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wachten op 
de anderen 

Het Vlaams politiek aktieplan van de Volksunie werd vorige 
week aan de Vlaamse politieke leiders als basis van bespreking 
voorgelegd. De Vlaamse pers heeft in meerderheid vrij positief 
op dit voorstel gereageerd. Met dit plan heeft de VU nogmaals be-
wezen dat zij in alle omstandigheden in staat is geldige en haal
bare maatregelen voor te stellen. Maatregelen die moeten leiden 
naar rust en vrede in de staat en naar de politieke uitbouw Van de 
Vlaamse gemeenschap. 

Aldus werd meteen een afdoend antwoord gegeven aan diege
nen die, tegen beter weten in, beweerden dat het Vü-verzet tegen 
de grendelgrondwet enkel ingegeven werd door negatieve partij
politieke bekommernissen of door de vrees « nadien niets meer 
te vertellen te hebben ». 

i(n«i*n9!aT»'"ligb.; • n# JU_ Jlui|ipi,afcs 

Boompiantdag 1971 : in Vlaanderen zijn de bossen scha 

Na het roekeloos aanvaarden 
Van de pariteit en de grendel
procedures door de Vlamingen 
van de traditionele partijen is 
het méér dan ooit nodig dat de 
Vlamingen zoveel mogelijk hun 
lot in eigen handen nemen. Dat 
dit kan bewijst het voorstel van 
de Volksunie, Zij die tijdens de 
lange strijd om de grondwets
herziening beweerden dat deze 
de aanloop vormde naar fede-
lisme, krijgen nu de kans om 
dit te bewijzen. 

Op het ogenblik dat wij deze 
regels schrijven is alleen het 
antwoord van de BSP bekend. 
De h. Van Eynde liet in een 
fors artikel in «Volksgazet» 
weten dat hij niet wenst te 
praten. De redenen die hij op
geeft zullen wel niemand over
tuigen. Nergens zegt de h. Van 
Eynde immers wat hij ver
keerd vindt in de VU-voorstel-
len. noch waarom. Bovendien 

heeft de BSP, naar hij zegt, 
niemands hulp nodig. Dit be
lette deze partij evenwel niet 
enkele maanden geleden de 
hulp van de Waalse PVV af te 
kopen door het opofferen van 
de sociale bescherming van de 
gewone Vlaming in het Brus
sel, door het aanvaarden van 
de zgn «vrijheid van de huis
vader ». 

De h. Van Eynde moet te
vens weten dat voor de uitvoe
ring van de grondwet meestal 
speciale meerderheden nodig 
zullen zijn en dat dus ook de 
BSP beroep zal moeten doen op 
de medewerking van andere 
partijen. De vraag kan dan ook 
gesteld worden op wie de BSP 
op dat moment beroep zal 
doen. 

De h. Van Eynde kan er zich 
dan ook zomaar niet vanaf ma
ken. Wanneer hij niet duidelijk 
zegt wat hij in de voorstel

len van de Volksunie verkeerd 
vindt dan lei^ert hij het bewijs 
dat de belangen van zes mil
joen Vlamingen, voor het over
grote deel werkende mensen, 
bij hem ondergeschikt zijn aan 
weinig fraaie partijpolitieke 
machtsbekommernissen. Inbe
grepen het lot van de Vlaamse 
Brusselaars. 

Wat het antwoord van de an
dere politieke groepen zal zijn 
weten wij nog niet. Maar hoe 
dan ook, hun antwoord zal een 
duidelijker inzicht verschaffen 
in hun bedoelingen. De Vlaam
se bevolking zal dan weten wat 
zij moet geloven van de bewe
ringen van sommige leiders die 
voortdurend over de grond
wetswijziging spreken als van 
een « kultureel » of « gerijpt » 
federalisme of van een « offen
sieve strategie ». 

Sommige vrienden hebben de 
door de VU voorgestelde natio
naliteitskeuze in de Brusselse 
agglomeratie, vergeleken met 
de fameuze «vrijheid van het 
gezinshoofd». Het is duidelijk 

dat er een fundamenteel ver
schil bestaat tussen beiden. De 
nationqliieitskeuze van de hui
dige Brusselse bevolking scha
kelt eens en voorgoed de vrije 
schoolkeuze uit en maakt deze 
overbodig. De voorgestelde in
spraak van de gewestelijke ver
gaderingen, de Vlaamse en de 
Waalse, in de organisatie en 
het persoonlijk statuut van de 
Brusselse bevolking brengt in
tegendeel de federalisering 
mee van het onderwijsbeleid in 
Brussel en van nog heel wat 
meer Het zal dan niet meer 
mogelijk zijn. wat nu schering 
en inslag is, dat bijvoorbeeld 
ambtenaren van de Nederland
se taalrol hun kinderen naar 
Franse scholen zenden. Het zal 
dan niet meer mogelijk zijn 
dat aan Vlaamse inwijkelingen 
in Brussel Franstalige indenti-
teitskaarten zullen uitgereikt 
worden, Franstaligen of Frans
kiljons zullen zich bij verkie
zingen niet kunnen laten door
gaan als Nederlandstalige kan
didaten, enzomeer. Iedereen die 

ars. 

vertrouwd is met de toestand 
ie Brussel weet dat alleen op 
zigheid te Brussel kan besten
digd en verstevigd worden, 
dié wijze de Vlaamse aanwe-
Zonder het invoeren van taal-
registers te Brussel is geen fe
deralisme mogelijk, noch in 
Brussel, noch daarbuiten. 

Waar het nu op aankomt is 
de Vlamingen te wijzen op de 
noodzaak het Volksunie-voor
stel ernstig te onderzoeken. In 
alle arrondissementen moet 
vanuit de basis de discussie 
met de Vlamingen van de an
dere partiien op gang gebracht 
worden. Wellicht zal daar het 
VU-voorstel juister beoordeeld 
worden dan in sommige nog 
sterk unitair ingestelde par t i j 
leidingen. 

Zo kan het voorstel van de 
Volksunie een toetssteen wor
den, een konfrontatie die de 
ogen van velen kan openen. 

H. Schütz, 
volksvertegenwoordiger^ 

elke dog 20 boeren minder... 
(ACU) — De toestand van de boeren is in België tragisch geworden. Geen en

kele andere maatschappelijke groep zou zolang gewacht hebben om in het ver
zet te gaan. Nu de landbouwers eindelijk in het straatbeeld zijn verschenen met 
hun sociaal protest, worden ze door de openbare machten bejegend met een ge
ringschatting — denk aan de afgrendeling van Tienen — die industriearbeiders 
zich (terecht) niet zouden laten welgevallen. 

Een krisis zoals er thans bij de land
bouwbevolking van dit land is uitgebro
ken, is niet alleen te verklaren door 
alleen maar prijzen, premies, kosten en 
wmsten. 

De achtergrond van de huidige pre-
revolutionaire toestand van het platte
land heeft een zeer algemene draag
wijdte : het voortbestaan van de boeren
stand is in de kern zelf bedreigd. We 
beleven de uitschakeling van een be
volkingsklasse die historisch de basis 
van ons volk is geweest, en waarvan 
de aanwezigheid in een gesaneerde 
ekonomie een « conditio sine qua non » 
van onze maatschappelijke gezondheid 
uitmaakt. 

In werkelijkheid is er in dit land een 
sociale massaslachting van de boeren 
aan de gang. 

Blijkens het achtste verslag van de 
Belgische regering over de toestand van 
de landbouw, waren, in 1969 nog 199.000 
personen tewerkgesteld in de landbouw. 
Dat was 10.000 minder dan het jaar 
voordien. Indien we naar sensationele 
titels zochten, zouden we geblokletterd 
hebben over 192 boeren die wekelijks 
ten gronde gaan — 28 per dag. Dan zou
den we niet eens zo ver naast de waar
heid zijn. We zouden enkel onvoldoende 
rekening houden met de opbouw van de 
jaarklassen bij de landbouwende stand, 
met de natuurlijke eliminatie, de sterf
tecijfers enz. 

Maar de basistendens is onheilspel
lend. België is in de EEG het land met 
het laagste percentage landbouwers in 
het geheel van de bevolking. Van 1968 
tot 1969 daalde het aandeel van de boe
ren in het geheel van de gemeenschap 
van ,5,5 tot 5.1 %. Zó klein is het per
cent nergens in Europa. 

Als we in de titel gewag maken van 
20 boeren die dagelijks eruit moeten, 
bedoelen we dat in 1969 slechts 194.000 
landbouwbedrijven in België overgeble
ven waren. Dat waren er 7.600 minder 
dan het jaar voordien 

Men kan de betekenis van deze ver
schrompeling niet afzwakken door de 
bewering dat bij die verdwenen bedrij
ven vooral het type van het neven be
drijfje vertegenwoordigd was : de ty
pische « halve » boer die nog een andere 
bedrijvigheid in een andere ekonomi-
sche sektor uitoefent. De statistiek 
maakt een onderscheid tussen honderd-
percentige boeren en personen voor wie 
de agragische bedrijvigheid slechts een 
aanvulling is. Het hoogste sterftecijfer 
der bedrijven (4,3 %) lag in 1969 juist 
bij het bedrijfstype waarvan de eige
naars integraal tot de boerenstand be
hoorden. 

We weten ook wel dat, naast deze 
sterftecijfers, positieve gegevens kun
nen aangevoerd worden. Dank zij de 

produktiviteitsverhoging is het in de 
landbouw tot stand gekomen globale 
Inkomen van de bedrijven met 3,6 mil
jard fr. gestegen van 1968 tot 1969 — dat 
is de hoogste aangroei sedert 1961. 

Per aktieve kracht steeg het inkomen 
m de landhou'v tot 153.000 fr. per jaar. 
Dat is 77.5 % van het daaraan beant
woordende inkomen in de nijverheid. 
In 1968 was het slechts 71,9 %. 

Maar het verschil tussen een inkomen 
van 153.000 fr. per jaar en per kop in de 
landbouw, tegen 197.534 fr. in de nij
verheid, blijft nog steeds te groot. 

De sociaal-ekonomische massamoord 
op de landbouwersstand gaat verder. De 
sanering van de landbouwstrukturen 
vordert te traag. De EEG-landbouwpoli-
tiek dreigt ons naar een ramp te leiden, 
en kan het sein zijn voor een Europese 
boerenopstand. 

Het is misschien heden de laatste 
kans om de invoeging van een welva
rende boerenstand in een moderne in
dustriële maatschappij met vreedzame 
middelen te bereiken. Die kans mag 
niet ongebruikt blijven ingevolge een 
ingeroeste ongeschiktheid van de over
heid om landbouwvraaestukken te be
handelen op het nationale en op het ge
ïntegreerd-Europese plan. Als de EGG 
ten onder gaat, zal ze hel aan haar 
landbouwbeleid moeten wijten. 
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motie 

De schoolhoofden van het qe-
•meentelijk onderwijs uit de ge
meenten der Brusselse agglo-
meratie kwamen op 24 februari 
'71 in de Normaalschool-Karel 
Buis in algemene i^ergadermg 
bijeen en keurden eenparig 
volgende motie goed. 

Er wordt een eind gemaakt 
aan de ongezonde concurrentie 
tttssen de drie onderwijsnetten: 
gemeentelijk, vrij en rijkson-
derroijs. 

Om de leefbaarheid der be
staande scholen iieilig te steZ-
len wordt in de Brusselse ag
glomeratie geen enkele nieuwe 
school opgericht zonder een 
voorafgaandelijk overleg tus
sen afgevaardigden ixin de drie 
onderiüijsnetten. 

Het Rijk subsidieert het Ne
derlandstalig hoofdstedelijk on
onderwijs op één en dezelfde 
wijze : iedere discriminatie be
treffende de normen van leer
lingen, van directie- en admi
nistratief personeel wordt op
geheven 

De bestaande Nederland.'itali-
ge scholen worden uitgebouwd 
tot prestigescholen en dit eens 
te meer zonder discriminatie 
tussen de drie onderwijsnetten: 
ze worden gehuisvest in aange
paste en moderne lokalen : ze 
beschikken over een degelijke 
uitrusting met moderne appa
ratuur (audio-visuele middelen 
ter bevordering van het onder
wijs in de moedertaal en in de 
vreemde talen) . ze staan to
taal autonoom t o v. Franstali
ge inrichtingeyi. 

Aan iedere bestaande kleu
ter- en lagere school luorden 
zo moaelijk terzelfdertijd een 
kinderkribbe en peutertuin ge
hecht met uitsluitend Neder
landstalig personeel en ge
plaatst onder de directie der 
actuele schoolhoofden : de fi
nanciële steun en tussenkomst 
van de ouders n? dit verband 
wordt éénvormig bepaald. 

De schoolhoofden, die een 
kleuter- en lagere school met 
een minimum van 60 leerlin
gen onder hun beheer hebben 
worden vrijgesteld van klas. 

Alle Nederlandstalige scho
len beschikken over dezelfde 
sociale voordelen : goedkope 
maaltijden, vervoer naar zwem
baden, schouivburg- en muse-
umbezoek. 

Het vervoer wordt verzekerd 
door busdiensten die de Vlaam
se kinderen op weloverwogen 
plaatsen oppikken en tot voor 
de school brengen. 

De graadklassen worden af
geschaft : te dien einde worden 
de leerlingennormen op een 
gunstige wijze aangepast. 

Het VJaarns onderwijscen-
trum Brussel wordt — mits een 
zekere restructurering (onder-
xvijscentrum van de drie netten 
moeten zetelen in de Raad van 
Beheer) — het overkoepelend 
orgaan met als doelstelling : 
het Nederlandstalig onderwijs 
in de Brusselse agglomeratie 
bevorderen en de coördinatie 
tussen de drie onderwijsnetten 
verzekeren. In het Vlaams On-
derwijscentrum Brussel wordt 
een overlegorgaan opgericht 
dat samengesteld is uit een ge
lijk aantal vertegenwoordigers 
uit ieder der drie onderwijsnet
ten : ieder net kiest vrij zijn 
vertegenwoordigers. 

jeugd- en 
volksopleiding 

Wie op zondag. 28 februari 
op de Vlaamse Uedparade in 
de proppensvolle « Liedpara
de » aanwezig loas keek daar 
met verwondering en bewon
dering op naar een groot (120) 
meisjeskoor (L.0. + T.0.) van 
het St. Jozef.'^instituut te Kon-
tich en naar het groot knapen
koor met Orff-orkest imn het 
St. Rita-College te Kontich. 

De minutenlange ovaties die 
hen ten deel vielen spraken een 
duidelijke taal voor de beoor
deling van hun prestaties. 

Het agenda van deze koren 
is overbelast. Duizenden Vla
mingen willen nog eens kennis 
maken met schoon zingende 
jeugd die. geestdriftig hun 
Vlaams repertorium uitdragen 
en naar houding, articuiering 
en interpretatie aan dl de aan
wezigen het bewijs leveren dat 
ze door dit repertorium inner
lijk diep gevormd werden. 

Wat al vormende waarde van 
deze groepen uitstraalt op hun 
familie en omgeving is moeilijk 
te meten. Maar iedereen weet 
dat deze actie uitzonderlijk 
vruchtbaar en nuttig is. In En
geland kwamen bekende peda
gogen en psychologen tot de 
vastHelling dat het hoog tijd 
wordt om maatregelen te tref
fen tegen het dreigend gevaar 
van de kultuurbezoedeling. 
Hun verslagen werden aan de 
hogere departementen voorge
legd en er verliepen geen jaren 
om een goed actieplan op te 
stellen. 

Wanneer denken de nieuw 
verkozenen van de Volksunie 
daar eens ernstig over na ? In 
onze nieuwe gemeenteraden 
mag er toch ook nog eens een 
woordje gerept worden over 
goede en doeltreffende vormen 
van jeugd- en volksopvoeding. 

niet aansprakelijk 

hl « Wij » lezen wij op blz. 
14 het volgende : « dat ze zich 
niet hoeven te storen aan het 
aantal opgelopen processen-ver
baal aangezien zij wegens de-
zelf d e ontoerekenbaarheid 
nooit burgerlijk aansprakelijk 
zijn, maar wel de echtgenoot. 

In het « Belgisch Burgerlijk 
wetboek » — volledig en bijge
werkte officiële tekst 1969, uit
gave « Maraboe » — lezen we 
het volgende : 

« Art 1424 — Geldboeten 
die aan de vrouw worden op
gelegd, kunnen, zolang de ge
meenschap duurt, slechts op de 
blote eigendom van haar per
soonlijke goederen verhaald 
iDorden (aldus gewijzigd bij 
art. 28 19" van de loet van 
15-12-49. 

F.S. te Brussel. 

Willem De Meyer. 

vlaams-waals pakt ? 

Naar aanleiding van een arti
kel in « De Standaard » van 27-
2-71, p. 9 « Wallonië benadeelde 
partner» meen ik dat we zou
den blijk geven van politiek 
doorzicht indien we met wel
denkende Walen zouden trach
ten, achter de schermen, het op 
een minzaam akkoordje te 
gooien, ten einde de ekonomi-
sche klachten van Wallonië te 
verzoenen met onze Vlaams-
nationale betrachtingen, over 
het hoofd van Brussel heen, dat 
binnen zijn huidge grenzen en 
mits zekere voorwaarden tot 
een « Vrijstad » zou uitgeroe
pen worden. 

In concreto betekent dit dat 
wij de Walen vrijwillig ruime 
financiële steun zouden verle
nen, degressief gespreid over 
vijftig jaar, ten einde hun eko-
nomie te helpen ophalen, te
vens waarborgen biedende te
gen minorizatie in zuiver 
Waalse kwesties, in ruil van 
hun bijstand voor de verwezen
lijking van onze nationale ver
zuchtingen : probleem Brussel, 
kulturele autonomie, weder
zijdse territoriale onschend
baarheid. Dit zou meteen een 
aanvankelijke doch beslissende 
stap zijn in de richting van het 
federalisme, met loyaal weder
zijds hulp- en dienstbetoon. 

Wat we nu gedwongen toch 
ondergaan zonder tegenpresta
ties (vernederend voor de een 
en ondraaglijk voor de ander) 
zou dan in een rechtschapen 

atmosfeer van onderlinge soli
dariteit en vriendschap ge
schieden, tot beider voldoening, 
welzijn en vrede. 

Derwijze zouden onze einde
loze en ontzenuwende commu
nautaire twisten een minzaam 
verloop kennen, terwijl onze 
eigen stoffelijke welvaart in 
fundamentele Vlaams-nationa-
le waarden zou omgezet wor
den, losprijs van onze lang ver
heide « Ontvoogding en Opstan
ding ». 

R.M. te Tienen. 

gehandikapten 

De Bond van Grote en van 
Jonge Gezinnen heeft (in sa
menwerking met de Nationale 
Vereniging voor Hulp aan Ver
standelijk Gehandicapten) een 
brochure uitgegeven over de be
staande voorzieningen voor ver
standelijk gehandicapten. 

In deze brochure van 170 blz. 
is sprake van diagnose, behan
deling, onderwijs, hulp aan het 
gezin, sociale hulp, vrijstellin
gen, erfrecht, research en pre
ventie. Hoge Raad voor Min
der-validen en tabellen met een 
thematisch en een chronolo
gisch overzicht van de wetge
ving, nuttige adressen en opga
ve van dienstverlenende in
stanties. 

De brochure kan genaaid 
(50 fr.) of losbladig met aan
vullingen (100 fr.) bekomen 
worden door storting op PCR 
1055 ,95 van de Bond van Grote 
en van Jonge Gezinnen met 
vermelding op de strook « bro
chure verstandelijk gehandi
capten » of « losbladige brochu
re ». 

steunen 

Betreft het artikel « Stelling 
nemen » (Wij en Gij) van 6 
maart j.l. Persoonlijk kan ik 
niet anders dan het eens zijn 
met bewust artikel. Ik begrijp 
immers niet dat de VU, uiter
aard de meest volkse partij, nog 
langer ter plaatse blijft trappe
len. Uit dit volks-zijn vloeit im
mers het sociaal-zijn. Daarom 
dient het AVVS op de meest 
doeltreffende manier te wor
den gesteund. 

M.V.d.B. te Bonheiden. 

stinken 

of niet stinken 

Met heel veel belangstelling 
hebben we vrijdag (12 maart) 
het Panorama-programma op 
BRT-tv gezien. 

Het ging over de « vuile » 
gemeente Denderleeuw en on
der de titel « het stinkt te Den
derleeuw ». 

We zagen een paneelgesprek 

tussen de direkties van twee 
fabrieken, het gemeentebe
stuur, de direktie en de leerlin
gen van een aanpalende school. 

Mensen die de toestand ken
nen weten best waarover het 
gaat maar voor kijkers die de 
streek niet kennen was het een 
hals-over-kop-duikenen in een 
situatie die reeds tientallen ja
ren duurt en steeds erger 
wordt. 

Voor de journalist van dienst 
was het programma waar
schijnlijk een zoveelste op
dracht en het belang dan ook 
betrekkelijk maar de optimis
tische eindtoon : het stinkt niet 
meer in Denderleeuw is een 
grove onjuistheid. De stank 
trekt onverminderd verder over 
Denderleeuw en omliggende 
gemeenten tot in de buurt van 
Asse toe ! 

Hopelijk doen de akties van 
het onlangs tot tand gekomen 
komitee er wat aan want het 
blijft verder stinken in Den
derleeuw. 

E.V. te Denderleeuw. 

de dood van jempi 

Wij kregen vanmorgen de 
uitgave van « Sport '70 » over 
de dood van Jempi Monseré in 
handen. De dood van een jon
ge man is altijd vreselijk en 
onbegrijpelijk en de woede om 
dit gebeuren zo groot dat je de 
woorden niet kunt vinden om 
er wat zinnigs over te vertel
len. Valt er wat over te vertel
len ? 

« Sport '70 » heeft de kans 
gezien om er in 11 bladzijden 
wat over te zeagen met loeinig 
tekst en met veel en grote 
foto's. Je merkt onmiddellijk 
dat die mensen niet het minste 
greintje respekt kunnen op
brengen voor het leed van de 
naaste familie, vrienden en 
kennissen. 

Nu weet iedereen wel dat 
« Sport '70 » tot die keten van 
(veelgelezen) sensatiebladen 
behoort maar met de « bijzon^ 
dere uitgave » over de dood van 
Monseré is_ het toch al te gor
tig. Dat is doodgewoon rijk 
worden, want zo'n uitgave 
scherpt de sensatiezucht van de 
rnassa. met het ongeluk van an
deren. 

Hiertegen zou ten zeerste 
moeten worden geprotesteerd 
door de persverenigingen van 
dit land. Dat is geen informa
tie meer dat is de laagste serv-
satie. 

Waar bleef hier de censuur 
van minister Vranckx ? 

F.d.B. te Roosdaal. 

De .-edaktie draagt fireen ver-
antwoordeliikheid voor de In
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezTsbrieven 
wordt geen brief wissel) ge
voerd. 

KANADA 

Kanada is beslist het land waar ieder natuur l ie fhebber aan z i jn 
t rekken komt . 
Om hiervan ten voile te kunnen genieten bieden w i j U een gans 
nieuwe formule aan. 
Bij aankomst op de luchthaven wacht U uw huis op w ie len , vol le
d ig u i tgerust met de jongste moderne snufjes. M e t d i t reizend 
huis doorkru is t U gans Kanada. 

West-Kanada met zijn Rocky Mounf-ains. 
Midden Kanada, met de Niagarawatervallen. 
Oost-Kanada, met zijn pittoreske vissersdorpen. 

Er z i j n 3 t ipes van wagens : 
1. de « Sightseer 23 Moto r Home » biedt plaats aan 6 personen, 

per week 12.500 fr . 
2. de « Pickup Camper », 4 to t 6 personen, 6.750 fr . per week. 
3. de « Van Camper-Conversion » 4 personen, 6.750 fr . p. week. 
Per m i j l betaalt U 5 fr. Het tanken is voor eigen rekening. Ui tge
breide in l icht ingen z i j n in onze kantoren te bekomen. 

Inschri jv ingen : 
V.T.B. Sint-Jakobsmarkt, 45-47 - 2000 Antwerpen Tel . (03)31 .09 .95 (10 lijnen) 
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een gepaste tegenzet 

In Beersel, waar de Franstaligen momenteel mee in het 
schepencollege kwamen door de goede zorgen van de li
berale rentenier Theys, legden niet minder dan zes ge
meenteraadsleden een Franse eed af. Vanzelfsprekend 
had burgermeester Theys daartegen geen enkel bezwaar. 

De verkozene van de Vlaamse lijst te Beersel, mevr. 
Els Fredix-Germis, echter wel. En naar wij vernemen 
heeft zij zopas bij de Raad van State een verzoek tot 
nietigverklaring ingediend tegen de (Franse) eedafleg
ging en aanstelling van de gemeenteraadsleden Panne-
couque, Beckers, Valange, Bauwens, Devaux en mevr. 
Tyteca-Depauw. Ook tegen de beraadslagingen en beslui
ten die de Beerselse gemeenteraad nam op 15 januari 
1971 en o.m. de verkiezing van de schepenen Cornet en 
Pannecouque. Mevr. Fredix-Germis vraagt de nietigheid 
wegens machtsoverschrijding, minstens schending van 
de op straf van nietigheid voorgeschreven vormen. We
gens overtreding namelijk van art. 10 van de gecoördi
neerde wetten van 18 juli 1966 betreffende het gebruik 
der talen in bestuurszaken. 

Het is een initiatief dat op zijn tijd komt. De Raad van 
State krijgt meteen de gelegenheid om zich te verdiepen 
in de juridische « argumentatie » van de Waalse minister 
Harmegnies die onlangs nog burgemeester Soens met een 
wet van 1894 om de oren sloeg. Nochtans gaat het in geen 
geval op die oude wet aan te voeren om Franse eden in 
Vlaamse gemeenten te billijken. 

De wet van 30 juli 1894 had uitsluitend tot doel het de 
toenmalige regering mogelijk te maken de eedformules 
voor de verschillende gevallen op te stellen in het... 
Nederlands, Het was in feite een toepassing van het toen 
geldende beginsel van de taalvrijheid ten gunste van de 
Vlamingen die tot dan toe van die « vrijheid » op menig 
terrein gespeend waren gebleven. 

Sindsdien is echter de taalwetgeving (wetten van 1932, 
1935, 1938, 1963 en 1966) dat alles grondig komen verande
ren : in plaats van het beginsel van de « taalvrijheid » 
kwam het beginsel van het verplicht gebruik van de 
streektaal. 

Hogergenoemde taalwetten hebben op talrijke gebieden 
en voor talrijke materies de wet van 30 juli 1894 opgehe
ven en wel stilzwijgend, doordat zij er strijdig mee zijn. 

Wij kijken benieuwd uit wat de Raad van State van het 
hele geval zal zeggen. Het spijtige is dat de uitspraak 
waarschijnlijk nogal een tijdje op zich zal laten wachten. 
En wie weet waar is Harmegnies dan. 

HET HELPT NIET DAT VAN EYNDS 

EEN KOUWE DRUKTE MAAKT 

HET HELE LAND KAN VASTSTELLEff 

DAT DE REGERING DIE HIJ STEUNTj 

HOPELOOS AAN HET KNOEIEN IS 

EN ZICHZELF HEEFT VERSTRIKT. 

IN DE ZO GEROEMDE GRONDWET 

VAN WONDERDOENER EYSKENS 

DAT ONDER DIE REGERING VAN 

« PROGRESSIEVE FRONTVORMERS * 

EEN GOLF VAN MISTEVREDENHEID 

OVER ALLE STANDEN SPOELT 

EN ZELFS RUSTIGEN OPSTANDIG 

MAAKT 

na de staking bij vieille montagne 

In de zinkfabriek te Balen-Wezel is na twee 
maanden staking alles terug in de oude plooi. De 
arbeiders hebben in uiterst moeilijke omstandig
heden en onder zware druk van allerlei macht
hebbers hun slag grotendeels thuis gehaald. Zij 
hebben nu in de praktijk kunnen ervaren hoe 
eendrachtige aktie tot resultaat leidt. Er is daar 
te Balen-Wezel in die moeilijke weken trouwens 
een ongelooflijke solidariteit gegroeid en het 
past hier zeker ook een woord van oprechte 
waardering uit te spreken voor een « buiten
staander » als Jef Sleeckx die dag en nacht de 
arbeiders met raad en daad in hun strijd bij
stond. De arbeiders van Vieille Montagne zullen 
het zeker niet gewaardeerd hebben dat Jef in be
paalde syndikale bladen daarvoor met schimp
scheuten werd bedacht. 

Een staking blijft voor een arbeidersgezin ech

ter steeds een beproeving. Te Balen-Wezel en 
omgeving hebben vooral de niet-geslndlkeer-
den het hard te verduren gehad en voor hen zijn 
de eerste paar weken na de staking ook niet zon
der zorgen. 

Weken geleden reeds besloot de Volksunie de 
stakers van Vieille Montagne enitce steun te ver
lenen. Het partijbestuur overhandigde aan het 
stakingskomitee 25.000 fr. Dit bedrag werd nog 
aangevuld door VU-arr. Turnhout en door de 
ontvangen steun via « Wij ». Samen met bedra
gen die via volksvertegenwoordiger Belmans en 
senator Jorissen werden bezorgd, kwamen wij 
tot de ronde som van 50.000 fr. De VU-afde!ing 
Balen legds daar ten slotte nog eens de 2000 fr. 
uit haar (magere) kas bovenop, wat het eindto-
taal op 52.000 fr. bracht. Wie geeft wat hij kan... 

nogmaals het paard van troje 
Dat het wetsontwerp inzake de oprichting van agglomeraties en 

federaties van gemeenten lood in de vleugels heeft weet nu zowat 
iedereen, en de kans is groot dat er vóór 1 september 1971 niets 
van in huis komt. Toch heeft de PVV-voorzitter Descamps verle
den zondag voor de tv nogmaals met klem herhaald dat Eyskens 
tegenover de PVV de formele belofte heeft gedaan dat op die 
datum de vrijheid van het gezinshoofd zal ingevoerd worden. 

Dit moet voor ons een aansporing zijn om onze aandacht niet te 
laten afleiden, nu minder dan ooit, van de noodlottige gevolgen 
van het dreigend gevaar dat in die federaties verscholen ligt. 

De kans bestaat immers ook dat Eyskens, om zijn gezicht te 
redden, het rampzalige wetsontwerp er in ijltempo doorjaagt de 
laatste nacht vóór de parlementaire vakantie, zonder dat de 
Vlaamse CVP en BSP enige mannelijke reaktie te zien of te horen 
geven. 

En ditmaal zullen de gevolgen nog veel erger zijn dan die van 
de « rotoplossing » van Hertoginnedal, omdat er nu niet zes, maar 
wellicht zestig Vlaamse gemeenten in het gedrang komen. 

niet overtuigend 

Wij hebben steeds beweeid 
dat de openbare opinie in 
Vlaanderen slechts gedeeltelijk 
en eenzijdig wordt ingelicht 
door de Vlaamse bladen, door 
de Vlaamse parlementsleden en 
ministers, en herhaaldelijk heb
ben wij hen verzocht de muur 
van het schuldige stilzwijgen 
te doorbreken. 

Tenslotte is er nu toch een 
antwoord gekomen, en wel bij 
monde van de meest gezagheb
bende persoon ter zake, met 
name minister Tindemans, van 
gemeenschapsbetrekkingen. De 
minister heeft op de partijraad 
van de CVP uitdrukkelijk ver
klaard dat de federaties over 
geen loketdiensten zullen be

schikken, wat tot gevolg moet 
hebben dat de taalfaciliteiteri 
beperkt blijven tot de gemeen
ten waar zij thans bestaan, en 
niet zullen uitgebreid worden 
tot de federatie waartoe de fa
ciliteitengemeente zal behoren. 
Deze tesis van de minister is 
wel duidelijk, maar in het ge
heel niet overtuigend. Het is al
lemaal theorie, want eenieder 
die sedert jaren te Brussel de 
strijd meemaakt weet verdomd 
goed dat de frankofoon die te 
Wemmei faciliteiten geniet, 
zich in zijn betrekkingen met 
zijn federatie nooit, nu niet en 
later niet, van het Nederlands 
zal willen bedienen. Hij heeft 
trouwens de wet voor zich, de 
faciliteiten-wet van Hertogin
nedal. En hij voelt zich boven

dien flink gerugsteund door de 
frankofonen van « la capitale ». 

De minister meent de kriti-
kasters de mond te kunnen 
snoeren met het oude gezegde 
dat zij het bos niet zien om
wille van de bomen. Mogen wij 
de minister antwoorden dat ook 
de uil zijn jong mooi vindt ? 

« Vlaamse boerkens » 

Is de minister zodanig ver
blind door zijn geesteskind, dat 
hij geen oog heeft voor de scha
delijke uitwassen er van. Er 
bestaat inderdaad een onver
enigbaarheid tussen het beate 
optimisme van de minister en 
het feit dat, zoals « La Dernière 
Heure » schrijft, het overlegor
gaan in het leven wordt geroe
pen ter bescherming van de 
Franstaligen van de federatie-
gemeenten. En de officiële sa
menstelling van dit overlegor
gaan liegt er ook niet om : een
ieder die enigszins vertrouwd it 
met de Brusselse toestanden 
weet heel goed dat de « fine 
fleur » van de frankofonie, met 
name de frankofone voorzitter 
van het agglomeratiecollege, 
de twee frankofone schepenen 
en hun ondergeschikte de fran
kofone sekretaris van dat col
lege, het hoge woord zullen 
voeren in het Frans en niets 
onverlet zullen laten om het 
gebruik van het Frans op te 
dringen aan de a Vlaamse boer
kens >. 

Nu is het wel zo dat het over
legorgaan uitsluitend een advi-
zerende en geenszins een uit
voerende noch beslissingsbe
voegdheid heeft, maar overleg 
plegen onderstelt vanzelfspre
kend beraadslagen. Welnu, wan
neer men uit Vlaams standpunt 
logisch doordenkt over het feit 
dat het overleg zal moeten 
gaan tussen federaties van 
Vlaamse gemeenten en de 
tweetalige agglomeratie Brus
sel, dan ligt het toch voor de 
hand dat de agglomeratie Ne
derlandstalige vertegenwoordi
gers naar dit overlegorgaan 
zou moeten afvaardigen, al wa
re het maar uit hoffelijkheid 
tegenover de Nederlandsspre
kende gesprekspartners. De 
voertaal van het overlegorgaan 
zou normaal het Nederlands 
moeten zijn, indien Brussel zijn 
plichten als hoofdstad van een 
tweetalig land eerlijk wilde 
vervullen. En indien die van
zelfsprekende stelregel niet in 
de wet wordt opgenomen mag 
men er van verzekerd zijn dat 
Brussel integendeel van de af
gevaardigden van de federaties 
verwacht dat zij Frans spre
ken, of althans het Frans 
machtig zijn. 

Men zou er verkeerd aan 
doen dit punt weg te wuiven 
als zijnde van ondergeschikt 
belang in de betrekkingen met 
de Brusselse frankofonen. want 
de ervaring heeft ons al lang 
geleerd dat zij niets onverlet 

laten om altijd en overal hun 
Frans op te dringen. 

woorden zijn geen 
oorden 

Daarom staan wij zo skep-
tisch tegenover de geruststel
lende en in slaap wiegende 
verklaringen van minister Tin
demans. Zolang niet uitdruk
kelijk in de wet wordt inge
schreven dat de taaitegemoet
komingen worden afgeschaft, 
en dat de schriftelijke en mon
delinge betrekkingen tussen de 
federaties van gemeenten en 
de Brusselse agglomeratieraad 
uitsluitend in het Nederlands 
zullen geschieden zal niemand 
ons ervan kunnen overtuigen 
dat de oprichting van federa
ties van gemeenten rond Brus
sel geen nieuwe faze is in de 
« bewegingsstrategie » van de 
Frankofonen om de grenzen 
van de verfransingsgebieden 
ongemerkt weer enkele kilome
ters op te schuiven. 

