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de Vlamingen 
worden gepaald 
mei Ijdele beloflen ! • • • 

Onze partijvoorzitter, mr. Van der Eist, heeft vorige dinsdag in 
de Kamer de regering gemterpel leerd over een aantal punten uit 
he t regeringsprogramma, die de Vlamingen biezonder aanbelan
gen. In een sober, goed gedokumenteerd betoog zette hij glashel
der uiteen waarom het « tot nu toe zovele niet ingeloste beloften 
zijn gebleven ». Eerste-minister Eyskens reageerde ongewoon 
scherp en venijnig, wat meteen bewees dat volksvertegenwoordi
ger Van der Eist met zijn precieze kri t iek roos had getroffen. Wij 
brengen in dit blad de volledige tekst van deze interpellatie — de 
echo's ervan in de dasfbJaden zijn al te beknopt — omdat ze de 
aandachtige lezer een goed beeld geeft van de wijze waarop deze 
regering haar beloften aan de Vlaamse gemeenschap steeds weer 
o vergeet ». Met een stelselmatigheid die ook de meest gematigde 
Vlamingen bijwijlen een kracht term ontlokt. 

Deze interpellatie kan be
zwaarlijk als voorbarig be
stempeld worden, vermits het 
h ier gaat om beloften, vervat 
in het regeringsprogramma van 
juni 1968 en de regering niet 
veel tijd meer rest om deze be
loften in te lossen. 

Ik wil onmiddellijk precise
ren over welke punten van het 
regeringsprogramma ik het zal 
hebben. 

Vooreerst punt 7 • de automa
tische zetelaanpassing, die in 
de grondwet zou ingeschreven 
worden. Vervolgens punt 4 : de 
verwezenlijking van de com
munauta i re pari tei t bij de sa
menstell ing van de regering, 
onder de ambtenaren-generaal 
van de verschillende departe
menten, onder de posthoofden 
in de diplomatie, onder de ge
neraals in het legei, onder de 
leden van de raden van beheer 
en de ambtenaren-generaal van 
de parastatale instellingen en 
onder de ambtenaren-dienst
hoofden van gemeentelijke en 
intercommunale besturen van 
de Brusselse agglomeratie. In 
feite gaat het hier om niets 
minder of niets meer dan de 
uitvoering en de toepassing van 
de taalwet in bestuurszaken 
van 1963. 

grondwet : geen oplossing 

Tenslotte zijn er de punten 
103, 104 en 105 van het rege
r ingsprogramma over de ver
deling van de voornaamste be
grotingskredieten met geweste
lijke inslag. 

Ik wens onmiddellijk aan te 
stippen dat de grondwetsher
ziening, zoals zij verwezenlijkt 
werd, behoudens dan de pari
taire samenstelling van de re
gering, al deze programmapun

ten onaangeroerd laat en er 
geen oplossing aan geelt 

De h. Eyskens, eerste-minis-
ter . «U wil zeggen de minis-
te r ra td , niet de regering » 

De h Van der Eist « Zoals 
u verkiest, de ministerraad 
dan ». 

Dit bij wijze van waarschu
wing voor diegenen die zo 
naief zouden zijn te geloven 
dat de grondwetsherziening 
een oplossing zou brencpn voor 
alle problemen. Dit wens ik 
met deze interpellatie duide
lijk te maken 

geen automatische 
zetelaanpassing 

Ik kan kort zijn wat punt 7 
van het regeringsprogramma 
betreft, met name de automati
sche zetelaanpassing die in de 
grondwet zou voorzien worden. 

Inderdaad, dit artikel Werd 
docr u, mijnheer de eerste-
mmister, niet opgenomen on
der de artikelen die betrekking 
hadden op de gemeenschaps
problemen, die gezamenlijk en 
zonder verder uitstel moesten 
behandeld en gestemd worden. 

Dit artikel, reeds behandeld 
in de commissie voor de grond
wetsherziening van de Kamer, 
werd zonder enige uitleg uit 
het pakket weggelaten. Daar
entegen hebben de Vlamingen 
de tegenprestatie, de prijs voor 
de zetelaanpassing, met name 
de waarborg voor de minderhe
den, wèl moeten betalen. 

Waalse waarborgen 

De h. eerste-minister : « Dat 
heeft daar niets mede te ma
ken» 

De h Van der Eist «Dat 
heeft daar niets mede te ma-

I « 1 1 '̂ ..AfcMBfH 

Een toekomstbeeld waar je stil bil wordt ! Deze week betoogden te Brussel moeders met kinderen 
tegen de toenemende luchtvervuiling. Er rijn in de pers vcrbiisterende ciifers verschenen over de 
« lucht » in onze ?rote steden, ^ a a r het is niet da at alleen dat de ergernis groeit. In het Waasland 
verdorren aardbe>p'anten door industriële uitwasemingen. Te Zenist. Eppegen, Weerde leveren de 
inwoners een vertwii^e'd gevecht tegen een E:a«fa'>riek di'» v)ak in hun woonhuurtpn komt. En dan 
begeef je het dat e«>" ee •s^e-mini'ster 7,oaIs rl^ze wo^k in het pa'-lement nog niet eens schiint te be
seffen dat het met de leefbaarheid in dit land snel bergafwaarts gaat. En dat er dringend iets moet 
GEDAAN worden. 

ken •' Maar sedert jaren terug 
heeft uw partij met de Walen 
een akkoord afgesloten waarbij 
in ruil voor de zetelaanpassmg 
die waarborg aan de minderhe
den werd beloofd 

De h eerstc-ministei « Ik 
ken dat niet en ik erken dat 
niet. 

De h Van dor EKt « Inmid
dels laat u de Vlamingen de 
prijs betalen voor de zetelaan
passing, maar wij krijgen ze 
niet en er bestaat onbetwist
baar een verband tussen beide 

De h eerste-minister «Ik 
herhaal, ik ken dat niet en er
ken het niet». 

De h Van der Eist : «Hoe 
dan ook en wat u daarover ook 
moogt verklaren, mijnheer de 
eerste-minister het is histo
risch zo dat er van m de begin
ne een verband geweest is en 
wanneer wij hier in de?^ Ka
mer, jaren geleden de strijd 
gevoerd hebben voor de zetel
aanpassing Was er op dat ogen
blik van Waalse zijde, in ruil 
daarvoor de wöarborg geëist 
voor bescherming van de min

derheden Uw partij heett dit 
aanv.^ard 

Die waarborgen zijn gggeven 
geweest De pariteit m de kabi
netsraad )S m de gronavvi.t op
genomen Ue dubbele meeidci-
heid en de alarmprocedurr ^ijn 
in de grondwet opgenonnen 
Doch het artikel dat aan de 
Vlammpen de automatische 2e-
telaanpassing moet toekennen, 
IS niet in de grondwet opgeno
men ' Het is door ö weggelaten 
uit het pakket Ik stel u de 
vraag, mijnheer de eerste-mi
nister, — en -dat is een van de 
redenen van mijn interpellatie 
— wat met dat artikel dat in 
de commissie voor de grond
wetsherziening van de Kamer 
behandeld is geweest en dat 
klaar was om in openbare ver
gadering gestemd te worden, 
zal gebeuren ? 

regering past de wet 
niet toe 

Het tweede punt van mijn in
terpellatie • wat is onder uw 

regering gedaan om punt 4 van 
het regeringsprogramma uit te 
voeren ? Zoals ik gezegd heb, 
gaat het hier om de uitvoering 
van de taalwetgeving van 1963. 
Dan moet men reeds onmiddel
lijk doen opmerken dat de ver
plichting voor de regering om 
de wetten uit te voeren na te 
leven en te doen naleven, een 
srondwetteli ike verplichting is. 
Het is niet eens nodig het rege
ringsprogramma in te roepen. 
Het is niet alleen een belofte 
vanwege de regering, maar het 
is voor de regering een grond-
wi='tielnkp verplichting. 

