelstraat) 6 u. 25 ; 
Niel, Kruisweg 6 u. 30, Helle-
gat 6 u. 35 ; Boom, Markt 6 u. 
40 ; Terhagen, Kerk 6 u. 45 ; 
Rumst, Kerk 6 u. 50. 
DIENSTBETOON 

Buiten het normale dienstbe
toon van elke vrijdagavond, 
door onze vrienden Jos De Koek 
en Frans De Meulemeester, zal 
kortelings de specialist t e r za
ke Jos De Graef één donder
dagavond per maand in het 
sekretariaat , Antwerpsestr . 186, 
zitdag houden voor de zelf
standigen, die moeilijkheden 
ondervinden met de BTW. 

RUMST 
VLAGGENAKTIE 

In het rood-gele Rurast waar 
een Leeuwenvlag, vooral op het 
gemeentehuis ten strengste ver
boden is gaan we op 2 en 11 ju
li aan kleurenverwisseling doen 
We vervangen het rood door 
het zwart, zodat die dagen alle 
s traten geel-zwart zien van de 
« beest » uit te hangen. Wie 
nog geen Leeuwenvlag heeft 
kan er zich één aanschaffen bij 
alle bestursleden. 
IJZERBEDEVAART 

Zie berichtgeving onder Niel-
Schelle a.u.b. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Telkens op zaterdag van 10 
tot 12 u. door burgemeester K. 
Ver Berne op het gemeentehuis 
en op donderdag vah 19 u. 30 tot 
20 u. door schepen J. Hanssen 
eveneens op het gemeentehuis. 

TURNHOUT 
IJZERBEDEVAART 

Voor de bedevaart van 2 juli 
heeft de afdeling Turnhout een 
bus ingelegd naa r Diksmuide. 
Inschrijven vóór 18 juni bij Ka-
re l Willemsen, Jakob Smitsstr. 
15, Turnhout, tel. 014/46534 of 
Swat Van Houten, tel. 014/ 
42969 en 42305. 135 fr. per per
soon. Vertrek om 6 u. aan het 
gemeentehuis Oud-Turnhout, 
verdere opstapplaatsen : Turn-
houts kursaal 6 u. 10 ; Treinsta-
tie : 6 u. 15 ; Koningin Astrid-
laan 6 u. 20 ; Vosselaar-kerk 6 
u. 30 ; Vosselaar Edelweis 6 u. 
35. Terug om 20 u. 

WIJNEGEM 
GULDENSPORENVIERING 

Zaterdag 24 juni : gezellig sa
menzijn in het kasteel Wijne-
eemhof (park) . ' 

Zondag 25 juni : Vlaams Na
tionale plechtigheid in het park 
met medewerking van de keur-
groep FRO en de muziekkapel 
van de Chiro. De feestrede zal 
uitgesproken worden door 
volksvert. Willy Kuijpers. 

Vergeet vooral niet te vlag
gen tijdens dit weekeind en op 
11 juli zelf. Leeuwevlaggen van 
270 fr. in nylon (1,50 x 1,5 Om) 
te verkrijgen op het sekretari
aat of bij L. Blom, Marktplein 
23. 
IJZERBEDEVAART 

Wij vertrekken om 7 u. op de 
Markt te Wijnegem. Terug om
streeks 23 u. De reison kosten 
bedragen slechts 110 fr. en die
nen te worden betaalt bij in
schrijving, uitsluitend in het 
Vleminckhof. 

WILRIJK 
WIJ VLAGGEN... 

... op 2 juli (IJzerbedevaart) 
en natuurl i jk op 11 juli. Wie 
nog geen « beest » heeft kan er 
zich een aanschaffen bij Guy 
of Jozef Eggermont, Hulststr 
18, Wilrijk (tel. 28.05.62) die 
verder ook alle inlichtingen 
over formaat en prijs bezorgen. 
GEMEENTERAAD 

Laatste gemeenteraad voor de 
vakantie, uitzonderlijk niet op 
donderdag, maar op maandag 
3 juli te 20 u. Alvast 2 VU-in-
terpellaties op de agenda ; 
Walter Decoene over « Bescher-
inm van de bevolking tegen
over de willekeur waarmee de 
TV-distributie wordt aange
bracht » en Hugo Jacobs over 
« Pet i t ie bewoners Monikken-
plein en omgeving ». Verdere 
dagorde vanaf donderdagavond 
29 juni bij Pol Van der Gucht, 
J. Moretuslei 362, tel. 27.79.70. 
IJZERBEDEVAART 

Er blijven nog enkele plaat
sen over in de bus. Inschrijven 
(dringend) bij Mia Damen-Se-
gers, Koolhofstr 4, tel. 28.15.17. 
VIGNETTEN 

Vignetten (20 fr.) ten voorde
le van de nationale betoging 
« Stop Brussel » op 15 oktober 
a.s. te Vilvoorde, zijn vanaf nu 
verkri jgbaar bij Guido Egger
mont, Hulstr. 18, tel. 28.05.62 en 
bij Ludo Cautreels, Vredelaan 
65, tel. 27.03.18. Schaf u één of 
meer van deze vignetten aan, 
u helpt er niet enkel de beto
ging mee op gang komen, maar 
u steunt er ook de Vujo mee. 

WOMMELGEM 
NAAR DIKSMUIDE 

Voor deelnemers die dit jaar 
hun wagen eens wensen thuis 
te laten, legt het « Broechems 
IJzerbedevaartkomitee » twee 
autocars in. Inlichtingen bij 
Staf Van Looveren, Welkomstr. 
116, Wommelgem. Wij houden 
u trouwens op de hoogte. 

brabant 

BRUSSEL-HALLE-
VILVOORDE 
STATUTAIRE BESTUURS-
VERKIEZINGEN 

De afdelingsbestuursverkie
zingen moeten gehouden wor
den tussen 15 september en 15 
november 1972. Nochtans vra
gen wij u dat dit liefst vóór 
5 oktober zou gebeuren. 

Het samenvoegen van de 
nieuwe arr. r aad en de verkie
zing van he t nieuwe arr. be
stuur moet geschieden vóór 15 
december van dit jaar. 

Ieder die lid is vóór 1 juli e.k. 
mag deelnemen aan deze ver
kiezingen. Deze nieuwe leden 
moeten ten laatste op vrijdag 
7 juli binnen zijn op het alge
meen sekretariaat . 

De afdelingen die dit jaar ge
sticht zijn of dit jaar een be-
stuursverkiezing hebben gehad, 
kunnen bij het arr. bestuur een 
aanvraag indienen om ontsla
gen te worden van deze verkie
zingen. Deze aanvraag is abso
luut noodzakelijk. 