Ministers komen en ministers 
gaan, en met hen verdwijnen 
ook hun niet in de wet inge
schreven geruststellende ver
klaringen, maar te Brussel zal 
er wel steeds een of andere 
Harmegnies overblijven om 
overjaarse wetten te doen toe
passen en de taalwetten te la
ten saboteren, als het maar te
gen Vlaanderen gaat. 

m.v.d.b. 



zij mogen niet 

De Vlaamse socialisten 
mogen van hun unitaire par
tijbureau dus niet aan tafel 
gaan zitten met andere Vla
mingen voor een gemeen
schappelijk politiek overleg. 
De heren van de BSP acht
ten het niet eens nodig ook 
maar even de VU-voorstel-
len serieus onder ogen te ne
men. Het krasse van het ge
val is wel dat in dat unitai
re BSP-bureau een stel Wa
len zitten die al meermaals 
— ter verdediging van de 
Waalse belangen — samen 
zijn gaan zitten overleggen 
met de Walen va«>>elke poli
tieke strekking. En in het 
parlement zingen zij gere
geld mee in het eendrachti
ge Waalse « compensatie »-
koor. 

Maar ja. als Jos Van Eyn-
de and his boys niet mag 
praten met de Volksunie dan 
kan dit ook zijn omdat de 
heer Leburton niet wil ge
stoord worden in zijn vrija
ge met de liberalen. En aan
gezien de Waal Leburton in 
de BSP nog altijd baas bo
ven baas is... 

goed punt 

Vlakbij het historische 
kasteel van Beersel zou er 
door een internationale ho
telketen (Novotei) een hotel 
worden gebouwd. De eerste 
steen werd op 4 november 
met de nodige chi-chi gelegd 
door de inmiddels berucht 
geworden franskiljonse bur
gemeester Theys. Blijkbaar 
had het veelstemmige pro
test tegen de grove schen
ding van een geklasseerd 
landschap niet mogen baten. 
Of toch ? Want wij verne
men dat het ministerie van 
Openbare Werken te elfder 
ure een stokje heeft gesto
ken voor de plannen van 
Novotei. De werken werden 
stopgezet en de hotelbou
wers mogen hun matten op
rollen te Beersel. Als 't goed 
is zeggen wij het ook : tien 
op tien voor deze juiste be
slissing. 

taxi te brussel 

Vorige zaterdag kwam se
nator Roosens naar de bij
eenkomst van de parti jraad 
te Brussel. Aan het noord
station neemt hij een taxi en 
zegt « Voldersstraal a.u.b. ». 
De taxichauffeur draait zich 
met een verbaasde « quoi » 
om. Senator Roosens her
haalt het : « Voldersstraat », 

« Connais pas », zegt de 
chauffeur, die bovendien eist 
dat zijn kliënt Frans zou 
praten. Maar onze senator is 
in een koppige bui en het 
blijft « Voldersstraat ». Rn 
fin, op zeker moment staan 
er een achttal taxichauf
feurs rondom de wagen. Een 
heeft een boekje bij en Roo
sens wijst « zijn » chauffeur 
op het plan waar het is. 
Maar er is inmiddels al dui
delijk kwade wil bijgeko
men, want de mon wil het 
niet weten tenzij in het 
Frans en een paar van zijn 
collega's dreigen de h. Roo
sens hardhandig uit de wa
gen te sleuren. Zover komt 
het gelukkig niet. maar de 
hele zaak komt ten slotte 
wel bij een Brusselse, poli-
tiekommissaris terecht. Na 
de onvermijdelijke breed
voerige uitleg komt ieder
een ten slotte tot de (juiste) 
konklusie dat de taximaat
schappij ten b e h o c e van 
baar (vaak buitenlandse) 
chauffeurs wel eer": PCP Ne-
derland'^talig str.-'cf 'an 
van Brussel in elke wagen 
mag leggen. 

gekwoteerd 

Is Manu Ruys een oud-le-
raar ? Hij houdt in elk geval 
van kwoteringen voor de ak-
tiviteit in het parlement en 
zoals elke leraar heeft hij 
blijkbaar ook geliefde leer
lingen. De VU-senaatstrak-
tie kreeg een mooi rapport 
van hem, ook al kan hij die 
als journalist van de Kamer 
slechts van ver volgen. In de 
Kamerfraktie vond hij naast 
enkele favorieten ook een 
viertal « opgewonden rid
ders » en hij noemt een 
reeks namen niet.. . Manu 
Ruys is in die mate eenzij

dig in zijn oordeel dat me 
nig mandatar is — ook al is 
hij geen vedette in het par
lement — zich op andere ge
bieden buitengewoon ver
dienstelijk kan maken : 
plaatselijke kontakten en 
vergaderingen, dienstbetoon, 
enzomeer. 

doorprikte 

descamps 

De Standaardtandem De 
Ridder-Verleyen heeft zijn 
intervieuwronde verder ge
zet en belandde bij PVV-
voorzitter Descamps, de kas
teelheer - burgemeester van 
Aubechies (186 inwoners) . 

We hebben nog niet dik
wijls op zulke subtiele ma
nier een ballon zien leeg-
prikken als in dit knap ge
schreven vraaggesprek. Des
camps' antwoorden zijn éen 
aaneenschakeling van « mid
delmatige » slogans. 

Zo antwoordt de staats
man op de vraag wat hij als 
essentiële boo ischap aan 
zijn kiezers zou zeggen voor 
ze het kieshokje binnentre
den : « Ik zou hen over de 
toekomstkansen spreken. Ik 
zou hen zeggen dat een
dracht maakt macht en een 
sterk aaneengesloten groep 
altijd de strijd wint. De an
deren verliezen ». Wij zou
den hem nog suggereren 
verder te zeggen dat er kla
re wijn moet geschonken, 
duidelijke taal gesproken en 
open kaar t gespeeld, om n 
de stijl van de PVV-slogans 
te blijven. 

1830 zo maar weg te spoelen 
en terug te keren naar de 
bedenking van Willem van 
Oranje bij de dreigende 
scheuring van Noord en 
Zuid : « Het is te klein om 
gedeeld te zijn ». 

lijks twee maanden geleden 
werd er in de Vlaamse pers 
met evenveel stelligheid be
weerd dat er tegen Fasen 
reeds een aantal van die 
Vlaamse peuter tuinen zou
den klaar zijn, zie je. . . 

twee vissen 

in een bokaal 

Dat eendracht m a c h t 
maakt wisten we sinds Van 
Audenhove en zelfs sinds 
1830. Maar er zijn andere 
dingen die ons binden als 
Belgen. « We zijn immers 
allebei onderdeel van het
zelfde geheel, we leven in 
het zelfde hydrografisch 
bassin » maakt Descamps 
het ons daar plots wereld
kundig. En dat doet ons toch 
de schrik om het har t slaan. 
Want veronderstel dat men 
zich links en rechts uit de 
schoolboekjes begint te her
inneren dat de Schelde en 
zelfs de Maas ui tmondt bij 
de « Ollanders ». De passen
de konklusie zou volstaan 
om het heerlijke werk van 

petitie 

De Brabantse afdeling van 
de aktieve « Vereniging van 
Leerkrachten » (VVL) is 
met een peti t ionnement be
gonnen onder de Vlaamse 
leerkrachten te Brussel. Het 
doel is een solfdair protest 
tegen de wederinvoering van 
de anti-pedagogische « liber-, 
té du père de familie ». 
Vlaamse leerkrachten die 
het initiatief willen steunen 
kunnen een petitieformulier 
aanvragen bij VVL-Brabant, 
Steenweg op Duisburg, 7 A, 
Tervuren (1980), telefoon : 
02/57.63.20. 

peuterplan 

In de kranten van vorige 
zaterdag stond te lezen dat 
de regering klaar was met 
haar peuterplan. Er werd 
een « politiek akkoord » ge
vonden dat er zou in be
staan dat er vóór "• septem
ber 1971 een veertigtal 
Vlaamse kinderdagverblijf
plaatsen zouden worden op
gericht, maar dat tegelijker
tijd ook een t ienjarenplan 
zou worden bekend gemaakt 
om er evenveel op te r ichten 
in Vlaanderen en in Wallo
nië. Mooi zo. Wij kijken al
leen maar benieuwd uit 
naar de allereerste realisa
ties in het kader van Van 
Elslande's « bewegingsstra
tegie » te Brussel. Nauwe-

unitaire cvp 

Waar is de tijd dat de 
CVP zich in een opwelling 
van Vlaamse fierheid auto
noom verklaarde. Inmiddels 
zijn de christeli .ke « leeu
wen » in alle stilte door 
Hou ben en consoorten te
ruggeleid naar de unitaire 
schaapstal. Op het CVP-
kongres te Kortrijk was het 
a' duidelijk dat men terug
keerde naar de unitaire tra
ditie, en de aanwiizingen 
daartoe word'^n met de dag 
talrijker. De heren zitten om 
de haverklap bii elkaar te 
konkelfoezen en het staat 
vast dat zij voor de ko^^ende 
parlementsverkiezingen er 
alles zullen op zetten om 
een gemeenschappelijk pro
gramma te presenteren. De 
socialistische wensdroom 
weldra « de groot«te parti j 
van het land » te worden 
drijft de vijandige « christe
lijke » broeders terug in me
kaars armen. De PSC zal er 
wel bij varen. Vlaanderen 
heel wat minder zoals wij 
weten uit ervaring. 

boemerang *71 

Vanzelfsprekend is nie
mand resoluut tegenstander 
van liefdadigheidsakties zo
als die waarmee de BRT af 
en toe uitpakt. De « boeme
rang » van twee jaar gele
den werd zelfs een uitge
sproken suc?es, ondanks de 
kri t iek die ( terecht) op de 
commercialisering ervan 
werd uitgebracht. Toch heb
ben wij de indruk dat er 
voor de nieuw geplande 
boemerang heel wat minder 
enthoesiasme dreigt los te 
komen. Er zijn een aantal 
« aktivisten » van vorige 
Boemerang die zich enigs
zins belazerd hebben ge
voeld. Om allerlei redenen 
o.m. die : terwijl de BRT 
niets loste over de wijze 
waarop de sommen achteraf 
zouden worden verdeeld tus
sen Vlaanderen en Wallonië, 
bleek achteraf maar weer 
eens dat de Vlamingen wel 
méér mochten geven maar 
dat zij bij de verdeling pre
cies de helft kregen. Naar 
Belgische pari taire tradit ie. 

mijmeringen 

rond de leeuw 

Nee we behoren niet tot het slag mensen die weg 
zijn van vaderlandse tralala. Het patriottiek n tuee l 
heeft ons nimmer ontroerd. We zijn allergisch voor 
het knippen van linten, het schouwen van erepele-
tons en het aanwakkeren van vlammen. We moeten 
zelfs bekennen dat deze afkeer niet uitsluitend ge
voed wordt door de hoempa-tetere van de Belgische 
vaderlandslievendheid, maar dat hij zijn oorsprong 
vindt in hoogst persoonlijke en lichtelijk anarchis
tische neigingen, die ons ook goeddeels immuum 
hebben gemaakt voor talrijke vormen van flamin-
gantische hoempa-tetere. 

Sla er bijvoorbeeld maar eens het hoofdstuk Va-
derlandsche Liederen op na. Op quatorze juillet 
onderbreken de Fransen eventjes hun partijtje pe-
tanque, om zingend de wereld korid te doen dat 
hun akkers zonodig moeten bevloeid worden met 
onrein bloed. De Belgen bezingen een illustere en 
anonieme voorzaat die, uit het graf gekropen zijnde, 

de oranje-appel op de vrifheidsboom met schroot 
onherstelbaar heeft beschadigd. En wijzelf Vla
mingen, ach wijzelf hebben een huisdier dat in zijn 
beste momenten de tijd verdrijft met zegepralend 
te grijnzen op het lillend lijk van een onverlaat 
die we niet nader noemen, maar wiens plaats van 
herkomst we desalniettemin ergens bezuiden onze 
taalgrens vermoeden. 

Begrijp ons asjeblief niet verkeerd. Enkele keren 
in ons leven hebben we de Leeuw gezongen en ge
hoord zoals het moet : vuisten sidd'rend, kokend 
bloed. We herinneren ons de zangfeesten op het 
voetbalveld te Kortrijk en op het plein te Turnhout, 
in volle repressie nog. Of de marsjen op Brussel in 
de schaduw van de Beurs. Er zijn momenten in ons 
leven dat we ons niet bekreunen om de gezwollen 
tekst en de eigenlijk niet zo heel fraaie melodie en 
dat we gewoon opgaan in het lied, omdat het ons 
de nationale dimensie geeft die we zozeer moesten 
ontberen en die we misschien wel precies daarom 
op een gewoon dagelijks dagje ietwat anarcho-iro-
nisch tegemoet treden. Als je begrijpt wat we be
doelen. We bedoelen feitelijk dat we er in kunnen 
komen, dat een pater missionaris in een vreselijk 
ver land zijn negerkoor de Vlaamse Leeuw liet 
instuderen, kwestie van zich 's nachts onder het 
Zuiderkruis enkele minuten thuis te voelen. Wat 
niet belet dat wij onszelf bij het uitgalmen van 
dit lied doorgaans betrappen op een binnenpretje. 
Want enfin : al het vuur dat wij steken achter de 
tronen die niet blijven staan is na een eeuw nog 
altijd onvoldoende gebleken om die van Laken ook 
maar eventjes aan één poot te schroeien. 

Hoe dan ook, vrij emotieloos volgen wij wel en 
wee van de Leeuw met een bijna professioneel oor. 
De diepe roerselen die wijzelf (we bekennen het 
tot onze schande) maar al te zelden bij onszelf 
kunnen vaststellen, onderkennen wij toch graag bij 
onze taal- en volksgenoten. De frekwentie waarmee 
en de omstandigheden waarin HippoUet van Peene's 
vaerzen worden uitgegalmd, dienen ons zowat als 
termometer van de Vlaamse bewustwording. Een 
sociologisch hulpmiddel om zo te zeggen. 

Onze sociologische stemvork heeft meegetrïld 
verleden week, toen de dertigduizend man sterke 
spionkop op de Brugse Klokke zijn vertrouwen in 
de overwinning op Chelsea uitdrukte met een 
Leeuw, waarbij die van het Zangfeest een mak 
huisgevalletje werd. De sportziel ontlaadt zich hier 
te lande doorgaans niet in nationale himnen. De 
Rotterdamse verzekering dat woorden minder 
waard zijn dan daden volstaat om de meeste schake
ringen van het sportief gemoed lucht te geven. Bp 
interrmtionale wedstrijden op de Heizel strandt 
iedere patriottieke poging doorgaans op een amech-
tig lalalala, dat uitsterft vooraleer het goed en wel 
aangeheven werd. 

Maar op de Vlaamse voetbalvelden hoort men 
thans af en toe reeds een forse Leeuw ; naast de 
ingang van Vlaamse stadia wappert meer en meer 
de zwarte blom op het geluweveld. Het achterste 
vendel begint aan te rukken : we zijn verdomd dan 
toch bezig, een volk te worden ! 

dio Genes. 
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ludo sels in het boerendebat 
De glimlach om de koeien in 

de Europese ministerraad is 
verstard. De spontane boeren-
akties als aanloop tot de grote 
landbouwersbetoging van 23 
maart, hebben de harde bij
klank gekregen die doorklonk 
in de vroegere arbeidersmani
festaties. Toen heette het dat 
de arbeiders niets te verliezen 
hadden dan hun ketens. Derge
lijke heftigheid wordt dikwijls 
greboren uit een opgekropte 
wanhoop van mensen die jaren
lang gepaaid met beloften geen 
uitweg meer zien. « De boeren 
hebben niets meer te verliezen 
dan hun schulden » zegde dezer 
dagen iemand bij de cijfers van 
de schuldenlast van de land
bouwbedrijven die is opgelopen 

tot 50 miljard in ons land. 
Als zo'n diepgeworteld pro

bleem « l o s b r e e k t » in de 
scherpte waarin de landbou
wersonrust zich nu stelt, vindt 
dit onvermijdelijk zijn echo in 
de politieke wereld. De inter
pellatietribune in het parle
ment is dan de koortsthermo
meter van het «werkelijk land». 
Bij sommigen ligt de rap-rap-
interesse er dan wel bovenop. 
Dit kan niet gezegd van ons 
kamerlid Ludo Sels, die sinds 
jaren aktief in een strijdende 
landbouwersvereniging, ver
groeid is met het dagelijkse 
leven en zorgen van de Vlaam
se boeren. 

Uit zijn interpellatie, in de 
Kamer halen we de voornaam

ste zaken aan door Sels in het 
licht gesteld. 

Reeds jaren wordt op alle 
mogelijke tonen voorgezongen 
dat het drastisch inperken van 
het aantal boeren de levens
standaard voor de resterenden 
merkelijk zou verhogen. Prof. 
Coppé en andere EEG-des-
kundigen menen dat dit ligt op 
een peil van 5 tot 6 % landbou
wers op de aktieve bevolking. 
België is het enige land dat 
reeds aan dit procent is toege
komen, met een vooruitzicht 
van verdere daling tot een goe
de 3 % slechts binnen de 10 
jaar. 

Heeft het enige wijziging ge
bracht ? Integendeel. De steeds 

ingehamerde « rationalisering 
van de metoden », « meer inten
se bewerking », heeft tot me
chanisatie en schuldenlast ge
bracht, zonder de beloofde 
meer-inkomenverwachting te 
kunnen inlossen. Onze EEG-
partners Frankrijk en ïtalië 
hebben hier een weinig prope
re rol gespeeld door zich van de 
richtnormen in de Europese 
gemeenschap weinig aan te 
trekken. België heeft zijn ver 
plichtingen wel vervuld, maar 
op nek van onze boeren. 

Men blijft bij de weigerin? 
om de prijzen op een voor de 
producent lonend niveau te 
breagea. De financiering zoo 
een te zware last zijn. Maar 

heeft men, afgezien dan nog 
van de menselijke dramas, al 
omgerekend wat het zou kos
ten om de zogenaamd overtol
lige boeren" om te scholen ea 
aan lonend werk te helpen T 
Of hebben zij daar geen recht 
op ? 

Wat de Britse toetreding be
treft tot de EEG mogen de 
voorwaarden hiertoe weer niet 
verhaald worden op onze boe
ren die hun vroegere Europese 
loyauteit reeds het zwaarst be
taald hebben. De solidariteit 
met de minstbedeelden, (hard* 
werkenden voor lage lonen) die 
onze boeren zijn mag ook wel 
gelden binnen de eigen ge
meenschap op het ogenblik 
dat men terecht spreekt van 
een noodzakelijke wereldsoli-
dariteit met de minstbedeelde 
landen. 

De gevolgen van een recht
vaardige inkomstenverhoging 
van de landbouwproducent 
kunnen door de regering en de 
andere bevolkingsgroepen niet 
langer uit de weg worden ge. 
gaan. Doet men dit niet daa 
gaat men naar de regelrechte 
vernietiging van onze landboa-
wersstand, wat ooit voor ona 
land een van de grootste histo
rische vergissingen zal blijken 
te zijn. Daarom, besloot Ludo 
Sels, is een geïndekseerde kost-
prijzenberekening en een daar. 
aan verbonden verantwoorde 
prijzenberekening voor de land-
bouwprodukten onvermijdelijk. 
Daarmee moeten gepaard gaan: 
gepaste steunmaatregelen aan 
de familiaal uitgebate bedrij-
ven met een degelijk sociaal 
statuut voor de blijvers en de 
wijkers. 

Ook hier moet het ophouden 
dat onze boeren tweederangs
burgers zijn. 

w. luyten 

gemeentevaderen, schenk hen een bos! 
Ach, wij weten het : een gemeente besturen is 

lang geen sinecure. Je moet aan alles tegelijk den
ken, en voor alles het nodige geld weten te vinden. 
Toch willen wij het maar wagen ter gelegenheid 
van deze tweede « boomplantdag » in Vlaanderen de 
goedgezinde gemeentevaderen een «groene » sug-
(festie te doen. 

Kijk, voor het comfort van de volwassenen wordt 
in onze dorpen en steden heel wat gedaan. Neem 
nu de auto • hoeveel straten werden daarvoor niet 
rechtgetrokken, verbreed, kregen een beter weg
dek ? Hoeveel gezellige pleintjes omgebouwd tot 
kale parkeerplaatsen ? Hoeveel bomen omgehakt 
om plaats te maken voor het blikken statussym
bool van deze tijd ? 

Aan de kinderen wordt nauwelijks gedacht. Er 
zijn gemeentelijke reglementen aan te wijzen 
waarin je kan lezen dat elk gebouw zus of zoveel 
parkeerruimte moet hebben. Al ooit gehoord van 
de verplichting ook wat speelruimte voor de kinde
ren te voorzien ? Zeker, sommige gemeentebestu-
fen doen echt wel hun best om een speeltuinen
plein aan te leggen. Of ze laten tijdens de grote 
Vakantie de hummeltjes en bengels ravotten in een 
vrijgemaakte aspeelstraat-». Prachtig, het getuigt 
van hun bezorgdheid voor een werkelijke nood, 
maar het volstaat eigenlijk niet. 

Praat met honderd mensen en vraag hen waar 
üAj hun jeugdjaren hebben doorgebracht. En luister 
dan even naar het gelukkig verhaal van hen die 
Kind mochten zijn op het platteland van weleer. 
'Juist, dat kunnen wij helaas de stadskinderen van 
vandaag niet meer geven. Maar is zelfs de dorps-
Jcuflfd er nog zoveel beter aan toe? De «vooruit
gang » heeft ook hier zijn tol geëist met drukkere 
straten, bebouwing overal en een rationele land
bouw... groene ruimten zijn schaars geworden, en 
kinderen op lagere schoolleeftijd spelen zo graag in 
^et groen. Het is een wereld die hen fascineert, 

f' ,et zijn rupsen en kevers, vogels en kleine dieren. 
en koninkrijkje waarin hun fantasie heerlijk kan 

Stoeien. Maar wij, zakelijke volwassenen, wij kap
oen struiken en homen, of wij plaatsen er afslui-
üvngen omheen en bordjes met « verboden toe
gang ». 

Wie in Oost- of West-Vlaanderen woont moet 
vaak tientallen kilometer ver rijden om zijn kinde
ren te kunnen tonen wat een bos is. En als je dan 
^yen in dat bos wil gaan wandelen blijkt het meest
al nog « verboden gebied » te zijn : militair domein, 
'juchtgebied van hoge heren of gewoon ontoeganke-
^fce privé-eigendom. Hoeveel steden en dorpen in 
Vlaanderen, buiten de Antwerpse en Limburgse 
Kiempen, hebben vlakbij nog een heus bos waar de 

jeugd naartoe kan « op ontdekkingstocht » ? En hoe 
zelden is dit een gemeentebos(je) ? En als zo'n 
waardevol stukje natuur er nog is, en het is geen 
vuilstortplaats geioorden, hoelang duurt het dan 
nog vóór er een weg dwarsdoor wordt getrokken of 
een verkaveling gepland ? 

En toch, hoe nuttig is een bos niet voor ons allen! 
Wi] weten het nu stilaan wel : het is een zuurstof
maker, houdt het stof uit onze longen, regelt de 
grondwaterhuishouding, en dempt zelfs het lawaai. 

Maar voor de kinderen is het een paradijs. Jaren 
later zullen ze nog vertederd terugdenken aan het 
bosje van hun jeugd 

Welaan dan, mensen van Vlaanderen, waarom 
planten wij zo weinig bossen ? Waarom gaan wij 
er nog steeds mee door onze reeds zo bosarmoedige 
streek te beroven van de laatste groene oazen ? 
Waarom geven nog steeds gemeentebesturen mil-
joenen uit voor een duur park, terwijl je een bos 
kan aanplanten voor een prikje ? 

Is het echt zo'n heksentoer voor een gemeentebe
stuur bewust te gaan streven naar aanplanting van 
een ruim gemeentelijk loofbos ? Is het werkelijk 
ondoenbaar daarvoor enige hektaren in de nabij
heid te vinden, desnoods te onteigenen ? 

Het geld ? Ach, voor een landweg loorden wel 
honderdduizenden, miljoenen soms neergelegd. Kan 
er voor de jeugd dan echt niets van betekenis af ? 
Moet zij het dan altijd blijven stellen met wat 
braakliggend terrein, een bouwvallig «lokaal» en 
een jaarlijkse subsidie ? Welk schepencollege, wel
ke gemeenteraad durft het aan de zaken eindelijk 
wat grootser te gaan aanpakken ? 

Elk kind, waar het ook geboren wordt, zou het 
onvervreemdbaar recht moeten hebben zijn eigen 
levensboompje te planten in zijn geboortestreek. 
Een boompje dat groter wordt met hem. Waar het 
zorg voor draagt, en dat later een levende band 
wordt met het dorp of de stad van zijn jeugd. Is 
er adequater natuurbeschermingsedukatie denk
baar ? Een utopie ? Zeg mij : waarom zou dat een 
mooie droom moeten blijven ? Hebben wij het er 
dan niet eens voor over onze kinderen de ruimte 
vrij te maken die wij zo grif hebben gegeven aan 
de auto ? 

Verlichte gemeentebesturen die het toch ma,ar 
aandurven zullen zeker steun en wetenschappelijk 
advies vinden bij de Vlaamse Bosbouwvereniging. 
Noteer het alvast maar : Kleine Gentstraat,?, S^t. 
Denijs-Westrem (9820). En wie het hele streven 
naar méér bos in Vlaanderen alvast wil ondersteu
nen kan ook lid worden van die vereniging. Het 
volstaat daartoe 200 fr (met tijdschrift) of 100 fr 
(zonder) te storten op prk 10278.67 van de VBV te 
Brussel 1150. 
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noodzakelijk en verheugend 

Onlangs gaf de Duitse tv een uitgebreide reportage over de toe
stand van de Joodse bevolking in het huidige Duitsland. Positief 
was dat zowel Joodse aïs Duitse jongeren een geestesgesteltenis 
vertoonden die de nachtmerrie van de dritte-reich-jaren als iets 
«nwezenlijks deden voorkomen. Daar lijkt, enkele dwaze randse-
vallen niet te na gesaroken, een mensonwaardige aberratie als de 
Jodenvervolging voy^oed onmogelijk. 

Waarschijnlijk liep de klok van Theo Lefèvre onwetenschappe
lijk achter als hij voor een recente voordracht in het Joodse kul-
turele centrum « Romi Goldmuntz » de titel gekozen had « Racis
me, Jodenhaat en extremistische partijen in België ». 

Daar iedere geïnteresseerde 
Van harte welkom was, zoals op 
de uitnodiging vermeld stond, 
zijn we dan derwaarts getrok
ken om te horen of de minister 
zich naar persoonlijke gewoon
te niet te fel zou vergaloppe
ren onder dergelijke suggestie
ve titel. Hij is in die zin binnen 
de perken gebleven dat hij niet 
gewaagd heeft Vlaamse bewe
ging en het Vlaams-nationalis-
me te koppelen aan het begrip 
« jodenhaat». Na ontleding van 
situaties van vreemdelingen
haat, wat abstrakt afgeven op 
het nationalisme («ook het zo
genaamde volksnationalisme 
droomt rap van «volk en staat») 
zat de staatsminister vlug bij 
de huidige toestand van de Jo
den in de Sovj et-Unie. 

We mochten vragen stellen. 
In dit voor ons wel ongewone 
midden (500-600 aanwezigen, 
90 % Joods) met de misver
standen die er hier zijn over de 
Vlaamse beweging hebben we 
gezegd als Vlaamse jongere, als 
Vlaams-nationalist te moeten 

ontkennen dat de Vlaams-na-
tionale bewegmg iets met anti
semitisme te maken heeft. Dat 
de Vlaamse jongeren van nu 
niet mogen verantwoordelijk 
gesteld worden voor bepaalde 
nevenaksenten in een recent 
verleden. Dat de Joden in 
Vlaanderen moeten beseffen 
dat de diepe drijvende kracht 
van de Vlaamse beweging is 
«het recht op zelfbeschikking, 
de zucht naar een eigen vader
land » en dat het toch niet aan 
het Joodse volk moet gezegd 
wat dit betekent. Meer dan de 
helft van de zaal gaf een warm 
applaus op deze woorden on
danks het langer wordend ge
zicht van voordrachtgever Le
fèvre, met wie wij die « zucht 
naar een Vlaams vaderland» 
blijkbaar niet deelden. 

Het interessante kwam daar
na. Enkele van de inrichters 
zochten kontakt. Toen we ons 
identificeerden als zijnde van 
de Volksunie werd het blijk
baar nog spannender. Een 
twintigtal Joodse Antwerpe

naars, jongeren vooral, vuur
den honderd en een vragen af. 
Veel was voor hen etiket. We 
hebben veel kunnen nuance
ren : Romsee, op wiens proces 
groot-rabbijn Salomon Ullman 
kwam getuigen over de inzet 
van Romsee voor de vervolgde 
Joden. Wies Moens, die als di-
rekteur van zender-Brussel 
verhinderde dat zendtijd werd 
verleend aan een anti-Joods 
betz-kringetje uit Antwerpen. 
Maarten Rudelsheim, de Joodse 
aktivist. Meer nog hebben we 
geleerd. De tragedie die over 
vele van deze mensen is ge
gaan en tot m hun naaste fami
lie de klank heeft van wat voor 
ons namen als Borms, Vindevo-
gel betekenen als simbool van 
de uitzinnige Belgische repres
sie. Ook dit hebben zij gesi
tueerd, na het waarschijnlijk 
voor het eerst vernomen te 
hebben. En principieel akkoord 
waren zij dat de joden in 
Vlaanderen logischerwijze aan 
de kant van de Vlaamse ont-
voogdmgsstrijd zouden moeten 
staan. 

Voor mensen die na eeuwen 
Jeruzalem blijven opeisen kan 
men Vlamingen die «nog 
slechts aanwezigheid » vra
gen in het recent-verfranste 
Brussel moeilijk als extremis
ten afschilderen. Zelden heb
ben wij zulke menselijke 
vreugde aan een gesprek gehad 
en dankbaar de uitnodiging 
aanvaard om met andere 
Vlaamse jongeren dit kontakt 
spoedig te hernieuwen. 

w. luyten. 
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Misschien wrijven de technokraten van de onv erbiddeli]ke « vooruitgang » ftenkoste van ) zich 
grinnikend in de pollen. Er ivas inderdaad met zo heel veel volk op de anti-Progilhetoging vorige 
zaterdag te Gent Maar wij geven het hen op een blaadje vóór het decenmum van de jaren ze
ventig om IS zal de vrijwaring van het leetmiheu een zaak van de volksmassq. zijn geworden De 
Gentse betogers hebhen alleen maar vijf minuten te vroeg gelijk. Ztj zijn voorlopers. En daarom 
precies verdienen zij ons respekt. 

iHr Het Overlegcentrum van 
Vlaamse verenigingen heeft 
onder leiding vóm zijn nieu
we vorzitter, A. Gerlo, alge
meen vorzitter van het Ver
meylenfonds, de politieke 
toestand onderzocht en de 
grote lijnen van een geza
menlijke Vlaamse actie be
sproken. 

Deze actie zal in grote 
mate gericht worden op de 
wetten en uitvoeringsbeslui
ten die thans ingevolge de 
grondwetsherziening moeten 
gestemd en getroffen wor
den. Het Overlegcentrum 
verwijst dan ook naar de 
motie die op 7-12-1970 werd 
goedgekeurd. 

In deze motie werden de 
negatieve aspecten van de 
grondwetsherziening in vol
doende mate onderstreept en 
werd scherp protest aange
tekend tegen de voorgeno
men wederinvoering van de 

— autonome en efficiënte 
organen voor het eigen 
kultuurbeleid. 

Steeds meer wordt duide
lijk dat deze maatregelen 
niet mogelijk zijn zonder 
publiekrechtelijke erkerming 
van de gemeenschappen aan 
de basis zelf, d.w.z. zonder 
de invoering aan de hand 
van objectieve criteria van 
dubbele bevolkingsregisters 
in het hoofdstedelijk gebied. 
Deze maatregel zal een af
doende oplossing voor 't on
derwijsvraagstuk zijn en 
toelaten de Vlaamse mens in 
de hoofdstad terdege te be
schermen en te begeleiden. 
Het vraagstuk van de omr 
grenzing van het hoofdste
delijk gebied blijft gesteld. 

Daarom eist het Overleg
centrum dat thans ondub
belzinnig zou bepaald wor
den dat t in de grondwet ge
plande economische gewest 

Vlaamse 
verenigingen 
waakzaam 

zg. vrijheid van het gezins
hoofd te Brussel. Deze maat
regel druist inderdaad in te
gen de beginselen zelf van 
de taalwetgeving en zal 
voornamelijk schadelijk zijn 
voor de kinderen van de 
economisch zwakken. 

Het overlegcentrum zal 
dan ook in de eerstkomende 
maanden een gans bijzonde
re aandacht wijden aan het 
Nederlandstalig onderwijs 
te Brussel en de evolutie 
terzake op de voet volgen. 

Hierbij zal het werkelijk 
inlossen van de beloften van 
de r e g e r i n g uitermate 
scherp worden nagegaan. De 
werkelijke vrijheid van het 
Vlaamse gezinshoofd moet 
nu onverwijld worden ver
zekerd. 

Het onderwijsprobleem te 
Brussel kan echter niet wor
den losgemaakt van het ge
heel van de Vlaamse toe
stand in de hoofdstad 

Het Overlegcentrum eist 
terzake nogmaals dat bij de 
inrichting van de agglome
ratieorganen te Brussel 
wordt uitgegaan van de vol
komen gelijkwaardigheid 
van de gemeenschappen en 
wordt gestreefd naar hun 
volwaardige vertegenwoor
diging. 

Dit houdt in . 
— werkelijke pariteit in het 

agglomeratiecollege; 
— rechtstreekse verkiezin

gen voor de agglomera-
tieraad in gesplitste kies
colleges; 

Brussel niet verder mag rei
ken dan de huidige 19 ge
meenten die het arrondisse
ment Brussel-Hoofdstad vor
men. In dit verband vestigt 
het Overlegcentrum de aan
dacht op het belang van de 
oprichting van het kiesar
rondissement Halle-Vilvoor-
de, van een afdoend en so
ciaal verantwoord grondbe
leid en van de vorming van 
grote federaties van Vlaam
se gemeenten in Brabant, 
waarbij elk verfransingsge-
vaar definitief moet worden 
uitgesloten., 

Tenslotte vraagt het Over
legcentrum van de regering 
en van de regeringspartijen 
dat zij de culturele autono
mie waarop zo de nadruk 
werd gelegd, doch die tot 
hiertoe enkel in principe be
staat, onverwijld zouden 
realiseren en hierbij afdoen
de waarborgen inzake de le
vensbeschouwelijke vrijheid 
tot stand zouden brengen. 