En nu, waar staan wij met 
de uitvoering op dit ogenblik 
van de taalwet inzake bestuur ?, 

Ten eerste, de taalrollen. 
Deze taalrollen worden voor

zien door artikel 43, paragraaf 
2. Zij bestaan op dit ogenlbik 
alleen in de ministeriële depar
tementen en in een paar para
statale instellingen In méér 
dan 90 % der parastatale en 
wetenschappeliike in.stellingen 

(lees door blz. 9) , 

wordt het land nog geregeerd ? 
Regeren is vooruitzien, zegt men. Maar de re

gering Eyskens doet de laatste tijd precies het 
tegenovergestelde : zij holt de gebeurtenissen 
achterna, gaat verplichtingen aan die ze niet kan 
houden gunt er zichzelf niet eens de tijd voor 

De koppige heer Eyskens heeft enkele jaren 
lans i l les op alles gezet om er zijn stokpaardje 
door te krüeren : een grondwetsherziening die 
vooral de Walen moest bevredigen. Hij heeft ze 
gekregen, op kosten van zijn Vlaamse volksge
noten, maar de uitvoering ervan wordt een gran
dioze bierkaai. En inmiddels zit het land in een 
sociale malaise waarbij zelden voorheen zoveel 
vers<'Heidene groenen van de bevolking waren 
betrokken. Wie heeft er de laatste maanden 
eigen! iik nog niet geprotesteerd, betoogd, ge
staakt ' En de regering heeft dan noa; geluk dat 
ze kan rekenen op de welwillendheid van de 
twee mononolistis<"he vakbonden ' Niet te ver
wonderen dat « de resrering kraakt ». zoals de 
kranten het deze week blokletterden. We staan 
immers in het jaar vóór de volgende parlements-
verkie/ inren, en de ministers denken al da e en 
nacht aan hun elektorale uitersten. De excel
lenties beloeren mekaars doen en laten met een 
argwaan, die té groot is geworden opdat de re

gering nog haar gezicht van « hechte ploeg i 
zou kunnen redden voor de publieke opinie. 

Sommigen in de BSP en in de CVP dromen 
daarom van vervroegde parlementsverkiezingen. 
Ze zien de grondzee van de sociale misnoegdheid 
groeien met de dag en willen weer « gerust » 
zijn vóór ze met volle kracht op hun hoofden te
recht komt. En een aantal Vlaamse CVP-ers zien 
er een geleeenheid in om aan henaalde gevolgen 
van hun onvertogen daden vooralsnog te ont-
snapnen Met name de invoering van de beruch
te « liberté du père de familie » op 1 sep^emher 
a.s. biologeert hen. In de komende maanden zal 
voor iedereen duidelük worden wat er nu in fei
te waar is van al de b labla die onmiddelliik 
na de goedkeuring van de grondwetsherziening 
onder begeleidiner van Thebaanse t rompet ten 
werd verkondigd. En zij vrezen dat uur van de 
waarheid 

Als de regerine'spartijen op een elektoraai ma-
"oever aansturen, dan zal het onze beurt ziin oni 
van een « vluchtmisdriif » te spreken. Beloven 
kan iedereen, zeegen dat men « het doet » is ee-
m-ikkeliik. beloften nakomen, bewegings- en 
andere strategieën waar maken is echter iets 
anders. En dit moet nu gebeuren ! 
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en gij 
schoolstrijd 

De « Vrienden van het Ne
derlandstalig stedelijk onder
wijs BrwsseZ » protesteren met 
klem tegen de geplande wille
keurige verdeling van de kre
dieten bestemd voor de oprich
ting van nederlandstalige crè
ches en peutertuinen. 

Ze menen terecht dat een uit
gave van 1300 miljoen voor het 
Rijksonderwijs dat 16 % van 
de Vlaamse kinderen te Brus
sel opvangt en 500 miljoen mil
joen voor het gemeentelijk en 
vrij onderwijs samen met sa
men 84 % der leerlingen, on
aanvaardbare discriminatie in
houdt. 

Deze discriminatie zal een 
ongezonde geest van concur
rentie in het leven roepen tus
sen de verschillende neder
landstalige onderwijsnetten in 
de Brusselse agglomeratie en 
zal beslist de bevordering van 
dit nederlandstalig ondertvijs 
in zijn geheel belemmeren. 

Zij dringen er bij alle Vlaam
se parlementsleden ten zeerste 
op aan dit daadwerkelijk ge
vaar te ondervangen door zich 
te verzetten tegen deze geplan
de onrechtvaardigheid. 

boerenbetoging {1 ) 

De grootste verantwoordelij
ke van die betoging is Mans-
holt, sedert Hitler de meest 
gehate persoon in de zes EEG-
landen. Ook de ministers van 
LMndbouw en de regering tref
fen schuld, een regering die 
mag fier zijn tijdens haar be
stuur, de meeste stakingen en 
betogingen te hebben gekend, 
studenten, dokters, apotekers, 
winkeliers, beenhouwers, werk
lieden, boeren, postbedienden, 
onderwijzers, openbare dien
sten, politie, rijkswacht, vogel-
liefhebbers, in een woord, alle 
standen van de bevolking. 

Een regering die de produk-
tiekosten van de landbouw laat 
de hoogte ingaan, vooral met 
de BTW : in Frankrijk 4 % 
BTW op de meststoffen, in Bel
gië 18 % ! 

Wat de wanordelijkheden in 
Brussel betreft, de bevolking 
heeft daar zelf veel schuld aan 
door haar uitdagende houding 
tegen de betogers. Zo bvb. een 
vrouw die haar waterpot uit
giet op het hoofd van de beto
gers ! Ze heeft veel geluk ge
had dat zij niet door het raam 
getrokken werd. Alsook die ha
telijke uitroepen zijn niet van 
aard om de gemoederen te be
daren. 

Wat mij opvalt bij iedere be
toging is dat telkens de rijks
wacht verschijnt de meeste 
wanordelijkheden gebeuren, 
dat werkt zo een beetje als een 
rode lap op een stier. En wat 

te zeggen van rijkswachters die 
de ruiten inslaan van reeds 
naar huis trekkende autobus
sen, is dat de orde handhaven ? 

Wat de uitlatingen van de 
socialist Van Eynde betreft in 
zijn krant, dat de Brusselaars 
in de oorlog het voedsel op het 
platteland met goud moesten 
betalen, moet ik opmaken dat 
er in België geen goud meer 
was, de regering was er mede 
naar Londen gevlucht, hun 
land en volk in de grootste el
lende achterlatend. Met dat 
goud lieten ze toen brand
bommen iverpen om ons laat
ste voedsel te vernietigen, zon
der nog te spreken van het 
aanzetten van sabotage die 
nutteloos was en aan duizen
den landgenoten het leven 
heeft gekost. 

Wat die miljarden betreft, 
die volgens Van Eynde in de 
landbouw worden gestort, zou 
hij niet beter van die miljar
den spreken welke de regering 
gestort heeft in die totaal waar
deloze bedrijven, vooral in 
Wallonië ? Moesten de boeren 
die miljarden gehad hebben, ze 
zouden niet naar Brussel geko
men zijn ! 

R.B. te Torhout. 

agglomeraties 

De federaties en agglomera
ties moeten we niet alleen be
strijden omdat de Vlamingen 
rond Brussel erg benadeeld zul
len worden. Ze zijn ook ekono-
misch te verwerpen. Want ze 
gaan volledig in tegen een ge
zonde decentralisatiepolitiek. 
Inzonderlijk bij de 5 agglome
raties wordt alles meer gecen
traliseerd in Brussel. 

Bekijken we eerst de fede
raties. Sommige van hun be
voegdheden komen niet van 
boven naar beneden (dus van 
provincie naar federatie) maar 
van gemeente naar federatie. 
Fuzies zouden hier beter ge
weest zijn. Maar dat paste niet 
in het partijpolitiek kader van 
de kleurpartijen (ze zouden te
veel burgemeesterssjerpen ver
loren hebben). 

Bij de agglomeraties is het 
nog erger. Laat ik eerst aan
stippen dat de 5 agglomeraties 
samen 3,5 miljoen mensen be
vatten en 50 % van onze eko-
nomie (dat blijkt uit een on
derzoek door prof. Anselin van 
de R.U.G.) als we nu ook letten 
of het feit dat deze agglome
raties rechtstreeks onder toe
zicht van de ministeries zullen 
staan en fiskaliteitsbevoegd-
heid zullen hebben, dan mogen 
we besluiten dat alles meer ge
centraliseerd wordt. Brussel zal 
dus niet aan een pijpleiding 
zitten maar rechtstreeks aan 
50 % van de uier van onze eko-
nomie ! 

J.F. te Gent 

boerenbetoging ( 2 ) 

Als landbouwersdochter voel 
ik mij ten zeerste betrokken 
bij het boerenprobleem. Veroor
loof mij dus volgende beden
kingen. 

De schuld wordt vooral ge
schoven op Mansholt en de Eu
ropese technokraten. Het hui
dig prijzenbeleid is inderdaad 
een ramp voor de boerenstand. 
Maar de regering is evenzeer 
schuldig. Zij is niet in staat 
gebleken een geldige wisselop-
lossing voor het plan Mansholt 
te verwezenlijken. 