AFFLIGEM (Hekelgem) 
GULDENSPORENVIERING 

Op zaterdag 8 juli. Vanaf 16 
u., Guldensporenzoektocht voor 
jong en oud. Vertrek aan elk 
van de 4 parochiekerken ; 19 u., 
Guldensporenmis in de nieuwe 
abdijkerk en om 19 u. 45 ; Gul-
densporenfeest op de abdijhoe
ve, met medewerking van de 
muziekmaatschappijen en ko
ren van Hekelgem. Sporentor-
nooi voor voordracht en wel
sprekendheid. Uitreiking Spo-
rentrofee aan winnende ge
meente. Gelegenheid tot lan
delijke maltijd. Tienerbar. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
O V E R U S E : 
Maandag 26 juni om 20 u. in « Café van het Gemeentehuis », (Mar
cel De Broyer en Vik Anciaux). 
GROOT-BIJGAARDEN : 
Maandag 26 juni van 19 tot 20 u., bij De Ridder, Brusselsestr. 376 
(Bob Maes). 
LONDERZEEL: 
Dinsdag 27 juni van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café « Centrum », (Paul 
Peeters en Vik Anciaux). 
MOLLEM : 
Woensdag 28 juni van 20 tot 21 u. bij Karel Van den Houtte. (E. 
De Facq). 
BUIZINGEN : 
Dinsdag 27 juni van 20 tot 21 u., in lokaal « De Welkom » (E. De 
Facq). 
ST GENESIUS RODE : 
Maandag 26 juni van 21 tot 22 u., in café « De Dragonder », Dra
gonderstraat, (Lieve De Wit en Vik Anciaux). 
ZELLIK : 
Maandag 26 juni van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in café « De Zwaan ». 
(Bob Maes). 

BRUSSEL 
IJZERBEDEVAART 
Op zondag 2 juli. Vertrek te 
7 u. 15 stipt aan ons lokaal. De 
reis gaat door het Pajottenland 
en het zuiden der beide Vlaan
deren met een kort oponthoud. 
Met uw aller medewerking ho
pen wij tijdig Diksmuide te 
bereiken om na de plechtig
heid onze reis naar behoren te 
kunnen afwerken. Wij vertrek
ken te 14 u. 45 over Veurne 
naar Duinkei ke, de stad van 
Jan Bart. Daar verwacht ons 
de kapitein van de enig mooie 
boot om met ons de haven van 
Duinkerke te bezichtigen. We 
vervolgen daarna onze reis 
doorheen het schilderachtige 
Frans Vlaanderen. 

Leden : 400 fr., niet-leden 450 
fr. 

Inschrijvingen vóór dinsdag 
27 juni in ons lokaal. Voor de 
niet-leden graag een voorschot 
van 200 fr. 

DIEGEM 
11 JULI-VIERING 

Heden zaterdag 24 juni te 18 
u. in de zaal Milde, Kerkstr . 22 
te Diegem. Het gekende zang
koor « St. Cecialia » uit Peut ie 
zal dit feest opluisteren met 
volksliederen uit verschillende 
landen. Flor Grammens en dr. 
Vic Anciaux zullen de feest-
redenen houden. Na dit offici
eel gedeelte is er voor iedereen 
een gezellig samenzijn met 
zang, dans en muziek. 
IJZERBEDEVAART 

Wij reizen per bus vanuit 
Diegem. Prijs : 150 fr. Vertrek 
om 7 u. aan de kerk. Na de 
plechtigheid gaan we naar het 
At t rakt iepark te Brugge waar 
er een feest is met een Ober-
bayern-orkest. 
VLAGGENAKTIE 

Bestellingen komen regelma
tig binnen. Er kunnen nog 
steeds vlaggen besteld worden 
op ons sekretariaat : Stef Van-
poucke, Haachtsestwg 56, Die
gem. 

HALLE (Fed.) 
KOLPORTAGE 

Onze eerste federatiekolpor-
tage kende een zeer bevredi
gend verloop. Wij verkochten 
met een tiental kolporteurs, 
waaronder federatieraadslid J. 
Denayer en federatieschepene 
F. Adang, in de voor de Volks
unie zeer moeilijke randge
meente Ruisbroek, op een paar 
uurtjes tijd bijna 100 nummers 
van de speciale kolportageuit-
gave van « Wij ». 

HEKELGEM-ESSENE 
IJZERBEDEVAART 

In samenwerking met kultu-
rele- en jeugdbewegingen, met 
Jong CVP en VU, legt het 
IJzerbedevaartkomitee op zon
dag 2 juli een busreis in. Prijs : 
120 fr. (fooi bestuurder inbe
grepen) ; kinderen onder de 14 
jaar : 70 fr. Schrijf zo vlug mo
gelijk in bij : Ar thur De Schrij
ver, Brusselbaan 89, Hekelgem 
of bij Jan Van Goethem, Belle-
str. 87, Hekelgem, PCR 3104.11 

HEVERLEE 
SOC. DIENTSBETOON 

Volgende leden staan steeds 
ter beschikking : sen. Van Hae-
gendoren, G. Gezellelaan 63, 
tel. : 245.45 ; gemeenteraadsle
den Alice Vloeberghs-De Roo, 
St. Jorislaan 12, tel. 270.37 en 
Frans Aerts, Kapelberg 19, tel 
336.31 en COO-lid Hugo Lorent 
St. Jansbergstwa 37. te! 321 34 

KAPELLEN-OP-DEN-BOS-
NIEUWENRODE-
RAMSDONK 
KOLPORTAGE 

Zondag 25 juni om 10 u. 30 
in St. Jozefkring. Wij verkopen 
het speciale blad van « Wij » 
huis aan huis. 

IJZERBEDEVAART 
Programma : 6u., statr aan 

St. Jozefkring te Kapelle-op-
den-Bos : 6 u. 15, start aan kerk 
Nieuwenrode ; 7 u. 30, even uit
stappen (ontbijt) ; 11 u., bede-

ASSE (Fed.) 
VU ROEPT RAAD BIJEEN 

De VU-fraktie heeft samen 
met de Rode Leeuwen de fe-
deratieraad laten samenroepen. 
Er staan heelwat prangende 
punten op het programma zo
dat een sterke VU-aanwezig-
heid nodig is. Maandag 26 juni 
om 20u. m het gemeentehuis 
van Asse. 

LEUVEN (Arr.) 
IJZERBEDEVAART 

Algemene koördinatie voor 
de busreis naar Diksmuide ligt 
bij André Van Hoof, Overwin
ningsstraat 24, Kessel-Lo, tel. 
27014. Reisgeld : 135 fr., jonge
ren (tot 21 jaar) : 90 fr. 

Reeds bekende opstapplaat
sen : Leuven : stadsschouw
burg, 7 u. ; Herent, kerk, 7 u. ; 
Kessel-Lo : Gemeenteplein, 6 
u. 45 ; Heverlee, kerk Krieken-
bos, 6 u. 15 ; Bierbeek, Kerk
plein, 6 u. 45. 
GULDENSPORENVIERING 

Op 8 juli in de Stadsschouw
burg te Leuven om 20u30. Ver
lenen hun medewerking : keur-
groep Tijl, de Vaganten, diri
gent Lode Dieltjens, presenta
tie Annemie Coppieters, alge
mene leiding Bert Muysewin-
kel. Kaarten aan 20 of 50 fr. bij 
André Van Hoof, Overwin-
ningsstr. 24, Kessel-Lo ; VTB-
kantoor, Bontgenotenlaan, Leu
ven ; Davidsfonds, Blijde Ir 
komststr. 79, Leuven. 