Deze programmapunten 
doen geen afbreuk aan ver-
derliggende politieke of so
ciaal-economische doelstel
lingen van de aangesloten 
Vlaamse verenigingen. De 
realisatie van de hierboven 
aangeduide actiepunten is 
evenwel een dringende en 
en actuele opdracht voor de 
ganse Vlaamse Beweging. 

Het Overlegcentrum doet 
dan ook beroep op alle 
Vlaamse verenigingen tot 
opgedreven waakzaamheid 
en samenwerking. 

kan dit u helpen ? 

kinderbijslag voor kinderen van invaliden 

1. loontrekkenden 

Mindervalide werknemers hebben 
recht op de verhoogde kinderbijslag 
vanaf de zevende maand van de inva
liditeit (voor de eerste zes maanden 
wordt steeds de gewone kinderbijslag 
uitbetaald) : 

1. indien er vergoeding is vanwege de 
ziekenkas ; 

2. indien er geen vergoeding is vanwege 
de ziekenkas wordt de verhoogde bij-
sla? uitbetaald indien de werknemer 
minstens 66 % werkonbekwaam is ; 

3. indien er een vergoeding uitbetaald 
wordt in het kader van arbeidsongeval
len- of beroepsz'ektewet en indien de 
werknemer minstens 66 % werkonbe
kwaam is : 

4. indien er geen vergoeding is van de 
ziekteverzekering, de arbeidsongeval
len- of de beroepsziektewet moet de 
werknemer minstens 66 % werkonbe
kwaam zijn en minstens 150 dagen op 
de 365 dagen welke de eerste dag van 
zijn arbeidsongeschiktheid voorafgaan, 
gewerkt hebben ; 

5. indien de werknemer reeds 66 % 
werkonbekwaam was vooraleer hij 

daadwerkelijk arbeid kon verrichten 
kan hij de verhoogde kinderbijslag be
komen indien hij gedurende een perio
de van 365 dagen tenminste 240 dagen 
gewerkt heeft. 

2. zelfstandigen 

De zelfstandige die alle beroepsakti-
viteit onderbreekt wegens ziekte of on
geval zonder dat deze voor zijn reke
ning voor derden wordt voortgezet, 
heeft recht op de verhoogde kinderbij
slag voor zijn kinderen. 

Bovendien kan deze verhoogde kin 
derbijslag ook uitbetaald worden aan 
de zelfstandige, die, op het ogenblik dat 
hij zijn zelfstandige aktiviteit aanvat 
te, een tegemoetkonjing geniet krach
tens de wetgeving betreffende de ge-
brekkigen en verminkten op grond van 
een invaliditeit van minstens 65 %. 
Deze zelfstandigen zijn dus niet ver
plicht hun zelfstandige aktiviteit stop 
te zetten. 

3. mindervalide zonder 
beroepsaktiviteit 

De mindervalide die geen beroepsak
tiviteit uitoefent en een tegemoetko
ming krachtens de wetgeving betref
fende de gebrekkigen en verminkten 
geniet, op basis van een invaliditeit van 
minstens 65 % ontvangt de verhoogde 
kinderbijslag voor de kinderen die hlJ 
uitsluitend en hoofdzakelijk ten laste 
heeft. Deze kinderbijslag wordt uitbe
taald door en aangevraagd bij de Rijks
dienst voor kinderbijslag der werkne
mers, Trierstraat 31, 1040 Brussel. 

4. bedrag 

Het bedrag van deze verhoogde kin
derbijslag is voor de drie hogervermel-
de categoriën : 
eerste kind : 1134 fr. 
tweede kind : 1134 fr. 
derde kind en volgende : 1512 fr. 

Hierbij komen nog de leeftijdsbijsla
gen. (Vermeld in de vorige rubrieken 
over de kinderbijslag). 
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Vaak worden Tjomen op een onnadenkende manier nodeloos beschadigd. Hier te 
Schilde bijvoorbeeld waar de rioolbuizen gemakkelijk enkele meters van de 
boomwortels weg konden ingegraven worden. Dil gebeurde nog onder de « heer
schappij » van het vorige gemeenteb<»stuur. Inmiddels werd dit bestuur wegge
veegd en we mogen rustig aannemen dat het nu gedaan is met dergelijke barba

rijen. 

cfe volksunie 

en de vrijwaring van ons leefmilieu 

Sinds ruim een jaar wordt er in ons « land van de dwazen » dru\ geschreven 
en gesproken over de vele vormen milieuverontreiniging waaraan onze goeie 
ouwe aarde dreigt ten onder te gaan. Het werd verdorie tijd I Verheugend 
bij dat alles is dat er stilaan maar ze\er een bewustwordingsproces op gang 
}{omt waarvan wij allen hopen dat het weldra zal leiden tot ingrijpende over
heidsmaatregelen. 
De Vol\sunie mag er terecht fier op zijn dat zij bij de allereersten is geweest 
om de \at der vervuiling en der groenvernietiging een flin\e bel aan te 
binden. Zij is de eerste partij in België geweest die een volledig \ongres 
(igóg) heeft gewijd aan de milieuproblematie\. Van 26 januari tot ^ 
februari igyo werd het ganse partij\ader gemobiliseerd in een grootscheepse 
veertiendaagse bewustma\ingsa\tie. Ruim 2^0.000 pamfletten werden toen. 
in Vlaanderen verspreid. In praktisch alle grotere Vlaamse gemeenten wer
den petities overhandigd aan de gemeentebesturen en in Limburg \wam er, 
zelfs een heuse betoging (een van de eerste in die aard )aan te pas tot behoud 
van de Ten Haagdoornheide. 
In de voorbije paar jaar \regen de verantwoordelijke ministers van de 
VU-parlementsleden een stapel van honderden parlementaire vragen te be-
antwoorden, die alle betreding hadden op aspe\ten van de milieuhygiënCi 
Dat ministers als de onbetaalbare nietsdoener Namêche (Volksgezondheidy 
er zich telkens weer met nietszeggende stereotiepe antwoorden vanaf maak
ten en bij de luie pakXen bleven zitten \unnen wij alleen maar betreuren^ 
De volksvertegenwoordigers Van Leemputten, Ras\in, Coppieters en senaton 
Bouwens interpelleerden bij diverse gelegenheden over : waterverontreiniging, 
en de gevolgen daarvan voor het drinkwater, bodemverstoring in de Maas-
vallei, het toenemend lawaai en het natuurbeleid in het algemeen. Wetsvoor^i 
stellen werden ingediend door de volksvertegenwoordigers Goemans (re 
glementering van uitlaatgassen van motorvoertuigen), Coppieters (bestrijding 
van het lawaai), de senatoren Bouwens (natuurbeschermingswet) en Van 
Haegendoren (bescherming van Heverleebos en Meerdaalwoud). Bij de 
bespreking van begrotingen werden de hinderproblemen herhaaldelijk ten 
sprake gebracht. Zeer onlangs nog interpelleerde \amerlid Coppieters oven 
Progil en hij stelde vragen i.v.m. het storten van afvalstoffen in zee. 
Maar de allerbelangrijkste bijdrage van de VU is wel de onverpoosde inze't 
van vele van haar mandatarissen, militanten en aanhangers op alle terreinen 
waar iets praktisch wordt GEDAAN voor een meer leefbaar milieu. In aller-
lei ^o»2/Ve« en groeperingen zi-jn zij vaa\ de \reatieve managers van de 
a\tie. En zo hoort het ook ^ 

wij in nederland 

« er is geen uil zo rood als onze joop ! » 

(jeeveedee) De dreiging van een monsterverbond in de Nederlandse 
politiek — waarover we twee weken geleden schreven — is weggenomen. 
Het verkennend gesprek tussen de kersverse progressieve kombinatie 
(D'66 plus socialisten plus radikalen) enerzijds en de drie grote kristelijke 
partijen aan de andere kant liep al in de beginfase vast, zodat er van een 
zespartijen-akkoord niets in huis kwam. Een duidelijk gevolg van deze 
mislukte onderhandelingen is dat bij de komende verkiezingen (28 april) 
twee « blokken » tegenover elkaar zullen staan, vooruitstrevenden en kon-
fessionelen. Voor de politiek in Nederland is dit een geheel nieuwe situ
atie. 

stug 

Veel verbazing heeft het afbre
ken van de onderhandelingen m 
Nederland niet gewekt. De ver
wachtingen waren immers niet 
hoog gespannen daar de progres
sieven tevoren te verstaan gaven 
dat zij slechts genoegen zouden 
nemen met een totaal samenwer
kingsakkoord terwijl de kristelij
ke partijleiders voorlopig niet ver
der wensten te gaan dan een pro
gramvergelijking. Toen tijdens 
het gesprek — in het parlements
gebouw te Den Haag — Van Mier-
lo van D'66 en de socialist Vonde
ling stug bleken vast te houden 
aan hun eigen bedoelingen, was 
daarmee feitelijk de zaak beslist. 
«Men kan eigenlijk net zo goed 
zeggen dat het gesprek niet heeft 
plaatsgehad», konstateerde een 
van de dagbladen nuchter. 

De kristelijke partijen, dat zijn 
de Katholieke Volks - Partij 
(KVP) en de twee grote protes
tantse groeperingen, zullen nu nog 
een gesprek hebben met de libe
ralen. Waarschijnlijk levert dat 
meer sukses op, al zijn de konfes-
«iionelen ook in dit geval niet ge
brand op een stembusakkoord. 
Liever bepalen ze zich tot globale 

afspraken en die zijn niet zo 
moeilijk daar kristelijken en hbe-
ralen tot wederzijdse tevreden
heid al vier jaar m de regering 
samenwerken. 

veel traditionele 
kiezers 

De vraag wordt nu interessant 
welke invloed de thans tot stand 
gekomen verhoudingen op de ver
kiezingen zullen hebben. Het is 
goed er daarbij van uit te gaan 
dat de Nederlandse kiezer m het 
algemeen zeer traditioneel stemt. 
Mer dan driekwart van alle stem
men wordt sinds jaar en dag uit
gebracht op de vijf grootste par
tijen : katholieken, socialisten, li
beralen en de twee protestantse 
groepen, nl. Anti-Revolutionairen 
en Christelijk-Historischen. De 
resterende kleine 25 percent aan 
stemmen valt toe aan de groepen 
van de « tweede garnituur »; kom-
munisten. Boerenpartij, radikalen 
en ook D'66 Er komen natuurlijk 
verschuivingen, maar niemand 
verwacht dat die van ingrijpende 
aard zullen zijn Want niet alleen 

stemt de Nederlander zeer tradi
tioneel (bij de vorige verkiezin
gen b.v. behaalden de grote en 
kleine kristelijke partijen samen 
73 van de 150 Kamerzetels, socia
listen en liberalen samen 54 en de
ze getallen verschillen nauwelijks 
met dif van vier jaar eerder), hij 
is ook politiek weinig geïnteres
seerd. Dit laatste bleek verleden 
jaar toen bij de provinciale en 
gemeentelijke verkiezingen bijna 
een derde gedeelte van de stemge
rechtigden niet de moeite nam om 
naar het stemlokaal te komen Zo 
staat ook wel vast dat het partij
politieke «gedoe» waarover de 
kranten vol hebben gestaan, de 
massa nauwelijks interesseert. 

DS'70 op de wip ? 

Niettemin zit in de kleine ver
schuivingen, de randverschijnse
len dus, de mogelijkheid van een 
regeringswijziging, al voegen we 
er meteen aan toe dat die kansen 
niet zo bijster groot zijn. De 
meest voor de hand liggende uit
slag is een status quo voor kriste
lijken en liberalen die dan een 
nieuwe regering De Jong zouden 
kunnen vormen. Maar er zijn ook 
voorspellingen (van de KRO-tele-
visierubriek «Brandpunt» met 
name) dat het pas gevormde pro
gressieve blok op evenveel stem
men komt als de kristelijke par
tijen. In dat geval (want dat zou 
zwaar verlies lijden) zouden de 
betekenen dat de konfessionelen 
kristelijke partijen samen met de 
liberalen wel eens in de minder
heid kunnen blijven De partij die 
hen er weer bovenop zou kunnen 
helpen, moet dan DS'70 zijn, de 
van de socialisten afgescheiden 
groep onder leiding van dr Wil
lem Drees jr. Deze «demokrati-
sche socialisten » kunnen zich ech
ter ook tot de progressieven rich
ten. Met andere woorden • DS'TO 
— verondersteld althans dat zij 
een redelijk zeteltal haalt — kan 
volgende maand een wip-positie 

innemen. Het is dan ook niet te 
veel gezegd dat vooral met belang
stelling wordt uitgekeken naar de 
ontwikkeling van de «Drees-par-
tij » in de komende weken. Maar 
nogmaals : de theorie hierboven 
gaat alleen op wanneer er een 
fifty-fifty-verhouding zou zijn tus
sen progressieven en konfessione
len. Ondanks de voorspellingen 
van «Brandpunt» weigeren we 
dit vooralsnog aan te nemen. Men 
is er — óók in Nederland — met 
opinie-onderzoeken al zo vaak ver 
naast geweest! 

miljoenen-propaganda 

Zoals bij elke verkiezing wor
den ook ditmaal grote bedragen 
uitgegeven voor de propaganda. 
De liberalen moeten daarvoor 
zelfs honderdduizend gulden (een 
kleine anderhalf miljoen fr.) gaan 
lenen! De Anti-Revolutionaire 
Partij gaat 8,5 miljoen fr. beste
den aan haar verkiezingskampa-
gne, de KVP .7 miljoen. De socia
listen hebben een even groot bud
get als de kommunisten : elk 5,5 
miljoen fr. Tot de « stunts » van de 
socialisten behoort de versprei
ding van een grammofoonplaatje 
met aan de ene kant het «Strij
derslied » («Op, socialisten, sluit 
de rijen!») en aan de andere een 
liedje van de cabaretier Jaap van 
de Merwe, opgedragen aan lijst
trekker Den Uyl. (Refrein : «Er 
is geen uil zo rood als onze 
Joop!») 

Of D'66 het leuk zal vinden dat 
haar bondgenoten het in hun pro
paganda weer over de rode boeg 
gooien, is de vraag nog maar. Van 
Mierlo is tegen alle -ismen, inklu-
ook vor het begrip « links ». Waar
schijnlijk zal hij door deze zure 
appel wel heenbijten en pas na de 
verkiezingen gaan werken aan de 
beloofde «algemene progressieve 
volkspartij». en pas dan zal ook 
blijken wat er in Nederland van 
het echte rode socialisme nog is 
overgebleven! 

file:///ongres
file:///ader
file:///regen
file:///unnen
file:///amerlid
file:///reatieve


p a r l e m e n t a i r e 
k r a b b e l s 

in 
de 
senaat 

De ondervoorzitters van de Senaat 
hebben de jongste maanden niet bijster 
veel geluk gehad. Enkele maanden te
rug was het de 2e ondervoorzitter, de 
PLP-er Parmentier, burgemeester van 
Hoei, die het aan de stok kreeg met de 
VII door een verkeerde interpretatie 
van het reglement. Zijn interpretatie 
werd later niet weerhouden. 

Vorige week donderdag werd de eer
ste ondervoorzitter, de Gentse BSP-er 
Van Bogaert overrompeld door de dis-
kussie. Hij bleek op een paar punten 
het reglement niet te kennen, evenmin 
als de Franstalige hogere ambtenaar die 
hem technische bijstand verleende. 
De ondervoorzitter weigerde zelfs een 
paar senatoren het woord, wat in de 
hoge vergadering, waar de wellevend
heid het gewoonlijk haalt, niet genomen 
werd. 

De VU en de PVV. hoewel op hun ze
tels, weigerden zelfs aan de stemmmg 
deel te nemen wat sinds mensengeheu-
genis nooit gebeurd was. 

De diskussie liep over 2 punten, die 
vermengd werden. Het antwoord van 
de eerste-minister Eyskens op de kwes
tie de dag voordien door senator Van 
Haegendoren opgeworpen nl. de verval
ste datum van de begroting van Kui
tuur 

Daar de vraag door minister Van Me-
chelen woensdag niet beantwoord werd 
drongen Vreven namens de PVV en Jo-

rissen namens de VU aan op een ant
woord. De eerste-minister, nochtans 
door laatste spreker uitgedaagd, bewoog 
niet. 

Ondertussen stelde de BSP-voorzitter 
van de Kommissie-Kultuur, de Waal 
Dujardin, voor het debat over de begro
ting meteen te sluiten vermits ze toch 
al verbruikt werd Wim Jorissen stelde 
echter de vraag hoe men een debat kon 
sluiten vooraleer het begonnen was en 
drong opnieuw aan op antwoord van de 
eerste-minister wat betreft de onregel
matigheid in het dateren of in de on-
dertekenmg van de begroting. 

De ondervoorzitter van de Senaat zet
te echter een bruusk eindpunt echter de 
diskussie door het woord aan senatoren 
te weigeren en liet onmiddellijk stem
men. Toen bleven enkele tientallen se
natoren van de oppositie onbeweeglijk 
zitten en weigerden op het knopje te 
duwen, waarop senator Jorissen op 
grond van dit feit en onder toejuichin
gen van praktisch de volledige oppositie 
de geldigheid van de stemming weer 
ging betwisten... 

Ondervoorzitter Van Bogaert was 
achteraf weinig gelukkig dat hij-zo ge
blunderd had. Senator Jorissen, die de 
dag nadien wilde aandringen om een 
juiste interpretatie van het reglement 
kreeg te horen dat de kommissie van 
het reglement binnenkort de juiste ver
klaring van het reglement zou geven. 
Zo zou de tijd wat over de fout van de 
ondervoorzitter heen gaan en zou de 
fout wat vergeten zijn. Bij het vorig 
konflikt met ondervoorzitter Parmen
tier was voorzitter Struye zo onvoor
zichtig geweest in het openbaar achter 
senator Parmentier te gaan staan, wat 

De scherpe vragen van senator Van Haegendoren brachten de regering in een zeer 
moeilijk parket. 

hem echter niet alleen door de VU, 
maar door alle objectieve senatoren 
werd kwalijk genomen. Geleerd door 
deze ervaring beging Paul Struye thans 
niet dezelfde fout. 

Dinsdag begon de bespreking van de 
begroting van Buitenlandse Zaken, Bui
tenlandse Handel en Ontwikkelingssa
menwerking. Bij de bespreking van 
deze begroting hoorde men de zwanen
zang van senator Gillon, 86 jaar, die — 
eindelijk, verzuchtten sommigen — be
sliste heen te gaan. De Kortr i jkenaar 
Gillon die moeizaam Nederlands sprak, 
is oud-senaatsvoorzitter. Hij was altijd 
een volbloed liberaal, die zelfs in 1925 

wetsvoorsfellen senator jorissen in verband met pensioen
regeling en kinderbijslagen 

Een paar weken geleden stelde BSP-apparatshik Jos Van Eynde met groot 
gedruis de « ke«schetsende afwezigheid » vast van de Volksunie bij de 
bespreking van de begroting van Sociale Voorzorg in de Kamer. Wij heb
ben hem toen o.m. geantwoord dat hij inzake parlementaire aktiviteit toch 
maar best even voor eigen deur zou vegen. Zo blijkt onze goeie vriend 
sinds het begin van de buitengewone zittijd 1968 hoop en al drie keer voor 
een interpellatie op de tribune te zijn gekomen. Wat had daarbij zijn 
belangstelling ? Op 16 juli 1968 de zaak van de wapenleveringen aan 
Nigeria, op 11 februari 1969 die van de valse of nagemaakte E3-obligaties 
en op 24 juni 1969 had hij het ten slotte over de « morele onverenigbaar
heid die bestaat tussen de functie van beheerder van de BRT en het uit
geven van gespecialiseerde TV-bladen ». En daarmee is de kous van Van 
Eynde's parlementaire aktiviteit af. Tijdens de zittijd 1969-1970 kwam hij 
geen enkele keer op de tr ibune en sinds het begin van de zittijd 1970-71 
al evenmin. Zijn brutale opmerkingen vanop zijn zitplaats kan men moei
lijk als « parlementaire tussenkomsten » aanzien. 
En dan de sociale belangstelling die de Volksunie volgens de achtbare heer 
Van Eynde totaal zou ontbreken. Het toeval wilde dat de week na zijn 
artikel daarover in « Volksgazet » in de Senaatskommissie een trits sociale 
voorstellen van de VU ter sprake kwamen. En om bijvoorbeeld een idee 
te geven van wat senator Jorissen and his boys alleen al inzake pensioen
kwesties en kinderbijslagen hebben voorgesteld, drukken wij bijgaand 
welsprekend lijstje af. 

* Wetsvoorstel 119 van 20 septem
ber 1968 afschaffing van het on
derzoek naar de bestaansmidde
len. 
•Ar Wetsvoorstel 120 van 20 sep
tember 1968 met als de de gelijk
stelling van het pensioen van de 
zelfstandigen met dat van de ar
beiders (voor zelfstandigen met 
een laag inkomen) 
•A" Wetsvoorstel nr 399 van 3 juni 
1969 om de aftrek van 5 % per 
jaar vervroegd pensioen terug te 
brengen tot 2,5 % en deze aftrek 
te laten wegvallen voor de manne
lijke gepensioneerden op 70 jaar, 
voor de vrouwen op 65 jaar. 
•Ar Wetsvoorstel nr 137 van 21 ja
nuari 1969 om bijkomende be
staansmiddelen verworven na het 
bereiken van 70 jaar voor de ge
pensioneerde niet meer te laten 

meerekenen voor het onderzoek 
van de bestaansmiddelen. 

Deze vier wetsvoorstellen wer
den verworpen door de CVP, PVV, 
BSP. PDF RW en KP op 12 mei 
1970. Alleen de Volksunie, de 
PSC-er Baudouin en de RW-er 
Stroobants stemden voor de voor
stellen. Uitslag : 15 voor, 115 te
gen. 
•Ar Voorstel van wet houdende ge
lijkschakeling van de kinderbij
slagen in het regime van zelfstan
digen met die van het regime van 
de arbeiders (voorstel nr. 55 van 
9 juh 1968). 

Verworpen op 11 december 1969 
met 83 neen tegen 15 ja (Volks
unie en 3 leden van het R.W.) 
•Ar Voorstel van wet om h^t ge
waarborgd inkomen gelijk te stel
len met het pensioen voor zelf

standigen (nr 284 van 20 maar t 
1970). 

Verdaagd in de Komissie van 
Sociale Voorzorg op 11 maart 1971 
met 8 stemmen tegen 1 (Volks
unie). 

Voorstel van wet töt geleidelij
ke afschaffing van het onderzoek 
naar bestaansmiddelen wat be
treft de personen die gewaarborgd 
inkomen ontvangen (nr 629 van 2 
juli 1970). 

Verdaagd in de Komissie van 
Sociale Voorzorg met 8 sternen te
gen 1 (Volksunie), en dit op 11 
maar t 1971. 
•A: Voorstel van wet tot verminde
ring van 5 % tot 2,5 % wat betreft 
de aftrek voor vervroegd pensioen 
in het stelsel van de arbeiders 
(Voorstel nr 393). 

Verdaagd in de Kommissie So
ciale Voorzorg op 11 maar t 1971 
om de diensten van het Ministerie 
toe te laten de oorzaak van het 
vervroegd op pensioen gaan te 
onderzoeken. 
•Ar Voorstel van wet om gepensio
neerde zelfstandigen dezelfde 
voordelen te verlenen in zake ge
neeskundige verzorging als gepen
sioneerde werknemers (Voorstel 
nr. 130 van 7 oktober 1968). 

Voorstel nog niet besproken in 
kommissie. 
if Voorstel van wet om reglement 
van pensioenregeling voor werk
nemers te wijzigen in die zin dat 
de verplichte inschrijvingsdatum 
in de R.M.Z. van 1 januari 1946 ge
bracht wordt op 1 januari 1948. 
— Gewijzigd overgenomen door 
de regering in die zin dat voor ge
pensioneerden na 1 januar i 1968 
twee jaar RMZ mogen ontbreken 
van '46 tot '58. 

Dientengevolge voorstel inge
trokken. 

Pol Beeckman als stagiair nam, toen die 
buitengezet te Leuven als radikaal 
Vlaams-nationalist, geen enkel advokaat 
kon vinden die hem als stagiair wilde 
aanvaarden. De heer Gillon deed het 
wel, hoewel anti-Vlaamsgezind, uit 
principiële redenen, omdat hij als libe
raal vond dat iedereen het volle recht 
had op eigen opinie Graag vertelde hij 
de jongste jaren aan Vlaamsgezinde se
natoren deze anekdote. 

De opvolging van senator Leemans 
als voorzitter van de gezamenlijke CVP 
en PSC-frakties. Er waren drie kandi
daten Leynen. Sledsens en Dua. een 
Limburger, een Antwerpenaar en een 
Gentenaar. Het werd de Limburger met 
8 stemmen meer dan Sledsens terwijl 
de Gentenaar Dua er slechts 7 haalde. 

Senator Leynen gaat door als minder 
Vlaamsgezind nog dan Sledsens of dan 
Dua. Hij kreeg dan ook de meeste stem
men van de Franstaligen, 

De taak van de leider van de geza
menlijke frakties is thans meer van 
technische dan van politieke aard. 

Woensdag om 15 uur begon de viering 
van de senatoren, die 25 jaar par lement 
achter de rug hebben. Tot hen behoren 
de senaatsvoorzitter zelf, Struye, de 
voorzitter van de kwestoren, Machtens, 
burgemeester te Molenbeek, de voorzit
ter van de BSP senaatsfraktie Hou-
siaux, de Lierenaar kwestor Van In, de 
leperling Lahaye, de Kortr i jkenaar De 
Clercq, de Limburgers Vreven en Du-
pont, de Gentenaar Van den Daele. de 
Kempenaar Verboven. de Antwerpe
naar Lilar en de Walen Heger en Adam, 
welke laatste zelfs zijn 30 jaar mandaat 
vierde. 

Ook prins Albert verscheen voor die 
gelegenheid nog eens tussen zijn kolle
ga's. Hij zat braafjes te midden van de 
oppositie, tussen Bascour en Poma en 
voor Baert. 

De prins krijgt wanneer hij de se
naatszitting bijwoont een speciale zetel 
ingeschoven, die in deze zin van de an
dere zetels verschilt dat er een kroon 
bovenaan de leuning bijgewerkt werd. 

De prins krijgt wanneer hij de se-
gelegenheid voorbehouden aan de fami
lieleden van de senatoren. 

Paul Struye sprak de huiderede uit 
wat gepaard ging met het ophalen van 
anekdotes uit het leven van elk der ge-
vierden. Deze anekdotes worden samen
gebracht door politieke vrienden, een 
ambtenaar maakte een voorbereidende 
rede, die door de voorzitter ongewijzigd 
of licht gewijzigd overgenomen wordt. 
Namens de regering sloot de eerste-mi
nister zich bij de voorzitter aan en se
nator Machtens dankte namens de ge-
vierden. De gebruikelijke receptie be
sloot de viering. 
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voor onze middenstanders 

BTW' kanttekeningen 
De drukte die we de laatste weken meemaakten rond het BTW-

systeem, de betogingen, de amendementen en de diskussies be
ginnen uit te deinen... Reeds vragen vele middenstanders zich af : 
Is nu alles oké, loopt nu alles gesmeerd en werden de laatste lood
jes verleden week in het parlement gelegd toen de nieuwe beslui
ten werden vastgelegd die de zo fél omstreden provisie zullen 
vervangen. 

Het zou beslist van onkunde getuigen moesten wij thans gewa
gen van « dé oplossing » of beweren dat alles in kannen en krui
ken is en de middenstand op beide oren kan gaan slapen. 

Wat men ook moge beweren, en wat men ook in sommige be-
roepsbladen thans kan lezen : de strijd is niet gestreden, de zaken 
zijn niet opgelost. 

Bekijken we even het BTW-systeem, zoals we het hebben zien 
invoeren, van naderbij dan zien wij dat er een hele reeks proble
men onopgelost blijven en dat anderzijds het provisiesysteem 
vervangen werd door nieuwe verkapte provisies met andere na
men, doch identieke gevolgen. 

de tarieven 
Ze zijn zeer hoog. Wanneer wij een vergelijking maken tussen 
de verschillende EEG-partners dan ziet de toestand eruit als 
volgt : 

land 

België 
Duitsland 
Frankrijk 
Luksemburg 
Nederland 
Italië 

verlaagd 

6 
5,5 (7) 
7,53 
4 
4 
BTW 

tussentarief 

nog 

14 
— 
17,65 
— 
— 
niet van 

normaal 

18 
14 
23,15 
10 
12 

toepassing 

verhoogd 

25 
— 
33,33 
— 
— 

Wij leren hieruit dat wij, na 
Frankrijk, de hoogste tarieven 
toepassen. Wanneer wij daarbij 
rekening houden met het totaal 
andere systeem der direkte be
lastingen in Frankrijk, moeten 
wij besluiten dat inzake indi-
rekte belastingen België thans 
aan de spits komt te meer nog 
daar er van de vroegere over
drachttaksen vijf van de met 
zegel gelijkgestelde belastingen 
zijn overgebleven die in be
paalde gevallen zeer hoog oplo
pen en verwerkt in de kost
prijs, de aan te rekenen BTW 
nog doen stijgen. 

Men heeft vroeger de invoe
ring van deze hoge tarieven 
verdedigd, zeggend dat de 
Staat nu heel wat later indirek-
te belastingen zou gaan ontvan
gen dan vroeger via de fiskale 
zegels gebeurde , anderzijds de 
Staat verplicht zou worden gro
te bedragen aan detaxatie terug 
te betalen binnen bepaalde 
vastgestelde termijnen ; ten
slotte de belasting nu pas zou 
gedragen worden in de eindfa-
ze (daar de vroeger geïnde btw 
afgetrokken mag worden) en 
er daarvoor heel wat aan staats-
gelden zou worden geblok
keerd. Iedereen zal met ons ak
koord gaan dat deze argumen
ten slechts geldig blijven in de 
beginfaze van de invoering van 
het systeem, en wij van nu 
reeds kunnen gaan plannen 
wanneer er verlaging van de 
tarieven zou moeten doorge
voerd worden. Of deze verla
ging er, éénmaal zover dat alles 
zich genormaliseerd heeft, in
derdaad gaat komen, is een heel 
andere vraag en wij durven 
van nu reeds vermoeden dat 
men beslist zal proberen dit 
zeer lang uit te stellen. 

de prijzen 

De staat poogt een bepaalde 
prijzenkontrole door te voeren 
en het principe is in se niet 
verwerpelijk. Toch dient men 
hierbij op te merken dat de 
prijzenkontrole in ons land op 
zeer gebrekkige wijze wordt 
doorgevoerd wanneer wij vast
stellen dat in de ekonomische 
ketting slechts bepaalde scha
kels worden gekontroleerd en 
weer andere niet. Een klein 

voorbeeld kan dit duidelijk ma
ken : denken wij even aan de 
staking der beenhouwers op 8 
maart onder het motto « Prij
zen vrij ». Wel, in de vleessek-
tor ziet de prijzenkontrole er
uit als volgt : 
— levende-dieren - producent : 

geen kontrole 
— vleesuitsnijder en slachter : 

geen kontrole 
— fabrikant : zeer streng ge

kontroleerd 
— grossier in vlees : geen kon

trole 
— grossier in vleeswaren : geen 

kontrole 
— detaillant : sporadisch kon

trole. 
Hoe kan men nu een normale 

kontrole als doeltreffend aan
zien wanneer men de prijzen 
bij fabrikanten en detaillanten 
wil blokkeren of in bepaalde 
banen leiden, en zich niets aan
trekt van de prijsvorming op de 
vleesmarkten... wanneer men 
dan nog even bedenkt dat 
marktprijzen in de EEG steeds 
internationale invloeden onder
gaan dan zien wij onmiddellijk 
dat een kontrole dan pas zin 
heeft wanneer zij zich voordoet 
bij alle schakels zonder uitzon
deringen. Alle andere oplossin
gen brengen mistevredenheid, 
verlies van rendement, en een 
scheefgetrokken verdeling der 
opbrengsten met zich. Wij ko
men hier in een volgende bij
drage op terug. 

de geschriften 

Allerlei middenstanders wor
den de laatste weken door kon-
troleurs lastig gevallen betref
fende het niet dagelijks regis
treren van hun verkopen. Hoe 
kan men in onze kleinere en 
middelgrote ondernemingen 
waar de patroon dikwijls ook 
de boekhouder is, verwachten 
dat deze iedere dag van de 
week 's avonds deze inschrij
vingen zou verrichten. Het pro
bleem wordt nog groter waar 
men samenwerkt ofwel met een 
boekhouder, ofwel met een ac
countants- of BTW-kantoor. 
Men moet hier beslist een meer 
labiele weg gaan bewandelen, 
en er dienen dringend nieuwe 
uitvoeringsbesluiten voorzien 
die tegemoet komen aan dit 
probleem... of moeten wij ook 

hierin een technische zet zoe
ken die het verdwijnen van de 
middenstand dient te bespoedi
gen ? 

de erelonen 

De btw-heffing op de erelo
nen van sommige beroepen (zo
als architekten, accountants, 
belastingskonsulenten, landme-
ter-schatters enz.) betekent een 
bijkomende last voor de ver
bruikers en een stijging van de 
levensstandaard (voornamelijk 
door de verhoging van de bouw
kosten) temeer daar deze btw-
heffing door de verbruiker niet 
kan verhaald worden. Daarbij 
komt dat door insluiting in het 
btw-stelsel heel wat vrije be
roepen gedegradeerd worden 
tot een « konmiercieel beroep », 
hetgeen flagrant in strijd is 
met de deontologie van die be
roepen, vooral wanneer men 
daarbij nog vaststelt dat de 
aanslagvoeten (14 & 18 %) op 
de Belgische erelonen de hoog
ste zijn in de EEG-landen. 

Wij kunnen nu reeds voorop
stellen dat de btw-regeling op 
de erelonen van de architekten 
bijvoorbeeld de bouwKosten zal 
doen stijgen van 7 tot 13,5 % 
en beslist een nadelige invloed 
zal uitoefenen op de bouw van 
sociale woningen • de ekono-
misch zwakken zullen hier eens 
te meer getroffen worden. 

Wij moeten beslist durven 
vooropstellen dat de regering 
deze btw-heffingen op de ere
lonen dient te annuleren, te 
meer daar ook (terecht) deze 
heffing niet geldt voor de ere
lonen van advokaten, geneeshe
ren, notarissen, tandartsen, 
deurwaarders, e.d. Het afschaf
fen van deze heffing zou een 
logische en rechtvaardige maat
regel zijn ten voordele van de 
verbruiker. 

tijdelijke 

uitvoertaks 

Vanaf 1 januari 1971 werd er 
plots een tijdelijke uitvoertaks 
ingesteld door de wet betref
fende de « progressieve belas-
tingsontheffmg (??) » voor uit
voer, waarbij vanaf 1.1.71 tot 
31.12.71 een speciale taks van 
1,75 % en 0,50 % geheven wordt 
op de naar het buitenland ver
zonden goederen. Deze taks 
wordt berekend over de ver
koopprijs van de uitgevoerde 
goederen en is dus een taks op 
het zakencijfer van de uitvoer
ders. Zij dient om de thesaurie-
moeilijkheden ingevolge het in
voeren van de btw te overbrug
gen en « zal » (??) geleidelijk 
worden afgeschaft. 

De wet van 23.12.70, die deze 
taks oplegt, is in strijd met ar
tikel 39 van het Wetboek van 
de Belasting over de toegevoeg
de waarde die de volledige vrij
stelling toelaat. 