Bovendien heeft zij nagela
ten voor de boeren de nood
zakelijke bestaanszekerheid te 
verschaffen en de omschake
ling in sociaal aanvaardbare 
voorwaarden te doen verlopen, 
voorwaarden die door het 
Mansholtplan werden voorzien. 
Ook de regering voert in het 
kader van haar indekspolitiek 
een ongelukkige politiek. De 
aardappelprijzen zijn door haar 
beleid ongunstig beïnvloed. 

Daarnaast is er het hele ei
senpakket voor sociale voorzie
ningen. Reeds jaren heeft de 
Volksunie gepleit voor gelijk
schakeling tussen zelfstandigen 
loontrekkenden inzake sociale 

•zekerheid. Zowel inzake pen
sioenen als inzake kinderbijsla
gen, ziekteverzekering enz. 
heeft ze herhaaldelijk wets
voorstellen en amendementen 
ingediend. Nooit hebben CVP, 
BSP, noch PVV deze eisen ge
steund. Dat stemt de boeren 
bitter. 

Het departement van land
bouw is nochtans sinds jaar en 
dag in handen van de CVP, die 
in Vlaanderen steeds een be
roep heeft gedaan op de boeren 
en op hun kinderen. 

Nelly Maes, St.-Niklaas 

boerenbetoging ( 3 ) 

Ik heb in de kranten gelezen 
dat, tijdens de senaatszitting 
van 25-3-1971, senator Jorissen 
zou gevraagd hebben dat de 
traangasbommen zouden ver
boden worden aan Rijkswacht 
en politie. Dan vraag ik me af 
wat deze heer senator wel in 
de plaats wil geven aan politie 
en Rijkswacht, om de orde te 
handhaven bij betogingen zo
als we er verleden week één 
gekend hebben in Brussel. Al
gemeen is men akkoord om te 
zeggen dat de baldadigheden 
die wij in Brussel hebben kun
nen waarnemen, zich niet meer 
mogen herhalen. Als ge nu aan 
Rijkswacht en politie nog de 
matrak afneemt, wat blijft er 
dan nog over om de orde te 
herstellen telkens het nodig is? 
Dat zulke vraag van ontwape
ning zou uitgaiLn van een ui
terst linkse partij, dit zouden 
we kunnen aannemen vermits 
deze partij het oproer als pro
pagandamiddel gebruikt. Maar 
de Volksunie... ? 

Het dodelijk ongeval dat zich 
heeft voorgedaan bij het af
schieten der bommen is zeker 
betreurenswaardig. Tijdens de 
betoging heb ik zelf gezien dat 

VIERT 11 JULI IN IERLAND 

Samen met volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux gaan wi j de Vlamingen in Ierland 
een riem onder het hart steken. 
Volgend programma werd voor U samen
gesteld. 

Zaterdag 10 juli : Vertrek op Zaventem te 13 u. 45 met 
rechtstreekse jet-vlucht van Aer Lingus. Aankomst 
Dublin te 15 u. 15. 
Overbrenging naar het hotel. 
's Avonds « Abbey Tavern » Singing Pub. 

Zondag 11 Juli : Vlaams feest ingericht door onze Ierse 
Vlamingen. 

Maandag 12 juli : Met een Jumbo-jet van Dublin naar 
Shannon. 
Met autocar naar Kenmare , graafschap Kerry. 
Schilderachtigste streek van Ierland. 

Maandag 12 juli tot vrijdag 16 juli : 
Verblijf in het hotel aldaar. 
Mogelijke uitstappen (Ring of Ker ry) . 
Paardri jden, golf, vissen. 

Vrijdag 16 juli : In de namiddag per autocar naar Lime
rick. 
's Avonds middeleeuws banket. Er wordt met de 
handen en met slabbertje gegeten. 
Overnachting. 

Zaterdag 17 juli : Met Je t lijntoestel van Shannon naar 
Brussel met tussenlanding in Londen. 
Aankomst in Zaventem te 17 u. 45. 

Prijs : 8.660 fr. 

Inlichtingen en reservaties aangaande deze reis 
zijn te bekomen b i j : De Vlaamse Toeristenbond 

t.a.v. de heer de Koster 
Em. Jacqmainlaan 126, 
1000 Brussel, tel : 17.69.15 

Uiterste datum voor reservaties 15 mei. Doe het 
t i jdig, maxirrium 25 personen ! 

betogers stenen van ongeveer 
één kilo in de winkeluitstalling 
wierpen van een handelsonder
neming op de Anspachlaan. 
Wat zou er gebeurd zijn indien 
deze steen op het hoofd van 
een voorbijganger zou zijn te
rechtgekomen in plaats van in 
de uitstalling van gezegde win
kel ? 

Ik denk toch niet dat de 
Volksunie deze aangehaal
de baldadigheden kan goedkeu
ren. Het is mogelijk en denke
lijk zeker, dat de eisen der boe
ren rechtmatig en gegrond zijn, 
maar wij zijn de mening toege
daan dat de gebruikte m.idde-
len, om deze eisen te doen er
kennen, buiten de normen zijn 
geschoven en zodoende een 
groot gedeelte der bevolking 
hebben ontstemd. 

Laat het ons eens klaar en 
duidelijk zeggen : Wij, Brus
selaars, zowel Vlamingen als 

Walen, hebben er genoeg van 
deze « manifestaties » te moe
ten verduren. Alle weken is 
het iets anders en telken male 
zijn de rust en het verkeer in 
de stad ontredderd. Waarom ko
men ze altoos naar Brussel ? 
Dat ze eens gaan manifesteren 
in de vlakte van Beverloo. daar 
is er plaats genoeg en dat hin
dert niemand. 

Met mijn oprechte groeten. 

A.J. te Brussel. 

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

Donderdag, 20 mei (Hemelvaartdag) 

OOSTENDE-SOUTHEND 
aan de monding van de Theems 

In 1968 werd deze zeereis voor de eerste maal inger icht en was, 
voor de meer dan 1.250 ingeschrevenen, een echte veropenbaring. 
Deze vo lk r i j ke voorhaven van Londen en d ruk bezochte bad
plaats, die de langste pier van de were ld bezi t , b iedt de bezoekers 
inderdaad tal van aantrekkel i jkheden aan. Op Hemelvaartdag z i j n 
de winkels te Southend geopend ! 

Ook voor deze zeereis is spoedig inschrijven noodzakelijk ! 

Deelnemingsprijs : slechts 285 fr. 
(alles inbegrepen). Kinderen to t H jaar 185 fr . 

Inschrijvingen en alle inlichtingen in alle VTB-kantoren en bij 
alle vertegenwoordigers ! 

inschr i jv ingen : 
V.T.B. Sinf-lakobsmarkt, 45-47 - 2000 Antwerpen Tel. (03)31.09.95 (10 lijnen) 

% 

ANTWERP PUBLIC 

RELATIONS 

2600 BERCHEM - ANTWERPEN 

Hof ter Schrtecklaan 33 

Tel. (03)30.48.99 

All« reklame en ont

werpen, teksten. 

Publiciteitsagent vooi 

cWIJ> VLAAMS-NATIONAAl 
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iets duidelijker, 
m. yandekerckhove ! 

Manu Ruys («De Standaard») vond de reaktie van de CVP-voor-
zitter Yandekerckhove op het VU-voorstel tot algemeen Vlaams 
politiek overleg « vrij positief » en hij meende uit zijn brief te 
kunnen opmaken « dat hij met de Volksunie wil praten », hoewel 
hij het antwoord toch als « soepel » bestempelt. Het was zelfs zó 
« soepel » dat de ene Vlaamse krant daarin een afwijzing van het 
gesprek zag, terwijl andere het een aanvaarding van dit gesprek 
vonden. Jos Van Eynde noemde het een dubbelzinnig antwoord 
en knoopte er de zedeles aan vast « dat één van de oorzaken van 
veel misverstanden en meningverschillen tussen katholieken en 
andersdenkenden, te vinden is in het gevoel dat de CVP-ers altijd 
een slag om de arm poaren te houden, iets in hun mouw trachtten 
te verbergen en zelden zonder voorbehoud spreken. « Ja » of 
« neen » zeggen op een duidelijke vraag, schijnt vaak boven hun 
macht te liggen en bijgedachten zijn nooit uit hun redenering 
weg te denken ». 

Hieronder vinden onze lezers de volledige tekst van het CVP-
antwoord op het VU-voorstel alsook de tekst van de brief die VU-
voorzitter Van der Eist namens het partijbestuur naar de h. Van-
dekerckhove schreef om verduidelijking te vragen. Wij kijken 
met belangstelling uit naar het antwoord van de h. Vandekerck-
hove. 