LONDERZEEL 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 24 juni, over 
het gebied Londerzeel. Samen
komst met de propagandisten 
in de « Egmont », Kerkstr. te 
15 u. Wie mee wie, wordt daar 
verwacht. 
IJZERBEDEVAART 

Er ver t rekt op zondag 2 juli 
een autocar te 7 u. stipt aan de 
St. Kristoffelkerk, en om 7 u. 
10 aan de St. Jozefskerk. Deel
name in de onkosten : 100 fr. 
en 50 fr. voor jongeren onder 
de 18 jaar. 
11 JULI-VIERING 

Gezellig samenzijn op zater
dag 8 juli in de zaal «Hooghuis» 
te Londerzeel-Heide. Program
ma : bijeenkomst te 19 u. bij 
«Beth» (geboortehuis van Wal
schap). Korte optocht, daarna 
etentje. Samenzang, vendel-
zwaaien, volksdans. Feestrede 
door Nelly Maes. Tussenkomst 
in de onkosten : 75 fr. per per
soon. Vanaf 22 u. volksbal met 
disc-jockey voor iedereen. In
schrijvingen voor deelname 
aan het feestmaal ten laatste 
binnensturen tegen 30 juni. 
VLAGGENAKTIE 

Leeuwevlaggen en -wimpels 
tegen uitzonderlijke gunstige 
prijzen te verkrijgen bij de 
plaatselijke bestuursleden. 

MACHELEN 
IJZERBEDEVAART 

Er zal in samenwerking met 
de mensen van Diegem een au
tocar ingelegd worden. Inschrij
ven bij Mark Demeyer, Diegem-
str. 42, tel. 51.28.71. Uur en, 
plaats worden u nog afzonder
lijk medegedeeld. 
VOLKSVERGADERING 
9 JUNI 1972 

Voor een ruime belangstel
ling sprak onze voorz. Jos De-
coster het welkomwoord en gaf 
een interessante uiteenzeting 
over de parlements- en federa
tieverkiezingen. Aan de hand 
van cijfers wees hij op de voor
uitgang van de Volksunie in 
onze gemeente. Sen. Bob Maes 
gaf in een bonte uiteenzetting 
de politieke toestand in ons 

land. Hij schetste de werking 
van Kamer en Senaat en het 
werk dat de Volksunie verzet 
om degelijke wetsvoorstellen 
in te dienen. 

OVERUSE 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. Vik Anciaux komt 
te Overijse op maandag 26 juni 
om 20 u., in « Café van het Ge
meentehuis ». Een gelegenheid 
om persoonlijk met dr. Anciaux 
te praten, te discussiëren en 
uw problemen voor te leggen. 
Emiel Dewaet, schepen van 
Overijse en Marcel De Broyer, 
federatieschepen staan ter uwer 
beschikking. Zowel ruimteli jke 
ordening, grondbeleid, huisves
ting, serristen- en midden
standsproblemen enz, komen 
ter sprake. Voorz. Marcel Do-
minet, sekr. Raoul Vandercee-
len kunnen u helpen bij te
werkstelling en arbeidsproble
men. Bij dezelfde gelegenheid 
verschaft Dirk Hiers u alle in
lichtingen over de Vlaamse Zie
kenkas. Ook de jongeren wor
den verwacht. Wij starten met 
Vujo en verwachten u stellig. 

SCHEPDAAL 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 2 juli is de plaats van 
iedere Vlaming op de IJzerbe
devaart te Diksmuide. Wij rei
zen per bus naar Diksmuide en 
darna naar de Safari te leper. 
Laat u dringend inschrijven bij 
Delbroek Guy, Geraardbergse-
str. 56, tel. 52.34.19 of bij Bil-
looye Armand, Kapelleveld 3. 

ST-KATHERINA-LOMBEEK 
IJZERBEDEVAART 

Wij organiseren onze jaar
lijkse reis naar Diksmuide sa
men met de afdeling Schepdaal. 
Na de IJzerbedevaart zullen 
wij doorreizen naar de kust. In
schrijvingen en inlichtingen : 
herberg « Uilenspiegel », tel. 
521345. 
GULDENSPORENVIERING 

Op 11 juli om 20 u. in ons lo
kaal, gezellige avond bij een 
goeie pint Lambik van 't vat. 
Mevrouw Maes verzorgt het 
programma, zang en voordracht 
(jaarlijkse tradit ie). 
AUTOSNELWEG 

De afdeling heeft beslist om 
rond het eventueel ontwerp 
van de autobaan Antwerpen-
Bergen, die dwars door onze 
gemeente gaat, een sterk door
gevoerde protestaktie te voe. 
ren. Een volledige bladzijde 
werd hieraan gewijd in ons pas 
verschenen plaatselijk tijd
schrift « Levet Scone » waarin 
we met klem protesteren. De 
heren Thiebaut Werner, Van 
den Broeck Willy en De Backer 
Laurent, afgevaardigden van 
het bestuur, hebben een onder
houd gehad met schepen van 
openbare werken Plat teu Ge
rard die samen met het ge
meentebestuur onze protestmo
tie aanvaardde. Later zal onze 
afdeling nog meer akties op 
touw zetten. 

VILVOORDE 
IJZERBEDEVAART 

VTB-VAB-Vilvoorde legt een 
bus in naar Diksmuide. In
schrijvingen in het kantoor van 
de VTB en in boekhandel Tijl. 
Prijs : 150 fr. 

oost-ylaanderen 

AALTER-LOTENHULLE 

IJZERBEDEVAART 
Twee autocars werden bespro

ken. Alle leden zullen een in
schrijvingsformulier ontvan
gen. 

BALDÖEM-GAVERE 
11 JULI 

Strijdvergadering op 11 juli 
te 20 u. in zaal « Oberbayern » 
te Scheldewindeke. Spreker : 
Valere De Pauw. Kleinkunst : 
't Kliekske (volledig program
ma). Omlijsting : Jagerskapel 
(Gent). Toegang : 40 fr. Kaar
ten bij dr Meysman (tel. 751485) 
en Piet De Pauw (tel. 213206). 

DEINZE 
ARR. KOLPORTAGE 

Zondag 25 juni te Deinze. Sa-
menkamst om 9 u. 30 in café 
Rossbrau, Markt 129. Alle af
delingen worden verzocht hun 
eigen nummers mee te bren
gen (speciale uitgave van 
« Wij »). Verdere inlichtingen 
KOLPORTAGE 
MEETJESLAND 

Op zondag 25 juni aan de 
hoofdkerk te Zelzate om 9 u. 30. 
Wij verkopen het speciale kol-
portagenummer van « Wij ». 
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DENDERMONDE (Arr.) 
KOLPORTAGE 

Op zondag 4 juni werd een 
arr. kolportage op touw gezet 
te Overmere-Donk. In het to
taal werden daar 113 ex. ver
kocht, waarvan de afd. Grem-
bergen er 56 voor zijn rekening 
nam. De stoot kwam echter de 
week nadien uit de afd. Den-
dermonde zelf. Zij kolporteer-
den op de verlichte Avond-
markt te Dendermonde en ver
kochten er 182 ex. 