Bedrijven die 90 tot 98 % eks-
porteren van hun zakencijfer 
en een gemiddelde netto-winst 
maken van 2,92 % (waar nu 
1,75 % afgaat) zien zich een be
lasting opleggen van 60 th op 
hun netto-winst. Die belasting 
is in strijd met de geest en de 
letter van het EEG-verdrag en 
dient dus met alle mogelijke 
middelen bestreden. Pleegde de 
Belgische regering over die uit-
voerbelasting wei overleg met 
haar Beneluxpartners ? 

gebruik van auto 

Art. 45 van het BTW-Wet-
boek beschrijft de autovoertui
gen voor gemengd gebruik en 
bepaalt dat de aftrek van de 
BTW hier forfaitair beperkt 
wordt tot 50 % voor de leve
ring en de invoer van autovoer

tuigen die dienen voor perso
nenvervoer en die niet uitslui
tend door de belastingsplichti-
ge voor bedrijfsdoeleinden wor
den gebruikt, alsmede voor de 
leveringen en diensten die be
trekking hebben op die voer
tuigen (benzine, olie, onderde
len, banden, herstellingen enz.) 
dit ongeacht de ware verhou
ding tussen het privé-gebruik 
en het gebruik voor bedrijfs
doeleinden, en zelfs indien voor 
de direkte belastingen een an
dere verdeelsleutel is aangeno-
rnen. Heel wat belastingsplich-
tigen (vertegenwoordigers, 
rondreizende zakenlui), die 
slechts één dag in de week hun 
wagen voor privédoeleinden ge
bruiken zijn hierdoor benade-
ligd. Het aanvaarden van een 
verdeelsleutel, zoals bij de di
rekte belastingen, zou hier be
slist een heel wat rechtvaardi
ger oplossing brengen. 

soms niet 
aftrekbaar 

Voor sommige leveringen van 
goederen en diensten is de btw 
niet aftrekbaar, zelfs indien 
deze goederen en diensten door 
de belastingsplichtige voor be
roepsdoeleinden of voor aan-de-
btw-onderworpen handelingen 
worden aangewend. Wij den
ken hier aan de tabaksfabrika 
ten, verschillende dranken, pu-
blic-relationskosten enz... 

Het spreekt vanzelf dat hier
door bepaalde bedrijven zwaar 
worden getroffen, en hier, zoals 
in zeer vele van de punten die 
wij reeds hebben aangehaald, 
kan men gewag maken van de 
diskriminaties (tussen de ver
schillende middenstanders) die 
men in het hele BTW-stelsel te
rugvindt. 

sluikwerk 

Door het belasten van de 
meeste diensten met een aan
slagvoet van 14 % wordt het 
sluikwerk onvermijdelijk in de 
hand gewerkt. Heel wat ver
bruikers zullen er de voorkeur 
aan geven bepaalde technische 
apparatuur en uitrusting zelf te 
kopen zelfs aan een verhoogd 
percentage, om dan de plaat
sing ervan te laten gebeuren 
door « de man na zijn uren » 
die geen 14 % berekent zoals 
een normale middenstander 
dat wel zal doen. Er wordt hier 
eens te meer nadeel berokkend 
aan de ambachteliike stand die 
de laatste jaren al zoveel pro
blemen heeft gekend. 

detaxatie 
verschoven 

Men zal het met ons eens 
zijn dat men zo zou kunnen 
verder gaan. Wanneer wij in
derdaad het hele stelsel van 
nabij gaan bekiiken lijkt het 
ons gevuld met zovele fouten 
en vergissingen dat wij ons af
vragen waartoe het iaar ge
vraagde uitstel gediend heeft. 

Men had wellicht beter even 
bii onze buren geïnformeerd in 
plaats van ter elfder ure de 
ganse sektor te belasten met al
lerlei uitvoeringsbesluiten en 
een ürovisie die alhoewel afge
schaft op verkante wijze werd 
heringevoerd. Men kan inder
daad niet akkoord saan met het 
verscbtiiven van de dedaxatie 
daar hierdoor een gedeelte van 
de-middenstand sterk wordt ge
troffen : al de middenstanders 
met een aanzienliike stock (en 
het betreft hier meestal de 
meest dvnamisohe^ worden ten 
zeerste benadeligd en men ver- , 
oorzaakt eens te meer een dis-
kriminatie tussen de midden

standers zelf (gewild wellicht... 
want diskriminatie leidt meest
al tot verdeling, en in het licht 
van de eenheidsbetoging zou de 
regering wel wat verdeeldheid 
kunnen gebruiken). Anderzijds 
zijn de middenstanders die gro
tere stocks bezitten meestal be
zitters van bedrijven in volle 
expansie... voor deze expansie 
werd vaak krediet aangetrok
ken aan peperdure intresten, 
veelal met de belofte van staats-
tussenkomsten die er niet ge
komen zijn (slechts circa 10 % 
der beroepskredieten krijgen 
staatstussenkomst en dan nog 
meestal via de lange politieke 
arm) en de afbetalingstermij
nen voor deze kredieten blijven 
bestaan. Hoe kan men een ver
schuiving aanvaarden met 9 
maanden wat de detaxatie be
treft wanneer de staat ook geen 
verschuiving der kredietafbeta-
lingstermijnen laat parallel lo
pen. Door het aanvaarden der 
verschuiving aanvaardt men 
tenslotte twee nieuwe soorten 
provisies : vooreerst de uitge
stelde detaxatiesom, en verder 
de intrest op deze som. 

december ; 
zware maand 

Het betalen van de btw-de-
cember 1971 in de maand de
cember zelf betekent een zeer 
zware financiële last voor vele 
middenstanders en een nieuwe 
provisie die zij aan de staat 
gedurende 3 weken toestaan. 
Hierbij enkele bedenkingen : 
primo, zeer vele middenstan
ders hebben een zeer grote ver
koop gedurende de eindejaars-
weken, zij dienen hun verkoop 
te faktureren in deze maand 
zelf, doch zullen dikwijls de be
taling ervan heel wat later ont
vangen (gevolg : geld lenen aan 
hoge intrest om de btw die zij 
nog niet hebben ontvangen te 
betalen) ; secundo, er dient op
gemerkt dat de staat nog enor
me bedragen aan overdracht
taks dient terug te betalen aan 
allerlei kleine en middelgrote 
exporterende bedrijven voor de 
maanden van 1970 — hoe kan 
rnen aanvaarden dat de rege
ring diezelfde bedrijven waar 
zij per 1.1.1971 nog 5 maanden 
overdrachttaks diende terug te 
betalen verplicht van per 
31.12.71 alle BTW '71 betaald te 
hebben ; tertio, ook hier wordt 
een diskriminatie in de hand 
gewerkt daar die bedrijven 
waarvan de topverkoop in an
dere maanden liggen dan in de 
eindejaarsweken bevoordeligd 
worden ten overstaan van col
lega's die wel een sterke ver
koop in december hebben. Of
wel voert men het systeem in 
voor alle maanden ofwel niet. 
Vergeten wij tenslotte niet dat 
einde december aan iedereen 
zware financiële eisen stelt, de 
vrees voor het BTW-probleem 
en zijn financiële belasting zou 
vele middenstanders kunnen 
afremmen in hun aankoop ein
dejaar en de regering zou aldus 
een averechts effekt kunnen 
bekomen nl tóch niet méér 
BTW ontvangen en anderzijds 
het bedrijfsleven een inzinking 
bezorgen waarvan de arbeiders 
het slachtoffer zullen worden. 
Er blijft aldus heel wat werk 
op de plank voor onze parle
mentairen. 

Het BTW-stelsel dient in de 
maanden die komen grondig 
gewijzigd en aan de werkelijk
heid aangepast ; alleen dan zal 
het de steun en de medewer
king kunnen genieten van de 
gehele middenstand. 

Het oplossen van deze pro
blemen komt trouwens niet al
leen de middenstanders ten 
goede, wij hebben in wat voor
afgaat herhaaldelijk gewezen 
op benadeling van de verbrui
kers. Daarom dient de aktie 
tegen de fouten in het stelsel te 
gebeuren én door de midden
standers én door de verbrui
kers samen : de gehele gemeen 
.schap zal er bij gebaat zijn ' 

paul peeters 
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de wereld 

beriijnse en franse verkiezingen 
(Argos) Tijdens de voorbije week stonden de verkiezingen voor de 
Westberlijnse senaat en de eerste stemronde van de Franse gemeente
raadsverkiezingen centraal in de internationale actualiteit. In de voor
malige rijkshoofdstad behoudt de SPD (van burgemeester Schiitz) met 
60,4 pet haar, zestien jaar oude, volstrekte meerderheid. Weliswaar 
werd haar stemmenaantal met 6 pet aangevreten : voortaan zal de par
tij nog slechts 73 vertegenwoordigers naar de nieuwe senaat sturen 
(—8). Toch kan op verre na niet van een afslachting gesproken worden. 
Hooguit kunnen de uitslagen een correctief aanbrengen aan de Ost-
politik van Brandt. Pas nu begint ahw een serieuze faze van die toena
deringspolitiek tot het Oosten. Het is immers duidelijk gebleken dat de 
West-Berlijners met het andere Duitsland willen praten. Die wil kwam 
ook tot uiting in het stemmenbestand van de liberale FPD (8,5 pet). De 
partij van Walter Scheel zal dan ook over 11 (-f 2) afgevaardigden 
kunnen beschikken. De CDU sleept 38,2 pet in de wacht en ziet haar 
vertegenwoordiging oplopen tot 54 (-f7). De communistische SEW ge
raakte weer eens niet van de grond en de rechtsradikale AUD kon 
evenmin het verkiesbaarheidskworum van 5 pet halen. 

Men zal niet kunnen zeggen dat 
de drie traditionele partijen een 
slechte Pool hebben opgezet : de 
SPD had gehoopt op 54 pet, de 
CDU rekende vast op 38 pet en de 
verwachtingen van de FPD lagen 
in de buurt van 9 pet. De SPD had 
geweigerd het verlies van haar 
volstrekte meerderheid in over
weging te nemen. Dit verlies had 
immers betekend dat de sociaal-
demokraten die in 1967 al 132.000 
stemmen verloren nu nog eens 
10.000 stemmen bij de confrontatie 
zouden inschieten. De achteruit
gang van 1967 was te wijten aan 
de overheveling van Brandt naar 
Bonn. Bovendien waren de topcij-
fers van 1963 veeleer het gevolg 
van een politieke grondverschui-
ving : de CDU verloor toen bijna 
10 pet van haar stemmen daar ze 
amper een maand voor de verkie
zingen een ontmoeting Brandt-
Kroestsjev hielp verhinderen. 

iedereen tevreden 

In tegenstelling met wat mocht 
verwacht worden heeft een heel 
pakket van thema's in de jongste 
verkiezmgskampagne niet meege
speeld. Dit geldt o.a. voor de cri-

t^ is aan de socialistische top en 
'n-*-"-voor de « harde » aanpak van de 

politie die onverbiddellijk achter 
anarchisten aanzit (Bader, Mein-
hof, Mahler). Ook de verwarde 
situatie aan de universiteiten is 
niet eens aan bod gekomen en 
zelfs de ongezellige vervlechting 
van SPD en administratie was 
nooit aanleiding tot elektorale 
heibel De politici voerden hoofd-
zakeliik een persoonlijk gekleur
de politiek. Daarom cirkelde de 
verkiezmgskampagne rond niet 
erg controversiële thema's zoals 
sociale politiek, onderwijs en wo
ningbouw waarrond weinig ani
matie bestaat Eigenlijk werd de 
SPD nog gunstig gediend met 
haar Ostpolitik en haar interne 
partijtwisten. De uitslagen waren 
heel wat ongunstiger geweest 
(voor de SPD) indien de verkie
zingen na Pasen hadden plaats 
gehad. Met die feestdag willen de 
West-Berliiners immers mordicus 
naar hun vrienden, verwanten en 
kennissen in Oost-Berlijn toe In 
het raam van de « gewraakte » 
Ostpolitik werd in die behoefte 
voorzien zodat de West-Berlijners 
voor het eerst sinds 1966 hun 
« stadgenoten » achter de muur 
zullen bezoeken Met de narigheid 
binnen de partij (Zie « WIJ » van 
6/3 bl. 10) mag de SPD zich ten 
slotte nog gelukkig achten De 
ruzie van Münchens burgemeester 
Vogel met de jong-socialisten 
heeft de Westberlijnse sociaal-de-
mokraten versterkt i.p.v afge
zwakt Waarschijnlijk zal de FDP 
weer eens « im Bunde » worden 
opgenomen Zo voelen alle tradi
tionele partijen zich weer echt ge
lukkig. Alea jacta est, maar de uit
slagen zijn in hun onbewogenheid 
een tikie ontgoochelend . 

centrum in de knel 

In Frankrijk heeft een derde 
van het kiezerskorps verstek laten 
gaan. Ontegensprekelijk hadden 
de regeringspartijen de wind in 
de zeilen. Dit geldt ook voor de 
linkse allianties. Slachtoffers van 
die omstandigheid zijn de cen
trumgroeperingen uit de opposi

tie. Toch is de ultieme beslissing 
nog niet gevallen. Alleen kandida
ten die m de eerste stemronde de 
volstrekte meerderheid verwier
ven waren meteen gekozen. De 
overigen krijgen morgen een nieu
we, eerlijke beurt. Inmiddels zijn 
de gelukkigen gekend : eerste mi
nister Chaban Delmas te Bor
deaux (herkozen burgemeester 
met 61,9 pet), socialist Guy Mol-
iet te Arras (er stonden ook kom-
munisten op zijn lijst), Pierre 
Pfimlin van het c e n t r u m te 
Straatsburg (er stonden gaullisten 
op zijn lijst). Verder hebben de 
ministers van het huidig kabinet 
beslist niet slecht gepresteerde 
Van de 35 (op een totaal van 41) 
zijn er al 21 in de eerste ronde ge
kozen Over de politieke toekomst 
van de drie rode burchten (Rijsel, 
Marseille, Toulouse) moet morgen 
worden beslist Te Marseille wint 
de socialist Gaston Deferre van 
Comiti, te Riisel haalt Augustin 
Deferre het nipt van Ortoli en te 
Toulouse was Bazerque sterker 
dan Baudis Daar zijn de socialis
ten nu aangewezen op kommunis-
tische steun. Nergens lag hier een 
volstrekte socialistische meerder
heid in onmiddellijk bereik daar 
alle konkurrenten (socialisten, 
gaullisten) eigen kandidatenlijs
ten hadden voorgedragen Dit heb
ben de verkiezingen alvast ge
leerd : waar blokvorming uitbleef 
IS het wachten op de tweede stem
ronde. Parijs stemde conservatief 
Haar periferie opteerde voor link
se nuances. In de hoofdstad vielen 
de verkiezingen ook samen met 
de honderdste verjaring van de 

commune (1871). Maar een echte 
« commune » is de lichtstad niet. 
Er is daar niet eens een burge
meester, wel een voorzitter van 
de Conseil de Paris. Aan de top 
vreest men blijkbaar dat een Mai-
re (Paris vaut bien un maire !) 
erg konkurrentieel zou kunnen 
zijn voor het staatshoofd zelve. 

geen verschuivingen 

Ten slotte is daar ook Lyon. 
Daar mag Pradel, zelf partijloos, 
de burgemeesterssjerp omgorden. 
Er stonden ook Gaullisten op zijn 
lijst, een omstandigheid die on
vermeld kon blijven ware daar 
ook niet ene Jacques Soustelle op 
de lijst van de burgemeester ko
men opduiken. De voormalige 
gouverneur-generaal van Algerië, 
hartstochtelijk zionist en verdedi
ger van de Pieds Noirs heroverde 
zelfs de zetel die hij in 1962 in 
absentia kwijt speelde. Er was 
eventjes deining in het gaullis
tische kamp. Maar president Pom
pidou wist van de prins geen 
kwaad (of deed alsof). Tijdens een 
perskonferentie rukte hij Soustel
le in de publieke belangstelling 
waaruit hij sinds een decennium 
verdwenen was. Na de affaire To-
masini was er weer een addertje 
van tweedracht in de partij geslo
pen. Nu Soustelle te Lyon werd 
« herkozen » zal voor hem allicht 
een nieuwe politieke lente aanbre-
ekn met opties op het nationale 
vlak. Hoe dan ook het staat nu 
wel vast dat de Franse gemeente
raadsverkiezingen evenmin een 
verschuiving hebben gebracht. 
Het is alsof vele Fransen nog er
gens de aanwezigheid van de 
Gaulle hebben gevoeld. Verder 
waren de allianties ook te plaat
selijk gekleurd. Weer is gebleken 
dat gemeenteraadsverkiezingen, 
waarbij personen de partijen do
mineren, bezwaarlijk als waarde
meter voor parlementsverkiezin
gen kunnen gelden. De enige in
novatie zou zijn dat Frankrijk 
naar een tweepartijenstelsel evo
lueerde , wat nog vrij voorbarig 
lijkt. Voor de tweede stemronde 
blijft het nu alleen wachten op 
hoe de regeringspartijen en de 
linksen hun blokvorming zullen 
afronden... 

Jacques Chaban-Delmas met sukses opnieuv^/ « maire » van 
Bordeaux. 

• De rechtse partijen (religieus-ortodokse 
Joden) — in 1970 uit de regering getreden 
— protesteren tegen het voornemen van 
de Israëlische regering, « een deel van het 
historisch vaderland » prijs te geven (wes
telijke oever van de Jordaan met « heilige 
plaatsen ») zoals gezegd door premier Gol-
da Meir in een ophefmakend interview 
met « Times ». In dit zelfde vraaggesprek 
zei de premier dat Israël Sjarm El Sjeik, 
Gaza en Golanhoogvlakte wenst te behou
den, terwijl de Sinai zou moeten geneu
traliseerd worden onder internationaal 
doch ook Egyptisch en Israëlisch toezicht. 

• Ongerustheid in West-Europa over mo
gelijke bedreiging van de petroleunibe-
dreiging van de petroleumbevoorrading 
als gevolg van de harde houding van Li-
byë, Algerië, Irak en Saoedi-Arabië, die 
het petroleumakkoord van Teheran niet 
erkennen en hun eigen koers varen. Het 
blijkt dat bepaalde westerse landen over 
een te geringe olievoorraad en over weinig 
of geen kolen- en gasreserve beschikken, 
om een eventuele oliestop het hoofd te 
kunnen bieden. 
• Henry Ford H verklaart bij zijn aan
komst in Engeland dat zijn firma geen in
vesteringen meer zal doen « in het door 
arbeidsonrust geteisterde Engeland ». De 
staking in de Britse Ford-fabrieken duurt 
intussen voort. 
• Koortsachtige opzoekingen door de Brit
se troepen in Ulster naar de daders van de 
moord op drie jeugdige Britse soldaten te 
Belfast. Londen beslist alle Britse soldaten, 
die minder dan 18 jaar oud zijn, uit Noord-
lerland terug te trekken. De rechtervleu
gel van de regerende partij in Ulster 
maakt zich klaar voor een poging, om de 
regering Chichester-CIark te doen struike
len. Protestantse en katolieke dokwerkers 
betogen samen tegen het geweld in Bel
fast. 
• Bij verkiezingen in West-Berlijn zakken 
de socialisten van 56.9 % naar 50,5 % der 
stemmen en verliezen ze 11 zetels (van 81 
naar 70) ; hun partners te Bonn winnen 
In deze Beriijnse verkiezingen 1 % der 
stemmen (van 9 naar 11 zetels) ; de CDU 
wint 4,9 %. Met 50,5 % der stemmen en 70 
zetels behouden de socialisten envenwel 
de volstrekte meerderheid in het West
berlijnse parlement. Waarnemers zien in 
deze socialistische achteruitgang een af
keuring voor Brandts Oostpolitiek. 

deze week 

in de wereld 
• Vierde fase der SALT-besprekingen 
(Verdrag tot beperking der strategische 
wapens) te Wenen begonnen. Gematigd 
optimisme over de kansen tot vooruitgang. 
• Lage opkomst voor gemeenteraadsver
kiezingen in Frankrijk. 
• Diefstal van een Memling en een Mas-
sacio uit het Palazzo Vecchio te Firenze 
(Florentië). 
• Nieuwe Noorse regering (socialistisch) 
o.l.v. Bratelli vermoedelijk voorstander 
van EEG-lidmaatschap. 
• Regering Demirei van Turkije onder 
druk van het leger afgetreden. 
• De Congrespartij van premier Indira 
Ghandi behaalt de twee derde meerder
heid in het Indias parlement ; dit zal het 
de nieuwe Ghandi-regering mogelijk ma
ken, de grondwet te wijzigen zonder op 
andere partijen een beroep te doen. Indira 
Ghandhi is aldus zinnens de voorrechten 
van de adel af te schaffen en beperkingen 
in het grondbezit op te leggen. 
• Na herhaalde betogingen en het kon-
gres te Brussel tekent zich een kentering 
af bij de Sovjet-regering inzake emigratie 
van Joden naar Israël : er worden meer 
uitreisvisa afgeleverd, te Tel Aviv kwam 
de grootste groep Russische Joden (102) 
sinds jaren toe. 
• Palestijnse Volksfront (meest virulente 
groep van de Palestijnse Bevrijdingsbewe
ging) zal voortaan van vliegtuigkapingen 
(veroordeeld door de meerderheid der Pa
lestijnse organisaties) afzien. De Palestijn
se Bevrijdingsbeweging verwerpt intussen 
het voorstel tot eventuele oprichting van 
een Palestijnse kleinstaat. 
• President Jahja Khan van Pakistan 
naar Dacca, hoofdplaats van Oost-Pakis-
tan voor een laatste poging tot het voor
komen van een scheiding tussen West- en 
Oost-Pakistan. Sjeik Moejiboer Rachman, 
wiens Awami-partij bij de jongste verkie
zingen In Oost-Pakistan de volstrekte 
meerderheid behaalde, roept de praktische 
autonomie van Oost-Pakistan uit en wordt 
daarin door gans het bestuurlijk en rech
terlijk apparaat gevolgd. 

• Noordvietnamese troepen bezetten het 
door de Zuidvietnamese troepen verlaten 
Bolwerk Tsjepone. In militaire kringen 
wordt de vraag gesteld, of deze terugtrek
king al dan niet de voorbode zal zijn van 
de opening « van een tweede Zuidvietna-
mees front » in Laos. Naar schatting be
vinden zich nog 300.000 Amerikaanse sol
daten in Indochina (anderhalf jaar geleden 
nog 550.000 man). 
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Met Apollo 15 in juli van dit jaar neemt het maan-
trio een « auto » mee. Proefnemingen zijn aan gang. 

vervanging 

Drieduizend Sovjet-Russische deskundigen heb
ben gedurende een hele tijd de bouw van raket-
stellingen in Egypte geleid (SRM-raketten). Thans 
werden deze deskundigen teruggetrokken hoewel 
daarmee het aantal Sovjet-militairen in Egypte 
niet veel verminderd, des te meer daar grotere 
kontingenten militaire adviseurs uit de Oosteuro-
pese satellietstaten in Egypte een nieuwe faoe zijn 
begonnen. Zo hebben Oostduitse technici zich eerst 
met Russische communikatiesystemen ver t rouwd 
gemaakt, vooraleer Egyptische soldaten op hun 
beur t in de wijden in de geheimen van deze appa
ra tuur . Tsjecho-Slovaakse officieren leren Egypti
sche soldaten rijden met vrachtauto's en m e t a m -
fibiewagens, terwijl Hongaarse adviseurs de be-
voorradingsproblematiek van het Egyptische leger 
nauwkeur ig onderzoeken en samen met Egyptische 
collega's Egyptische troepen opleiden. In feite drijft 
momenteel het Egyptische leger bijna geheel op 
Oosteuropese leiding en opleiding. Alleen een nieu
we « zesdaagse » (maar dan volgens Kaïro in omge
keerde richting en daarvan is zelfs Kaïro nog steeds 
niet overtuigd) zou kunnen aantonen, in hoever 
de Egyptische militairen goede leerlingen zijn. 

raadsel 

soevanna 
oema 

land met meer dan 
één miljoen olifanten 

Al in 1945 was in Laos een anti-
kolonialistische onafhankelijk
heidsbeweging ontstaan. Drie 
broers uit het koningshuis van 
Loeang Prabang hadden hiervan 
de leiding : Soevanna Phoema, 
Soevannavong en een derde die 
intussen gestorven is. Maar die 
beweging (« Lao Isarra » : voor 
een vrij Laos) was al bij de aan
vang een broeinest van onver-
zoenbaarheden. Soevanna Phoema 
wachtte dan ook op een .gunstige 
gelegenheid om zich hieruit terug 
te trekken. Toen Frankri jk in 1949 
bereid was tot het verlenen van 
een verregaande autonomie liet de 
prins zijn rebellenbeweging in de 
steek. Met zijn « rechtse » aan
hang schaarde hij zich prompt aan 
de zijde van de koninklijke rege
ring. Broer Soevannavong zou 
voortaan de linkervleugel van het 
verzet aanvoeren en stichtte on
verwijld de Pathet Lao (staat La
os). Hiermee waren « rechts » en 
« links » te vrezen politieke groot
heden geworden wier antagonis
me met de dag meer op de ont
wikkeling van Laos is gaan door
wegen. Achteraf bekeken was dit 
uiteenvallen in twee groepen een 
niet te vermijden aangelegenheid. 
Laos, « het land met meer dan een 
miljoen olifanten » is, met minder 
dan drie miljoen inwoners, bijna 
zo groot als Groot-Brittanië en 
slechts de helft van zijn bevolking 
mag Laotiaans heten. De anderen 
zijn Meo's, Jao's en Tsja's (wat 
dit ook moge betekenen) die be
slist niet wakker liggen van Lao's 
onafhankelijkheid. 

sluwste aller aziaten ? 

Hoe dan ook van 1950 tot 1958 
is Soevanna Phoema zeven jaar 
lang eerste-minister. In 1963 toen 
Laos soeverein werd moesten al
le politieke leiders van het land 
— tot welke tendens ze ook be
hoorden — gaan plaats nemen in 
een regering van nationale unie. 
Die voorwaarde, bedongen tijdens 
de eerste conferentie van Geneve 
zou pas drie jaar later werkelijk-

(Arifos) Toen Norodom Sihanoek nogr meester was over Kambodja had 
hij drie gezichten : Amerikaans, neutraal en kommunistisch. Onverander
lijk moesten specialisten drie betekenissen achter zijn woorden zoeken. 
Maar de « Samdech » van het land der Khmeren stoorde zich slechts ma
tig aan de interpretat ie(s) die Amerikaanse, neutrale en kommunistische 
« Stilforscher » aan zijn verklaringen gaven. Norodom had maar twee 
betrachtingen : uit het Indochinees konflikt te blijven en zijn heerschappij 
te handhaven. Dat Norodom Sihanoek geen van belde oogmerken haalde 
kan een troost zijn voor prins Soevanna Phoema van Laos. De Laotiaanse 
eerste minister is al even ver van zijn doelen verwijderd als zijn Kam-
bodjaanse ex-collega. Ook in Laos is nooit een regering van nationale unie 
uit de bus gekomen. Van echte neutrali teit kan al lang geen sprake meer 
zijn en de Laotiaanse onafhankelijkheid hangt aan een zijden draadje. Op 
het ogenblik is het land van Soevanna Phoema veel meer een soort Nie
mandsland. Het dankt zijn voortbestaan aan de omstandigheid dat he t 
tussen zes buurstaten gesandwicht is : Birma. Kambodia, Rood-China, 
Noord-Vietnam. Zuid-Vietnam en het pro-Amerikaanse Thailand. Om de 
schnn van neutrali teit te redden geeft de prins af en toe een protest weg. 
Hoeveel hij er inmiddels uit Vientiane de wereld heeft ingestuurd weet 
zijne doorluchtige hoogheid zelf al niet meer. 

heid worden toen Soevannavong 
minister van Wederopbouw werd. 
Pas nu kon Soevanna Phoema 
doordrukken OD zijn neutraliteits
politiek. In 1956 was hij al te Pe
king en te Hanoi waar hij strikte 
neutraliteit beloofde. Maar met de 
zo noodzakelijke eendracht in het 
binnenland liep het lang niet ge
smeerd. De aanwezigheid van 
Soevannovong (en diens succes bij 
tussentijdse verkiezingen) in de 
regering was niet naar de zin van 
Laotiaanse ultra's (rechts van 
Soevanna Phoema) die in bewe
ging kwamen om het linkse op
dringen af te remmen en te ver
ijdelen. In 1957 moest Soevanna 
Phoema dan ook zwichten voor 
rechtse druk en concipieerde een 
regering zonder de Pathe t Lao, 
alleen met mensen uit zijn Lao
tiaanse volksbeweging. Maar zijn 
pogen mislukt en reeds in augus
tus 1958 komt een anti-kommunis-
tische regering aan het bewind. 
Soevannavong, de « rode » prins 
wordt gearresteerd maar ontsnapt 
twee jaar later uit de gevangenis. 
In 1960 is Soevanna Phoema al
weer premier van een nieuwe re
gering, via een staatsgreep van 
parachutistenkolonel Kong-Le. 
Dat dit niet naar de zin is van de 
Amerikaanse vrienden moet blij
ken uit de vaststelling dat het 
Staatsdepartement nu alle Ameri
kaanse h u l p aan L a o s op
schort. Maar Soevanna Phoema 
heeft al voor heter vuren gestaan. 
Nu gaat hij te Moskou en Peking 
aankloppen met verzoek om eko-
nomische hulp. Toch heeft « de 
sluwste alles Aziaten » hier bui
ten de spreekwoordelijke waard 
gerekend want nog voor hij in 
Vientiane arriveert rukt ultra
rechtse generaal Phoemi Nosavon 
al naar de hoofdstad op. Tegen de 
forse generaal, wiens troepen 
marsjeren met steun van Penta
gon en CIA, is ook kolonel Kong-
Le niet opgewassen. De kanonnen 
uit Moskou komen te laat. En van 
dit ogenblik af zijn er in Laos 
drie elkaar vijandige groepen 
i.p.v. twee. Bovendien heeft broer 
Soevannavong zichzelf al tot pre
mier van een rebellenregering ge
promoveerd. Maar het lot ont
fermt zich over de geduchte ultra
rechtse generaal : Phoemi Nosa

von sterft. En nu mag Soevanna: 
Phoema weer in Vientiane gaan 
zetelen. Om de schade te beper
ken — zo zeggen de Amerikanen 
— wordt zijn regering weer met 
harde dollars gefinancierd. 

vertrouw maar één oor 
en hou het andere open 

Sindsdien is de interne situatie 
in Laos met de dag verslechterd. 
In 1962 moest de conferentie van 
Geneve weer eens over te nemen 
maatregelen beamen. Het slot-
communiaué stelde toen scherpe 
eisen : alle buitenlandse troepen 
zouden onmiddellijk het land 
moeten verlaten. Hierop meldden 
zich prompt 40 Noord-Vietname-
zen aan op de dienst voor repa
tr iëring ! Duizenden bleven waar 
ze waren (in zuidelijk Laos) en 
later kwamen er nog eens tien
duizenden bij. De cijfers liegen e r 
niet om : 20.000 begin 1966, 
40.000 in mei 1968 en rond 70.000 
in 1970. Meteen groeide het strate
gisch belang van de Ho Tsji Minh-
route. 

Toen kwam op 8 februari jl. de 
Zuidvietnamese (en Amerikaanse)' 
invasie. Soevanna Phoema liefj 
twee keer een zwak protest horen.' 
Maar het is duidelijk dat hij weef 
op Amerikaanse steun mag reke
nen. In ruil mag het Pentagon 
maar bombarderen en tot 1800 
vluchten per dag boven zijn terri
torium uitvoeren. Tegenstanders 
van Soevanna Phoema zeggen dat 
dit een staaltje is van zijn dubbe
le moraal. Allicht : maar die dub
bele moraal is een vertrouwd fe-i 
nomeen in de handel en wandet 
van de doorluchtige prins wiens 
politiek toch onveranderlijk ver
vlochten was met intriges en doel
bewuste dubbelzinnigheid. Zijn 
motto « vertrouw een oor en hou 
het andere open » is niet eens be
doeld als een ietwat cynische bou
tade Soevanna Phoema (franco-
fiel. met een Franse getrouwd en 
in 't Frans opgeleid) is gewoon 
een ruggegraatloos politicus maar 
onvermoeibaar in het nastreven 
van een onbereikbaar doel • de 
soevereiniteit en neutraliteit van 
Laos. 

De twaalfjarige Thomas Farkas en zijn elfarig 
vriendje Wolfgang Ladish schoten in Burgenland 
(Oostenrijk) rentenier Matthias Gutdeutsch neer en 
doorstaken hem, opdat hij hen niet zou verklappen 
aan de politie Ze waren namelijk van huis weg
gelopen. Nu zijn deze jeugdige « psychopaten » een 
raadsel voor gans Oostenrijk. Geen wereldschok
kend nieuws. Het is ook niet de eerste keer dat 
knapen moorden in koelen bloede. Alle vooruitgang 
ten spijt blijft ook de moderne mens een ondoor
grondelijk raadsel. 

geen viootbezoek aan allende 

Noord-Amerika staat zeer wantrouwig tegenover 
het marxistisch gekleurde bewind van de onlangs 
aan de macht gekomen president Allende, die noch
tans de steun van de Chileense kristen-demokraten 
geniet. Dit wantrouwen bleek o.a. toen het State 
Depar tement het Chileens verzoek afwees, het Ame
rikaanse vliegdekschip « Entreprise » (dat van een 
officieel bezoek aan Rio de Janeiro naar zijn basis 
terugvoer) ook een bezoek aan de Chileense haven 
Valparaiso te laten brengen. Dat kon er niet af, 
vooral omdat Washington enkele dagen voordien 
van de Chileense erkenning van de Chinese Volks
republiek in kennis was gesteld, China dat nota 
bene als volgende verrassing een... atoom duikboot 
in petto zou houden. 

Nochtans is de Chileense kust voor strategisch 
belang voor Uncle Sam, des te meer daar vandaag 
de dag de Sovjet-Russische vloot op alle zeeën 
wenst tegenwoordig te zijn en hierbij bezoeken 
aan Chileense havens niet zal versmaden. 