Mijnheer de Voorzitter, 

Aan het Dagelijks Bestuur van de CVP heb ik kennis gegeven 
van uw brief dd. 8 maart 1971. 
1. De Volksunie verklaart nu te willen medewerken aan de uit
voering van de grondwetsherziening, waar dezelfde partij in het 
Parlement zowel door negatieve stemmingen als door systema
tische afwezigheid deze vernieuwing heeft afgeremd. 
2. De CVP stelt vast dat de Volksunie tot het inzicht is gekomen 
— en dit blijkt uit het toegevoegd drukwerk — dat de door uw 
partij gewraakte grondwetsherziening vele openingen biedt voor 
een werkelijke autonomie. Deze late ommezwaai maakt de door 
uw partij gevoerde propaganda dubbel onwaarachtig. 
3. Wat het verleden ook aan negatieve houdingen moge opgeleverd 
hebben, aanvaardt de CVP de medewerking van alle parlements
leden uit welke partij ze ook mogen komen. De best aangewezen 
plaats voor deze contacten, zoals reeds vroeger door de CVP me
degedeeld, is het Parlement, waar de ontwerpen worden neerge
legd en besproken. 
4. Intussen stelt de CVP vast dat uw document vele voorstellen 
bevat die reeds door de meerderheidspartijen werden voorbereid. 
5. Hoofdzaak is dat de vemieuwingswil in het Parlement levendig 
gehouden wordt. Zo wordt door de CVP betreurd dat de Volks
unie tegenover de inrichting van federaties een conservatieve 
houding heeft aangenomen. 

Ik heb de eer inmiddels te verblijven. 
Met hoogachtende groeten, 
R. VANDERCKHOVE. 
Voorzitter. 

Mijnheer de Voorzitter, 
Uw brief van 24 maart heb ik voorgelegd aan het Partijbestuur 

van de Volksunie. 
Het Partijbestuur acht het niet nuttig, naar aanleiding van uw 

brief een polemiek aan te gaan over uw appreciatie van de hou
ding der Volksunie in het debat over de grondwetsherziening. In 
het dokument dat U werd toegezonden, werd desbetreffende dui
delijk stelling genomen. 

Ingevolge de afwijzende houding van de BSP en de P W blijkt 
een algemeen Vlaams politiek overleg, zoals herhaaldelijk ge-
vragd door de Vlaamse kuituur- en strijdverenigingen, vooralsnog 
onmogelijk. De Volksunie betreurt dit, vooral nu het invoeren 
van de pariteiten en grendelclausules de Vlaamse onderhande
lingspositie onbetwistbaar verzwakt heeft. 

Graag ontving het Partijbestuur evenwel enige verduidelijking 
over de werkelijke draagwijdte van punt 3 van uw brief, waarin 
U kontakt suggereert op parlementair vlak. Wordt daarmee een 
permanent en georganizeerd overleg tussen Vlaamse parlements
leden bedoeld of is dit enkel een vrijblijvende verwijzing naar de 
reglementaire procedure met al haar soms verrassende en voor 
Vlaanderen niet steeds gunstige wisselvalligheden ? 

Intussen drukt het Partijbestuur er wel zijn bezorgdheid over 
uit, dat er klaarblijkelijk toch rechtstreekse besprekingen ge
voerd worden tussen de regering en de P W , meer bepaald over 
de uitwerking van het statuut van de Brusselse agglomeratie. 

BETOGEN TE BRUGGE 

voor 
sociale vrijheid 

van 
de Vlaming 
tebrussel 

25 april brugge 15 u. 
Vlaams actiekom; west-vlaanderen secr. iz^gem 

Het «Vlaams Aktiekomitee 
West-Vlaanderen» dat o.m. 
door mensen van de Vlaamse 
Volksbeweging en van het Da-
vidsfonds wordt geleid, organi
seert over drie weken — op 
zondag 25 april — te Brugge 
een betoging die vooral een 
uiting wil zijn van aktieve 
Vlaamse solidariteit met de 
Brusselse Vlamingen. Tevens 
zal aan de regering ondubbel
zinnig diets worden gemaakt 
wat het bewuste Vlaanderen 
wil inzake regeling van de 
« communautaire problemen ». 

De optocht vertrekt te 15 u. 
aan de kazerne van de Kruis-
poort om te eindigen op de 
Grote Markt, waar een slot-
meeting wordt gehouden. Jo 
Van Severen zal er spreken na
mens de VVB en de jongeren. 
Kentekens voor deze betoging 
(kosten 25 fr het stuk) kunnen 
van nu af reeds besteld worden 
en ook affiches zijn verkrijg
baar op het provinciaal sekre-
tariaat van het «Aktiekomi
tee », Gentsestraat 18, te Ize-
gem (8700). Tel. 051/333.37. 

De inrichters hopen dat veel 
Vlamingen, die het niet langer 
bij woorden willen laten, aan 
deze betoging zullen deelne
men. Om het algemene karak
ter te bewaren zagen zij wel 
graag veel leeuwenvlaggen, 
maar geen partijvlaggen in de 
optocht. 

In een persnota zeggen de in
richters i.v.m. de betogingsrno-
tieven o.m. : « Wordt — wat te 
voorzien is — de in 't vooruit
zicht gestelde infrastruktuur 
inzake kinderkribben.peuter-
tuinen, kleuterscholen, lager 
onderwijs niet verwezenliikt 
vóór 1 september, dan mag de 
«liberté du père de familie» 
niet worden ingevoerd '» De 
VVB is overigens van oordeel 
dat «die infrastruktuur geen 
genoegzame basis uitmaakt om 
het invoeren van die «liberté » 
te billijken. De vrijheid van 
het gezinshoofd om zijn kind 
priis te geven aan kulturele 
verbastering bestaat nergens! 

« in het land der verdwazing » 
In de wintermaanden worden tal van literaire en andere prij

zen uitgereikt. Mocht er ooit een prijs worden ingesteld voor het 
meest idiote gezwam, dan zou die voor dit jaar zonder konkur-
rentie moeten worden toegekend met alsremene stemmen en met 
gelukwensen van de jury aan de weledele heer Jean Van Ryn, 
voorzitter van het « Rassemblement pour Ie droit et pour la li
berté » en ophitser tot burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Intussen verblijf ik. mijnheer de Voorzitter, 

hoogachtend, 
Frans VAN DER ELST, 
Algemeen Voorzitter. 

Geregeld gaat hij in Le Soir 
de Vlamingen te lijf met arti
kels die er op berekend zijn de 
Vlamingen in de ogen van de 
Brusselaars hatelijk te maken. 
Leugen en verdraaiing der fei
ten vormen daarin schering en 
inslag, zodat men zich terecht 
de vraag kan stellen hoe een 
man, die ook professor is aan de 
Franstalige Brusselse universi
teit, zich tot zulke onzinnige 
prietpraat kan verlagen. 

In zijn jongste artikel, waar
aan wij de titel van deze bij
drage ontlenen, heeft hij het 
over « de stelselmatige uitscha
keling in het leger, de diploma
tie en de hoge administraties 
van ontelbare waardevolle ele
menten, alleen maar omdat het 
Frankofonen zijn, en dit met 

het enige doel plaatsjes vrij te 
maken voor mannen zonder 
enige waarde, enkel omdat het 
Vlamingen zijn ». 

Dit is zo een van die gemeen
plaatsen van de Brusselse Fran-
kofonie : van twee kandidaten 
voor éénzelfde funktie, is de 
eentalige Frankofoon vanzelf
sprekend méér bevoegd dan de 
meertalige Vlaming.. Dergelij
ke enormiteiten behoren ook 
tot het gewone argumentenar
senaal van de h. Van Ryn, die 
aldus tot de (rascistische) kon-
klusie komt dat « de vervan
ging van Frankofonen door Vla 
mingen onvermijdelijk leidt tot 
de algemene verlaging van het 
waardepeil van het personeel ». 

De « argumentatie » van de 
heer Van Ryn had heel wat 
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overtuigender geklonken als hij 
ze met bewijskrachtige voor
beelden had gestaafd Als voor
beeld van benoeming van onbe
voegden had hij bijvoorbeeld 
ziin eigen geva' kunnen aan-
ha'en .. 