Vooruitzichten : Waasmun
ster : deze week huis-aan-huis ; 
Hamme: op de verlichte Avond-
markt op 30 juni ; Gi'embergen: 
dit weerkend ; Wetteren : mor
gen zondag 25 juni in Wetteren-
ten-Ede om 9 u. 30, café Georges 
De Wilde, over de Scheldebrug. 
AKTIE AAN 
DENDERMONDE STATION 

Door het soc. dienstbetoon 
A. Geerinck werd donderdag 
11. een aktie op touw gezet aan 
he t station van Dendermonde. 
Vanaf het vertrek van de eer
ste trein werden aan de reizi
gers pamfletten uitgedeeld. De 
inhoud van deze pamfletten 
kan kort worden samengevat : 
de toestand op de BRT werd 
aangeklaagd met o.m. het niet 
uitzenden van de voetbalwed
strijd op woensdag ; in scherpe 
bewoordingen op het schrijnend 
tekort aan voldoende rijtuigen 
aan de treins op de lijn Den-
dermon de-Brussel. 
11 JULI-VIERING 

In verschillende afdelingen in 
het arr. Dendermonde worden 
in het weekend voorafgaand 
aan Vlaanderens hoogdag 11 
juli-vieringen georganiseerd. , 
Wetteren : Fr. Baert komt spre
ken ; Zele : met de Vaganten, 
radio-schoolkoor, vendelzwaai-
en, enz. ; Wieze : Vlaamse 
Klub ; Grembergen : gratis 
etentje voor de leden, met gele-
genheidspreker. 

Voor meer inlichtingen : tel. 
238.89 te Grembergen (verantw. 
propaganda). 

GENT EEKLO (Vujo) 
IJZERBEDEVAART 

Onze bus vertrekt om 7 u. 
aan café Driekoningen op St. 
Amandsberg en of 7 u. 30 aan 
de Roeland, en dit op 2 juli e.k. 
Inschrijvingen : in de Roeland 
of tel. naar Huguette De Blee-
cker, Tolhuislaan 15, Gent. nr. 
25.64.87. De bus wordt ingelegd 
VOETTOCHT 

De VUJO-dapperen die het 
te voet wagen, vertrekken op 
vrijdag 30 juni aan de Pinte-
laan De lijst hangt eveneens in 
Roeland. Onze bus brengt jul
lie behouden op 2 juli naar 
Gent terug. 

GENT 
KOLPORTAGE 

VU-Gent bracht tijdens de 
kolportage-toernee op zondag 
18 juni 195 inummers van het 
speciaal nummer aan de man 
of aan de vrouw. En dit in min
der dan 2 uur, in de buurt van 
de Brugse Poort. 
TUBERIES LOUIS JULTEN 

Het VU-bestuur publiceerde 
een protestmotie i.v.m. de 
sluiting, en die verscheen in 
verschillende kranten. Raads
lid Guido Deroo interpelleerde 
een onwetend stadsbestuur over 
de zaak. Vorige dinsdagavond 
verspreidden we duizend pam
fletten in de buurt Voor-Muide, 
om de bewoners te vertellen, 
wat de kranten en sindikale 
bladen angstvallig verzwijgen. 

GENTBRUGGE 
GEMEENTERAAD 

Woensdag 28 juni e.k. te 19 
u. in het gemeentehuis, Ka-
steelstr. met o.m. een VU-inter-
pellatie over moraliteitsversla-
gen bij aanwerving van ge
meentepersoneel. Zoals steeds 
worden veel belangstellenden 
verwacht. 

GREMBERGEN 
SOC. DIENSTBETOON 
VU-VOLKSVERT. 
A. GEERINCK 

In praktisch alle gemeenten 
van het arr. Dendermonde wor
den vanaf juni zitdagen gehou
den. Het is voor de volksvert. 
praktisch onmogelijk deze zit
dagen persoonlijk zelf te doen, 
daar hij zich tenvolle inzet als 
burgemeester van Zele én als 
volksvert. Daarom werd een 
sekretaris benoemd die alle za
ken betreffende het dienstbe
toon in naam van dr Geerinck 
zal doen. Hij staat steeds ten 
dienste van allen die op dit soc. 
dienstbetoon beroep doen. De 
lijst der zitdagen wordt iedere 
week in de voornaamste week
bladen gepubliceerd. 

Het sekretariaat is gevestigd 
bij Segers Achiel, Bakkerstr . 
67, Grembergen, tel. 052/238.89. 
Buiten de zitdagen staat de se
kretaris ter beschikking van 
iedereen in het sekretariaat. 
(Gelieve echter eerst even te 
telefoneren). 

HELDERGEM AAIGEM 
IJZERBEDEVAART 

Per bus op 2 juli. Vertrek 
aan het huis van Urbain De 
Grave te 6 u. 55 en aan de Gou
den Koterhaak (Heldergem) te 
7 u. Deelname : 100 fr., fooi en 
kenteken inbegrepen. Inschrij
vingen bij de bestuursleden. 

HEUSDEN 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek aan de Tramstatie. 
Insclirijvingen ten laatste op 
dinsdag 27 juni bij Daniel Cre-
pain (sekr. Goossenaertskring), 
Reukenwegel IB, tel. 52.93.79. 
Telefoneer naar VU-Heusden, 
tel. 52.73.88. De bus stopt ook 
aan kruispunt « De Leeuw » 
(Brusselse stwg, Melle). Prijs ; 
100 fr. Samenkomst om 7 u. 30, 
vertrek te 7 u. 45 stipt. 

LEDEBERG (Kanton) 
KOLPORTAGE 

Met de steun van prov. raads
lid Van Ooteghem en de ge
meenteraadsleden mevr. De 
Caster-Buyl, Depestele, De 
pestele. De Moor en Van Mee-
nen verkochten onze propagan
disten in 2 uur tijds 186 num
mers van het speciale nummer 
« Wij » in een huis-aan-huis-
verkoop in de gemeente DesteL 
bergen. 

LEDEBERG 
GEMEENTERAAD 

Bij de gemeenteraadszii-oing 
van dinsdag 6 juni 1972, heeft 
VU-raadslid, mevr. J. De Cas
ter-Buyl, andermaal het Colle
ge van Burgemeester en Sche
penen geïnterpelleerd in ver
band met het veel besproken 
appartementsgebouw « Espla-
nada-Scaldis-Belvedère » aan 
rijk publiek, alsook de pers wa
de Belle Vuewijk. Het zeer tal-
ren aandachtige toehoorders 
aan een circa 1 1/2 uur duren
de interpellatie, waarbij mevr. 
De Caster-Buyl de talrijke grie
ven van de eigenaars en bewo
ners van het appartementsge
bouw naar voren bracht, alsook 
heel wat scherpe vragen stelde 
in verband met de door het ge
meentebestuur te voeren con
trole over de afwerking van 
het gebouw. De burgemeester 
die het zelfs niet nodig had ge
vonden het dossier mede te 
brengen, kon op geen enkele 
vraag een afdoend antwoord ge
ven. Wel bewees de burgemees
ter een kampioen te zijn in het 
uitschelden, beledigen en be
dreigen (o.a. met gerechterlijke 
procedures) van de interpellan-
te. die echter onverstoord ver
der vragen stelde. Dat het pu
bliek, verontwaardigd over de 
houding van de burgemeester, 
openbaar zijn afkeuring liet 
horen, was heel normaal. Het 
voorstel van mevr. De Caster-
Buyl, op 't einde van de inter
pellatie, tot aanstelling van een 
deskundige om de gebreken 
va nhet gebouw vast te stellen, 
werd afgewezen. Wel zal een 
gemeentelijke commissie een 
onderzoek instellen. 