Mijnen meer dan genoeg ! In de huurt van Luoi (Laos) is een verzamelplaats van dergelijke gevaarlijka 
« verloren voorwerpen ». 
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werden wegen langdurig opengereten 
Het is in 1950 geweest, dat in Geneve de Westeuropese landen 

een konventie sloten om voorname internationale routes in alle landen 
uit te bouwen. Het betrof hier de bekende E-wegen. Voor België was 
het zonneklaar, dat de meeste van deze routes op zijn grondgebied 
als volwaardige autosnelwegen zouden moeten aangelegd worden» 
zo men tot een behoorlijke gemiddelde snelheid van de auto's en 
een voldoende kapaciteit ervan wilde komen. Eén van de meest 
verkeers-belaste wegen op Belgisch grondgebied was toen ongetwi^ 
feld de bestaande rijksweg Kortrijk - Gent - Lokeren - St.-Niklaas 5 
Antwerpen - Turnhout. Het belangrijkste knelpunt op deze route 
was de Schelde-overgang te Antwerpen, die op 31 mei 1969 officieel 
werd overbrugd, met de ingebruikneming van de nieuwe E3-tunnel 
en een deel van de « Kleine Ring » rond Antwerpen. Maar reeds 
in 1958 werd bij Kon. Besluit een studiekommissie opgericht om een 
nieuwe oeververbinding tot stand te brengen. Ellenlange palavers 
onstonden over de aard van het te konstrueren kunstwerk : tunnel 
of brug. Omdat men het over dit geschilpunt niet eens werd, moest 
zelfs in november 1962 door Openbare Werken overgegaan worden 
tot het uitschrijven van een wedstrijd voor een nieuwe oeververbin
ding. Pas op 7 november liet de toenmalige minister van Openbare 
Werken zijn keuze vallen op een tunnel. 

historiek van een sluic europese autoweg 
Aan de opstellers van het meest ge

schikte ontwerp gaf hij opdracht, een 
nieuw ontwerp voor te bereiden met 
opname erin van een spoorlijn met dub
bel spoor en met aanpassing van de uit
voeringstermijn. Het aldus opgevatte 
onderhandse kontrakt werd door hem 
op 4 mei 1964 goedgekeurd. Wij herinne
ren er ook aan, dat intussen de gewone 
man in de straat ook voor de ES^weg 
buiten de Schelde-overgang gevoelig 
aan het worden was. Het Vlaams Eko-
nomisch Verbond, de Kon. Vlaamse In
genieursvereniging en andere maakten 
zich terecht zorgen over het uitblijven 
van de zo belangrijke autoweg. Waarom 
dit uitblijven ? De regering had intus
sen belangrijke investeringen moeten 
doen in de Koning-Boudewijnautoweg, 
en zij had tevens reeds beslist tot de 
aanleg over te gaan van de thans zo 
weinig gebruikte Route de Wallonië. 
Pas door de oprichting op 9 februari 
1963 te Gent van de Interkommunale 
Vereniging voor de Autoweg E3, die in 
de vorm van een samenwerkende ven
nootschap bestaat, kon de Vlaming mits 
het doppen van zijn eigen boontjes aan 
zijn trekken komen. De Walen kregen 
hun deel gratis, de Vamingen moesten 
weeral eens zelf betalen. 

tot de bouw van de E3 over te gaan van 
verkeerstechnische aard kunnen noe
men. Deze weg is immers onmisbaar 
voor het verwerken van de stormachti
ge aangroei van het wegverkeer, die 
wij gerust de verkeersstroom kunnen 
noemen die na de tweede wereldoorlog 
beginnen vloeien is. In ons land leefde, 
na een laagtepunt tijdens de oorlogsja
ren 1940-1944, het wegverkeer van 1945 
af zo geweldig op, dat het park der mo
torvoertuigen regelmatig met meer dan 
10 % per jaar de hoogte inging. Het 
modernizeringsprogram van het Bel
gisch wegennet rond 1949 kwam dan 
ook niet te vroeg. Voor het ogenblik zijn 
er in ons land ongeveer 2.500.000 motor
voertuigen, waarvan 2.000.000 personen
wagens. Het heeft dan ook niet zo lang 
geduurd, alvorens men hier en in ande
re landen rondom ons tot de vaststelling 
kwam, dat een verbreding van de we
gen zonder meer het steeds weer toene
mende verkeer niet blijvend kan op
slorpen. Vandaar overigens het onder
tekenen in Geneve van genoemde kon
ventie. 

Nog duidelijker komt het ekono-
misch karakter van deze E3-weg te 
voorschijn i.v.m. de uitbreiding in de 

Europa en de toenemende belangrijk-
laatste jaren van de nijverheid in West
heid van de Noorderlanden. Er is nog 
méér : de weg is ook toeristisch niet 
van belang ontbloot. Hij maakt immers 
de verbinding uit tussen de Skandi-
naafse landen en de kuststeden van het 
Iberisch schiereiland. Daarbij heeft het 
meer frekwente gebruik van de auto 
een verkeerstoename tot gevolg gehad 
van het oosten naar het westen van on
ze Vlaamse provincies. Als men het 
enorme aantal vrachtwagens in acht 
neemt, die tot opstoppingen aan knel
punten en vernauwingen van de weg 
leiden, dan is Rijksweg 14 praktisch de 
drukst en tevens de gevaarlijkste bere
den weg in België. 

Men zou dus kunnen stellen, dat al
leen reeds de verkeersveiligheid de aan
leg van een nieuwe weg wettigde. Het 
ekonomisch nut van een nieuwe Vlaam
se verkeersader is echter niet minder 
groot, dit zowel op internationaal als 
landelijk en regionaal vlak. Want de 
nieuwe weg zal niet alleen de handels
betrekkingen in West-Europa bevorde
ren, maar op het nationale vlak werd 
berekend, dat het overgaan van het 
doorgaand verkeer van rijksweg 14 

naar E3 een jaarlijkse besparing van 
meer dan 600 miljoen frank zal opleve
ren op het onderhoud en de sleet van 
de voertuigen, op de brandstof en de 
lonen, alsook op de lichamelijke en 
stoffelijke schade die door de ongevalp 
len wordt veroorzaakt. Het in gebruik 
stellen van de E3-weg zal tenslotte een 
sterke stuwkracht zijn voor de uitwis
selingen en de betrekkingen tussen ge
lijke of komplementaire nijverheden, 
en verder tussen de havens van Antwer
pen en Gent en hun respektievelijke 
nijverheidszones. En dan hebben wij 
het nog niet gehad over de toeristische 
goudader die voor ons land is wegge
legd in de Europese autosnelweg. 

antwerpse « kleine ring » 

Antwerpen wordt nu de draaischijf 
voor verschillende autosnelwegen dank 
zij de Kleine Ring, die het eindpunt, het 
verbindingsstuk of het belangrijkste 
kruispunt vormt van de E3 (Lissabon-
Stockholm) ; de ElO (Amsterdam-Rot
terdam - Breda Antwerpen - Brussel -
Parijs) ; de E39 (Antwerpen-Luik-

belang van e3 

Intussen is het wel zo ver, dat de E3 
tussen Gent en Antwerpen breed voor 
het verkeer openligt. Slechts het vak 
Waasmunster-Gent dient nog voltooid 
te worden — en dit zal volgens de prog
nose eind april e.k. gebeuren — om de 
verbinding tussen beide Vlaamse steden 
langs beide zijden van de weg een feit 
te doen worden. Het volledig in gebruik 
nemen van de autoweg wordt wellicht 
begin 1972. 

Het belang van de E3 staat buiten 
kijf. Deze nieuwe verkeersader is niet 
alleen van Europees belang, maar voor 
Vlaanderen zal hij ongetwijfeld van 
enorm plaatselijk nut zijn, aangezien hij 
in niet onbelangrijke mate de industri
ële, ekonomische en sociale groei van de 
doorkruiste gewesten in ons land zal 
bevorderen en de route toch de zuid
kant volgt van de verzadigde rijksweg 
14. (Deze verzadiging zal wel niemand 
verwonderen, die ervan op de hoogte is 
dat hij de enige weg is die de Vlaamse 
gewesten van west naar oost doorsnijdt. 
En die bovendien, behoudens dat hij 
ook de verbinding uitmaakt tussen de 
havens van Antwerpen en Gent, aan
sluiting geeft met het nijverheidsgebied 
in het Franse Noorden. 

verkeersexplozie 

Toch, zo wordt algemeen aangeno
men, zou men de voornaamste reden om Viadukt te Gentbrugge. Kleine mannen tussen grote werken. 

•M 
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Aken) of autosnelweg Koning Boude-
wijn ; de autoweg Antwerpen- Bergen 
op Zoom- Den Haag ; de toekomstige 
autoweg Antwerpen-Brussel ; de ge
plande autoweg Antwerpen-Knokke ; 
de toekomstige « Grote Ring » rond 
Antwerpen. 

De hoofdingenieur-direkteur van de 
Interkommunale Verenigmg voor de 
Autosnelweg E3 (regionale dienst van 
Antwerpen) beschouwt hem dan ook 
als een diamant met vele facetten • 
c De Kleine Ring betekent voor Ant
werpen inderdaad meer dan een gewone 
verbindingsweg. Met het verdwijnen 
van de oude vestingen werd de stad be
vrijd van een onhoudbaar keurslijf, om 
plaats te maken voor een groen-gordel 
en uitgestrekte parkings. Dank zij de 
nieuwe verbinding met de linkeroever 
kan niets meer de ontwikkeling van de
ze nieuwe wijk belemmeren, terwijl het 
centrum van de stad ontlast wordt van 
het transitverkeer. De Kleine Ring lost 
het probleem op van de haven en de in
dustrie die er is gevestigd ». 

De Kleine Ring werd aangelegd voor 
doorgaand verkeer. Men is uitgegaan 
van het princiep, dat een basisnelheid 
van 100 km per uur moet kunnen aan
gehouden worden en dat geen gelijk
vloerse kruisingen noch verkeerslichten 
aanwezig mogen zijn. Het tracé van de 
Kleine Ring bestaat uit tweemaal vier 
rijstroken, die elk 3,75 meter breed zijn. 
Deze'twee rijwegen zijn van elkaar ge
scheiden door een berm van 9 meter en 
aan de buitenzijde begrensd door een 
veiligheidsstrook van 2,50 m. Voor het 
viadukt, die zich tussen het Lobroekdok 
en het Sportpaleis slingert, over de 
Uzerlaan gaat en vervolgens in bocht 
over het Albertkanaal, waar de uitrit 
begint naar de verkeerswisselaar van 
de Groenendaallaan, wordt de midden
berm versmald tot 4 m. Langs de Klei
ne Ring loopt, over een afstand van on
geveer 3 km, de nieuwe spoorlijn die 
vertrekt van het nieuwe Station van 
Berchem en via de nieuwe tunnel de 
Linkerscheldeoever bereikt. Deze ge-
elektrificeerde lijn verzekert een vlug
ge verbinding zonder overwegen tussen 
de zuidelijke haveninrichtingen en het 
vormingsstation van Antwerpen-Noord. 
Het gesloopte station van Antwerpen-
Zuid werd vervangen door een stop
plaats op de nieuwe lijn. 

nieuwe tunnel 

Bijna twee jaar reeds bestaat nu ook 
een nieuwe direkte verbinding tussen 
Antwerpen en het westen van het land 
door een tunnel onder de Schelde. Re
kening houdend met de afmetingen van 
de schepen in de richting van Brussel 
was de nieuwe verbinding in de vorm 
van een brug met een laag dek uitge
sloten. Derhalve was men aangewezen 
op een hoge brug of een tunnel. Tegen 
de oplossing « brug » werden verschil
lende argumenten aangevoerd. Het 
brugdek moest op z'n minst 50 m. boven 
het niveau van hoog water gelegen zijn 
om de doortocht van grote schepen mo
gelijk te maken. Wegens de grote leng
te van de opritten tot de brug diende de 
helling ervan beperkt tot 4 %, om geen 
moeilijkheden op te leveren voor het 
zware vervoer. De ondergrond bood niet 
de vereiste garanties voor de 185 m ho
ge brugpeilers. En in ieder geval moest 
er een afzonderlijke tunnel voor de 
spoorweg gebouwd worden, waarvan 
de helling 1,65 % niet mocht te boven 
gaan. 

Na het uitschrijven van een wed
strijd-aanbesteding verzocht Openbare 
Werken uiteindelijk aan twee groepen, 
hun ontwerpen te kombineren voor een 
gemengde tunnel voor voertuigen en 
spoorverkeer. Samen vormden ze de 
Tijdelijke Vereniging E3-Scheldetunnel. 
Zij stelde het definitieve ontwerp op en 
de uitvoering ervan werd haar toege
zegd op 4 mei 1964 voor een bedrag van 
3.098.585.004 fr. 

Door middel van een verkeerswisse
laar wordt op de rechteroever de ver
binding met het centrum van Antwer
pen verzekerd, terwijl het toegangskom-
pleks op de linkeroever bestaat uit we
gen die aansluiten met de E3 naar Gent, 
met de Blancefloerlaan en met de Char
les de Costerlaan. Deze laatst vormt te

vens de aanzet van de ontworpen ex
press-way naar de kust en ook de toe
gang tot de oude tunnel. De verkeers
wisselaars bevatten 24 bruggen en tota-
lizeren bijna 25 km rijweg in éénrich
tingsverkeer De tunnel zelf beschikt 
over twee volledig gescheiden verkeers-
richtingen. 

Wij onderstrepen nog, dat één van de 
grote doelstellmgen van het ontwerpen 
van de Kennedytunnel is geweest, een 
vlugge spoorwegverbinding te verzeke
ren tussen Antwerpen-Centraal en 
Gent, zodat volgens deze plannen uiter
aard het eindstation op de linkeroever 
buiten dienst moest gesteld en vervan
gen door een stopplaats op de nieuwe 
spoorlijn. Voor de fietsers die onder de 
Schelde door moeten is een speciaal 
voorbehouden koker met roltrappen 
voorzien Ook voor de bromfietsers 
trouwens. 

lijk omvat sektie 6 van de E3-werken 
een boel aparte werken ; een centrale 
viadukt, die van Ledeberg uit vertrekt 
en het Zuidpark gedeeltelijk zal over
welven ; twee toegangsviadukten voor 
vrachtwagens of automobilisten die de 
Ringlaan als bestemming of plaats van 
oorsprong hebben ; een tunnel voor het 

op 4 m brede pijlers, die op hun beurt 
eindigen op een steun van 5 bij 2,20 m. 
Deze pijlers rusten op funderingspalen. 
Het wegdek van het viadukt zal twee
maal 2 rijstroken bezitten, maar even 
voorbij de voltooide Belle-Vuetunnel 
komen zich in Gent aan iedere zijde — 
als oprit en als afrit — nogmaals twee 

europees unicum te gent 

Is er een « Rmg van Antwerpen », er 
is ook een « Ring van Gent ». Door deze 
« omlegging rond Gent » kon vorige zo
mer reeds het vervoer van Kortrijk 
naar Antwerpen geschieden zonder het 
stadcentrum van Gent aan te doen. In
derdaad kwamen toen de werken tussen 
de verkeerswisselaar in Zwijnaarde en 
rijksweg 14 klaar Deze verkeerswisse
laar is het pronkstuk van de E3 in het 
Gentse. Hij wordt wegens zijn slinger-
viadukten, die ervoor zorgen dal de E3 
aansluit op de bekende E5 (Brussel-
Oostende), een Europees unicum ge
noemd. De slmgerviadukten zijn ieder 
450 m lang en 16 m breed. Het centraal 
gelegen viadukt, dat Antwerpen met 
Kortrijk verbindt, is zelfs niet minder 
dan 600 m lang en 40 m breed. De ver
keerswisselaar zelf is een verkeerwissel-
punt naar Gent, Brussel, Antwerpen, 
Kortrijk en Oostende. Ter plaatse van 
de wisselaar werd de E5 op tweemaal 
drie rijstroken gebracht, terwijl het ge
brekkige wegdek vervangen werd door 
een verharding van asfaltbeton. 

Als wij nu een filmband van het ver
leden zouden afrollen, dan valt op dat 
voor het eerst op enkele Gentse « ingre
pen door chirurgen van de weg » sterk 
de nadruk werd gelegd, toen, op 23 sep
tember 1969, enkele werken in het Gent
se voor het verkeer werden opengesteld. 
Wij denken hierbij aan een nieuwe 
Stropbrug over de Schelde, op de grens 
van Gent en Ledeberg. Deze verbinding 
moest de bestaande overbrugging aan 
de St-Lievenspoort ontlasten bji de aan
leg van de E3 naar Gent-Centrum. Wij 
denken ook terug aan het bouwen van 
de brug over de autoweg Brussel-Oos-
tende te Zwijnaarde, werk dat voor de 
uitvoering slechts een half jaar in be
slag genomen heeft. Deze brug diende 
nochtans een grote overspanning te krij
gen omwille van de onmiddellijke na
bijheid van de verkeerswisselaar E3-E5. 
Tot slot kwam toen de aansluiting tot 
stand van de rijksweg 14 (Antwerpse
steenweg) en het havengebied (J.F. 
Kennedylaan). Het gedeelte dat toen 
opengesteld werd, heeft het mogelijk 
gemaakt dat het zware verkeer, dat zich 
beweegt tussen Antwerpen en de Gent
se haven, niet langer meer de Gentse 
stede zelf diende aan te doen. 

Later volgde het openstellen van het 
E3 gedeelte tussen de verkeerswisselaar 
te Zwijaarde en deze te Heusden, en — 
de meest recente gebeurtenis — op 2 
maart 11. het vak Gent-Waasmunster. 

zuidpark : 
centrale toegangsviadukt 

Omdat het openstellen voor het ver
keer van het gehele trajekt Gent-Ant-
werpen en omgekeerd weldra dus een 
werkelijkheid is, is de aandacht van de 
automobilisten in het Gentse nu volop 
toegespitst op de werken in de omge
ving van de St-Lievensbrug, meer be
paald het Zuidpark. Daar komt immers 
de centrale toegangsviadukt — met de 
overwelving in genoemd Zuidpark — 
tot Gent. En precies in de omgeving van 
de St Lievensbrug, waar de E3 over de 
Schelde zal gebracht worden, vertoont 
Gent nog meer dan één wonde. Eigen-

Het is een en al bouwwerf. Boven : E3-E5 te /•'ijnaarde , onder : t d uentbi ugge. 

doorgaand verkeer in de Ringlaan , een 
tunnelletje met beperkte hoogte voor 
fietsers, voetgangers en personenwa
gens (nabij de bekende UCO-building) ; 
een brug voor tram 1, te bouwen over de 
Schelde ; het afbreken en herbouwen 
van de St. Lievensbrug ; tot slot de aan
passing van de bestaande wegenis. De 
Belle-Vuetunnel, een tunnel van 200 m 
met een gesloten gedeelte van 56 m 
kwam reeds klaar ; met de bouw van 
een trambrug met twee rijsporen naast 
de St. Lievenbrug wordt in de loop van 
de eerstkomende dagen begonnen ; de 
andere werken zijn volop aan de gang, 
maar het is een feit dat het met de uit
voering van de invalsweg van de E3 in 
het Zuidpark minder vlot verloopt dan 
voorzien. Bij voltooiïng zal deze toe
gangsweg, die men zo harmonisch mo
gelijk in het stadsbeeld tracht in te 
passen bestaan uit breed over-kragende 
overspanningen uit voorgespannen be
ton, die ter plaatse wordt gestort. Deze 
elementen, met een breedte van 20 m 
en een overspanning van 40 m, steunen 

rijstroken toevoegen, zodat van deze 
plaats af het verkeer over acht rnstro-
ken zal verlopen. 

Het einde van de helling wordt m het 
Zuidpark bereikt, ongeveer achter het 
monument dat de Stad Gent voor de 
gesneuvelden heeft opgericht. Op dat 
punt krijgt de viaduktweg een vertak
king, want tussen de De Bruyckerdreef 
en het Wilsonplein wordt — rechts ea 
links van het park — eenrichtingsver
keer ingevoerd en de rijwegen naar de 
Vlaanderenstraat en de Kuiperskaai 
worden hiertoe aangepast. Wij onthou
den de lezer nog meer details, omdat 
wij vrezen dat een groot deel van ons 
publiek de situatie ter plaatse onvol
doende kent. De automibilist, die spo
radisch met de wagen Gent aandoet, 
wilden wij echter niet helemaal onwe
tend laten over de moeilijke plaatselij
ke omstandigheden Want de Arte vel de-
stad is één grote bouwwerf geworden 
op de grens van Gent en Ledebere 

p.p. 
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haar ei 

gelijk loon 
voor gelijk werk... 
Na de fameuze staking van de vrouwen in de FN-fabrieken, nu 5 
b a r terug, werd een pluralistisch komitee opgericht om verder 
tie ijveren voor « gelijk loon voor gelijk werk ». 
Op een jaarlijkse perskonferentie maakte het komitee zijn bilan 
op. Op dit ogenblik noemt het komitee de resultaten eerder karig. 
De waslijst van eisen blijft groeien. Naar gelang men een bepaald 
l^obleem aansnijdt, stuit men weer op andere problemen. De on-
^ l i j k h e i d van de vrouwenionen heeft te maken met de vorming, 
de opleiding, de rolverdeling van man en vrouw, de beeldvorming, 
kortom « de gelijke kansen ». 
Dit komitee werkt niet met kreten, maar met cijfers. Wij dach
ten hieraan een paar bijdragen te kunnen wijden. 

Wie het probleem aansnijdt 
krijgt vrij vlug een aantal 
vooroordelen voor de voeten 
gegooid. Wij zullen hierop te
rugkomen maar eerst willen 
we graag even de feiten laten 
apreken. 

Wie de totale loonmassa van 
vrouwen en mannen bekijkt, 
moet wel even de wenkbrau
wen fronsen. 

Het RMZ-verslag leert ons 
dat het gemiddeld loonsver
schil tussen mannen en vrou
wen in de industrie 155,40 fr 
per dag bedraagt. In de handel 
maar 144,20 fr, ook per dag. Bij 
de bedienden, per maand dan, 
8545 fr. 

Toch beweert de Belgische 
regering m akkoord met vak
bonden en patronaat, dat de 
Europese kommissie gerust 
mag zijn • alles goed. Er zijn 
bijna geen verschillen meer ! 

Maar er zijn grote verschil
len en zij verminderen nauwe
lijks. Inderdaad, al die gemid
delde lonen komen ergens van
daan, en de verschillen ook ! 

waar zitten 
de schuldigen ? 

Er zijn om te beginnen de pa
troons en de vakbonden die 
koUektieve loonovereenkom-
Bten sluiten. 

Waar veel vrouwen tewerk 
gesteld zijn in dezelfde katego-
rie wordt hen openlijk een la
ger basisloon toegekend. Het 
verschil kan gaan van tot 8,5 fr. 
per uur. 

De scheikundige nijverheid 
maakt het wel eenvoudig : de 
vrouwenionen zijn er 85 % van 
de mannenlonen. 

Maar dat is slechts het basis-
loon. 

Men slaagt erin de verschil
len nog te vergroten, verschil
len in de werkeloosheidspre-
mie, syndikale premie enz... 

komen die ongelijkheid nog 
vergroten. 

Het meest treffend is het 
spelletje dat gespeeld wordt 
met de takenrangschikking. 
Daar zijn van die eigenaardige 
postscripta. 

De vrouwen krijgen het loon 
van hun kategorie maar man
nen die hetzelfde werk doen, 
worden door die voetnoten di-
rekt een of meer kategorieën 
hoger geplaatst. 

Schoonmaaksters staan altijd 
in de laatste groep, behalve als 
er schoonmakers zijn, dan ko
men de inpaksters het laagst. 

Maar wee de vrouwen die ty
pisch vrouwenwerk doen. In de 
haute couture krijgt de ge
schoolde werkster 36,70 fr., ter
wijl een mannelijke «halve 
gast» 38,40 fr. krijgt uitgeteld. 
Typisch vrouwenwerk dat een 
hoge graad van scholing vergt, 
is doorgaans heel slecht be
taald. 

Maar ook de Belgische Staat 
gaat niet vrijuit. Inzake sociale 
vergoedingen wordt openlijk 
gediskrimineerd. Diverse vrou
wen hebben de staat al een 
proces aangedaan én gewon
nen. Maar dat telt alleen voor 
hun geval. De verschillen blij
ven bestaan inzake vergoeding 
voor verzuimde werkdagen, be
diendenpensioenen, pensioenen 
voor gehandikapten. Enfin, Ma
jor. 

En de plannen van de rege
ring gaan nog verder, ze gaan 
de werkloosheidsvergoeding nu 
evenredig maken met de lo
nen ! 

De werkende vrouwen — 38 
% van de aktieve bevolking — 
krijgen binnenkort een uitzon
deringsstatuut, samen met de 
jonge arbeiders. 

In 1889 werd de vrouwenar
beid immers ok geregeld door 
dezelfde wet als de kinderar
beid... 

nel ly maes 

De laatste weken lijdt onze moeder aarde aan verkie
zingskoorts : de mensenkinderen t rekken naar de stem
bus Berlijners, Fransen, Liechtensteiners . 

De indrukwekkendste en grootste verkiezingen brach
ten echter de Indiërs samen : miljoenen mensen konden 
naar hartelust vele weken lang : kandidaten ophemelen 
of afbreken, elkaar aftuigen en zelfs vermoorden, staken 
en straatrellen uitlokken. Niet alleen de verkiezingsstrijd 
was merkwaardig, maar ook het resultaat : de meerder
heidspartij behaalde nog méér zetels en een vrouw kwam 
als grote overwinnaar uit de strijd. De internationale 
pers beweerde unaniem dat het voor Indira Ghandi een 
onmiskenbaar persoonlijk sukses betekende. 

Deze aristocratisch-uitziende politieke dame is drieën-
vijftig en ze draagt een legendarische naam, maar met 
India's Grote Ziel heeft ze geen familieverbinding en in 
het land van paria's en verloren tempels is Ghandi als 
stamklank even vertrouwd als Janssens bij ons. 

indira 

Haar vader was Nehroe en Indira was zijn enig kind ; 
ze kreeg de opvoeding van een prinses, studeerde in Zwit
serland en Oxford, leerde van Rabindranat Tagore per
soonlijk het geweld van de geweldloosheid waarderen. 
Heel vlug echter veranderde het gulden leven in grauwe 
werkelijkheid : om zijn politieke opvattingen belandde 
vader in de gevangenis en moeder stierf. Als kind had 
Indira de Mahatma tijdens zijn hongerstakingen leren 
kennen, als jong meisje zette ze zijn ideeën in prakti jk 
om : zoals vele Indische vrouwen voerde ze een mil i tante 
strijd voor de onafhankelijkheid. 

In 1942 huwde ze de politieker Firoze Ghandi en bracht 
de wittebroodsweken achter de tralies door en tenslotte 
bleef ze dertien maanden opgesloten. Ze leerde haar me
degevangenen lezen en schrijven. Ondanks haar twee 
kinderen bleef ze later aktief politiek bedrijven, dit was 
dan volledig in tegenstelling met de gangbare Indische 
moraal die een vrouw als onnavolgbare minnares, zorg
zame moeder of weduwe op de brandstapel veronderstelt . 

In 1966 werd ze tenslotte eerste-minister over een land 
met 480 miljoen inwoners, die 225 verschillende talen 
spreken en in 15 federale staten leven. Ze volgde Sjastri 
op voor wie dit land besturen de dood had betekend. 
Toen zij de regering overnam, worstelde het grootste deel 
van India met een ontstellende hongersnood en de ver
lossende moessonregens bleven nog jaren uit Indira 
Ghandi beloofde de vrouwen brood en vrijheid ; ze door
kruiste haar onmetelijke land per vliegtuig en werkte 
ondertussen talloze redevoeringen uit. Tegen haar keer
den zich echter vele ontevredenen : goudsmeden en poli-
tielui, ook de saddoes, de Indische wijzen die protesteer
den tegen het slachten van de heilige koeien in de hon-
gertijd . In 1967 leed haar Congrespartij een zware 
nederlaag. Tijdens een meeting kreeg ze stenen naar het 
hoofd, maar ze bleef glimlachen, al had ze twee blauwe 
ogen en een omzwachteld gezicht. 

Naderhand illustreren een scheuring in eigen parti j en 
een politieke moord de enorme moeilijkheden waarmee 
de politieke vrouw werd geconfronteerd. Niet alleen het 
binnenland bezorgde haar letterlijk en figuurlijk hoofd
pijn, ook het buitenland schonk haar supplementaire rim
pels : In het grensgebied van Ladak stonden de Indische 
troepen steeds tegen de Chinese dreiging paraat en de 
verhouding met Pakistan bleef slecht. 

Ze trachtte te socialiseren, maar de 278 maharadja 's 
bleven op hun gouden olifanten zitten. 

Om haar sociaal programma te verwezenlijken, schreef 
ze tenslotte de grootste verkiezingen uit die ooit ter we
reld werden gehouden. Met een absolute meerderheid in 
het parlement kan ze nu haar plannen uitvoeren. IWis-
schien ga je niet akkoord met sommige van haar politieke 
en sociale opvattingen, maar het fenomeen Indira Ghandi 
heeft dan toch dat bewezen : in de politiek staat een 
vrouw minstens even sterk als om het even welke Nixon. 

huguette d .b . 

vrouwen in beweging 
vrouwenkongres te 
rome 

« Mannen eruit ! » riepen de 
« harde militanten ». « Nooit, 
trek er zelf uit ! » antwoordden 
de « gematigden ». Dit stond 
te lezen in « Le Monde ». 

De mannen zijn gebleven en 
hebben zelfs het woord geno
men tijden het eerste Italiaans 
nationaal congres van de « Be
weging ter bevrijding van de 
vrouw ». Dit congres had te 
Rome plaats en duurde twee 
dagen. 

Drie organisaties namen deel 
aan dit congres. Zij pleitten al
len ten voordele van echtschei
ding, versoepeling van de abor
tuswetgeving, ruime publici tei t ' 
voor het gebruik van voorbe
hoedsmiddelen. De program
ma's van de drie groeperingen 
zijn nochtans niet helemaal 
hetzelfde. 

De « Beweging ter bevrij
ding van de vrouw » werd 18 
maanden geleden opgericht. 
Het eerder gematigde pro
gramma steunt in het bijzon
der op de gelijkwaardigheid in 
het werk en het oprichten van 
kribben, gratis te gebruiken. 
De beweging is voorstander 
van samenwerking met de 
man. 

« De Vrouwelijke Opstand » 
is als beweging even oud en 
heeft dezelfde oogmerken als 
de vorige, alleen weigeren de 
militanten kordaat elke samen
werking met het mannelijke 
geslacht. Hun voornaamste 
woordvoerster, mevr. Elvira 
Banotti, is de mening toege
daan dat er met de man niet te 
praten valt. 

Over Italiaanse mannen dur
ven wij ons natuurl i jk niet uit
spreken. 

vrouwelijke part-time
rechters 

De Nederlandse minister van 
Justi t ie heeft aan de tweede 
Kamer meegedeeld, dat hij de 
mogelijkheid van benoeming 
van part-time-rechters moge
lijk wil maken. Hij doet dit — 
naar aanleiding van opmerkin
gen van kamerleden — in een 
nota van wijziging van het 
wetsontwerp : « Herziening ge
rechtelijke organisatie ». 

Minister Polak denkt voor 
de functie van part-t ime rech
ter speciaal aan gehuwde vrou
wen. Het beleid zal er echter 
wel op gericht moeten blijven 
dat alleen zij als part-t ime-
rechter kunnen optreden, die 
wat betreft capaciteiten en er
varing ook in aanmerking zou
den komen voor de benoeming 
van rechter in volledige dienst. 

hilda u. 
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Gij zijt kanalje, heeft men ons verweten. 
Gegroet o naam, die zovee! grootsch bevat. 
Doch lang genoeg hebt gij ons zweet geëten 
Straks staken wi j den loop van 't levensrad. 

de c o m m u n e 

v a n p a r i j s 1871 
Bovenstaand citaat is het refrein van het lied « Het Kanalje » 

dat vrij kort na de mislukking van de Commune van Parijs in 

Vlaanderen door de eerste militanten van de arbeidersontvoog

ding werd gezongen en waarvan een fac simili prijkt tussen de 

publikaties die thans in de Koninklijke Biblioteek tentoonge

steld zijn onder de tttel « De Commune van Parijs — 1871 ». 

Het behoort tot de eerder schaarse Nederlandstalige publikaties 

die in deze tentoonstelling vertegenwoordigd zijn. Er is een 

overvloed van Franse publikaties, dokumenten, tekeningen, foto

materiaal, affiches, een respektabel aantal kranten, spotprenten, 

tot zelfs « politieke menus » en programma's voor steunavonden 

aan dè Commune en dergelijke meer. Kortom een indrukwek

kende verzameling dokumenten, die een vrij duidelijk beeld 

geven van wat de Commune is geweest, een dokumentenverza-

melmg « pris sur Ie vif » waarin zelfs de — vergeelde — foto's 

niet onthieken van terechtgestelde communards, benepen in 

hun Indnneniane doodskisten. 

Honderd iaar geleden — om 
pre-ies te zun op 18 maart 1871 
— brak te Parijs de Commune 
uit. die gedurende 73 dagen 
stand zou houden doch ten 
slotte door het leger van de 
Franse eerste minister Thiers 
(die naar Versailles was uitge
weken) zou neergeslagen wor
den waarna een bloedige re
pressie volgde De opstand 
broeide reeds lang doch werd 
praktisch mogeliik door de ne
derlaag van het Tweede Franse 
Keizerrijk (na de persoonliike 
overgave van Napoleon II aan 
keizer Wilhelm I ontstond de 
Derde Franse Republiek) die 
haar hoogtepunt beleefde met 
het beleg en de uithongering 
van Pariis door de verenigde 
Duitse legers, een beleg dat 
dch nadien herhaalde met de 
Commune waarbij de belege
raars Franse troepen waren, 
die met de instemming der 
Pruis 'sche overwmnaars de ge-
meenschappeliike vijand van 
de bourgeoisie te lijf gingen. 

belangrijkste sociale 
gebeurtenis 

Deze belangrijkste sociale en 
proleratische beweging van de 
vorige eeuw zou men o a het 
experiment der gemiste kansen 
kunnen noemen. De Commune 
was als verschijnsel echter zo 
belangrijk dat ze ondanks de 
nederlaag het sein is geweest 
van een proletarische bewust
wording, die in de 20ste eeuw 
tot de sociale revolutie heeft 
geleid, revolutie die in Rusland 
als de bolsjevistische omwente
ling de geschiedenis is inge
gaan terwijl ze zich in West-
Europa op een andere manier 
doorzette. Het is dan ook niet 
te verwonderen dat de Commu
ne meer kommentaar door 
haar mislukking uitlokte dan 
misschien wanneer ze maar 
half zou geslaagd geweest zijn 
Dat kan men als boutade op
vatten, die geweldige hoeveel
heid publikaties en studies die 
aan de Commune in de hon
derd achter ons liggende iaren 
werd gewild, liegt er niet om 

De Commune was trouwens 

geen onverwachte gebeurtenis: 
aan elke revolutie gaat steeds 
een lange broeitijd vooraf Het 
is dus ook duidelijk dat de 
Commune geen uitvloeisel van 
de Frans-Duitse oorlog van 1870 
was Dit wordt aangetoond in 
de tentoonstelling, die dan 
overstapt naar het beleg van 
Parijs door de Duitse troepen. 
Want was de Frans-Duitse oor
log niet de oorzaak van de 
Commune, ze heeft er toch een 
beslissende rol ingespeeld o a. 
door het beleg van de hoofd
stad dat het Parijse proleratiaat 
rijp gemaakt voor de opstand 
tegen het burgerlijk regime. In 
dit verband verwijst de ten
toonstelling naar een weinig 
bekend « detail » nl. de pogin
gen van de Belgische ambassa
de te Parijs om de Duitse bom
bardementen stop te zetten, 
verzoek dat door kanselier Bis
marck werd afgewezen. 

De geschiedenis van de Com
mune is geen aaneenrijging 
van gevechten alleen. Ze 
bracht een reeks ingrijpende 
sociale hervormingen tot stand 
zoals blijkt uit plakbrieven, 
pamfletten en archiefstukken 
(over de besluiten van de Pa-
riise « communalité »). 

Een zeer interessant aspekt 
— dat thans « in » is — betreft 
de emancipatie van de vrouw, 
die in Frankri jk een reuzestap 
vooruit zette in en door de 
Commune. Onze Dolle Mina's 
zouden er goed aan doen d_e 
drie vitrines die aan deze quasi-
totale ontvoogding van « la 
communarde » zijn gewijd eens 
nader te gaan bekijken. 