Daze gepatenteerde vaandel-
dra£?er van de Vlamingenhaat 
te Brussel heeft zich vóór enke
le iaren doen benoemen tot ad-
vokaat bij het Verbrekingshof 
on de Vlaamse taalrol Maar 
toen hij. enkele maanden gele
den, voor de Vlaamse kamer 
van het Militair Gerechtshof bij 
de herziening van het proces 
inzake een oorlogsmisdaad te 
Testelt de hoofdbek'aagde zou 
verdedigen, vroeg de h Van 
Ryn ziin kliënt in het . Frans 
te mogen verdedigen ' Het kan 
zijn dat de profe<:« '̂̂ r-voorzi*ter 
van het RDL in de ogen van de 
Brusselaars doorcaat voor een 
hele D'et. maar voor het Hof 
was hii dan toch maar een klein 
meneerke. dat daar in het open
baar moest toegeven te behoren 
tot het slag van die « minder-
waardigheden », die niet be
voegd zijn hun funktie naar 
behoren te vervullen. 

vev-kongres : maturiteif-

(ACU) — Het jaarlijks kongres van het Vlaams 
Economisch Verbond heeft woensdag plaats gehad 
te Mol. We denken dat het aantal aanwezigen nog 
nooit zo groot is geweest. Inzake representativiteit 
heeft het VEV een betekenis gekregen die alles 
overtreft wat de pioniers destijds hebben durven 
dromen. In zijn eerste stadium was het een begin-
selvaste en kordate « pressure group » die nooit 
achterwege bleef als er voor de Vlaamse zaak dien
de geageerd. Geleidelijk aan is het Verbond echter 
ook een rol gaan spelen in het bedrijfsleven als 
dusdanig. Wie te Mol de kongresaktiviteiten ge
volgd heeft, weet dat in de ekonomie in Vlaanderen 
niets meer kan ondernomen worden zonder dat de 
medewerking van het VEV op een of andere scha
kel volstrekt noodzakelijk is. 

De specifieke betekenis van het kongres van Mol 
ligt echter toch nog op een ander gebied. Alle spre
kers, en in de eerste plaats VEV-voorzitter prof. 
Vaast Leysen, hebben als centraal thema gesteld 

de start van de publiekrechterlijke gedecentrali
seerde ekonomische organen, die hun oorsprong 
vinden in de gewijzigde grondwet, of in specifieke 
wetteksten over de ekonomische decentralisatie en 
over het Planbureau. 

managerdom zonder krachtlijnen 

De wettelijke basis voor de uitbouw van een aan
tal publiekrechterlijke gedecentraliseerde instel
lingen bestaat. Het komt er nu op aan dat de voor
ziene strukturen opgericht worden, en dat in dat 
nieuwe raam alle geledingen van de Vlaamse eko
nomie vertegenwoordigd zijn op een adekwate ma
nier. 

Dat is niet alleen een opdracht voor een organi
satie van Vlaamse bedrijfsleiders zoals het VEV. 
Ook de andere sociale partners en belangengroepen 
dienen er organiek bij betrokken. Maar dank zij 
het bestaan van een sterk en goed georganiseerd 
representief VEV mogen we de zekerheid hebben 
dat, voor het eerst in de ekonomische geschiedenis 
van Vlaanderen, het managerdom derwijze zal ver
tegenwoordigd zijn dat er geen breuklijnen — noch 
taalkundige, noch andere — optreden in de verte
genwoordiging der Vlaamse belangen. 

onbetwistbare representativiteit 

Het is met het oog hierop — en in het perspek-
tief van een onbetwistbare en gezagvolle represen
tativiteit in heel Vlaanderen — dat we de stand
punten van VEV-president prof. Vaast Leysen kun
nen bijtreden en dat we de nieuwe koers interpre
teren. 

De banden die gelegd zijn tussen het VEV en de 
in Vlaanderen bestaande Kamers van Koophandel 
en Nijverheid waren noodzakelijk om van het VEV 
de gezagvolle woordvoerder van het Vlaamse be
drijfsleven te maken, in een publiekrechterlijk 
raam. 

Het tot stand brengen van klare verbindingen 
met het Verbond van de Belgische Nijverheid, in de 
plaatsbepaling tegenover de nieuwe ekonomische 
strukturen in Wallonië en in het Brusselse dient 
uit dezelfde gezichtshoeken bezien en positief ge
waardeerd. 

Het zou ons niet verbazen indien het kongres 
van Mol niet alleen een mijlpaal zal blijken te zijn 
in de suksesvolle geschiedenis van het VEV, maar 
in de uitgroei van een gedecentraliseerd ekonomisch 
beleid in heel dit land. 
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Yoorsmaakje 
Twee weken na elkaar 

b r a c h t de noordoostelijke 
wind walmen giftige lucht 
uit het Antwerpse industrie
gebied over de streek van 
Zwijndrecht en Melsele. De 
grootste slachtoffers van de 
zoveelste aanval van Mo
gendheid X waren ditmaal 
de aardbeientelers : in hun 
serres verwelkten de blade
ren en zelfs bloemen van de 
aardbeiplanten. W a t h e t 
straks met de oogst moet 
worden is een groot vraag
teken. 

De mensen staan er totaal 
machteloos bij. Niemand 
weet welk giftig gas in de 
serres drong en van welk be
drijf het afkomstig is. De 
industrie stoort zich blijk
baar aan geen reglementen. 

Wat zou ze ook. Ten eer
ste is het in België met de 
wetgeving op de luchtver
ontreiniging biezonder la
mentabel gesteld, en wat er 
is wordt toch niet toegepast. 
Terwijl de alarmkreten in 
de publieke opinie steeds 
luider klinken, doet de rege
ring alsof haar neus bloedt. 
Ook op dat terrein blijft de 
regering-Eyskens vèr bene
den haar taak, en het is be
paald ergerniswekkend zoals 
een minister N a m è c h e 
(Volksgezondheid) over de 
problematiek van het leef
milieu kan staan lullen wan
neer parlementsleden hem 
vragen stellen. De Waaslan-
ders kunnen zich stilaan een 
idee vormen wat het in hun 
streek kan worden als Pro-
gil en andere welvaart-mon
sters er eenmaal in groten 
getale ook op de Linkeroe
ver zullen staan... 

boerebeesten 

Na de boerenbetoging te 
Brussel viel het op dat een 
bepaalde socialistische pers 
al dadelijk aan het zedepre-
ken ging over het geweld. 
En Jos Van Eynde kon zich 
ook niet weerhouden de gan
se boerenstand een hatelijke 
natrap te geven met zijn 
fameuze oorlogsherinnerin
gen... Een bedenking die ve
len daarbij maakten : waar 
de socialisten de lef halen 
om anderen op dat punt de 
levieten te lezen ? 

Velen herinneren zich nog 
de dagen van de konings
kwestie toen' socialistische 
knokploegen een regelrechte 
straatterreur uitoefenden te 
Brussel en ook elders. En is 
de achtbare halve voorzitter 

van de BSP de roemruchte 
dagen vergeten van de « gero
te staking » tegen de een-
heidswet (1960) toen onder 
de kreet « Eyskens buiten » 
o.m. het gloednieuwe GuJl-
lemins-station te Luik door 
de rode broeders aan digge
len werd geslagen ? En de 
Vlamingen zijn ook nog niet 
vergeten dat de socialis
tische Le Peuple na de eer
ste « mars op Brussel » sma
lend over « Vlaamse boere-
beesten » schreef. Het tekent 
allemaal de mentaliteit. 

dom 

Minister Harmegnies heeft 
dus laten weten dat baldadi
ge deelnemers aan de boe
renbetoging van dinsdag 23 
maart zouden opgespoord 
worden o.m. aan de hand 
van foto's. Nu hebben be
paalde Franstalige bladen 
uit de hoofdstad in grote op
maak foto's van die betoging 
gebracht waarbij o.m. boeren 
in een fikse rel gewikkeld 
zijn met de rijkswacht in 
vol ornaat. De redaktie van 
die kranten heeft daarbij 
« verzuimd » de betogers-in-
aktie onherkenbaar te ma
ken, zodat bepaalde foto's nu 
ongetwijfeld bewaard wor
den in politie-mappen. Wij 
denken het onze van derge
lijke praktijken, waarbij het 
politie-apparaat een onge
vraagd handje wordt toege
stoken in zijn repressieve 
aktie tegen sommige al te 
vurige manifestanten. Maar 
bovendien is het een domme 
daad, want het kan ertoe lei
den dat het werk van de 
persfotografen, óók van de 
bona fide fotografen totaal 
onmogeliik wordt gemaakt 
tijdens manifestaties van 
wie dan ook. Nu reeds heb
ben collega's geregeld af te 
rekenen met gewelddadige 
reakties van sommige mani
festanten Moet men ze 
straks allemaal gaan zien als 
« handlangers van de poli
tie » ? 