MERELBEKE 
KOLPORTAGE 

Opnieuw kolporteerden we 
met de brochure « Uitdaging » 
in onze gemeente. Om deze 
werkelijk goed te bewerken 
heben we op zijn minst geno
men 5 kolportagedagen nodig, 
zo waren we nu aan de slag in 
de wijk « Plataan » en verkoch
ten er met 12 man 120 ex. De 
volgende bewerking moeten 
we gezien de jaarlijkse kermis 
en de daarop volgende IJzerbe-
devart verschuiven naar zondag 
9 juli. Meer nieuws daarover 
volgt. 
DE GRIFFOEN 

Morgen zondag 25 juni een 
ganse dag in het reservaat «De 
Westhoek » met onze trekkers-
groep. Vertrek aan de kerk te 
Merelbeke om 8 u. 30. Middag
maal te Adinkerke, knapzak of 
in snackbar naar eigen goed
dunken. 
11 JULI-VIERING 

Onder het motto « Voor een 
leefbaar Vlaanderen » herdenkt 
Merelbeke op zondag 9 juli de 
Slag der Guldensporen. Onder 
de auspieciën van de Merel-
beekse kul tuurraad en in sa
menwerking met alle gemeen
telijke organisaties gaat deze 
dag door in het Gemeentelijk 

Instituut, Potaardeberg 59. Be
gin te 14 u. 30. Animatie met 
« 't Kliekske ». 

MOORSEL 
IJZERBEDEVAART 

Per bus op 2 juli. Vertrek te 
7 u. Bijdrage : 110 fr. VU-leden 

NIEUWKERKEN 
KOLPORTAGE 

Op de kolportagedag van 18 
juni werden 200 nummers vlot 
verkocht. Topverkopers : Mark 
Wijmeersch en sen. Coppieters, 
ieder met 32 ex. en Guido Wa
terschoot met 26 ex. 

SCHOONAARDE 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 2 juli vertrekt de VU-
Schoonaarde om 7 u. (Gemeen
tehuis). Na de plechtigheid om 

ST. NIKLAAS (Arr.) 
VOLGENDE KOLPORTAGES 

Zaterdag 24 juni te Rupel-
monde. 

Zondag 25 juni te Steendorp 
door de Scheldekant. 

Zondag 25 juni te Stekene 
door St. Niklaas. 

WAARSCHOOT-SLEIDINGE 
KOLPORTAGE 

Zondag 25 juni te Zelzate. De 
leden uit Waarschoot en Slei-
dinge komen te 9 u. bijeen bij 
F. Van Holderbeke, Stationsstr. 
6. 

ZELE 
IJZERBEDEVAART 

Nog enkele plaatsen/beschik
baar in onze autobus die op 2 
juli om 8 u. stipt ver t rekt aan 
ons lokaal naar de IJzerbede
vaart . De prijs is 100 fr. Vlug 
inschrijven in café « Pallieter ». 
VADERKENSDAG 

Kregen de vrouwelijke ou
derlingen van het rustoord 
« Beukenhof » met moederkens-
dag een ruiker bloemen aange
boden door het afdelingsbestuur 
van de VU, dan was het nu de 
beurt aan de mannen die, ter 
gelegenheid van vaderkensdag, 
allen een geschenk (rookgerief) 
mochten ontvangen. 
KENTEKENS 

Deze zijn nog steeds in grote 
massa voorradig op het afde-
lingssekretariaat of in ons lo
kaal « Pallieter ». 
GEBOORTE 

Hartelijke gelukwensen aan 
onze sekretaris en mevr. Hu-
bert Temmerman-Smet met de 
geboorte van hun tweede doch
tertje dat de naam Ria ontving. 
STREEKPERS 

Deze week verschijnt ons 4de 
nummer van ons streekblad 
« De Klodde », dat in al de hui
zen (6.000 ex.) van onze ge
meente wordt verspreid. 

ZULTE-OLSENE 
IJZERBEDEVAART 

De karavaan van personen
wagens en bussen ver t rekt te 
Olsene om 7 u. 45 en te Zulte 
om 8 u. Inschrijvingen voor de 
bussen bij Geert Beirlaen, 
Staatsbaan 111 te Zulte. 

west-vlaanderen 

BRUGGE (Arr.) 
VUJO - KALENDER 

2juli : fietstocht naar de 
IJzerbedevaart , samen met Vu-
jo-Zedelgem en Torhout. Vujo's 
die gebonden zijn aan een 
kroost sluiten per wagen aan 
bij de Joe Englishkaravaan, in
gericht door de VOK. 

8 juli : 's namiddags fietstocht 
met Vujo-Zedelgem en 's avonds 
aldaar tee-dansant (in het Cen
t rum) . Toegang gratis. 

20 augustus : uitstap naar 
Antwerpen (Vogelenmarkt, Ru-
benshuis en Poesjenellenkel-
der) samen met Vu j o-Gent. 
Onthaal door Vujo-Antwerpen. 

Juli-augustus : 6 X « ten hui
ze van.. . » bij VU-mandataris-
sen, met filmopnamen. Weke
lijks zwemurtje in Interbad en 
voetbalmatschen (nog spelers 
gevraagd : opgeven bij Ar-
noud (55067). 

September : deelname aan 
de week van het Leefmilieu, in
gericht door Brugse jeudraad. 

8 of 15 oktober : studiedag 
over de « Sociologische aspek-
ten van het druggebruik » met 
bevoegde professoren en men
sen uit de praktijk. 

Oktober : kaderdag over « In
tegraal federalisme », in voor
bereiding van het nationaal 
Vujo-kongres. 

Deze week deed Vujo haar 
aanvraag om opname van een 
vertegenwoordiger in de Stede
lijke Jeugdraad. 

DIKSMUIDE 
GULDENSPORENVIERING 

Onze afdeling heeft op zich 
genomen het 11 julifeest te or
ganiseren, en wel in het Vlaams 
Huis te Diksmuide op 10 juli 
's avonds. Toespraken zullen ge
houden worden door sen. Ge
rard Siegers, gemeenteraadslid 
Joost Tryhou. Het kabaret « 7e 
Knoopsgat » zorgt voor ont
spanning, en Annemie Vlae-
minck met Toon Majeur voor 
deklamatie. Datum vrijhouden. 