Over de strijd zelf is er het 
klassieke i l lustratiemateriaal, 
dit gedeelte is t rouwens niet 
het interessantste, de Commu
ne heeft op zuiver militair vlak 
zulke zware fouten begaan, dat 
ze haar fataal werden, zelfs te
genover generaals die tegen de 
Duitse legers weinig hadden 
gepresteerd, al doen dan weer 
sommige Communespotprenten 
in dit verband weer eenzijdig 
aan (kon dat in de hitte der 
bloedige tegenstellingen wel 
anders ?) In zijn studie, die 
Lenin aan de Commune wijd
de — tot op vandaag en ook in 
het Nederlands tegen spotprijs 
te verkrijgen via de kommunis-

tische propagandadiensten — 
stipt de bewerker van de Rus
sische revolutie als derde voor
naamste oorzaak van het falen 
van de Commune aan « dat de 
communards het belang niet 
hadden ingezien van een goede 
militaire taktiek en nalieten 
Versailles (waar de gevluchte 
regering Thiers en de rest van 
het Franse leger zich schuil
hielden) te veroveren, waar
door de vijand op zijn stellin
gen kon terugkomen » Als an
dere oorzaken vernoemt Lenin 
« de onnodige grootmoedigheid 
van het proletariaat tegenover 
de klassevijanden » en « het 

belgische surete 

Uit het archief van de Bel
gische veiligheidsdiensten zijn 
er op deze tentoonstelling heel 
wat stukken die betrekking 
hebben op de naar ons land ge
vluchte communards. De vei
ligheidsdiensten gingen zeer 
wantrouwig hun handel en 
wandel na, wonnen inlichtin
gen te Parijs over bepaalde fi
guren in (zie bvb. het verslag 
van de Parijse politieprefekt 
aan de Belgische Veiligheid 
over Eugene Faillet e a ) wan
trouwden zelfs op zeker ogen-

Spotprent op de drie tegengestelde fracties in de Parijse com
mune. 

J.P. Sar t re bvb. bit tere beden
kingen heeft in de mond gelegd 
waar hij handelt over het en
gagement van schrijvers («Het 
feit alleen dat Flaubert, de 
Concourts en zovele anderen 
niet over de Commune en haar 
repressie schreven maakt hen 
aan deze bloedige repressie me
deplichtig »). Het aantal schrij
vers tegen de Commune over
treft trouwens het aantal van 
hen, die er durfden parij voor 
kiezen. 

invloed 

De invloed van de Commu
ne is desondanks verre van ge
ring geweest niet alleen in de 
kommunistische wereld, die 
haar lange tijd een ware vere
r ing toedroeg (Lenin werd be
graven in een vlag van een 
commune-bataljon, de eerste 
Russische kosmonauten hadden 
drie « relikwieën » bij zich : 
een foto van Marx, een van 
Lenin en een wimpel van een 
communevlag). 

Interessant voor ons is wel 
het feit dat de Commune ook 
een vorm van verzet tegen he t 
monarchistisch en republikeins 
Frans staatscentralisme was en 
streefde naar de federering van 
zelfstandige communes. Deze 
gefedereerde communes zouden 
dan hun afgevaardigden aan
duiden om een centraal bestuur 
te vormen. 

Al was dus de Commune in 
de eerste plaats een soeJafex 
strijd, ook de strekking naar 
decentralisatie tekent het ver
langen van de communards 
naar een zo breed mogelijke 
waaier van inspraak, inspraak 
die vandaag de dag een der 
voornaamste eisen op elk ge
bied is 

r.Cr'; 

Barrïkade m-de Rue Méniymontant. 

halverwege blijven staan op de 
weg naar de totale onteige
ning ». Zeker is dat Lenin zich 
deze fouten heeft ten nut te ge
maakt bij de voorbereiding van 
de Russische oktoberrevolutie, 
die algemeen beschouwd wordt 
als de « revanche van de Pari j
se Commune ». 

nederlandse uitgaven 

De tentoonstelling in de Ko
ninklijke Biblioteek omvat ook 
enkele nederlandstalige wer
ken over de Commune, o.a. e« 
vertal ing van de beroemd 
« Litanie de Pétrolie » of h- t 
« Petroolschen Onze Vader • 
(zinspeling op de zgn. pét r 
leuses van de Commune die t I 
van Parijse historische gebo' 
wen vrijwillig in brand zoude 
gestoken hebben wat een fel 
overdriiving is) Er is een fot 
grafische weergave van h..v 
« Kanailje » uit « Nederland-
sche en Fransche sociaal-demo-
kratisohe liederen en gerfich-
ten » Gent A Debacker If")!. 
De alle volksnational'sten ze
ker bekende Domela Nieuwen-
huys publiceerde in 1880 te 
Haarlem de studie « De Fran
sche Burgeroorlog van het jaar 
1871 Een historische studie » 
(uitgave W.C De Graef 177 
blz.) Van P Verbauwen is er 
« De Commune van Parijs ont
staan, strijd en val » van 1877, 
destijds behorend tot het fonds 
van de Vrijzinniee Werkmans-
biblioteek te Gent Gerard 
Keller schreef het « Het ver
moorde Parijs. Met 100 illus
traties » We kunnen er ook de 
— Franse — tekst lezen van 
een herdenkingstoespraak ein
de vorige eeuw door de latere 
socialistische partijvoorzitter 
Emile Vandervelde uitgespro
ken 

Dit bescheiden Nederlandse 
aandeel toont niettemin de in
vloed en de nawerking van de 
Commune-gedachte in ons land 
aan en bewijst duidelijk dat de 
sociale revolutie haar tot voor
beeld nam 

blik de gewone postdiensten en 
verzochten het hoofd van de 
Brusselse stedelijke politie ver
slagen over ingeweken commu
nards « met de buitengewone 
post te versturen ». We kunnen 
er het uitwijzingsbevel tegen 
Victor Hugo lezen, een der 
weinige schrijvers die partij 
koos voor de Commune, in 
tegenstelling met gevestigde en 
zelfs voor progressief doorgaan
de auteurs, welke houding een 

AlTUJ^H'Tüü 

Koninklijke Biblioteek. 
« De Commune van Pa
rijs 1871 in boek en 
beeld » Kapelgalerij, in
gang via Kunstberg. 
Brussel Tot 3 april, dage
lijks van 12 tot 18 u., ge
sloten op zon- en feestda
gen. 

"\ (,'it-ï ...i'. Vi.;vi.i> 

Spotprent op de Franse eerste minister Thiers die de com^rmne 
neersloeg : hier voorgesteld als knecnt der Pruiseii. 
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b r e n d a n b e h a n , i e r s r e b e l 
Toen Brendan in maart 196 stierf — suikerziekte en 

ai'koholisme samen waren volgens zijn broer Dominic de 
oorzaak van zijn vroegtijdige dood — liet hij manuskrip-
ten en teksten op band na, die door zijn medewerkster Rae 
Jeffs moesten ontcijferd worden. Uit die literaire nalaten
schap werden reeds twee werken gepubliceerd : «Confes
sions of an Irish Rebel » en « Brendan Behan's New York ». 
Geboren in 1932 te Dublin, liep hij er school tot zijn 14 
|aar en volgde dan vakschool voor huisschilder, beroep 
dat zijn vader uitoefende. Al vroeg lid van de Fianna 
Eireann, de Ierse republikeinse jeugdbeweging, werd hij 
nadien lid van de I.R.A. en werd in 1939 te Liverpool aan
gehouden, op het ogenblik dat de leren de ene bomaan
slag na de andere pleegden in Engeland.Hoe hij op zes
tienjarige leeftijd aangehouden werd — in het bezit van 
de nodige springstof — verhaalt Behan op de eerste blad
zijde van « Borstal Boy », waarin hij op onnavolgbare 
wijze en in een taal, die de gesproken verhaaltrant nabij-
komt, maar dan de verhaaltrant van een uitzonderlijk ver
teller, zijn belevenissen in de Borstal-gevangenis voor 
jeugdige delinkwenten neerschrijft : zijn belevenissen tus
sen de jonge boeven, waartussen de Dublinse volksjongen 
terechtkomt en waar hij zich kan handhaven, maar ook 
zijn gemoedstoestanden, zijn verlangen naar vrijheid en 
zijn heimwee naar Ierland waarvoor hij wou vechten, en 
het katoiicisme dat hem excommuniceerde maar waaraan 
hij blijft vasthangen... 

Brenden Behan werd vooral 
bekend als toneelschrijver : zo
wel « The Quare Fellow » als 
« The Hostage » kenden ook in 
het buitenland groot succes en 
in 1962 werd het laatste stuk in 

Frankrijk uitgeroepen tot het 
beste toneelstuk van het jaar. 
Hij schreef slechts één roman : 
« The Scarperer », een aller
minst diepzinnige zwaarwegen
de, maar goed gebouwde ge-

De kleinkunstavond door de cultuurdienst Gezin en 
Volksopleiding van de Bond van grote en jonge gezinnen 
kende het sukses waar het recht op had. Het was een 
(opnieuw) kennismaken met namen die zich vast neste
len in de kleinkunstwereld van beneden de Moerdijk want 
ook de Zuid-Nederlander Dimitri Van Toren was er. Ste
ven Govaerts kreeg de ondankbare taak het ijs te breken 
wat hij dan ook op een korrekte manier deed. Hij zal 
zijn baan wel maken die Steven. Luk Saffloer, die on
langs met een LP voor de pinnen kwam heeft wel een 
beetje last met de schaduw van Miei Cools die hem nog 
wat op de schouders schijnt. Leen Persijn deed ons op 
sommige ogenblikken aan Liesbeth List en Liselore Ger
ritsen van Pepijn denken. Ze is wat te teatraal zodat 
haar spontaniteit soms in het gedrang komt. Maar ze kan 
wat die Leen Persijn, dat bewees ze in haar tweede op
treden, na de pauze, waar ze meer zichzelf, speelser en 
frisser was. Ze werd korrekt begeleid door Nold De-
munnynck. Zjef Vanuvtsel. de clown in het witte pak, 
nonchalant maar eerlijk, met heerlijke liedjes die zacht-

kleinkunst 
in 
de 
beurs 

jes tegen de schenen schoppen. Na zijn LP, die sukses 
kent, wordt Zjef (de man die zijn haar kort moest laten 
knippen) een druk gevraagd zanger. Het deed ons vreug
de hem na jaren nog even ongekompliceerd terug te 
zien. 

Dimitri Van Toren is ons en zovelen die we achteraf 
spraken tegen gevallen. Eén liedje van Van Toren kan er 
door maar 30 minuten Dimitri dat is teveel. Zijn teksten 
zijn te ingewikkeld voor luisterliedjes die vaak eenzelfde 
melodietje meekrijgen. Dimitri is een veelzinger en veel
schrijver en dat doet hem geen goed. De man uit Breda 
is niet veel gevraagd boven de Moerdijk en dat is een 
teken aan de wand. Nee, Dimitri Van Toren overtuigde 
ons niet. Zegt zaken tussen zijn liedjes die niet thuisho
ren op het toneel en die storend zijn. Als « eregast » van 
de avond hadden we b.v. liever Vanuytsel gezien. 

Dinsdag 23 maart om 20 u. opnieuw, in de Beurs
schouwburg, A. Ortsstraat, Brussel, zelfde programma. 
De moeite waard voor een reisje naar Brussel ! 

(m.v.1.) 

schiedenis die zich afspeelt in 
de onderwereld van Dublin en 
Parijs, maar die meer is dan 
alleen maar een parodie op de 
detektiveroman. « The Scarpe
rer » verscheen onder de schuil
naam Emett Street in de « Irish 
Press » als vervolgverhaal : 
pas veel later zou Behan het 
in boekvorm uitgeven. 

Belangrijk in zijn proza-oeu-
vre zijn echter vooral zijn au
tobiografische teksten : het 
hierboven-vermelde en vroeger 
hier reeds besproken « Borstal 
Boy », « Brendan Behan's Is
land », « Confessions of an Irish 
rebel » en « Brendan Behan's 
New York ». 

De Nederlandse vertaling 
van zijn « Confessions of an 
Irish rebel » verscheen bij 
d e Arbeiderspers-Amsterdam 
(voor Vlaanderen : Uitgevers
maatschappij Kosmos, Antwer
pen) in de reeks « privé-Do-
mein ». 

bewogen leven 

Behan laat zijn verhaal be
ginnen vanaf het ogenblik dat 
hij uit de Borstal-gevangenis 
vrijgelaten wordt in 1941, tot 
aan zijn huwelijk in 1955. Het 
is wel de meest-bewogen pe
riode van zijn leven : later zal 
met zijn werk ook de bekend
heid en de roem komen, maar 
tegelijkertijd ook een verslaaf-
heid aan de drank, die hem 
naar het graf zal voeren. 

Pas teruggekeerd, geraakt hij 
verwikkeld in een schietpartij 
tussen I.R.A. en politie op de 
begraafplaats Glasnevin. Hij 
moet gaan vluchten, wordt op
gespoord, vogelvrij verklaard. 
In juni 1942 wordt hij aange
houden en krijgt 14 jaar 
dwangarbeid. Hij schrijft zijn 
eerste verhaal, komt in 1946 
vrij tengevolge van amnestie 
en oefent vijf jaar lang allerlei 

beroepen uit : schilder, matroos 
en smokkelaar. In 1947 wordt 
hij te Manchester aangehouden 
omdat hij het verblijfsverbod 
heeft overtreden. Vanaf 1951 
werkt hij als free lance joer-
nalist. In 1952 wordt hij op
nieuw aangehouden in Newha-
ven, wegens overtreding van 
het Engels uitwijzingsbevel. 
Hij schrijft « The Scarperer » 
voor « The Irish Press » waarin 
hij ook een wekelijkse kolom 
zal verzorgen. In 1954 gaat 
« The Quare Fellow » in Du
blin in première, en in 1955 
huwt hij met Beatrice French-
Salkeld. Van dan af begint een 
literaire carrière, die tot aan 
zijn dood met stijgend succes 
zal bekroond worden. 

zich zelf doorlichten 

In « Bekentenissen van een 
Iers rebel » wordt de periode 
tot aan zijn huwelijk verteld. 
Behan doet het op een manier 
die aan « Borstal Boy » herin
nert. Maar waar in « Borstal 
Boy » op onvergetelijke wijze 
de opgroeiende jongen aan het 
woord is, branie-achtig maar 
toch s t e r k - g e v o e l i g , daar 
spreekt in deze « Bekentenis
sen » de reeds-volwassene met 
een niets ontziende oprechtheid 
over zichzelf, zijn eigen vreug
de en ontgoocheling, zijn eigen 
zwakheden, zijn rebellie en ge
vangenschap, zijn rondzwerven 
tussen Dublin en Parijs, de 
grote variatie van werkzaam
heden die hij uitoefende, van 
huisschilder tot pooier, van 
smokkelaar tot joernalist. 

Zijn verhaaltrant is, evenals 
in « Borstal Boy », meeslepend 
en bezit die speciale kleur, die 
Behan eigen is : men hoort de 
tapkast-verteller die zijn ver
haal opsmukt met rebellenlie-
deren en volksliedjes, zoals hij 
het ook in geschreven teksten. 

tot in zijn toneel toe heeft ge
daan. (Behan had, voor de al
cohol ze ruineerde, een zeer 
zeer goede stem en liet zich 
niet pramen om tussen whisky 
en Guiness in, zijn reportorium 
te laten horen). 

natuurtalent 

Als schrijver was hij een na
tuurtalent, zegt zijn medewerk
ster Rae Jeffs, die hem vooral 
de laatste jaren hielp bij zijn 
autobiografieën. Hij was daar
bij een « type », en publiek en 
kranten hebben vaak meer 
daar de aandacht aan besteed 
dan aan zijn literair werk. Dat 
hij de laatste jaren van zijn 
leven meer aan deze « faam » 
dacht dan aan dit werk belet 
niet dat tijdens die jaren de au
tobiografieën ontstaan zijn en 
dat de « Bekentenissen » am
per een jaar voor zijn dood ge-
dikteerd werden : hij stierf op 
20 maart 1964. 

Wat zijn werk betreft : ook 
indien Brendan Behan alleen 
deze autobiografie geschreven 
had, dan nog zou hij een groot 
auteur geweest zijn. Naast Joy
ces « Portrait of the Artist as 
a Young Man » en naast Sean 
O'Caseys « Autobiographies » 
behoren « Bekentenissen van 
een Ierse rebel » en « Borstal 
Boy » tot het belangrijkste wat 
Ierland, met zijn rijke letter
kunde, in dit genre bezit. 

« Bekentenissen van een Iers 
rebel )̂ is een boek dat men in 
één adem uitleest. En dat men 
herleest ! 

jd. 

Brendan Behan : « Bekente
nissen van een Iers rehel » — 
ir. 310 — 288 hlz. — Arbeiders
pers, A'dam — reeks Privé-do-
mein voor Vlaanderen : U.M. 
Kosmos, Berchem-Antwerpen. 
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• De bestsellerlijst van de vorige maand be
vat voor het proza nog steeds het trio Bo-
mans, Claes en Durnez. De roman « Herman 
Coene » van Ernest Claes, die bij zijn ver
schijning destijds weinig succes oogstte, prijkt 
nu tweede : gevolg van de tv-serie « Wij 
heren van Zichem », waarin deze roman is 
verwerkt. Bij de vertaalde werken lopen 
Konsalik, Rohbins en Solzhenitsyn met de 
grootste belangstelling weg. In de jeugdboe
ken werden « Floris » en « Wij heren van 
Zichem » van M. Balfoort het meest gekocht, 
terwijl in de populair-wetenschappelijke 
reeks « Het aanzien 1970 », « De Ra-expedi
tie » van Heyerdahl en Van Isackers « De 
zaak Irma Laplasse » het meest vlot van de 
hand gingen. 

Sinds de VBVB maandelijks een bestseller
lijst publiceert stelt men vast dat de voor
keur van het lezend (en/of kijkend) publiek 
niet zo vlug verandert : Bomans en Durnez 
prijken nu al maanden lang op kop van de 
bestsellerlijst en zelfs in de vertalingen trad 
er niet zoveel wijziging in. Een tweede vast
stelling : de invloed van de tv is zeer groot 
en dit medium beïnvloedt (tijdelijk) de keuze 
van een boek. Maar daarbuiten is er een nog 
steeds voldoende groot lezerspubliek dat zich 
niet van de wijs laat brengen en zelfstandiger 
zijn keuze bepaalt, soms zonder dat de tv 
daaraan te pas komt en bvb. de geschreven 
pers wel. Of geen van beide • 

• De kinderen van het zeepreventorium te 
Den Haan stellen op 20 maart om 21 u. hun 
15e Sprookjesnacht voor met Enrico Macias, 
Babe Pereira en The Top Hitts, presentatie 
Roland Seters. Inkom 250 fr. te storten op 
prk. 2186.70 van de « Vrienden van het Pre
ventorium » • 

• De « zonen van de wind » richten hun eer
ste tentoonstelling in te St. Ulriks-Kapelle op 
20 en 21 maart in het jeugdcentrum « De 
Beuk », Assestraat 20, met werken van kunst^ 

schilders J. Bourgeois, M. Grabbé, L. De De
cker, P. Demesmaecker, E Lammens, L. Maes 
en J. Verdoodt ; verder reprodukties van 
Breughel ; keramiek van J. Lenaerts, beeld
houwwerken van G. Van Waeyenbergh en 
foto's van M. Van Weverbergh • 

• Tien vertalers werken momenteel aan een 
nieuwe Afrikaanse versie van de bijbel. Ze 
willen vooral een moderne vertaling brengen, 
die de Zuidafrikaanse jeugd aanspreekt, door 
0.0. het inschakelen van kleur en uitdruk
kingskracht van de omgangstaal • 

• Kuituur is in ons land een veel gebruikt 
en vooral misbruikt woord. Te oordelen naar 
de cijfers van de toegestane bedragen is de 
Belgische kulturele politiek echter maar een 
mager beestje : voor 1970 voorzag het budget 
Nederlandse Kuituur slechts 20 miljoen voor 
steun aan de Nederlandstalige film.produktie, 
dat is nauwelijks een derde van het bedrag 
dat buitenlands aan één film wordt besteed ! 
De filmdienst van Nederlandse Kuituur telt 
zegge en schrijve twee man. Misschien komt 
in deze krenterige politiek verandering wan
neer « Mira » of « De teleurgang van de Wa-
terhoek » naar Streuvels door Rademakers 
op het filmfestival te Cannes een goede beurt 
zou maken (de film zal inderdaad tot deelna
me als Belgische produktie aangeboden wor
den). In Nederland en in Vlaanderen (Brus
sel inbegrepen) blijkt de film alvast een kas-
sukses te zijn # , 

• Tot 28 maart stelt « de Pallieter van de 
huidige Lierse kunstenaars » Jos Dieltjens 
ten toon in het kunstsalon Meyers te Niel, A. 
de Langléstraat 4-6-8. Hij schildert zowel fi
guratief als abstract, al liggen figuur- en por
tretschilderen hem het best wat hem niet be
let stillevens, landschappen en marines aan 
te pakken. Dagelijks van 10 tot 19 u., zater
dag tot 28 w • 

• Piet De Clerck en Fabian stellen op 26 
maart ten toon in het buurthuis « Kontakt » 
(bij Mon), Sleepstraat 159 te Gent. Er is daar 
de woensdag- en zaterdagnamiddag ook een 
jeugdatelier bedrijvig, telkens van 14 u tot 
16.30 u • 

• Voor alle Nederlandsschrijvende dichters 
zonder onderscheid van nationaliteit schrijft 
het stadsbestuur van Tielt voor de vijfde maal 
de « Poëzieprijs van de stad Tielt » uit. Alle 
inzendingen voor deze prijsvraag, waarvoor 
geen bepaald tema is opgelegd, dienen uiter
lijk tegen 20 mei 1971 op vijf exemplaren toe
gestuurd aan « Vijfde Poëzieprijs der stad 
Tielt », Stadhuis te 8880 Tielt, alwaar ook het 
reglement te verkrijgen is • 



WIJ - 20-3-71 17 

exodus 

Er wordt weer duchtig geknoeid ach
ter de ondoorzichtehjke BRT-schermen. 
Een wrang staaltje is het droeve ver
haal dat René Van der Speeten van om
roep *»'-abant en van Binnen en Buiten 
is overkomen. 

Op een goede zaterdagnamiddag 
krijgt René een expresbrief van de big-
boss himself waarm hem vriendelijk 
wordt kond gedaan dat hij vanaf de 
volgende maandag in plaats voor BRT 2 
voor BRT 1 mag werken. Een normale 
wisselwerking binnen de logge kaders 
van éénzelfde bedrijf, zou je denken. 
Vergeet het »f ler zit een addertje onder 
het gras dat aardig op weg is een dik 
reptiel te worden Want Van der Spee
ten was de man die sinds de oprichting 
van omroep Brabant zowat het kersverse 
kind van bij de eerste kreetjes heeft be
geleid en radio-geniek gemaakt Van 
der Speeten was vergroeid met omroep 
Brabant en er waren weinig interessan
te programma's bij die zender waarbij 
hij niet betrokken was. Nu mag hij op 
BRT 1, de grote nationale zender zon
der luisteraars, de sphippersberichten 
voorlezen en ons vertellen hoeveel 
schotbalkjes er opgehaald zijn en hoe
veel nou eigenlijk betaald wordt voor 
de kalveren dikbi! op de markt van het 
levend vee te Anderlecht. 

Er wordt allerlei verdachts gefluis
terd over de redenen van deze plotse 
beslissing. Van der Speeten zou de car
rière in de weg staan van anderen. Van 
der Speeten zou dit en Van der Speeten 
«OU dat. Feit is dat sinds hij ooit de 
euvele moed heeft gemanifesteerd om 
ïijn verlangen kenbaar te maken naar 
een privé-firma over te stappen, René 
niet meer op zo'n beste bladje staat bij 
de direktie. Wedden dat ze hem ook nog 
Binnen en Buiten zullen afnemen. « In 
het belang van de dienst » heet dat dan. 

Maar de exodus gaat verder. Jos Bou-
veroux, de simpatieke Limburger die 
het wereldnieuws uitgalmde met een 
spontaneiteit die soms aan het kwaion-
(ensachtige grensde is naar de radio

nieuwsdienst overgeplaatst. Zo maar. 
Nu kunnen we moeilijk begrijpen dat 
iemand die niet geschikt lijkt voor tv-
joernalistiek plots wel de geknipte ra
dioman zou wezen. Het bezwaar tegen 
Bouveroux zou geweest zijn dat hij niet 
de juiste toon te pakken had om berich
ten te lezen. Maar voor de radio gaat 
dat dan weer wel. O. what a crazy 
world ! 

En dan is er ook nog Jan Schodts. 
Over het geval Schodts en de plagerijen 
waarmee hij gepest werd hebben wij in 
dit blad weken geleden reeds uitvoerig 
gehandeld. Wat wij toen schreven werd 
nooit tegengesproken. Om allerlei duis
tere redenen moest Jan weg uit de 
Wetstraat. Nu ziet het er naar uit dat 
Schodts heel de BRT gaat vaarwelzeg
gen om een belangrijke funktie bij een 
nieuw weekblad op te nemen. 

Meteen is de tv-nieuwsdienst in één 
moeite twee joernalisten kwijt : Jan 
Schodts die tot de besten kon worden 
gerekend en Jos Bouveroux van wie 
niets liet vermoeden dat hij mits de 
nodige ervaring niet tot hetzelfde peil 
zou brengen. En dan maar jammeren 
over het gebrek aan bekwame krach
ten ! 

editoriaal 

Onder deze foutieve benaming (in 
goed Nederlands zegt men Redaktio-
neel) zal de Vlaamse tv vanaf volgende 
week een diskussie-programma bijkrij-
gen De bedoeling is jonge joernalisten 
— niet het klassieke stelletje vergrijsde 
heüige koeien — aan het woord te la
ten over aktuele onderwerpen. 

Voor de eerste uitzending werd de 
medewerking gevraagd van Guido Fon-
teyn van « Gazet van Antwerpen », 
Anita Viaene van « Wij », WiUy Cortois 
van « Het Volksbelang » (liberaal) en 
Karel van Miert van het jong-socialis-
tenblad « Nu ». 

planning 

Maandag 22 maart op de Vlaamse tv : 
om 21 u 30 een dokumentaire « Bouwen 
in België », naar aanleiding van een 
studie van Geert Bekaert. 

Maandag 22 maart op de Vlaamse tv : 
om 22 u. • « Vergeet niet te lezen » met 
onder meer een gesprek met Geert Be
kaert over zijn werk 

Voor de rest bestaat er bij de Vlaamse 
tv een ideale planning. 

goeie morgen, morgen 

I! il 

i 'T 

Onder de titel « Duimen voor Dublin » gaan twee promotie-uitzendingen 
met de Dublin-liedjes op het scherm Het reglement van het songfestival 
werd hier en daar gewijzigd zodat de tv-zenders die een kandidaat naar 
de Ierse hoofdstad sturen al de liedjes in kwestie op hun scherm moeten 
ten beste geven vóór 3 april, dé dag van het festival De BRT zal de liedjes 
in twee beurten op het scherm brengen Een eerste beurt op donderdag 
25 maart om 20 u. 25. 
Na elk liedje zal een jury (de Canzonissima-lui en joernalisten van de ge
schreven pers) kommentaar leveren Na de laatste Songfestivals die sterk 
gekontesteerd werden werd een nieuwe formule uitgedokterd die haar 
waarde nog moet bewijzen. 

« Bouwen in België » zo heette de studie die 
Geert Bekaert schreef naar aanleiding van de ten
toonstelling « Bouwer m België sinds 1945 » in de 
Albertmabiblioteek te Bru<5sel Vlen kreeg daar een 
overzicht te zien van wat m België m de periode 
1945-1970 gebouwd werd en trachtte men een kon-
frontatie tot stand te brengen tussen de mens en 
datgene wat hij bewoont De dokumentaire tracht 

na te gaan wat de bouwer en de bewoner bezielt en 
dan vooral de bewoner te benaderen die zich on
danks alle mogelijke voorschriften en wetten een 
« thuis » weet te veroveren Het programma geeft 
ook een kijk op de buitenbeentjes van de architek-
tuur en o a ook op een dorp dat de veelzeggende 
naam « buitenland » kreeg 

(Maandag 22 maart om 21 u. 30) 

medegedeeld 

vormingsorganisatie 

intermedium 

Hoe worden jonge mensen be
geleid om sex te hanteren, hoe 
staan zij tegenover liefde ? Wat is 
de zin van de seksualiteit ? Is het 
mogelijk een objektieve houding 
aan te nemen tegenover drugs, 
censuur, abortus ' Wat met de ge
zinsplanning, met de echtschei
ding ? 

Dit zijn slechts enkele vragen 
die door bekende deskundigen he-
handeld worden op de kursus : 
« Mens erger je niet » die Inter
medium organiseert in de paasva
kantie van 13 tot 16 april. 

« mens erger je niet » 

Medewerking wordt verleend 
door Rik Cammaar, psycholoog 
KUL ; Rob Cliquet, antropoloog ; 
Remi Van der Keelen, sekretaris 
konsultatiebureaus voor levens-
en gezinsmoeilijkheden : Mariette 
Verryken, vrederechter • Ria Car-
dijn : Bieke Cammaert ; Simone 
Van Haegendoren. 

Voor alle inlichtingen kan men 
zich wenden tot mevr. Van Hae-
gendoren-Cloots, Intermedium, G. 
Gezellelaan 63 3030 Heverlee, 
tel 016/245 45 



«8 WM < 20-3-71 

wielrennen 

Wij voelen ons, beste lezer en lezeres, stilaan zielcskens worden. 
M a a r wij weten ook niet hoe net komt, en dat kan misschien een 
t roost zijn. Het komt omdat wi] weer iedere dag, willens nillens, 

"onze portie Merckx moeten slikken. Een voorpagina Merckx in 
« Les Sports », een bladzijde of vier Merckx in « Sport 70 », een 

'•bladzijde of drie m de verschillende kranten, een kwart ier Merckx 
van Fred en dan nog tien minuten van Hugo of Daniël of een 
andere vrolijke jongen, en dan op Brussel-Frans ook nog eens een 
kwart ier t je Merckx per dag, plus een twintigtal foto's. Met alle 
"begrip voor het feit dat dit alles uitstekend is voor onze gemoeds
rust, want meer dan onnozel genoeg om ons in slaap te wiegen 
naas t alle andere struise problemen, zoals de prijsverhoging van 
h e t bier en de onmogelijkheid onze pree's te verhogen, moeten 
•wij naar waarheid getuigen dat één week koersen en één week 
vertroeteling door de gespecializeerde pers al volstaan om ons 
voor een jaar de buik vol te geven van Merckx en zijn onvolpre
zen volmaaktheid. 

• 
Het was voorzien dat dit jaar twee ex-sportbestuurders hun we
deroptreden zouden doen, namelijk de Belg Albert de Kimpe, en 
de Fransman Rafael Geminiani. Om het heel zachtekens te zeg
gen, geen van beide was in het verleden een onbesproken figuur, 
en velen zagen in de terugkeer van de heren dan ook niet bepaald 
een reden om te juichen. Rond De Kimpe zijn in de schoot van 
de belze wielerbond nogal hevige diskussies gerezen naar het 
schijnt "Wat Gemmiani betreft, die had nog een boete te betalen 
in Italiè. en hij werd daar zopas dringend aan herinnerd Een en 
ander heeft met zich meegebracht dat zeer waarschijnlijk noch 
De Kimpe, noch Geminiani dit jaar sportbestuurder zullen spelen. 
Wij denken dat het zo best is. Dit wil helemaal niet zeggen dat 
alleen deze twee sportbestuurders in het verleden zouden gefaald 
hebben. "Verre daarvan. Het wordt de hoogste tijd dat men ook 
voor degenen die blijven eens aan een passende deontologie zal 
gaan denken. 

sport voor haar en ons 

Wij hebben hier al herhaaldelijk onze bewondering uitgesproken 
voor initiatieven in de aard van « sportjaar voor haar », en als 
onze mening te kennen gegeven dat onze meisjes en vrouwen veel 
te weinig aan sport doen. Wilt gij geloven dat wij er beginnen 
aan te twijfelen ? Sedert enige tijd moeten wij een paar dagen 
per week « het huishouden doen », terwijl moeder de vrouw ook 
haar centje probeert te verdienen. Het is verbazend hoelang en 
hoever ge, huismoeder zijnde, per dag moet draven. Zeshonderd 
keer de trappen op en af, duizend keer van de keuken door de 
leefkamer naar voor- of achterdeur, veertien uur per dag achter
volgingskoers met de jongste spruit, tussendoor zweedse gimnas-
tiek met dweil en horstel, gewichtheffen met emmers en « kas-
ti'oUen », rek- en gTondoefeningen met zeemvel. vuilblik en stof-
doek. Nee, alle gekheid op een stokje, wij hebben ondervonden 
dat voor dames t'e behoefte aan sport misschien groot is, maar in 
ieder geval stukken kleiner dan voor ons, kantoorsierstukken. 
• 

Mogen wij onze secïtesgenoten-eigenaardige-zielen eraan herin
neren dat het ogenblik weer gekomen is om een fikse wandeling 
door het bos te OTsdernemen. De ingrediënten zijn er • maartse 
buien of aprilse grillen, of doodgewone regenvlagen en gierende 
wind. Voeg daar nog de natte takken aan toe die moedwillig in 
uw gezicht kletsen, de plassen en modderkuilen, en de vervaar
lijk-gladde bospaden die heel goed de funktie van evenwichtsbal-
ker vervullen. E P dan daar doorheen, met aoede stevige laarzen, 
een water- en winidichte frak, en een antieke « muts », nageoogd 
door de medelijdende of argwanende geburen. over de greppels, 
door de hagen, tot de wind in uw oren brult als een simfonieor-
kest. Heerlijk is dat. En als ge dan terugkeert langs de Charel 
gaan, en gelijk de boeren het water van uw muts schudden, en 
uw jas ' D een stoel aan de kachel even te drogen hangen, en op 
uw dir °nd gemakken een grote pint drinken, en ma-tr zeggen dat 
het gc^n weer is om een hond door te ' i»en. . . en er het uwe van 
denken. Wie gaat er mee teilen valavond ? 

van boeken 
en reklame 

En van de sportreporters van 
de Waalse teevee — zo moge
lijk nog onnozeler: dan die van 
de "Vlaamse — heeft nog maar 
eens een boek gepleegd over de 
trots van Belgenland, Eddy 
Merckx. Het moet zowat het zes-
honderddrieëntachtigste «werk» 
zijn dat verschijnt over deze 
fenomenale mens, die in de 
eeuw van raket ten en superso
nische snelheden nog hard op 
een velo kan rijden. Wij heb
ben het boek niet gelezen — 
hoogstens doorbladerd — en 
wij kunnen u dus niet zeggen 
hoe benullig of onbenullig het 
is, en wij zijn niet zinnens dat 
ooit verder uit te pluizen. Wat 
wij wel kunnen zeggen is dat 
het onder de kliek klassieke 
vrienden boven de doopvont 
werd gehouden in het Martini
center, in aanwezigheid van 
een of andere vedette van het 
lichte lied. Daarmee hebben wij 
dan onze taak vervuld ten op
zichte van de publiciteit voor 
smaak- en gehoordelikatessen, 
en gedaan wat stilzwijgend van 
,ons verwacht werd. 

bus dus ! 