broederlijk 
zitten 

Uit het antwoord op een 
parlementaire vraag, gesteld 
door senator Van Haegendo-
ren, blijkt dat aan de leden 
van het « kontrolekomitee 
voor elektriciteit en gas » 
2000 fr als « zitpenning » 
wordt uitgekeerd per ple

naire zitting en 1000 fr per 
vergadering van kommissies 
en werkgroepen. En wie 
« zit » er daar zoal tussen 
een of twee blauwe briefjes 
per keer ? Een uitnemend 
gezelschap a l l e s z i n s met 
o.m. : Jef Houthuys (voorzit
ter ACV), Van Hoorick 
(voorzitter van de Christe
lijke Centrale voor Energie, 
Scheikunde en Leder), Olef-
fe (direkteur-generaal van 
de Bankkommissie), Delour-
me (adjunct-sekretaris van 
het ABVV), Debunne (se-
kretaris-generaal van het 
ABVV), Gamby (voorzitter 
van de sector « Gazelco » van 
de ACOD), De Staercke 
(voorzitter van het Verbond 
van de Belgische Nijver
heid), Closon (ondervoorzit
ter van Brufina), Coosemans 
(Directeur bij Fabrimetal), 
Colle (voorzitter van de Alg. 
Centrale der Liberale Vak
bonden) en Vander Haegen 
(sekretaris van diezelfde 
blauwe vakbond). Je zou het 
« broederlijk zitten » kun
nen noemen. 

abonneer 

op « WIJ » 
235 fr. 

fot einde 

december 

brugse kaste 

In mei gaat te Brugge 
weer de H. Bloedprocessie 
uit, vermaarde stoet en te
recht. Officiële inrichter 
daarvan is nog steeds de al
oude Broederschap van het 
H. Bloed, een exclusieve 
club van adellijke heren, die 
in feite niets doen tenzij pa
raderen en het stadsbestuur 
en de Brugse gemeenschap 
doen opdraaien voor de fi
nanciering, de regie, de kos
tumering en de figuratie. 

De officiële taal van deze 
« confrerie » is nog steeds 
het Frans, briefwisseling en 
boekhouding inbegrepen. 
Bisdom noch stadsbestuur 
(CVP) heeft enige inspraak. 
Onze VU-gemeenteraadsfrac-
tie zal zeker niet nalaten het 
CVP-schepencoUege ter ver
antwoording te roepen om 
een einde te maken aan deze 
volksvreemde kastementali-
teit, waarover te Brugge 
g r o e i e n d e misnoegdheid 
heerst. 

boudewijn (1) 

Het was niet om de twee
de laureate van onze abon
nementenslag, mevr. Op de 
Beeck, geluk te wensen dat 
Boudewijn I vorige week 
naar Konigshooikt kwam. 
Hij bezocht er een grote 
autofabriek. Bijkomende ge-
plogenheden : dagen vooraf 
moesten de gemeentearbei
ders tot de laatste steen pro
per schrobben. De school-
dreumessen wisten wat ze 
moesten roepen en hoe hard 
ze mochten vlagjeszwaaien. 
Maar het draaide anders 
dan verwacht. De dag zelf 
kwam er een telefoontje 
naar de betrokken fabriek 
om een landingsplaats te 
voorzien voor de koninklij
ke helicopter. Want « Ko-
ningshooikt is een nogal 
landelijke gemeente, en ge
zien de troebelen van het 
boerenbezoek aan Brussel 
was het veiliger de koning 
niet door deze landouwen te 
laten rijden ». En dan die 
brave boerin op de Mechel-
baan die met haar twee 
dreumessen stond te wach
ten, met vlaggetjes en al op 
de koninkli.ike auto. De heli
copter was toen aan de an
dere kant van het dorp al
lang geland. Blijft Hooikt 
nu nog Konings ? 

boudewijn (2) 

Die koninklijke hofkrin
gen lijden niet alleen aan 
boerenvrees, maar blijkbaar 
ook aan « Claustrofobie » of
te Claus-vrees. Bij de gala
voorstelling van « Mira » te 
Brussel zou ook de koning 
komen... Op voorwaarde dat 
Hugo Claus niet kwam. De 
reden ? Nee, Boudewijn I 
schijnt niet te lijden aan 
een anti • bloot - kompleks. 
Maar Hugo Claus heeft in 
een ander werkstuk de eer
biedwaardige voorvader Le
opold II nogal hardhandig 
uit de historische doeken 
gedaan... Claus kwam na
tuurlijk en dies bleef Bou
dewijn weg. 

boudewijn (3) 

En maandag 16 maart 
bracht zijne koninklijke 
hoogheid een bliksembezoek 
aan de internationale boe

kenweek in het Brusselse 
Rogiercentrum. S!echts en
kele uren op voorhand was 
het bezoek aangekondigd. 
Gevolg : een dikke drukte 
en mobilisatie rond het ko
ninklijk tijdschema. Bijna 
twee uur bleef Boudewijn I 
in de Da Vinci-zaal waar in 
hoofdzaak Franse literatuur 
bijeen was gebracht. En 
toen dan eindelijk het mo
ment kwam voor een bezoek 
aan de Newtonzaal waar de 
Vlaamse, Nederlandse en 
Duitse uitgevers hadden uit
gestald, heette het plots dat 
Sire geen tüd meer had... 
Grimmige Vlaamse reaktie 
« De koning mocht niet ko
men kijken naar de Vlaamse 
stands omdat daar ook boe
ken over federalisme lagen». 

flamingant 
ylerick 

De minister voor Streek-
ekonomie heeft nog eens een 
driftige bui gehad. In een 
Senaatskommissie schold hij 
de Franstaligen voor « dom
meriken » omdat zij geen 
Nederlands ( w i l l e n ) ver
staan. En gelijk had hij ! Het 
kan echt geen kwaad dat de 
hooghartige Frankofonen 
ook eens goed op hun num
mer worden gezet. 

Wij zouden de h. Vlerick 
wat graag het flamingan-
tisch aureool toekennen waar 
hij blijkbaar aan hecht, was 
het niet dat hij zo'n belab
berd figuur slaat in de kwes
tie van de « objektieve kri-
teria » bij de verdeling van 
de kredieten voor Streek-
economie. En dat is nog al
tijd stukken belangrijker 
dan een voorbijgaande opris
ping. Bovendien speelt de 
beruchte gierigheid van de 
h. Vlerick (hij zou bij wijze 
van spreken een frank in 
tweeën bijten) niet steeds in 
het voordeel van Vlaande
ren. Waar de Waalse minis
ter van Streekeconomle met 
kredieten gooit, zit Vlerick 
over elke frank eindeloos te 
pingelen. 

Hoeveel vestigingen zijn 
op die manier al in Wallo
nië terecht gekomen, waar 
ze met een « vlottere » 
Vlaamse minister misschien 
in Vlaanderen gekomen wa
ren ? Spaarzaamheid is een 
mdoie deugd. Maar als Vle
rick ze in het kabinet als 
enige wil beoefenen, dan is 
hij misschien wel een goed 
Belgisch minister maar toch 
ook een naïef Vlaams minis
ter. 

de mannekes 
van pleizier 

Vraag : Heht u het feuilleton « De Heren van 
Zichem » gevolgd ? Antwoord : ja, van meet af aan 
en vrij trouw. Vraag : Hoe heht u dit feuilleton ge
volgd ? Antwoord : Een heel kort tijdeke met ge
noegen, daarna met steeds gemengder gevoelens en 
de jongste weken effenaf rhet tegenzin. 

Moest ooit eens iemand onze opinie over de « He
ren » peilen, hierboven geven we een ruwe schets 
van een paar 'van onze antwoorden. We zouden 
onze scherpste pen klaarhouden om de op het vra
genlijstje vrijgehouden ruimte onder de hoofding 
« opmerkingen » vol te spuien met onze vele grote 
en kleine bezwaren. We gaan dat hier in deze ru
briek niet doen, omdat we onze tv-medewerker het 
gras niet van voor de voeten loïllen maaien. Geen 
woord dus over dialekt of geen didlekt, over al dan 
niet parochietoneel, over te veel liefdesbrieven, te 
weinig aktie of helemaal geen spanning. Het weze 
ons echter toegelaten, op deze bladzijde uiting te 
geven aan één enkel aspekt van onze tegenzin : 
een politiek aspekt. Politiek dan in zijn breedste 
betekenis en niet in de engere zin van partijpoli
tiek. 