GULLEGEM 
KUNSTAVOND 

Op 10 juli richt de afdeling 
Gullegem een kleinkunstavond 
in met Willem Vermandere om 
20 u. in zaal Hondschote. 

lEPER 
VLAAMSE VROUWEN lEPER 

Zondag 9 juli richt de VVI 'n 
fietsenrally in. Afstand onge
veer 15 km. Vertrek vanaf 13 u. 
30 aan het Jeugdstadium. In
schrijving : leden 20 fr., niet-
lede n30 fr. Aankomst aan 
« Het Belfort ». Mooie prijzen 
te winnen. Iedereen mag deel
nemen. 
KOLPORTAGE 

25 juni : Woesten, Elverdin-
ge, Oostvleteren. 

9 juli : Zonnebeke, Passen-
dale. 

16 juli : Zillebeke, Hollebeke, 
Zandvoorde. 

23 juli : Geluwe, Geluveld, 
Beselare. 

30 juli : Mesen, Wijtschate, 
Voormezele. 

IZEGEM 
KOLPORTAGE 

Vandag zaterdag om 14 u. in 
IZegem-centrum. Samenkomst 
in het Vlaams Huis. 

KORTRIJK (Arr.) 
ARR. KADERDAG 
25 JUNI 1972 

Alle kaderleden en belang
stellenden worden verwacht op 
deze arr. kaderdag die doorgaat 
in « 1302 » te Kortrijk. 

Programma : 10 u. : referaat 
« Fusies, Agglomeraties, Fede
raties » door Michel Servaes, 
gemeenteraadslid te Mechelen 
en voorzitter van de Statuten
kommissie ; 11 u. 30 : vragen-
halfuurtje ; 14 u. 30 : « Fusie 
Brugge met randgemeenten, 
historiek en gevolgen » door 
sen. Guido Van In, gemeente
raadslid te Brugge ; 15 u. 30 : 
« Mogelijke fuzies in het arron
dissement » door arr. voorz. 
Joel Tahon, gemeenteraadslid 
te Menen ; einde om 16 u. 30. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

In ons lokaal « 1302 », Burg. 
Reynaertstr . 9 zijn leeuwevlag-
gen te bekomen. Er is een aan
tal vlaggen voorradig. Andere 
kunnen mits tijdig te bestellen 
nog bekomen worden . 

KORTRIJK 
11 JULI-VIERING 

Op 11 juli om 20 u, in lokaal 
« 1302 », Burg. Reynaertstr . 9 te 
Kortri jk ; sprekers : mevr. Nel
ly Maes, volksvert. en dhr. Bob 
Maes, sen. Iedereen hartelijk 
welkom. 

LAUWE 
G. SLEGERS 

In samenwerking me<, het 
Dosfelinstituut richt de Vujo 
een gespreksavond in met sen. 
Gerard Siegers over « Arbeids-
belangen en Vakbonden » op 
donderdag 29 juni om 20 u. 

NIEUWPOORT 
BESTUUR 

In vervanging van Fred La-
plasse werd door ons bestuur 
René Desaever aangeduid als 
sekretaris, die deze funktie ook 
aanvaard heeft. Als nieuw be
stuurslid werd reeds eerder in 
het jaar Albert Lycke gekoöp-
teerd, die van René Desaever 
de propaganda overnam. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
ZEEZANGFEEST 

Het Zeezangfeest, thans voor 
de 3e maal, is in de stad Oos
tende telkens een indrukwek
kende manifestatie van Vlaams 
bewustzijn, waaraan talrijke in
woners van buiten Oostende 
deelnemen. Het arr. bestuur 
nodigt hiermede dan ook alle 
Volksunieleden van alle afde
lingen uit, om talrijk aanwezig 
te zijn op deze manifestatie. 
Het spoort de leden aan, reeds 
thans, de plaatsbesprekingen 
te doen, liefst bij het VTB-

VAB-kantoor, Kerkstr., Oosten
de. We geven rendez-vous op 
11 juli om 21 u. in het Kursaal 
te Oostende. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
OVERLIJDEN 

Onze jonge afdeling werd 
reeds getroffen door het over
lijden van een trouw lid : Al
bert Van Leke, visser. Hij werd 
onder ruime belangstelling op 
dinsdag 12 juni ten grave ge
dragen. Tussen de aanwezigen 
merkte men op mevr. Vanhout-
te, voorz., mevr. Defurme, als
mede kamerl id Miei Vansteen-
kiste en gemeenteraadslid J. 
Nagels. Onze innige deelne
ming aan alle naastbestaanden. 
FINANCIES 

Bij de stichting van onze af
deling deden de vijf gemeente
raadsleden allen een duit in 
het zakje en ontvingen we nog 
een schenking van 500 fr. Alle 
toekomstige weldoeners willen 
we even "t adres van onze pen
ningmeester signaleren : Al
bert Joseph, Jakob Besagestr. 
29, Oostende. Ook andere be
stuursleden nemen uw bijdrage 
graag in ontvangst. 

ROESELARE 
VUJO 
Wie mocht denken dat de Vujo-
sloebers bij de pakken blijven 
zitten kan even kennis nemen 
van onze aktiviteiten tussen 13 
mei en 10 juni : deelname aan 
de betoging « Red de duinen 
van De Panne » ; met een volle 
bus naar het Vlaams Nationaal 
Zangfeest ; alle zelfstandigen 
kregen een briefje in de bus 
met een beknopt verslag van 
de Programmadag voor Zelf
standigen en Landbouwers ; 
hulp bij het verspreiden van 
« Wij in Roeselare ». Verder 
werden de spieren losgegooid 
tijdens een fietstocht en in een 
zwempartijtje. 
TOEKOMSTPLANNEN 

Naast enkele plannen die in 
de maak zijn mag de Roese-
laarse goegemeente zich de ko
mende maanden aan het vol
gende verwachten : 

Jeugdaktie : enquête onder 
de jeugdbewegingen met daar
opvolgende aktie. Roeselare 
schijnt in vergelijking met an
dere steden en gemeenten zijn 
jeugdbewegingen wat te mis
kennen, 

Kolportage ; de speciale kol-
portagebrochure zal ook door 
Vujo aan de man gebracht wor
den. 

Vujo-klevers : vanaf juli be
schikken we over 1000 zelfkle
vers die we in een minimum 
van tijd zullen proberen aan 
simpatisanten op te solferen. 
Pri js : 20 fr. Mochten andere 
Vuj o-kernen belangstelling to
nen voor deze klevers, dan kun
nen ze het gewenste aantal be
stellen tegen de inkoopprijs bij 
Rik Hoornaert, Beverenstwg 50 
te Roeslare, tel. 051/263.17. 

IJzerbedevart : Vujo organi
seert een voet- en fietstocht 
naar de IJzerbedevaart op 1 ju
li. Vertrek van de voettocht te 
13 u. en van de fietstocht te 15 
u. op de Grote Markt. Kontakt 
wordt opgenomen met de 
jeugdbewegingen om mee te 
doen. Deelnemingskartjes wor
den verkocht aan 50 fr. per 
stuk, rechtgevend op toegang 
tot de IJzervlakte en op slaap
gelegenheid op een «boerhof». 