Na weken « spanning » is het 
dan gebeurd : Dus Lier is offi
cieel basketbalkampioen van 
Belgié. Eigenlijk wist men het 
al weken, want sedert weken 
al hadden de mannen van Louis 
Busschops zeven of negen pun
ten voorsprong op de tweede 
gerangschikte. 100 th. zeker is 
men echter pas sedert zaterdag. 
Het is voor de Lierenaars zeker 
een prestatie. Het eerste jaar 
in de hoogste afdeling eindig
den zij derde, het tweede jaar 
tweede, en het derde jaar wer
den zij kampioen. Een enorm 
aandeel in dat sukses hadden 
zeker en vast de aangeworven 
Amerikaanse spelers. Wij den
ken dat de Lierse basketscouts, 
net als hun voetbalkoUega's, 
een ietwat beter « neuzeken » 
hebben dan de meeste scouts 
uit de andere klubs, die zich 
nogal eens laten vangen aan 
« g r o t e namen ». "Wat een 
Lesher bij voorbeeld voor BUS 
heeft betekend, zal moeilijk te 
berekenen zijn, maar dat het 
enorm veel is, dat weet ieder
een Volgend jaar zien wij Lier 
dus in de Europese kompetitie. 
Wij zijn benieuwd. 

jempi, de zoveelste 

Een beeld van gezondheid, van kracht, van jeugd, van 
vitaliteit. 22 jaar, reeds zeer dicht bij de top van de sport-
roem. En dood. Jean-Pierre Monseré. In een wielerwed
strijd van dert ien in een dozijn gewoon tegen een auto 
gereden. Een werkongeval. De sport zit er weer voor niks 
tussen natuurli jk. De sport triomfeert verder. Leve 
Merckx. En die onnozelaars die al jaren liggen te zeuren 
dat er strenger moet gewaakt worden over de veiligheid 
van de renners, dat geen enkele toegeving mag gedaan 
worden op gebied van veiligheidsmaatregelen, zij kennen 
er allemaal niks van. Zij zijn tegen de sport. De dood van 
Monseré stemt ons bitter. Wij zijn kwaad op al die man
nen die renners zo maar over de banen jagen, maar niet 
genoeg verantwoordelijkheidsbesef aan de dag plegen te 
leggen om te snappen dat het niet enkel om de verkoop 
van pinten bier te doen is, maar ook om mensenlevens. 
Wij zijn kwaad op dié sport die mensenoffers eist voor 
het stompzinnig vermaak van anderen. 

er was altijd sport ( 1 ) 

de moderne 
antieke 
sport 

De sport is in onze samenle
ving een zeer belangiijk feno
meen geworden, zo belangrijk 
zelfs dat er enorme kapitalen 
worden aan besteed — men mag 
wel zeggen verkwist — dat be
langrijke informatie in kranten 
en andere nieuwsmedia moet wij
ken voor sportnieuws, dat ieder
een zonder uitzondering, met of 
zonder « goesting ». dagelijks 
met de sport en haar idolen ge-
konfronteerd wordt, dat een 
stomme voetbalmatch (in Hondu
ras) aanleiding kan worden tot 
een stukje echte oorlog, en dat zij 
jaarlijks de dood veroorzaakt van 
honderden mensen, zonder dat er 

eigenlijk tegen 
wordt. 

geprotesteerd 

Nu de geschiedenis in het onder
wijs wordt afgeschaft (zegt men, 
want het is niet waar) , zou het 
misschien sommigen wel interes
seren eens na te gaan hoe men in 
feite zover geraakt is, zouden wij 
misschien wel eens vlug de ge
schiedenis van de sport kunnen 
overlopen. Wie weet vindt een of 
andere jonge lezer er geen inspi
ratie in voor een zoveelste 
spreekbeurt op school. 

Sport als spel, als lichaamsbe
weging, heeft altijd bestaan, van 
zolang de mens op aarde rond-
huppelt. Steeds immers heeft de 
noodzaak bestaan van training 
van botten en spieren, en de be
hoefte aan een ontspanning die 
een soort tegengewicht vormt 
voor de « serieuzigheid » van de 
beroepsbezigheden, welke die ook 
waren. Dat is niet eens de mens 
eigen, dat is een verschijnsel dat 
ook bij de meeste diersoorten 
voorkomt. 

Vun eigenlijke sport spreekt 
men traditioneel voor het eerst 
bij de Grieken. Bij de Spartanen 
was ze zuiver beroepsopleiding. 
De Spartanen kenden enkel de 
landbouwekonomie, waarin grond
bezit hoofdzaak was. Grond moest 
veroverd of verdedigd worden, 
bijgevolg was een sterk leger 
van het grootste belang. De ideale 
opleiding tot soldaat bestond uit 
een doorgevoerde lichamelijke 
training. 

In Athene zag men de zaken 
enigszins anders. Bij de opvoe
ding van de mens moest men re
kening houden met twee aspek-
ten : het lichamelijke en het gees
telijke, en de totale mens diende 
dus zowel het lichaam te oefenen 
als de geest. Op «school » nam de 
sport dus een volwaardige plaats 
in naast de wetenschap en de ar
tistieke bedrijvigheid. 

Dit vindt men terug in de zoge
naamde olimpische spelen van de 
Grieken. Ontstaan uit een sakra-
le bekommernis — de spelen wer
den ingericht ter ere van de go
den —, waren de spelen niet en
kel een sportevenement. Naast 
verschillende sportdisciplines, leg
den de deelnemers ook proeven af 
die behoorden tot de kunst. Zij 
moesten muziceren, zingen, decla
meren. Hierbij valt op te merken 
dat alle deelnemers deelnamen 
aan alle proeven, en niet, zoals 
nu, aan een enkele discipline. Dit 
strookt trouwens met de Griekse 
opvatting* over de « totale mens ». 
Verder weze eraan herinnerd dat 
wij, toen wij in de 19de eeuw de 
olimpische spelen weer overna
men, het kulturele aspekt uit het 

oog hebben verloren, om ons te 
beperken tot het zuiver lichame
lijke, de sport. Het dient echter 
toegegeven dat ook bij de Grieken 
reeds de kui tuur meer en meer op 
de achtergrond geraakte, en dat 
hun spelen bijna uitsluitend 
sportmanifestaties werden. 

De Grieken kenden aan hun 
spelen ook reeds een paar waar
den toe, die zij ook in latere t i j
den weer hebben gekregen. De 
tijd dat de spelen duurden, mocht 
er geen oorlog gevoerd worden, 
In die zin droegen zij bij tot de 
eenheid onder de stadsstaten, en 
waren zij in enige mate « nationa
listisch » van betekenis. Op onze 
dagen zijn de olimpische spelen 
ook een belangrijk nationalistisch 
propagandamiddel, zodat hier al
weer niets nieuws onder de zon 
is. De huidige grote baas van de 
olimpische sportbeweging, Brun-
dage, heeft, zoals men weet, altijd 
de mond vol over zuiver amateu
risme, en dat in navolging zoge
zegd van het Griekse voorbeeld. 
Dat klopt evenwel niet met wat 
de geschiedenis ons daarover 
leert. De overwinnaars in de an
tieke spelen werden immers reeds 
overladen met kostbare geschen
ken, en zij kregen zelfs standbeel
den die ten eeuwigen dage hun 
roem moesten verkondigen. An
ders gezegd, zij kenden ook reeds 
« idolen » en « vergoedingen ». 

Tenslotte kan, voor de « pet i te 
histoire », nog gezegd worden dat 
de sportbeoefening bij de Grieken 
in niet onbelangrijke mate heeft 
bijgedragen tot de verbreiding op 
grote schaal van de homosexuali-
teit, die tamelijk populair was in 
de Helleense kui tuur . 
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HOUTWORM ? 

Behandeling van dakwerken 
tegen alle houtinsekten, 

TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
in gans Benelux. 

P.V.B.A. INDUSTRADE 
Vanderzijpestraat 12 

Wemmei 1810 - T. 02/79.20.00 

Aanbevolen 
Huizen 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder ; Fons Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabij het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

Telefoon • (02)28.87.09 
( l l -XI I -71) 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer. 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 • Hekelgem 

Tel. 053/687.40 
(ll-VI-71) 

LAMME GOEDZAKKEN ? 
Woordhelden ? Neen ? 

Steun dan eindelijk enkel 
radikaal-vl. firma's 

BOYCOT BRUSSELSE 
FRANSKILJONS 

1 kg. nettopr. 164 F thuis best. 
of 2 kg. — 1 0 % 295 F spoorw. 
of 5 kg. — 2 0 % 656 F ferugb. 

Topkoffie - Topvoordelig 
Schr. of t e l . : 

KOFFIE HAWAÏ 
Gr.-Bijgaarden • T. 02/52.60.55 

lan. '71 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel. 39.19.27 
TV • RADIO • ALLE ELEKTRI
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

13.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

lan. -71 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Sruggestraat 136, Zwevezele 

tel. 051/612.84 
M-XII-71) 

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkeldei 
Grote Pieter Potstraal 't 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 
( l -XI I -71) 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen Paling 
uitbater lan Brugmant 

lan. '71 

Espresso koffiemachines 
LA SAN MARCO 

verkoop en technische dienst 
Quellinstraat 40, Antwerpen 

Tel. 03/32.92.72 
Bezoek onze exkluzieve 

COFFEESHOP 
en proef uw koffie 

« op z'n best » ! 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

DE APPEL 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
« Vlaams Konferentie-oord 

de Ham > 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande \ I ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik 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 k r i j g t 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 - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg (open) - 2.400 plaatsen. 
TORHOUT : steenweg Torhout-Lichtervelde (open) - 2.000 plaatsen. 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende (open) . 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
1951 - 1971 20 JAAR DiENSTBETOOÜ 

Ziekteverzekering voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bi] uw plaatselijke afgevaardigd*. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling van een ander ziekenfondc 
Besfendige sekretariaten : 

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 y 
Brabant : E. jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelsfraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN+HKERHEID + DIENSTBETOON 

KOELTOSEM / ^ m \ 01EPVRIESTÜNNEL9 | 
KOEU<AMÊRS iDnUIol) KAMIONKOEUNS f 
DIÉPVfUfiZERS V^IIIIIIJJ/ WlNKËUNRICHTiNfiS» 

o.R VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA Oe winterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (Q3) 36.11.35-36,59.31 

matthieuls bedidlenbedirijf 
biedt voor elk probleem een woonlnrichting ^^^^^ 
onze studiedienst 

lost uw woon
probleem gratis op 

WALTER ROLAND 
Gedrplomwrd optician, erkend door 

alle 2i«keflfondten 
MRKSTRAAT 5», ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 3S ti 62 

ALLE GLAZEN 
A U E MONTUREN 

Voor }ex«n Tn dh bUd : 10 */f honloB 

DR A. BORMS'TENTOONSTELLING 
Zaal Alcazar, Mechelse Steenweg, KonMch 

• 
Op zaterdag 27 maart, van 15 tot 22 uur 

en zondag 28 maart van 11 tot 22 uur 
Op zaterdag 27 maart om 19 uur spreekt Raf van Hulse over : 

«WIE WAS BORMS?» 
en op zondag 28 maart om 15 uur Jan Van Hoogten 

over het zelfde onderwerp. 
• 

De tentonsteliing wordt aangevuld met film en band. 
DR-BORMS-FILMS EN DOCUMENTATIESTUDIO 

nlichtingen: Duitse dienst voor Toerisme, Luxemburgstraat 23 - 1050 Brussel 
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PERS 
spiegel 
En daar lag dan vorige week 

he t Volksunievoorstel ter tafel 

E, zoals Davidsfonds en ande-
Vlaamse verenigingen had-
1 gevraagd, binnen de eng-

Eeid van het kader van de 
iüeuwe grondwet voor de 
Vlaamse gemeenschap er dan 
toch alles uit te halen wat met 
Vlaamse eendracht er zou kun
nen uitgehaald worden. De 
spontaneïteit en snelheid waar
mee de perskommentatoren er 
op reageerden stond ongeveer 
jrechtstreeks in evenredigheid 
met hun geestdrift voor derge-
fijke Vlaamse eensgezindheid. 
De onderstaande schikking is 
dan ook wel de kronologische 
fen afdalende van plus naar 
Onder nul. 

gazet van antwerpen 

Is het echt niet mogelijk dat 
de Vlamingen over de part i j-
grenzen heen zich akkoord 
kunnen verklaren over een 
Vlaams eendrachtsprogramma, 
zoals Walen en Brusselaars dat 
sinds jaren doen ? 

« Het initiatief van de Volks
unie, de andere Vlaamse par
tijen uit te nodigen tot een ge
zamenlijk overleg over de uit
voeringswetten bij de nieuwe 
grondwet, verdient meer dan 
een gewone belangstelling. 

lyHet zou naar ons oordeel 
betreurenswaardig zijn als de 
zgn. traditionele partijen het 
voorstel terzijde zouden leggen, 
gewoon omdat het uit de hoek 
van de «anderen» ücomt. Het 
moest toch van ergens komen. 
En dat het is uitgegaan van een 
politieke groep die zeker een 
grote inspanning heeft moeten 
doern om hoven verheten tegen
stand uit te groeien tot positie
ve medeiverking aan 's lands 
herstrukturering mag toch ook 
niet uit het oog verloren wor
den. 

»De franstaligen schrikken 
er niet voor terug, afspraken te 
maken, zelfs met degenen die 
ze normaal bekampen in de po
litieke arena. Zolang wij. Vla-
rningen. daartoe niet bereid 
zijn. moeten we er ons niet om 
beklagen dat de dingen anders 
evolueren dan we wensen. Het 
hangt van ons alleen af. » 

de tijd 

Als dergelijk Vlaams overleg 
niet mogelijk is. blijkt het dui
delijk dat er «something rot
ten » is, meer nog bij de Vla
mingen in de traditionele par
tijen dan in de «state ot Bel
gium» zelf, -om Shakespeare 
zich eens met onze toestanden 
te laten bemoeien. 

«In dat licht hekeken. kan 
zij evenmin onverschillig staan 
ten overstaan van het VU-voor-
stel dat een wetgevend mini-
mum-programma voorziet, en 
dat werd gericht tot de voorzit
ters veen de Vlaamse partijvleu
gels. Het verwezenlijken van 
de taalgroepen in kamer en se
naat, het uitstippelen van de 
procedure en van de bevoegd
heid van de taalgroepen inzake 
kulturele aangelegenheden, de 
wettelijke bepaling van de 
grenzen, de organen en de be-
bevoegdheid van de gewesten 
met gewestelijke hestuurskoïle-
ges voor Vlaaiideren en Wallo
nië en de agglomeratieraad 
voor Brussel-hoofdstad, zijn 
doelstellingen die op zichzelf 
genomen, door alle Vlamingen 
ktmnen loorden onderschreven. 
Zij passen bovendien als va
rianten van de huidige rege
ringsvoorstellen in het raam 
van de vernieuwing der instel
lingen en vormen wel een ko-
herent geheel dat streeft naar 
de geregionalizeerde staat met 
ruime decentralizatie. 

» Het kan toch niet zijn om
dat de voorstellen werden ge
daan door een oppositiepartij 
dat zij a priori moeten ver
dacht zijn. Wat niet wil zeggen 
dat er geen politieke bereke
ning mag of kan mee gemoeid 
zijn. Maar dat is nu eenmaal 
het steekspel. Voor een funda
mentele opgave als het ver
nieuwen van de staat zou dit 
steekspel best con sordino aan
gewend worden. Per slot gaat 
het om een werk op lange ter
mijn waar het overleg onder de 
Vlaamse vertegenwoordigers 
zou moeten doorwegen. 

»Als dit vandaag nog niet 
zou kunnen geschieden, is dit 
het zoveelste bewijs dat er in
derdaad toch iets moet veran
derd worden, niet alleen aan de 
instellingen, maar wellicht ook 
aan de partijen die toch niet zo 
ver van mekaar afstaan in 
Vlaams opzicht, maar er blijk
baar voor terugdeinzen de no
dige konklu^ies te trekken uit 
een bepaalde konvergentie van 
standpunten inzake de wette
lijke uitrusting van de Vlaamse 
gemeenschap.» 

de standaard 

Rond het VU-memorandum 
maakt Manu Ruys een aantal 
lentecapriolen met «dromen 
over morgen». 

nlntussen heeft de VTJ wel 
een handige zet gedaan op het 
nationale schaakbord. België 
evolueert in federale richting. 
Alle partijen 'voelen het aan. 
Maar men ziet niet klaar in, 
hoe het nu verder moet met de 
staatshervorming. Zelfs de re
gering weet het niet. Zij heeft 
haar koalitiefrakties gevraagd, 
wat er nu eigenlijk verwacht 
wordt. Ook met de hervorming 
van de gemeentelijke struktu-
ren. Vooralsnog stelt men en
kel vast. dat de menigen sterk 
uiteenlopen. 

»Dat de Volksunie klaar 
staat met een aantal konkrete 
voorstellen, om de resultaten 
van de grondwetsherziening te 
valorizeren, is een pluspunt 
voor die partij en kan haar 
konkurrenten niet onverschil
lig laten. Zij zullen misschien 
aanvoeren dat het programma 
té federalistisch is, maar dat 
zou een zwak argument zijn om 
ieder overleg af te wijzen. 

»Inmiddels moet de Volks
unie nog steeds aantonen, dat 
zij ook naar de Waalse federa
listen een brug kan slaan. Zo 
ver staan loij vandaag zeker 
niet. De unitaristen Leburton 
en Van Eynde hebben het voor 
het zeggen in de ESP. Wat zij 
juist zeggen, is onduidelijk. 
Men weet alleen dat zij niet op 
elkaar ingespeeld geraken. 
» Leburton vrijt de liberalen 
op. terwijl Van Eynde sjagrij-
nig toekijkt. Mocht spoedig 
blijken dat de twee mannen 
nogal wat knoeien, dan zouden 
de veertigers hun kans kunnen 
krijgen. Enkele jaren geleden 
werd uitgekeken naar een kabi
net De Saeger-Merlot. Mis
schien komt er wel ooit een ka-
hi7iet Cools-Schiltz ? 

»Het federalistische memo
randum van de Volksunie moet 
ook in dat perspektief worden 
gezien. Vandaag lijkt het alle
maal onwaarschijnlijk of voor-
harig. Maar morgen ? » 

het volk 

Hoewel al meer in het gareel 
van de ACV-regeringslijn 
hoopt ook Jef Claes dat einde
lijk de stap naar een minimum 
Vlaamse eenheidstaktiek kan 
gezet worden. Zijn diepzinnige 
beschouwingen over «nieuwe 
marsrichtingen» in de Volks
unie zullen We ~ maar op het 
noodzakelijk debet van « Huize 
het Volk » zetten. 

«De eerste reactie van CVP-
voorzitter Vandekerckhove, die 
gisteren een interview toestond 
aan ons blad, was geenszins af
wijzend. Hij beschouiode het 
VU-plan als een belangrijk do
cument en verheugde zich over 
de positieve toon. Vanzelfspre
kend gaf hij slechts zijn per
soonlijke indruk, maar hij be
loofde dat de CVP-instanties er 
aandacht aan zouden schenken. 
Hoe de Vlaamse socialisten en 

de Vlaamse liberalen zullen 
reageren is nog niet bekend, 
maar in ieder geval bevat het 
VU-aktieplan heel wat punten 
die kunnen bijgetreden worden 
door de Vlamingen van om het 
even welke gezindheid. 

»Indien de Volksunie haar 
document ter tafel legt als een 
voorstel dat ongewijzigd te ne
men of te laten valt, zal het 
overleg tussen de vier partijen, 
indien het er ooit komt, natuur
lijk vlug afgelopen zijn. Een 
exclusief-Vlaamse partij hoeft 
uiteraard geen rekening te 
houden met een Waalse vleu
gel, wat de nationale partijen 
wèl moeten doen. 

»De nieuwe marsrichting 
i)an de Volksunie opent de 
poort voor een brede Vlaamse 
frontvorming. De Waalse parle
mentsleden van alle partijen 
hebben reeds herhaaldelijk af
zonderlijk vergaderd. Waarom 
zouden de Vlamingen dat voor
beeld niet volgen ? 

» Ten slotte kan men zich af
vragen hoe de Vü-kiezers zul
len reageren op deze verbazing
wekkende ommekeer van hun 
partijleiders Als er uit een 
« slechte grondwet» zoveel goe
de dingen te halen zijn, moet 
ook de gewone Volksunieaan
hanger wel tot het besluit ko
men dat het al met al niet zo 
slecht was. » 

de nieuwe gids 

Als inleiding tot de negatie
ven (Ja lezer, Jos Van Eynde 
komt nog) krijgen we dan Van 
Haverbeke. Hoe erg de Vlaam
se eendracht rond de essentiële 
Vlaamse eisen hem aan het 
har t ligt, kan al blijken uit de 
ironie waarmee hij de Volks
unie behandelt. Collard-oproe-
pen kunnen hier op gunstiger 
vooroordelen rekenen. 

«Sedert donderdag is op het 
Vlak van de partijen in België 
— pardon in Vlaanderen — iets 
veel ernstigers gebeurd. De 
Volksunie die — gelukkig voor 
de CVP welke aldus minder 
lastigaards heeft in eigen 
schoot — de traditie van het 
Vlaams-nationalisme voortzet, 
heeft « de moed » of « de zwak
heid » of « het verraad.9 opge
bracht om ook even over haar 
eigen dikke federalistische 
muur te kijken. Die pürtij wil 
een gesprek aangaan met alle 
andere Vlamingen, ook met de-
geilen die ze voor enkele maan-
den doodverfde als de «pest 
voor Vlaanderen» de PVV. 
Ieder is nu geldige gespreks
partner geworden. De Volks
unie heeft zich nu plots ge
waagd aan wat ze zelf noemt 
een minimumprogramma. 

»De beslissing is belangrijk 
genoeg dat wij er even aan
dacht aan wijden. Totnogtoe 
had de Volksunie een zeer loijd 
maar tevens zeer beperkt pro
gramma : zoals de Nederlandse 
filoloog Paardekooper riep zij 
van 's morgens tot 's avonds : 
«Federalisme, federalisme, fe
deralisme enz.». En sedert de 
huidige regering aanvaard had 
aan de Walen een procedure 
toe toe te staan, waarbij zij ge
durende enige tijd een ontwerp 
in het parlement konden tegen
houden (alsof het in het parle
ment is dat de gewichtige poli
tieke beslissingen vallen ?) 
hadden zij een tweede pro
grammapunt : de strijd tegen 
de « grendels ». 

»Wij begrijpen dat de ver
standige lieden die, sinds de 
jongste verkiezingen in de 
Volksunie een onderkomen 
hebhen gevonden, het vertik
ken de rest van hun leven door 
te brengen met Vlaanderen af 
te rotsen onder kreten « Fede
ralisme en weg met de gren
dels. » 

uoorgfelegfd, heeft men er niet 
lang moeten over nadenken al
vorens er een antwoord op te 
geven. 

» Dit antwoord is afwijzend. 
»De socialisten achten het 

helemaal niet nodig om met de 
Volksunie overleg te plegen, 
zomin als zij het opportuun 
achten dergelijk overleg te be
ginnen met de vertegenwoordi
gers van het « Rassemhlement 
wallon» of het «Front . des 
francophones ». 

» De BSP is een grote partij. 
Zij kan haar standpunten inza
ke de toepassing van de Grond
wetsherziening bepalen zonder 
medehulp van anderen en in de 
eerste plaats van degenen die 
deze herziening met alle moge
lijke middelen en tot het aller
laatste ogenblik hebben geboy
cot. 

Als de h. Schiltz, voornaam
ste gangmaker en tacticus van 
de taktiek van « Los uit de na
tionalistische engte», thans 
waant anderen voor zijn wagen 
te kunnen spannen, vergist hij 
zich alvast voor wat de BSP en 
de Vlaamse socialisten aangaat. 

» Wij houden eraan hem dit, 
onmiddellijk en ondubhelzin/-
nig, aan het verstand te bren
gen. 

» Aandringen is nutteloos. 
» Wij zeggen voorzeker niet, 

in de uitgelezen termen van M. 
Coppieters dat «de Volksunie 
ons gestolen kan worden», 
doch wij verklaren alleszins 
dat wij haar medewerking aan 
het bepalen van onze politiek 
best kunnen missen.» 

w . luy ten . 

volksgazet 

Een Brusselse salonsocialist 
soort Simonet of cumulard 
Machtens is aan Jos Van Eyn
de nog altijd liever dan een 
Vlaams-nationalist al is het dan 
maar om tijdgebonden enkele ' 
noodzakelijke Vlaamse vereis
ten veilig te stellen. 

«In de schoot van het BSP-
bureau, waaraan dit voorstel 
van M. Van der Eist werd 

met het 

dosfelinstituuf-

naar nederiand 

1 . vormgeving van 

urbanisatie 

mensel i jke en sociologische 
aspecten 

• Tentoonstelling (foto's, ma
quettes, plannen e.d.) over 
drie urbanisatietypes : 
Eindhoven - Helmont (grote 
stad - randgemeente) ; Bijl
mer (nieuwe randstad Amster
dam) ; Hoevelaken (zich uit
breidende plattelandsgemeen
te) . 

in format ie en vragen 

• Plenumvergadering en dis
cussie hierover met medewer
king van Nederlandse specia
listen. Welke principes komen 
aan bod ? Met welke menselij
ke en sociologische factoren 
houdt u rekening ? 
• Protest en contestatie i.v.m. 
urbanisatie en planning. 
• Discussiegroepen en plenum 
over diverse tema's : Hoe 
speelt overheid in op actiegroe
pen ? Hoe betrekt overheid be
volking ? Vergelijking tussen 
Nederland en België. Samen
spel economische, menselijke 
en gemeenschapsbehoeften. 

2. reis naar nederiand 

van vrijdagavond 2 april tot 
zondagmiddag 4 april . 

vr i jdag 2 apri l 1971 

Plaats en datum : Antwer
pen, op zaterdag 20 maart , van 
14 tot 19 uur. 

Inschrijving : 7.5 fr., koffie, 
syllabus en documentatie inbe
grepen. 

Vertrek in Antwerpen om 18 
u. ; Aankomst rond 20 u. in 
Krabbelhof. Dordrecht ; Refe
raat door ir. H. Pr iemus : Ur
banisatie in Nederland - vra
gen - discussie ; Gezellig sa
menzijn. 

zaterdag 3 apri l 1971 

Voormiddag : 

Ontbijt : Vertrek naar Bijl
mermeer - Amsterdam ; Aan
komst, informatie en rondge-
leiding in de Bijlmer ; Discus
sie met medewerking Stichting 
Wonen (Amsterdam) ; Lunch. 

Namiddag : 

Bezoek aan Leliestad en 
Dronten '(Meerpaal) ; Referaat 
in de maquettezaal door Ne
derlandse specialist. 

Avond : 

Aankomst in het « Mester 
de Jonghuis » te Lochem 
(Overijsel) ; Referaat en film 
over « Emmen ». 

zondag 4 apr i l 1971 

Voormiddag : 

Ontbijt ; Bezoek aan Emmen, 
rondgeleiding ( D r e n t e ) ; 
Lunch. 

Namiddag : 
Terugreis naar Antwerpen ; 

Aankomst rond 18 u. 
Het inschrijvingsgeld be

draagt 1400 fr. voor de reis en 
75 fr. voor de voorbereidende 
activiteit (1475 fr.) te s torten 
op postrekening nr . 224.43 van 
Kredietbank, 1000 Brussel, voor 
rekening nr . 3300/13/83.555 van 
het Dosfellnstituut te 1006 
Brussel. 

mens, arbeid. 

kapitaal II 
naar een nieuwe ondernemings-
s t ruc taur 
Controle of medebeheer ? 

Vormingscentrum D e H a m . 
Steenokkerzeel, z o n d a g 28 
maart . 

programma : 

— 9u.45 : Inschrijving en ken
nismaking 
— lOu. : Inleiding : Wie is be
trokken part i j in controle en 
medebeheer ? 

Motiviteit, omlijsting en ver
gelijking met het buitenland. 
Dr. C. Van Hoestenberghe, a»-
sistent KUL. 
— l lu . : Koffiepauze. 
— llu.15 - 12u. : Informatieve 
vragen. 
— 12u. - 13u. : (aan de hand 
van vooraf opgestuurde nota 's) . 
Wat is controle ? Wat is mede
beheer ? Hoe is dit te berei
ken ? Beschouwingen en kom-
mentaren I. Lindemans (studie-
dien.st ACV), M Stroobant (do
cent VUB). 

Middagmaal — pauze. 
— 14u30 : De huidige wetge
ving en haar aanpassing i.v.m. 
medebeheer en controle : be
schouwingen; eventuele krit iek. 
Mr. H. Coveliers, stafmedewer
ker VU-studiedienst. 
— 15U.30 — 16U.30. : 2 discussie
groepen. 

Tema 1 : Verantwoordelijk
heid en risico als gevolg van 
medebeheer en controle. 

Tema 2: Wat met de revendi-
catieve functie van het syndi-
kalisme ? 
— 16U.30 : Pauze. 
16U.45 - 18u. : Verslagen van 
groepen en vragen naar paneeL 
Paneel : moderator - voorzit
t e r - politicus (H. Schiltz - M. 
Coppieters), vakbondsafgevaar
digde - manager en onderne
mer. 

Bij hun Inschrijving ontvan
gen de deelnemers een docu
menta t iemap met de omschrij
ving van de discussiethema's, 
en het s tandpunt van het ACV 
en het ABVV Inzake medebe
heer en controle. 

practica : 

Plaats en datum : Vormings
cent rum De Ham, Steenokker
zeel, zondag 28 maar t 1971 van 
9u.45 tot omstreeks 18 uur. 

Deelname : 250 fr. (koude 
maalt i jd - koffie - syllabus en 
documentatie inbegrepen). 

Inschrijving : kan gebeuren 
door stort ing van de bijdrage 
op postrekening nr. 224.43 van 
Kredietbank löOO Brussel voor 
rekening nr. 3300/13/83.555 van 
het Dosfelinstituut te 1000 
Brussel. 
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bevwegingskjïjjzer 

belangrijk bericht 
Mogen we er alle afdelings- en arrondissenientverant-

woordelijken (vooral de nieuw gekozenen) attent op 
maken dat alle berichten bestemd voor « Bewegingswij
zer » via een arrondissementele verantwoordelijke moe
ten ingestuurd worden (beslissing partijraad) en dat de
ze berichten tegen uiterlijk dinsdag op de redaktie moe
ten zijn. 

Rechtstreeks vanuit de afdelingen ingestuurde berich
ten worden niet meer opgenomen terwijl kopij die ons na 
de dinsdagTiamiddag bereikt slechts voor de week daarop 
volgend in aanmerking komt, voor zover nog bruikbaar. 

De redaktie verzoekt vriendelijk alle verantwoortïrlij-
ken daarmee rekening te willen houden en dankt bij 
voorbaat voor de stipte naleving. 

anfwerpen 

antwerpen (arr.) 
arr. sekretariaat 

Wim Claessen, Liersesteen-
weg, 197 (2510) Mortsel. Tel. : 
03/55.39.09. 
kns 

Onze jaarlijkse KNS-voor-
stelling gaat door op dinsdag 
18 mei 1971. Het beslist een 
« voltreffer » met het toneel
stuk « August-August ». 
arr. bestuur 

Voorz. : Ludo Van Huffelen , 
ondervoorz. : Reimond Mat-
theyssens ; sekr. Wim Claes-
sens : penningm. : André Van 
Der Borght ; prop. Alfons Crick 
en Gerard Bergers ; org. : Vital 
Peelers en Roger Van Dijck ; 
werking mandatarissen : An
dré De Beul ; financiële mobi-
lis : Hendrik Thijs ; Vujo • Hu
go Coveliers ; dienstbetoon : 
Walter Verduyn. 

antwerpen (stad) 
bal 

Zaterdag 3 april, Hansahotel, 
Deuren 20.30 u. Inkom 40 fr. 
Kaarten op het sekretariaat en 
bij alle bestuursleden. 
dienstbetoon 

Alle dagen op het sekreta
riaat Wetstr 12. Voor speciale 
gevallen van pensioenen, liefst, 
donderdags van 18 tot 19 u. 
Voor C.O.O. dienstbetoon, bel
len voor afspraak met dr. De 
Boel 33.97.90. 
kolportages 

Op 3 april een gezellige zater-
dagnamiddagw^andeling door
heen het centrum van de stad. 
Vertrek lokaal Tyrol, Nationa-
lestraat 22, om 14.30 uu. 
ledenslag 

We hebben in onze afdeling 
al jaren trouwe symptisanten, 
we hebben een groot aantal 
eveneens trouwe abonnees op 
« Wij » van de Volksunie. Wat 
belet deze lieve medewerkers 
om lid te worden van de Volks
unie ? Bang dat de postbode 
het weten zou, bang dat de 
buurvrouw het weten zou ? 
Doorbreek toch eens eindelijk 
deze nergens op rustende 
schroom. Sluit nog deze week 
aan. 80 fr voor een gans jaar. 
Het legt u verder geen ver
plichtingen op om hier of daar 
te moeten aan medewerken. 
Gewoon zo maar lid worden en 
onze ledenslag doen welgeluk-
ken. Bel eens naar het sekreta
riaat : Wetstr. 12. Telt 36.84.65. 

boechout 
driejarig bestaan 

Op 8 maart bestond onze af
deling drie jaar. Sindsdien is 
het ledenaantal ook verdrie
voudigd. Dit jaar kloppen wij 
alle rekords. Naam en adres 
van kandidaat leden doorgeven 
aan een van de bestuursleden : 
Entbrouxk Fred, Vinkenstraat 
35 ; Verlinde Jan, Vinkenstraat 
36 ; Corens Lode, Schransstraat 
137 ; Broodhaers Pol, J.-Fr. Wil
lemsstraat 5 en Van Praet Flor, 
Provinciesteenweg 363. 
vujo 

ónze kern van Volksunie
jongeren (tot 25 jaar) heeft 
reeds enkele tientallen leden. 
Inschrijven bij Fred Entbrouxk 
of Pol Broodhaers. Wij zoeken 

een passend lokaal om te ver
gaderen. Weet u iets ? 

borgerhout 
zielemis 

Wij nodigen alle leden uit 
tot het bijwonen van de ziele-
mis ter nagedachtenis van 
Fons Janssens, in leven be
stuurslid onzer afdeling en 
verantwoordelijke voor de pers 
Gans zijn leven stond in dienst 
van de Vlaams nationale strijd. 
We moeten dan ook zijn nage
dachtenis in ere houden. De 
mis wordt opgedragen in de 
kerk St. Anna, Goedendag-
straat te Borgerhout op zondag 
28 maart te 11 u. 30. 
arr. raad 

De afgevaardigde in de ar-
rondissementsraad voor Bor
gerhout ziin : mevr. Van Geert, 
Hugo Andries, Fr. Dirks, Van 
de Wal, Dirk Stappaerts en 
Bert De Vos. 
in memoriam 

Te Borgerhout overleed op 
7 maart ons medelid M.E.V. 
Volckerick, oud aktivist, oud 
hoofdbestuurslid der Frontpar-
tii en oud afdelingsleider VNV 
Berchem. Aan de familie Vol
ckerick. en biezonder ons me
delid Maurice, onze oprechte 
deelneming. 

bornem 
vu-bal 

Zaterdag 3 april om 20 u. in 
de zaal Alcazar, Puursesteen-
weg 25 te Bornem. Orkest I 
Trovati. 
ledenvergader ing 

Vrijdag 26 maart om 20 u. in 
de zaal Alcazar. Uitwisseling 
van ideeën. 

deurne 
nieuw bestuur 

Voorz. : Hilven Wim ; onder
voorz. : Doevenspeck Paul ; 
sekr. : De Ridder Carlo ; hulp-
sekr. : Coolsaet Karel ; pen
ningm. : Martens Mihel ; hulp-
penningm. : Van Not Ernest ; 
org. : Hereygers Gustaaf en 
Goovaerts Emile ; prop. : De 
Graef Frans en Vincké Mare ; 
bestuursleden : Andries An
dré, Mortelmans Ludo, Peeters 
André en Soete Hubert. 