De jongste aflevering van de « Heren » speelde 
zich gedeeltelijk af in het Leuvense studentenmilieu 
anno 1928. De realizator heeft zich moeite gegeven 
om ons diets te maken, dat het wel degelijk om het 
jaar 1928 ging : hij liet daartoe een extra close-up 
van een heuse eindejaarstaart maken. 

Welke gebeurtenissen speelden zich, volgens de 
makers van de « Heren », in dat studentenjaar 1928 
te Leuven af ? Een paar zattekullen galmden tus
sen twee pinten in af en toe een zogenaamd Vlaams 
strijdlied uit. Op de studentenkoten hing, naast de 
fcop van Borms en de psalm van Rodenbach, vooral 
de walm van pijperook en verschaald bier, als het 

al niet de stank van vers piersel was. Het Verhond 
was een vage pintenhistorie, met een wellicht be
minnelijke maar alleszins onbenullige pottepee als 
preses. Hoofdredakteur van « Ons Leven » was 
Herman Coene, in die funktie benoemd zonder het 
zelf te weten en omwille van die funktie uit de 
universiteit gezet zonder énig protest van om het 
even welke student of studentenorganisatie. De 
Vlaamsgezinde studenten lieten hoofdredakteur 
Herman Coene afslachten ; hun enige reaktie was, 
beschaamd met een boogje om het slachtoffer heen 
te zeilen als ze het toevallig tegen het lijf liepen 
aan de ingang van een kursus. 

Samengevat : een hoop seksueel gefrustreerde en 
doorgaans bezopen rijkemanszoontjes, in de grond 
vreselijke lafbekken wier flamingantisme hoogstens 
een goede stamineemop was. 

Wat was de werkelijkheid anno 1928 te Leuven ? 
Om te heginnen waren de twintiger jaren aan de 
Leuvense universiteit ongemeen boeiende jaren. 
Aan de leiding van Verhond en van « Ons Leven » 
een stel merkwaardige mannen, wier naam en faam 
op méér steunen dan het aantal te Leuven gezopen 
pinten. Even opsommen : de tweede helft der twin
tiger jaren kende studentenleiders als Paul Beeck-
man, Jos Custers, Jos De Belie, Jef Muys, Seppe 
Coene, Jan Wilms, Nand Vercnocke, Willem Melis 
en noem maar op... De « eeuwige student » Jef Van 
den Eynde leefde nog ; hij zou begin 1929 sterven. 

Precies in het jaar 1928 was Seppe Coene (eigen
aardig toeval, de échte Coene en de Coene van de 
Donkelhoeve...) preses van het Verhond. Hoofdre
dakteur van « Ons Leven » — de rol van Herman 
Coene in het feuilleton — was Jan Wilms. Zo'n 
hoofdredakteur van « Ons Leven », die niet eens 
zou geweten hebben dat ergens een komitee van 
zatterikken hem in die funktie benoemd had : het 
is te gek om los te lopen. Precies in die jaren was 
het hoofdredakteurschap een vrij verantwoordelij
ke funktie. Daarbij kwam dan nog dat de naam van 
de hoofdredakteur van « Ons Leven » destijds nooit 
werd hekend gemaakt. Die voorzorgsmaatregel da
teerde van een paar jaar vroeger, toen het groot 

konflikt tussen de akademische overheid en de 
Vlaamse studenten uitmondde in het doorzenden 
van onder meer de toenmalige hoofdredakteur. 

Het jaar 1928 was inderdaad — zoals terloops in 
het feuilleton wordt opgemerkt — het jaar van de 
Bormsverkiezing. Te Leuven was het vrij woelig. 
Einde 1928 ontvingen de ouders van alle Vlaamse 
studenten een rektorale brief, waarin geëist werd 
dat de studenten schriftelijk zouden beloven zich 
te onthouden van alle anti-belgische uitingen en 
vooral van alle betogingen « die zouden kunnen be
schouwd worden als de verheerlijking van hen die 
door de amnestiewet werden begunstigd ». 

KVHV-preses Seppe Coene (than^ voorzitter van 
het IJzerbedevaartkomitee) vond het middel om 
deze rektorale oekaze te ontkrachten : hij gaf alle 
studenten de raad, het vodje papier te onderteke
nen terwijl hijzelf schriftelijk verklaarde niet te 
zullen tekenen. Deze kranige houding bekocht 
Seppe Coene met de uitsluiting. Het Verbond stond 
als één man achter preses Coene en « Ons Leven » 
publiceerde nummer na nummer scherpe kontesta-
tieteksten. 

Dat is, in enkele woorden, de situatie anno 1928 
te Leuven. Verre van ons natuurlijk, te vragen dat 
de « Heren » een getrouwe historische rekonstruk-
tie van deze situatie zouden brengen. Wél menen 
we te mogen verwachten, dat de historische waar
heid geen geweld zou worden aangedaan en dat de 
artistieke herschepping alvast naar de geest een 
verantwoord beeld geeft van de werkelijkheid. 

Of Balfoort terzake al dan niet schuld treft, of 
de Beheerraad er voor iets tussenzit, of de verant
woordelijkheden nog elders liggen : we willen het 
hier niet eens onderzoeken. Het moge volstaan dat 
we de aandacht vestigen op een gemene vervalsing 
en op de zoveelste poging van de BRT, om de 
Vlaamse beweging te herleiden tot het gebral van 
enkele asociale en onbenullige dronkaards. 

Hoelang gaat men op het Flageyplein dat spel
letje nog kunnen spelen, meneer de minister van 
de Nederlandse Kuituur 7 

dio genes 
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brussel wordt vernieuwd op 40 jaar 
Na veel aandringen kregen 

we eindelijk de officiële cüfers 
te pakken die een beeld geven 
van de inwijking te Brussel. 

Opvallend is het feit dat de 
bevolking van hoofdstad-Brus-
sel sinds een paar jaar vermin
dert, nadat ze de jaren voor
dien nog lichtjes toenam. Ze 
bedraagt nu ongeveer 1.070.000 
personen. Anderzijds zien we 
dat van 1964 tot 1969 over een 
periode van 6 jaar de inwij
king uit Vlaanderen 88.697 of 
een gemiddelde van 14.783 per 
jaar bedraagt en uit Wallonië 
84.263 of 14 044 per jaar. In het 

totaal geeft dat per jaar gemid
deld 28.827 inwijkelingen uit 
Vlaanderen en uit Wallonië. 

We hebben geen cijfers van 
vóór 1964. Het Nationaal Insti
tuu t voor de Statistiek beschikt 
er niet over. Maar de tendens 
over die 6 jaar is duidelijk. Te
gen dat tempo wordt de bevol
king van Brussel op 35 tot 40 
jaar volledig vernieuwd. Dit 
werpt een volledig nieuw licht 
op het Brusselse vraagstuk. 

Het is duidelijk uit die cij
fers dat de bewering dat Brus
sel 80 % Franstal igen telt ge
woon onzin is zelfs zo een ge

deelte van de inwijking te n 
Brussel (uit Vlaanderen en uit b 
Wallonië) uit vreemdelingen 
bestaat. Dat getal zal dan nor- v 
maal hoger liggen voor Wallo- E 
nië dan voor Vlaanderen ver- n 
mits in Wallonië het aantal d 
vreemdelingen ongeveer dub- ti 
bel zo groot is als in Vlaande- s; 
ren, waar ze slechts 3 tot 4 % h 
van de bevolking ui tmaken. t 

Zelfs zo men zou aanvaarden ^ 
dat alle Vlamingen, die vóór 
1950 te Brussel inweken ver- n 
franst zouden zijn — wat uiter- v 
aard niet juist is — dan is het n 
duidelijk dat het procent Vla- i: 
mingen te Brussel nog ten I 

Haast de helft van de aktieve 
bevolkinff vindt er geen «werk 
in eigen streek » ; het gemid
delde inkomen ligt er 27 % 
onder het rijksgemiddelde. Pa
reltjes van steden omkransen 
het arme Hageland : Aarschot, 
Diest, Zoutleeuw en Tienen. 
Drie ervan hebben een « uit
stekende » spoorverbinding met 
Brussel . de pendelarbeid ten 
bate. En in het hart van het 
Hageland ploegt de (bedrogen) 
boer voort, straks zal hij in 
« Europa-perspektief » dat 
pendelleger gaan versterken ! 