Zwemmen : elke zaterdag 
om 19 u. 30 verzameling aan 
de Vagant. 

Nog nooit van Vujo gehoord? 
Aansluiten ! Sekretar iaat : Rik 
Hoornaert, Beverenstwg 50, tel . 
263.17 en bij Rudo Van Leuven, 
Spanjestr. 29, Rumbeke, t€l. 
213.19. 

STENE 
GULDENSPORENVIERING 

Bij gelegenheid van de gul-
densporenfeesten wordt er in 
de kerk van Stene-Dorp op za
terdag 9 juli een speciale Eu
charistieviering voorzien voor 
Vlaanderen en zijn belangen. 

TIELT 
KOLPORTAGE 

Op 13 juli van 19 tot 21 u. te 
Pit tem. 

ZWEVEGEM 
IJZERBEDEVAART 

Op 2 juli richt de VU afd. 
Zwevegem een reis in naar de 
IJzerbedevaart . Ver t rek om 8 
u. 30 aan café Sportwereld, Ote-
gemstr. Prijs 80 fr. voor de eer
ste twee personen, volgende 50 
fr. Inschrijvingen bij de sekre
taris André Decroos, St. 
Amandstr. 29 of bij een van de 
bestuursleden. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Alvorens een gitaar te kopen, 
kom uw keuze maken bij 

DE MONTE 
Adegemstraaf 9 - 2800 Mechelen 

Tel. 015/150.34 

Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 
Tel. 016/310.50 

Deskundige voorlichting ! 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismiin 44 te OOSTENDE 

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

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist luiste tijd 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 

INTERNATIONAAL OPTIEK 
Europese modebrillen 

Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder )AN DE MOOR 
VU-gemeenteraadslid - Tel 52 01.22 

DRANKHUIS BErAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 

Kortrljksestraat ^ MENEN 

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schil

derwerk - Verven 
Speciale prijzen voor «Wii»-Iezers 

J. WILLEMS 
Ernest Jouretlaan 57 - Edegem 

Tel. 57.32.80 

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

Tel. 011/65.188 en 66.477 

Staatsbaan 1 • HALEN 
Tel. 013/41.742 en 41.743 

MIELE - AEG - LINDE 

ESTHETICA 
Schoonheidsinstituut 
Parfumerieartikelen 

Dambruggestraat 55 - Antwerpen 
Tel. 33.72.99 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 • Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 

UW KLEUREN T.V TECHNICUS 
Koop bij ons in vertrouwen 

Weverij* V A N HOUTE 

Tapijten - Vaste vloerbekleding 
Woolmark . Nylon - Draion 

Garantiemerk «Prado» - «V.T.W.» 

VLAAMSE TAPIITWEVERIJ 
Broekstraat 138/140 - 9160 Hamme 

Tel. 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 

bij Carnotstraat en Turnhoutsebaan 
Keizerstraat (Markt • Ternat) 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I 
De Ideale oplossing bij : 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel. 058/526.29 

8458 OOSTDUINKERKE 

— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 
Verhuring • Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

M E T V O L K S W A G E N 
G E E N P R O B L E M E N 

Garage ST JOZEF 
(BERT C.) 

Assesteenweg, 117 
1740 TERNAT 

Cafe-Restaurant DE PLUIM 
OVERMERE-DONK 

wordt opnieuw uitgebaat door de 
FAMILIE LATEIR 

vanaf 19 mei 1972 
ONZE SPECIALITEIT Paling in 
't groen met verse tuinkruiden 

Tel. (09)79.51.51 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat 34. RUMST 
Veerstraat 91 RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

Vlamingen die van Blankenberge 
houden, U kunt terecht bij 

A. SCHERPEREEL - DECNÖOP 

PENSION BRITANNIQUE 
De Smet de Naeyerlaan 6 

8370 Blankenberge - Tel. 050 42230 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Koud en warm buffet 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag . woensdag 
Bellestraat 49 . HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

STEEDS WELKOM IN 

't KREKELHOF 
HET DRANKHUIS MET SFEER 

Dpen vanaf 14u. Elke dinsd. geslot. 

Brusselbaan 11 - GOOIK 
Tel. (054)34.857 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 

Voorbeeld : kostuum kopen, 
EEN GRATIS 

Dendermondse steenweg 276 
AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

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

CORTHALS 
Kattestraat 20 . Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis van de 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van wafels 

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

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

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

Bezoek de herberg 

« UILENSPIEGEL » 
Laurenf DE BACKER 

Kerkstraat 26 
1742 St-Katharlna-Lombeek 

Lokaal van de 
plaatselijke Volksunie-afdeling 

In het golvend Pa|ottenland 
HET 'laams huis 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.49 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051/612.84 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a/d Schelde 

Het huis met familietraditie 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag, vrijd 15u totzat. 15u 

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

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraa» 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Te Oostende 
Hotel - pension Richard 

Boekareststr. 10 - Tel. 059/779.77 
KAMER & ONTBIJT of VOL of 

1/2 PENSION. 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekolgem 

tel. 053/67190 
MODERNE EN STIJLMEUBELEN 

KEUKENINRICHTINGEN 
Vertrouwelijk adres 

ERKEND VERDELER keukens ALNO 
en SIE MATIC 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

CARROSSERIE 

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

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris J WEYN? 
Leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. buiten de Kathelljnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verlichtingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

Alle schilder- en behangwerken 
Vloerbekleding 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67889 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - Antwerpen 

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. 

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

Alle herstellingen 
Nieuwbaan 120 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67919 

VERZEKERINGEN VAN ALLE AARD I 
LENINGEN V A N ALLE SLAG I 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN 

LUC THIBAUT & CO 
Tel. (03)27.75.86 • (03)27.43.34 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater : TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr alles inbegr. 

GELD VOOR ELK DOEL 
op handtekening vr partikulieren 
en zelfstandigen in 60 m. Snelle 
afwerking. GEEN KOSTEN 

Tel. BRAFI, 03/19.03.68 
ook 's avonds 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse firma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en villa's vanaf 
650 000 F architektkosten inbegr. 

TeL 016/657.29 of schrijf : 

EMIEL VAN DEN EYNDE 
Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

STIJLVOLLE en SOBERE 
GRAFZERKEN bij 

BAVO PAUSENBERGER 
Kerkhofstraat 40 - Zomergem 

Tel. 09/74.72.44 
Plaatsing in gans het Vlaamse land 

Vlaamse, gothische stijlschouw ? 
of slerschouw naar eigen keu», 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wiiri}k 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees € WIJ » 8 % korting 

VOOR COMFORT IN HUIS... 