Werden afgevaardigd naar de 
arrondissementsraad : Hilven 
Wim, De Ridder Carlo, Mar
tens Michel, Hereygers Gus
taaf en Van Not Ernest. Plaats
vervangers : Coolsaet Karel, 
Soete Hubert, De Graef Frans, 
Goovaerts Emile en Vincké 
Mark. 

Motto van de maand : «Werf 
een nieuw lid ! ». 

duffel 
aanbieding 

De afdeling Duffel heeft op
nieuw een beste tweedehands 
offsetmadhine te koop. Telefo
neren nummer 015/31718. 

edegem 
afdelingsraad 

Dinsdag 23 maart om 20ul5 
in «Elzenhof», Kerkplein, Els-
donk, 
vujo 

Algemene ledenvergadering 
over federalisme, ingeleid door 
Walter Luyten, lid van het par
tijbestuur, op vrijdag 26 maart 

om 20 u. in de bovenzaal van 
« De Basiliek », Hovestraat. 

Wij verontschuldigen ons 
voor de misleidende aankondi
ging van het gezellig samen
zijn. Wegens onvoorziene om
standigheden moest dit worden 
verschoven naar vrijdag 16 
april. 

Alle Vujo-leden op post voor 
de aktie bos/20. Wie bij verge
telheid geen uitnodiging ont
ving, begeve zich zaterdagna
middag om 14 u. naar H. Van 
Bueren, Sorbrechtshofstraat 22. 
boomplantingsdag 

Wil verwachten een reusach
tige opkomst zaterdagnamid
dag om 15 u. Samenkomst aan 
de oude kerk (Drie Eikenstr.). 
halfvastendansavond 

Heden 20 maart in « Elzen
hof », jaarlijks dansfeest van 
de Kulturele Kring. Niet ver
geten, 
wensen voor herstel 

Wij wensen ons lid Van Rij-
ckegém een goed herstel na het 
zeer zware werkongeval dat hij 
opliep. 

heist-op-den-berg 
vujo-bal 

Zaterdag 17 april om 20 u. in 
de zaal Eden, Bergstraat te 
Hei st-op-d en-Ber g. 

hoboken 
arr. raad 

Alfons Bracke werd gekoöp-
teerd als arr. raadslid. Onze 
beste wensen. 
werftocht 

Morgen zondag 21 maart. Wij 
bewerken « Moretusburg ». Sa
menkomst 10 u., « Oude Spie
gel ». Iedereen op post. 
mosselfeest 

Vrijdag 2 april om 20 u. 30, 
« Oude Spiegel », Kioskplaats. 
75 fr. per persoon. Iedereen 
welkom. (Koude schotel ver
krijgbaar). 
« voor u » 

Artikels en/of informatiema
teriaal voor ons plaatselijk 
blad « Voor U » (tweemaande
lijks op 1.000 ex.) uitgave april, 
worden ten laatste verwacht 
op 23 maart op de redaktie : 
Jozef De Costerstraat 38. 

hove 
sukses 

In minder dan twee uur 
bracht onze kolportageploeg, 
gerugsteund door een lokkende 
luidspreker, honderd federalis
tische brochures aan de man 
(en de vrouw), 
gemeenteraadszi t t ing 

Sinds de installatie van de 
nieuwe gemeenteraad is er een 
levendige belangstelling voor 
de openbare raadszitingen. On
ze Volksuniefraktie zit daar ze
ker voor iets tussen. Haar pitti
ge en puntige tussenkomsten 
fleuren de vergaderingen op, 
die daarbij interessant en zeer 
leerzaam zijn. Komt u ook eens 
kijken en luisteren ? Eerstvol
gende zitting op maandag 29 
maart. 

kessel 
licht en schaduw 

Het plaatselijk bal, in aanwe
zigheid van senator Jorissen, 
volksvertegenwoordiger Sels 
en de burgemeesters van Nij-
len, Broechem en Kessel kende 
heel wat bijval. Over het bal 
echter de schaduw van het 
zware ongeval dat een van on
ze trouwste leden mevr. Van 
Cant trof. Bij een kettingbot
sing in de omgeving van Ut
recht verloor ze beide benen. 

Ook langs deze weg wensen 
het arr. bestuur, het plaatselijk 
bestuur en haar kennissen haar 
hun sjmipatie te betuigen en 
haar moed toe te wensen, moed 
die deze merkwaardige vrouw 
overigens niet ontbreekt. Van 
uit het ziekenhuis blijft ze de 
plaatselijke werkers aanmoedi
gen het werk voort te zetten. 

kontich 
groenaktie 20 maart 

In een brief aan de burge
mester had onze afdeling haar 
positieve medewerking aange
boden. Wij ontvingen als enige 
reaktie een rond-de-pot-draai-
end antwoord dat ons helemaal 
niet bevredigt. Het zal in Kon
tich blijven bij een symboli
sche boomplanting ...of de 
CVP doet het weer ? 

kernvergadering 
De kernvergadering van don

derdag 25 maart wordt ver
daagd tot donderdag 1 april. 

mariekerke - bornem -
blaasveld - tisselt 
zitdagen 
senator jorissen 

De zitdag van senator Joris
sen in deze gemeenten wordt 
van maandag 5 april verscho
ven op dinsdag 6 april. Zelfde 
lokalen en uren zoals gewoon
lijk. 

mechelen (stad) 
lentebal 

Zaterdag 3 april, Lentebal 
van de afdeling Mechelen in de 
zaal « Mechlinia » (terrein VK 
Mechelen, toegangspoort Klei
ne Nieuwendijk). 

merksem 
dienstbetoon 

Onze schepen Lieven Kalin-
gart is iedere maandag en don
derdag, van 10 tot 12 u. te spre
ken op zijn bureel ten gemeen-
tehuize. 

Wie problemen heeft kan te 
rade bij onze gemeenteraads
leden Antoon Dewachter, Hout-
hulststraat 108 b (tel. 45.65.59 
of 45.24.38) en bij Luc Droog-
mans, Kruisbaanvelden 14 (tel. 
45.51.81) 
Zituur : iedere woensdag van 
20 tot 21 u. in Tijl, Bredabaan 
298. 
tijl 

In den Tijl kan ieder Vlaams 
nationalist bij vrienden zijn 
gading vinden. Inschrijvingen 
voor de reis naar Diksmuide ; 
kaarten voor het Vlaams natio
naal zangfeest, alles in den 
Tijl, Bredabaan, Merksem. 

mortsel 
afdelingsbestuur 

Door de koöptatie als arron-
dissementsraadslid, verkiezing 
dd. 4.3.71, begroet het afdelings
bestuur Mortsel dhr. Hubert 
Kunnen hem tevens als bijge
voegd afdelingsbestuurslid van 
Mortsel. Proficiat, 
leden- en lentefeest 

Vaste afspraak voor ons jaar
lijks « Privé Leden- Lente-
feest » maken wij voor vrijdag 
30 april ( vooravond van 1 mei) 
in zaal Hellemans. 

turnhout (arr.) 
staking « vieille 
montagne » balen 

Zondagvoormiddag 14 maart 
overhandigde onze arr. voorz. 
Hugo Draulans, vergezeld van 
onze volksvertegenwoordiger 
Jo Belmans en twee bestuurs
leden van de afdeling Balen, 
een bedrag van 40.000 fr. aan 
een delegatie (zeven man) van 
het stakingskomitee. 

De woordvoerder van het 
stakingskomitee dankte zeer 
hartelijk de VU voor deze aan
zienlijke gift. Woorden van 
dank voor het arr. bestuur voor 
de uitgave van een stakings
pamflet en aan volksvert. Bel
mans voor zijn parlementaire 
tussenkomsten. Het partijbe
stuur en de redactie van «Wij» 
werden evenmin vergeten, 
motie inzake 
kerncentrum 

Donderdag 11 maart besprak 
de arr. raad het gerucht over 
de aanstelling van de heer A. 
Baeyens tot voorzitter van de 
raad van beheer van het 
Atoomcentrum te Mol. Na de 
raad werd volgende motie uit
gegeven : 

« De arrondissementele raad 
van de VU-Tumhout oordeelt 
dat de2e kandidatuur van aard 
is om een ware malaise te ver
oorzaken in de middens van 
het SCK, daar genoemde kabi-
netdhef in deze hoedanigheid 
zich heeft ingespannen voor de 
realisatie van het IRE te Char
leroi, waardoor de niet verant
woorde aftakeling van het 
SCK werd ingezet, te meer 
daar zou worden overwogen 
hem tevens met het voorzitter
schap van de raad van beheer 
van het IRE te belasten. De 
raad verzet zich beslist tegen 
deze voorgenomen aanstelling 
en eist dat beroep zou worden 
gedaan op een betrouwbare 
Vlaamse persoonlijkheid die de 
reële belangen van het SCK te 
Mol zal behartigen. 

arr. kaderdag 
Zondagvoormiddag 28.3.1971 

te 9 u. 30 stipt in zaal « Wij» 
huis » Stationsstraat te Geelb 

Onderwerpen : Huidige p r « 
blemen in de landbouw (volksi 
vertegenwoordiger Sels) ; del 
handel en middenstand (adv* 
kaat J. Daelemans) en de niS 
verheid (J. Sleeckx en een «m 
beider van de « Vieille Momj 
tagne »). Volksvertegenwoords 
ger Jo Belmans geeft een overi 
zicht van de arrondissementele 
Volksunie-organisatie. 

zoekertjes 

VI. nat. dame, 38, tweetalig, z l^ 
betr. als bed. of vertegenwoordigd 
ster dames- en schoonheidsartikels 
Brussel en omgeving. Vaste wedde 
en vergoeding wagen gevr R 36 

Werk gezocht als magazijnbedien* 
de of bediende door man, middei4 
bare leeftijd, goede algemene onW 
wikkeling, rijbewijs C. Schr bureel 
blad nr R 37 

Jongedame 16 jaar, om sociale rei 
denen verplicht studie (2e jaar bu
reauvakken) stop te zetten, zoekl 
passende betrekking in het Mechel» 
se of het Antwerpse Schrijven of 
tel. W. Jorissen, Mechelen, Louisa-
straat 31 tel 015/435.96 F 38 

Gevr. dinamisch echtpaar voor uit
baten van Vlaams Huis te Zele 
(voll. nieuw inger.). Z.w. tot gem. 
raadslid Paul Geerinck, Huivelde 
156 te 9140 Zele (tel 052/44,689 
na 18u ) R 39 

Magazijnier - en echtgenote, be
diende - zoeken passende betrek
king (samen of afzonderlijk) in 
't Brusselse of onmiddellijke omg. 
Schrijven of telef. : J. Verlooy, K, 
Woestelaan 38, Jette. Tel 25 44 48 

R 41 

1. Jong industrieel laborant 'zoekt 
passende betrekking in de provin
cie Antwerpen of Brussel 

2, Jonge dame, 23 jaar, moderne 
humaniora', typiste, zoekt passende 
betrekking 

3 Jonge dame, industrieel labör'aHÖ 
te, zoekt passende betrekkirt^, 
liefst in het Antwerpse 

4. Schrijnwerker, 61 jaar, zoekt pas
sende betrekking, liefst in het Me-

chelse. 

5. Gediplomeerde sociale en poli
tieke wetenschappen zoekt passen
de betrekking. 

6. Vlaamse dokter uit het Mechelse 
(5 kleine kinderen) zoekt kinder
meisje. Schrijven of telefoneren : 
(voor 1 tot en met 6) aan sena
tor Jorissen, Louisastraat 31 , M e 
chelen. Tel. (015)435.96 R 43 

Bouwkundig tekenaar gevr, fuIN 
of half-time. Tel. 02/79.41 59 R 42 
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wilrijk 
shelde-di j lepian 

Het plan wil de wijk Neer-
land (200 woningen) zonder 
meer van de kaart vegen. De 
bewoners van deze wijk heb
ben reeds vroeger met de in
dustriële geeuwhonger kennis 
gemaakt. Ook nu staat het kol
lege en de meerderheid in 
schijn mee achter de belangen 
van de Nederlanders. 

VTJ-Wilrijk heeft de bewoners 
op een objektieve manier voor
gelicht en steunt hen verder in 
hun aktie voor het behoud van 
hun nieuwe woonwijk. De laat
ste gemeenteraad is intussen 
niet van een leien dakje gelo
pen. 

brabant 

erps-kwerps 
Onze meest toeffewijde 

abonnementenwerver se
dert jaren, de simpatieke 
Jef Vinex, is dezer da^eji 
het slachtoffer geworden 
van zijn ijver. Op een 
van zijn geregelde werf-
tochten voor « Wi.1 » tij
dens een van de voorbije 
ijs- en sneeuwdagen 
gleed Jef uit en hij brak 
zijn voet. Wij op de re-
daktie zijn er werkelijk 
het hart van in en wen
sen « onze » Jef spoedig 
een volledig herstel toe ! 

aarschot 
ledenvergader ing 
OP 14.3.71 

Eerst wenste senator Van 
Haegendoren de afdeling geluk 
met haar sukses bij de gemeen
teverkiezingen en situeerde de 
gemeentepolitiek in ons part i j
programma. Daarna lichtte hij 
het recente Volksunie-voorstel 
inzake grondwetsherziening toe 
waarna hij opriep voor verdere 
strijd voor federalisme. Voor
zitter Guido Discart dankte de 
senator voor zijn grote aktivi-
teit in het arr., en drukte voorts 
op de vriendschappelijke sa
menwerking die de sterkte van 
de afd. uitmaakt. Gemeente
raadslid Toon Macken belichtte 
tenslotte op humoristische wij
ze het gemeentebeleid, 
kolportage 

Zaterdag 27 maart kolporte-
ren we met de brochure Fede
ralisme. Verzamelen om 14 u. 
bij Guido Discart, Steysstraat 
135, Aarschot. 

bierbeek - heverlee -
st.-joris-weert 
kolpor tage 

De drie afdelingen zullen 
met vereende krachten de Fe-
deralisme-brochure kolporteren 
in de streek tussen Bierbeek en 
Neerijse, morgen zondag 21 
maart. Verzamelen op het 
Arenbergplein te Heverlee om 
9u30. 

brussel (ar r . ) 
kolportage 

De kolportage in Halle kende 
succes. Vijftien man met radio-
wagen, tesamen met volksver
tegenwoordiger E. Defacq en 
provincieraadslid Theo Pau
wels, verkochten op een paar 
uurtjes ongeveer 250 nummers. 
Volgende kolportage zondag 28 
maart te Overijse. Bijeenkomst 
aan de kerk te Overijse om 9 u. 

Brussel (stad) 

breugheliaanse kermis 
Zaterdag 20 en zondag 21 

maar t e.k telkens vanaf 19 u. 
in « Uilenspiegel », Pletinckx-
straat '"" te Brussel. 

haacht - rotselaar 
kolportage 

Binnenkort start de nieuwe 
afdeling Rotselaar. In dit voor
uitzicht kolporteren we samen 
morgen zondag 21 maar t met 
de Federalisme-brochure. Bij
eenkomst om 9u30 in café Ha
cienda, Provinciebaan 13, Rot
selaar. 

halle 
jaarl i jks nachtbal 

Zaterdag 3 april 1971 van 21u 
af, m de Parochiezaal van St. 
Rochus, Melkerijstraat te Hal
le. 

heverlee 
gemeenteraad 

Onze twee raadsleden heb
ben zich verbazend vlug inge
werkt. Reeds verschillende in
terpellaties staan op hun ak-
tife. Tijdens de laatste gemeen
teraadszitting diende onze 
vriend Frans Aerts een motie 
in over de « vrijheid van het 
gezinshoofd ». De motie werd 
onontvankelijk verklaard maar 
de houding van de Vlaamse 
CVP was revelerend : 9 van de 
10 stemden tegen. 
koloor tage 

Ons streefgetal van 250 stuks 
werd ruim overtroffen ; in drie 
beurten verkochten we precies 
429 exemDlï>ren van de Federa-
lisme-broc'-'ure. Dank aan de 
prooagandisten... en we doen 
verder. 

jette 
vujo 

Onze dansavond m de Eg-
mont te Brussel groeide uit tot 
een buitengewoon succes, en is 
'n vaste zekerheid voor de ver
dere werking van de Volksunie 
Jongeern onder het voorzitter-
scha pvan Mare van Nieuwen-
huizen. 

kessel-lo 
kolportage 

Tweede kolportage in Kessel-
Lo morgen zondag 21 maart. 
Verzamelen om 9u30 in cafe 
Vlierbeek, Vlier beekabdij. 

kraainem - sterrebeek -
woluwe - wezembeek -
oppem 

bai der randgemeenten 
Op 3 april te 20 u. 30 in de pa

tronaatzaal te Kraainem. Ja
cques Raymond met zijn groot 
J.R. sextet. 

laken 
sociaal dienstbetoon 

Iedere dinsdag van 1 8tot 21 
u. en iedere donderdag van 13 
tot 17 u. 

Voorbereiding voor aanvra
gen pensioen. Inschrijvingen 
en uitbetalingen ziekenfonds : 
Scheldestraat 105, 1020 Brussel. 

leuven (arr . ) 
arr. raad 

Vrijdag 26 maart om 20 u in 
café Opera, Bondgenotenlaan, 
30 Leuven. 

molenstede 
gemeentebele id 

Schepen Dirk Van de Weyer 
en gemeenteraadslid Raymond 
Van Compel hebben ervoor 
gezorgd dat vanaf deze maand 
een gemeentelijk informatie
blad zal uitgegeven worden. 

st.-pieters-leeuw 
suksesrijke meet ing 

Volgens de aanwezige spre
kers was het al een tijdje gele
den dat ze op een buitenge
meente nog een volksvergade
ring meegemaakt hadden met 
een zo talrijke aanwezigheid. 
De zaal was inderdaad te klein. 
Tevens werden ter voorberei
ding van deze meeting 3.500 
pamfletten, 150 affiches en een 
400-tal persoonlijke uitnodigin
gen verspreid. 

ternat 

grote pensenkermis 
Zaterdag 3 april vanaf 18 u. ; 

zondag 4 april vanaf 12 u. en 
maandag 5 april vanaf 18 u. 

In het voetbalclubhuis Spor
ting Ternat, Stationstraat 44, 
Ternat. Zoals ieder jaar voor 
weinig geld, eerste kwaliteit en 
goede bediening. 

tervuren 
dansfeest 

Zesde dansfeest van de Volks
unie op zaterdag 3 april vanaf 
20 u. in de zaal « De Engel ». 
(tegenover de kerk) . 

tienen 

grote kolpor tage 
Alle kolportageploegen uit 

het ganse arr. worden ver
wacht in Tienen op zondag 28 
maar t om 9u30 in het Vlaams 
Heem, Grote Markt 24, Tienen. 
Met 70 man zullen we Tienen 
veroveren. 

zellik 
j ub i leum 

Naar aanleiding van haar 
veertigjarige toneeljubileum 
zal Orpha De Landsheer (to
neelnaam van mevrouw Bo-
gaerts-De Landsheer uit Zellik) 
de titelrol vertolken in « Elisa
beth de vrouw zonder man » 
tijdens een gala-vertoning op 
22 maar t te 20 u. in de Konin
klijke Vlaamse Schouwburg te 
Brussel. 

oost'-vlaanderen 

balegem 

afde l ingsnieuws 
Een eerste kern werd ge

vormd, die voortaan instaat 
voor maandelijkse rubriek in 
het kantonnaal « De Weer
galm » De ledenwerving is ge
start, met het oog op het spoe
dig oprichten van een eigen 
zelfstandige afdeling. 
dienstbetoon 

Zitdag : elke derde zaterdag 
der maand, van 10 tot 12 uur, 
in café Ganzenhof, Balegem, 
Statiestraat, door Mr. Piet De 
Pauw. 

destelbergen 
vu-bal 

In de zaal « Malpertuus » op 
zaterdag 3 april a.s. om 20 u. 
b r i e fw i s se l i ng 

Alle briefwisseling betreffen
de de VU Destelbergen, moet 
gericht worden aan de heer 
Michel Coppens, Dendermond-
sesteenweg, 9120 Destelbergen. 

gavere 
kolportages 

Zondag 21-3 te Balegem ; 
zondag 28-3-71 te Melsen, Vur-
ste, Semmerzake en Gavere ; 
Telkens verzamelen in 't Zan
gerhof, Scheldestraat 21 te 9u. 
30 stipt. 

gent 

bestuursvergadering 
Wegens de ziekte van zijn jon
ge echtgenote, nam de onder
voorzitter J. Pauwels, op de 
l a a t s t e bestuursvergadering 
van 11-3 11. ontslag. Dit ontslag 
werd eervol aanvaard. Plaats
vervangend bestuurslid wordt 
Guido Dekeyser. 

opin ieonderzoek 
Door de verantwoordelijke 

voor organisatie. De Neef werd 
'n opinieonderzoek uitgewerkt, 
waarvan de eerste exemplaren 
kortelings aan de leden zullen 
bezorgd worden. 
gemeenteraad 

Onze leden en sympathisan
ten worden er op at tent ge
maakt dat de gemeenteraad, in 
principe, iedere derde maandag 
der maand te 18.15 u. verga
dert; uitgezonderd deze maand. 
De volgende vergadering heeft 
nu plaats op maandag 22-3 a.s. 

gentbrugge 
gezel l ig samenzi jn 

De VU-gemeenteraadsleden 
De Moor, De Pestele en Ver-
paele waren de gastheren op 
een bijzonder geslaagd gezel
lig samenzijn, voorafgegaan 
door een korte receptie waar 
fractieleider Verpaele de pro
pagandisten dankte voor hun 
inzet. Onder de aanwezigen se
nator en mevr. Baert, provin-
tieraadsleden Stals en Van 
Ooteghem, ir Jan Ritsen en ir 
G. De Roo. 

vu steelt de show 
Voor een bijzonder talrijk 

publiek kwam de gemeente
raad op 3 maart voor de derde 
maal bijeen. Op de dargorde 
stonden enkele belangrijke 
voorstellen van de VU-fraktie. 
Aimé Verpaele verdedigde met 
een overvloed aan technische 
argumenten zijn rioleringsont-
werp voor de Lusthofwijk. Bij
zonder beschamend voor de 
BSP - CVP-meerderheid welke 
m de voorbije jaren voor dit 
probleem geen oplossing wist 
te vinden. 

Vele middenstanders waren 
opgekomen om de interpellatie 
te horen van Jan De Moor over 
de urbanisatie van de handels-
wijk aan het Aarsenaal. Aan 
de hand van een voor-oorlogs 
onteigeningsplan en een huidi
ge situatieschets kloeg de in-
terpellant het in gebreke blij
ven aan van het College en 
stelde een wederopbouwplan 
voor met meer groen, parking 
en vervangen van t ram 20 door | 

een bus. 
Deze en tal van andere voor

stellen van onze fractie over 
groenbeplanting, m e d i s c h 
schoolonderzoek enz. werden 
met algemene stemmen goed
gekeurd. Bij de gewone punten 
van de dagorde kwam de VU 
telkens gepast tussenbeide om 
het College op bepaalde scheve 
situaties te wijzen. De lessen-
cyclus « Modern Gemeentebe
leid » van het Dosfelinstituut 
bleek eens te meer een uitste
kende leerschool voor onze 
mandatarissen. 

heusden 
tweede lentebal 

Heeft plaats op zaterdag 3 
april te 20 u in zaal Malpertus 
(Dendermondse stg. - E3-brug) 
te Destelbergen. Orkest : Mark 
Swing en zijn Boys. Op het 
ogenblik zijn reeds meer dan 
200 kaarten verkocht waarvan 
meer dan de helft door Gery 
De Witte. 

tweede « w i j »-kolportage 
met medewerk ing van de 
vu jo gent 

Zondag 14 maart , tweede kol
portage van VU Heusden, 
waaraan deelnamen Ere-be-
stuurslid Gabriel De Vos (71 
jaar ) , de bestuursleden Gery 
De Witte, Henri De Rochel en 
Koen Van Meenen en een 
twaalftal VU-jongeren uit (Jent 
o.l.v. Huguette en Mark. 

Alle « Wij «-nummers wer
den verkocht. Aan alle mede
werkers onze dank. 

ledenberg (kanton) 
bericht aan de jongeren 

Donderdag 25 maar t te 20 u 
in de zaal van cafe Luna Park 
te Gentbrugge (tevenover 
hoofdingang Gantoise) stich
tingsvergadering van de VUJO-
kern kanton Ledeberg (Lede-
berg, Gentbrugge, Heusden, 
Destelbergen). Wij hopen op 
een talrijke belangstelling van 
onze Vlaamse jeugd. Verdere 
inlichtingen bij W. Merckx, 
Pacificatiestraat 35, Ledeberg. 

merelbeke 
7de lentebal 

Zaterdag 3 april gaat in de 
zal Regi, HndeKemse steenweg 
Dorp ons zevende lentebal 
door. Ditmaal sneelt het orkest 
« Eddy Brun Stars » ten dans. 
Inkomprijs : 50 fr, jeugd : 30 
fr. Deuren om 20 u. 30. Eerste 
dans om 31 u. 

rupelmonde 
vlot te ko lpor tage 

Kolporteerde op 13 maar t in 
eigen gemeente en verkocht in 
een minimum van tijd 150 
nummers. Een tweede bestel
ling van het dossier federalis
me dringt zich op. 

sint-niklaas 
arr. ko lpor tage 

Zondag 21 maar t 1971, arr. 
kolportage te Sint-Niklaas. Ver
zameling om 9.30 uur in 
't Stampkot, (Café De Engel). 

brugge (a r r . ) 
arr. raaad 

De arrondissementele raad 
gaat door op vrijdag 26 maar t 
1971, in de bovenzaal van het 
« Breydelhof », om 20.30 u s t i p t 
oproep 

Wij doen een laatste oproep 
in verband met de abonnemen
tenslag. Wij zijn de ult ieme 
maand ingetreden, en er moet 
nog heel wa t werk verzet wor
den. Zijn de 300 niet-hernieuw-
de adressen al allemaal be
zocht ? 

klerken 
bai 

Hedenavond eerste afdelings
bal van Houthulst in de zaal 
8 Rozenhof ». Orkest « The 
Continentals ». 

koekelare 
kolpor tage 

Morgen zondag 21 maart . 
Verzamelen in lokaal « Hertog 
van Arenberg » om 10 u. De 
gemeenteraadsleden worden 
evenwel te Diksmuide ver
wacht. 

kuurne 
wi j z i g i ng 

Ingevolge de verkiezing van 
onze voorzitter senator Frans 
Blanquaert tot schepen werd 
hes bestuur van onze plaatse
lijke afdeling als volgt gewij
zigd : 

Voorzitter : Ir. J a n Balduck, 
Kat tes t raat ; Ondervoorzitter : 
Georges Deblauwe, Le ies t raa t ; 
Secr. : Mevr. Vandenbulcke-
Dujardin Roos, Kat te t raa t ; 
Penningm. : Jef Piepers, Kat
testraat : Leden : Etienne Pat-
teeuw. Boomgaardstraat ; Eric 
Lemey, St.-Katherineplaats. 

Verder wordt er gewerkt met 
alle leden van de plaatselijke 
afdelmg die zich kandidaat ge
steld hebben. 
feestavond 

Vrijdag 26 maar t : onze jaar
lijkse feestavond. Inlichtingen 
en inschrijvingen in het lokaal: 
De Circel, Harelbekestraat, bij 
Marcel Vandevijvere en bij Jef 
Piepers, Kattestraat . 
sociaal dienstbetoon 

ledere maandag van 20 u tot 
22 u. Senator Frans Blan-
cquaert. Lokaal : « De Cirkel » 
Harelbekestraat . 

west-ylaanderen 

blankenberge 
n ieuw bestuur 

Voorzitter : Raf Ponjaert ; 
o.voorzitter : Rika Buyse (me
vr.) ; sekretaris : Juli en Van 
Parijs ; propaganda : Hector 
Van Rijsel en Hilaire Sabbe ; 
organisatie : Freddy Declercq ; 
penningmeester : Raf Ponjaert 
en ombudsman : Erik Scherpe-
reel. 

bredene 
dank 

Ons bal werd een veel groter 
sukses dan vorig jaar. Langs 
deze weg om danken wij de 
Bredenaars en vrienden van 
het omliggende voor hun aan
wezigheid. De VU groeit ook 
te Bredene. Tussen de gasten 
onze schepen R. Lagast, ge
meenteraadslid Annys, senator 
Leo van de Weghe. R. Ruys-
schaert deed een warme oproep 
voor deelneming aan de beto
ging van 24 april te Brugge. 

En nu gaan we aan de abon
nementenslag ! 

lo 

ook bi j ons vu ? 
Vorige zondag trok een ploeg 

propagandisten door ons stadje 
en wist er op korte uren tij ds 
niet minder dan 53 bladen te 
verkopen. Nu we ook zoveel 
nieuwe leden hebben, kan de 
vraag gesteld worden of de tijd 
voor een eigen afdeling niet 
aanbreekt ? 

nieuwpoort 
over l i jden 

Te Nieuwpoort werd ten gra
ve gedragen de vader van ons 
lid O. Baert. Wij bieden aan 
de naastbestaanden onze inni
ge deelneming. 

Oostende - veurne -
diksmuide (a r r . ) 
vu-mandatar issen 

Morgen 21 maar t worden alle 
VU - gemeenteraadsleden en 
-mandatarissen uitgenodigd op 
de vergadering te Diksmuide 
in het Vlaams Huis van 9.30 u. 
tot 12.30 u. Hoofdbrok dagorde : 
verkiezing leden KOO. 

Oostende (stad) 
brussel 

Donderdag 25 maar t spreekt 
om 20.30 u in 't lokaal « Noord
zee », Wapenplein, kamerl id 
Vik Anciaux over de Brusselse 
« père de familie » en over de 
andere Vlaamse problemen in 
de Hoofdstad. 

oudenburg 
eerste bal 

Onze afdeling organiseert 
haar eerste eigen bal, in de 
« Rietbar » Sint-Pietersstraat, 
Oudenburg op zaterdag 27 
maart . Orkest J. Vanhevel. 

torhout - aartrijke 
dienstbetoon 

Volkvsertegenwoordiger Pie-
ter Leys houdt zitdag, iedere 
3de zaterdag van de maand om 
10.30 uu bij P. Vlieghe, Hof-
straat 8. Torhout. 
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Meer dan één tevreden klant is met slechts 100.000 F met ons begon
nen. U krijg van meet af aan een grondige studie van uw woning en 
de juiste prijs. Voordeliger dan wie ook, omdat ABK alles zelf doet. 
Daarom ook is de kwaliteit zoveel tioger. ABK bouwt op uw grond of 

op één van zijn vele keuze-gronden. Graag tonen wij U een greep uit 
onze verscheidene realizaties, die stuk voor stuk juweeltjes zijn. En 
werken graag voor U weer iets totaal nieuws uit. Vrije keuze van 
architekt. Begin alvast met ons vrijblijvend inlichtingen te vragen. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
Antwerpen, Meir 18 

Tel. 03/31.78 20 
Genk, Winterslagstraat 22 

Tel. 011/544.42 
Gent, Onderbergen 43 Leuven, Brusselsestraat 33 

Tel 09/25.19.23 Tel. 016/337.35 
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iedereen plant zijn boom 

verplegenden 
De dame stapte uit de oranjetaxi en zei in het 

Frans tot haar heer : zij hebben helemaal gelij{, 
zij zijn met velen, nietwaar. De heer gaf een 
royale fooi aan de taxichauffeur en een zedige l{us 
aan zijn dame aan wie hij ooJ{ nog een arm aan
bood. Zij stapten omheen een grote fontein, be
taalden hun entree aan de hoofdingang van de 
Eeuwfeestpaleizen en gingen op zoe\ naar het 
Salon van de Woning. Honderden verpleegsters 
en tientallen verplegers stonden in wer^kledtj op 
de trappen van de paleizen. Zij ontrolden kleine 
en grote spandoeken en wuifden naar de eindelo
ze rij autobussen die als maar door andere ver
pleegsters aanvoerden. Toen groeiden de honder
den spoedig tot duizenden. Er waren ook '̂ '̂ ''-
waarde zusters bij en ook groepjes dames en he
ren die duidelijk tot de hoogste rangen der ver
pleegkunde behoorden. Er werden verwensingen 
gescandeerd en gezwaaid. Weinigen hadden het 
aangedurfd hun ontevredenheid m rode letters te 
schilderen, de Ifzertragedie spreekt niet meer zo
zeer tot de verbeelding. 

Slechts enkden hadden oog voor de zon die 
pijlrecht boven het atomium verduisterde tot een 
onafgewerkte sikkel. Een goed statuut voor ver
plegenden IS inderdaad belangrijker dan Armand 
Pien en meteorologisch instituut. Er verschenen 
mobiele rijkswachters en een rijzige heer die zich 
liet voeren in een Peugeot van de Brusselse politie. 
Even werd er gejouwd, misschien was die heer 
wel een bazige dokter uit een grote kliniek-

Als je al die mensen van de nationale verpleeg
kunde samenzag, werd je gedwongen tot een 
beangstigende rekenoefening : hoeveel zieken 
zijn er wel in Vlaanderen ? Ik zet het mijn col
lega en ik verzweeg mijn kleine egoïstische ge
dachte : wie zal mijn zoontje verzorgen die nu 
precies vanmorgen in het ziekenhuis dient opge
nomen ? Ik doolde lusteloos langsheen muur
bekledingen en vochtwerende produkten en aan-
bouwkeukens. Ik verzon een afspraak ">• de stad, 
ik nam tram i8 en liet me gewillig via een wijde 
boog om de stad naar mijn bestemming voeren. 
Mijn bestemming was de Emiel facqmainlaan. 
Dat is het mekXa van ale betogers, vorige iveek 
de BTW-ers, vorig jaar de car canisten en lang ge
leden de verboden en de toegelaten marsen voor 
een schoolstrijd en voor een andere strijd die wij 
nooit hebben gewonnen. Daar ontmoette ik nu 
oo\ weer de stoet der verplegenden. Omdat het 
ongeveer allemaal meisjes waren durfde ik niet 
wuiven. Vijf agenten liepen een eindje voorop, 
om geen verwarring te stichten droegen zij geen 
witte helmen en geen witte matrakken. Een po
litiewagen duwde de meisjes zo dicht mogelijk 
tegen de stoep. Het was een ivoorkleurige politie
wagen. Politie durft ook '^^ <='̂ '" k^eur bekennen 
en bezit soms tact. En hoe de betoging verder 
verliep ? Minzaam, ordelijk en gedwee. Zoals 
het verplegenden past. 

frans-jos verdoodt 

ingewortelde industrie 