VAN DER CRUYS ^̂  
Badkamers - Keukens '̂  

Sanitair 
Kerkstraat 46 St. Katharina-Lombeefc 

Tel. 02/52.29.15 

IN 'T SPINNEWIEL 

E. Dubois-Van Hemeiryck 
Grote keus van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKLO — TEL. 09 77.39.79 

BLONDEEL 
Sf-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE 

Schilder- behang- en 
decoratiewerken 

Plaatsen van vloerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 

BECO 
levering 

BECO 

van gas-

Vraag FORT ZEGELS aan 

BECO 

p.v.b.a. BECO 

en 

onze 

verwacht ook uw 

, Krijgsbaan 236, 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
benzinestations 

bestelling 

ZWI|NDRECHT 

Tel. : (03) 52.81.73 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 

Pluralistisch, volksnationaal onderwijs 
Talen - boekhouding - steno -
journalistiek - etalage - verkoop -

wegkode - rijlessen (door 

daktylo - s 
! 

ekretariaat 
hostessen - mannequins 
de Staat erkend) 

Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 
Begijnenvest 99 - ANTWERPEN 

Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 
Tel. 

Tel. 

(015)173.68 
(016)224.85 
(053)284.55 
(050)372.75 
(011)237.12 
(056)159.18 

(03)33.60.58 

matthieu's beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 
MM sitititeciionst 

lo<t uw woon-
|H-«iM««M gratis op 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

tel. 03/31.78.20(51.) 

600 ARBEIDERS 
CENT 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

1001 MOGELIJKHEDEN 
GENK 

Winterstagstraat, 22 

tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

tel. 016/337.35 
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de moondog van kermis 
Het is maandagmorgen nu. De zon is reeds ruim 

een half uur lang ingesloten door kasseisteengrijze 
wolken die onheilspellend laag en kil blijven treu
zelen boven de lange rij populieren in de tuin van 
mijn buurman. De speelse bende goudvissen in 
mijn vijver schuift traag en zonder een vin te 
roeren naar omlaag, naar de troebele omgeving 
van het lis. Boven mij, op het overkoepeld terras
je, is alles ontmoedigend stil gebleven, de kinde
ren zijn nog te bed en de wildzang van een kanarie-
vogel is gisteren uit zijn kooi losgekomen en pijl
snel naar de vrijheid gevlogen die hem vandaag 
al de dood zal kosten. Mijn vrouw is reeds vroeg 
vertrokken voor inkopen in de stad. Tweemaal 
kort na elkaar wordt er gescharreld aan de brie
venbus, eerst glijden een paar brieven over de 
vloer en tenslotte ploft de krant met een doffe 
klap naar beneden. Ik ga kijken, maar ik laat al
les onaangeroerd omdat het mij opnieuw bruusk 
in kontakt zal brengen met de wereld van de men
sen. Ik keer terug naar waar het leven zwijgzaam 
en zonder vemielzucht en hooghartigheid zijn weg 
gaat, tijdeloos haast. Ik wil ook buiten de tijd gaan 
teven, maar ik slaag er helemaal niet in de herin
nering aan gisteren van mij af te schudden. Ik 
voel dat ik maar één enkele overlevingskans 
meer heb : de herinnering koelweg te verdelen in 
goede en kwade dingen. Het is een bitterdwaas 
komediantenspel, ik weet het best, maar ik weet 
dat ik het zal meespelen zolang ik er belang bij 
heb, ook al wordt het van kwaad tot erger. 

Gisteren was het fancy-fair in Hemelbredegem. 
En zoals het haast nergens meer gebeurt, zondagse 
mensen wandelen in gloednieuwe kermiskleren 
tussen foorwagens en langs kraampjes met snoep 
en oliebollen. Na de middag trippelen de kinderen 

naar de molens die uitgezwermd waren over al 
de straten rondom de kerk. Aan de handjes van 
de kleuters liepen de moeders mee, de mannen 
waren er dit jaar niet bij, want sluikreclame ja of 
neen, de televisieschermen zouden straks elf Duit
sers evenveel Russen de voetballes lezen. — Wat 
achteraf inderdaad en heel planmdssig gebeurde. 
— Op de groene kiosk bij het gemeentehuis troep
ten al de beschikbare fanfares uit de streek sa
men. De muzikanten stonden er wat vereenzaamd 
met een trompet, een saxofoon, een fluit of een 
trommel in de hand. Behalve de burgemeester en 
hier en daar een plichtbewuste gemeentelijke 
autoriteit, hadden alle koncertliefhebbers ditmaal 
blijkbaar overgeschakeld op televisievoetbal. Toen 
de match was afgefloten, werd in het kermisdorp 
geen enkel toestel dichtgedraaid, want het was 
intussen met een tartende regelmaat aan het re
genen gegaan. Mjin jongens bleven urenlang met 
hun kermisgeld in de handen zitten. Tenslotte 
viel de avond in, veel eerder dan gewoonlijk. Het 
had nog niet opgehouden met regenen, diep teleur^ 
gesteld trokken zij in hun gestreepte pyjama's 
naar bed. Morgen zien we wel weer, beloofde mijn 
vrouw ingetogen en draaide het hoofd licht ver
wijtend naar mij toe. Daarop kwam ze naast tne 
zitten met de transistorradio op haar schoot. De 
nieuwslezing van tien uur eindigde net toen zij 
inschakelde, de nieuwslezer hernam monotoom 
de hoofdpunten : Duitsland verslaat Rusland met 
3-0, boven Noord- en Zuidvietnam werden 320 
bombardementsvluchten uitgevoerd, in Belfast 
werden een Brits soldaat en een kind door sluip
schutters gedood, in Burundi hebben massamoor
den reeds aan 100.000 mensen het leven gekost, in 
Kroatië werden 30 vooraanstaanden aangehouden. 

118 doden en geen enkele overlevende na de vlieg
ramp van Heathrow, in Soissons werden reeds 65 
lijken geborgen nadat twee treinen er in een tun
nel op elkaar inreden. 

Wij zijn luxegasten in dit leven, zei ik en scha
kelde de transistor weerom uit. Mij vrouw pro
testeerde niet, hoewel wij normaal dit uur vrij
houden om naar opgewekte zondagavondmuziek 
te luisteren. Nog een tijdlang bleven wij voor ons 
uit staren. Dan gingen wij naar bed. Het is mor
gen de maandag van de kermis, zei mijn vrouw, 
laat ons de dag vroeg aanvatten. 

De kinderen zijn nu naar beneden gekomen, 
we gaan met zijn allen aan tafel, want mijn vrouw 
is intussen teruggekeerd en heeft mij uit mijn 
nodeloze dromerij gehaald, we trekken dadelijk 
met de jongens naar de foor. 

Ik loop over de laatste kasseiweg van het dorp 
naar het hart van de kermis toe. De zon zit be
haaglijk te spelen in de kleine plassen tussen de 
stenen. Een arme wind vol valse tonen van ker-
mismuziek loopt tegen ons op, als een goedige 
trouwe hond in dit leven. Mijn jongens gooien 
zich op een renfiets, klimmen in een geel geschil
derde tank en eindigen hun dolle ritten in een 
blauwe racewagen. Intussen koop ik in de tir er
naast vijf loden balletjes, stop ze in een geweer 
en schiet gedachteloos maar trefzeker naar het 
hart en de benen van twee poppentjes die goed 
op mensen gelijken die ik ooit heb ontmoet. 

Intussen kijk ik op mijn polshorloge en denk : 
als men het wil kan men elke seconde gelukkig 
zijn in dit bizarre leven. 

frans-jos verdoodt. 