In de VU-werking waren de 
oostelijke kantons steeds zwak
ke gebieden ; iedereen die wat 
vooruit wilde in de streek 
week uit naar Brussel, Wallo
nië of het Leuvense — dus 

vlaamse speelpleinen 

Tijdens de komende paasva
kantie krijgen de Vlaamse 
stadsmusjes van Brussel einde
lijk de gelegenheid vrijuit te 
spelen in een vertrouwd Vlaams 
midden. Door het ministerie 
van Nederlandse Cultuur wer
den vier speelpleinen ter be
schikking gesteld : « Fabeltjes-
land », Grensstraat , Stokkel, 
St. Pieters-Woluwe (voor kleu
ters van 2,5 tot 6 jaar) , « De 
Wilgekatjes », Van Overbeke-
laan, Ganshoren (kleuters van 
2,5 tot 6 jaar ) . « De Burcht », 
Floraliènstraat, St. Lambrechts-
Woluwe (kinderen van 6 tot 9 
jaar) en « Reynaert », St. Ni-
klaasinstituut. Steenweg op 
Bergen 1421, Anderlecht (kin
deren van 10 tot 12 jaar) . De 
kinderen worden per autocar 
afgehaald en kunnen op het 
speelplein warm middagmalen. 
Kostprijs : 25 fr. per dag. Wij 
hopen dat het experiment ten 
volle mag slagen. 

minste 25 % zou zijn, alléén op 
basis van de inwijking. 

We kunnen zelfs rustig aan
vaarden wat echte kenners van 
Brussel beweren — dat er 
meer Brusselaars aan huis Ne
derlands of Vlaams dialekt pra
ten dan dat er zijn die Frans 
spreken. Alleen op straat en in 
het sociaal, economisch en kul-
tureel leven heeft het Frans de 
bovenhand. 

We geven hierbii de tabel 
met de cijfers van de mwijking 
voor de 19 gemeenten. Zoals 
men bemerkt is de Vlaamse 
inwijking zelfs in zogeheten 
Franstalige « oasen » vrij groot. 

e moeilijkheden om een kader te 
i vormen. Het repressiespook 

werkte nog steeds na en de mo-
5 nopool-positie van enkele libe

rale, franskiljonse grootbedrij-
1 ven legde ieder initiatief lam. 

1. Met man en macht is het arr. 
;- bestuur van Leuven echter aan 
t de slag gegaan en toch resul-
1 taat ! Het eerste kwartaal van 
t dit werkjaar werd besteed aan 
) de uitbouw der afdelingen en 
1 de kolportages. Afdelingen Aar-
t schot, Molenstede, Hoeleden, 
! Landen en het arr. bestuur heb

ben wonderen verricht : 6 
e nieuwe afdelingen ! En dan de 

kolportages met de « Federa-
t lisme «-brochure : eerst in de 
t eigen gemeente, dan in de 
i- minder-sterke gebieden van het 
s kanton. De reeks werd afgeslo-

Men kijke naar de cijfers voor 
Eisene niet alleen, doch ook 
naar Ukkel, St. Gilles, Vorst en 
Etterbeek die als meest ver-
franst doorgaan. 

In de traditioneel meer 
Vlaamse, westeliike gemeenten 
Anderlecht, Molenbeek, Je t t e 
Berchem en Ganshoren blijft 
de Vlaamse inwijking overwe
gend evenals te Evere en t e 
Brussel zelf. Voor Schaarbeek 
en de Woluwes zijn de cijfers 
ongeveer gelijk. 

Met deze cijfers voor ogen 
klinkt de uitspraak al te gek 
« dat de Vlamingen Brussel 
zouden moeten laten vallen ». 
Een goede politieke s t ruktuur 
kan maken dat het Nederlands 
te Brussel niet langer door het 
Frans verdrukt wordt. Die goe
de s t rukturen krijgen, daar 
komt het op aan. Daar treft de 
Vlamingen uit de kleurpart i j -
en alle schuld. Zij zijn verant
woordelijk voor Brussel als 
Vlaams graf. 

wim jorissen 

overlijden 

Woensdag overleed te Leuven 
de 16-jarige Arthur Dils, VNJ-
lid van de afdeling Eppegem. 
De jonge man kreeg onlangs in 
de St. Rafaëlskliniek een nier 
overgeplant, en droeg zijn leed 
biezonder moedig. Wij bieden 
aan de geachte familie onze op
rechte gevoelens van medele
ven. De begrafenis heeft van
daag, zaterdag, plaats te l lu30 
in de kerk van O.L.Vr. van het 
H. Hart te Asse-Walfergem. 

ten met een arrondissementele 
kolportage te Diest op 31 febru
ari waar méér dan 300 nummers 
aan de man werden gebracht 
en te Tienen op 28 maart waar 
méér dan 600 nummers ver
kocht werden. Een eresaluat 
aan de hele ploeg speciaal aan 
Jan Verkist (Heverlee). de 
oudste kolporteerder, aan 'oris 
Depré (Tervuren) want hij 
verkocht het meest en aan 
Gaston Hendrickx (Neerijse) 
met Roger Lenaerts (Hoelden) 
voor de geluidswagens ' 

Het arr. Leuven pakt nu zi.jn 
2e werkingskwartaal aan : 
streekpers — een off-setmachi-
ne staat ten dienste —. gelde
lijke mo'^iüsatie, sprekersklub, 
Vujo-werkine, gewestelijk kon-
gres enz .. Later meer hier
over. 

Inwijking uit Nederlands taalgebied 

1964 I 1965 I 1966 I 1967 ( 1968 I 1969 

Sint-Agatha-Berchem 
Evere 
Ganshoren 
Koekelberg 
Smt-Joost-ten-Node 
Watermaal-Bosvoorde 
Anderlecht 
Audergem 
Brussel 
Et terbeek 
Vorst 
Eisene 
Je t te 
Sint-Jans-Molenbeek 
Sint-Gillis 
Schaarbeek 
Ukkel 
Sint-Lambrechts-Woluwe 
Sint-Pieters-Woluwe 

368 
369 
404 
221 
407 
182 

1357 
407 

2832 
695 
611 

1081 
607 

1010 
607 

2006 
1023 

581 
630 

407 
335 
300 
418 
384 
190 
1335 
413 
3182 
719 
538 
901 
542 
873 
588 
1855 
897 
576 
610 

370 
373 
354 
303 
431 
210 
1268 
415 
2906 
776 
549 
964 
595 
1062 
639 
1793 
951 
608 
610 

456 
341 
335 
270 
309 
221 
1229 
310 
2820 
697 
546 
970 
686 
919 
636 
1741 
923 
543 
545 

396 
392 
362 
261 
389 
205 
1337 
328 
2906 
620 
562 
941 
563 
1085 
608 
1547 
892 
576 
521 

362 
391 
403 
254 
278 
194 
1298 
341 
2683 
616 
561 
886 
533 
940 
632 
1660 
861 
543 
628 

132 
216 
159 
181 
460 
237 
1098 
453 
2518 
855 
877 
1847 
248 
707 
1136 
1798 
863 
548 
462 

15.398 115.063 115183 114 497 114.491 114 065 

Inwijking uit het Frans taaigebied 

1964 I 1965 I 1966 I 1967 1 1968 I 1969 

120 
241 
213 
176 
401 
253 
1034 
395 

2031 
854 
715 
1500 
273 
637 
918 
1630 
1012 
571 
528 

14.795 114 359 114.277 [13 608 113.602 113.622 

110 
165 
179 
175 
437 
241 
1116 
497 
2502 
807 
854 
1540 
288 
710 
1190 
1763 
874 
495 
386 

113 
226 
165 
174 
372 
261 
1175 
407 
2266 
895 
787 

1617 
314 
744 
1241 
1797 
861 
478 
382 

141 
190 
176 
170 
365 
278 
1149 
329 
2194 
797 
800 
1476 
356 
645 
1152 
1672 
827 
497 
394 

160 
198 
159 
192 
325 
300 
1084 
340 
2209 
837 
653 
1557 
317 
763 
1100 
1649 
845 
473 
441 

hageland, wingewest- van brussel 

Sint-Agatha-Berchem 368 
Evere 369 
Ganshoren 404 
Koekelberg 221 
Sint-Joost-ten-Node 407 
Watermaal-Bosvoorde 182 
Anderlecht 1357 
Audergem 407 
Brussel 2832 
Etterbeek 695 
Vorst 611 
Eisene 1081 
Je t te 607 
Sint-Jans-Molenbeek 1010 
Sint-Gillis 607 
Schaarbeek 2006 
Ukkel 1023 
Sint-Lambrechts-Woluwe 581 
Sint-Pieters-Woluwe 630 

407 
335 
300 
418 
384 
190 
1335 
413 
3182 
719 
538 
901 
542 
873 
588 
1855 
897 
576 
610 

370 
373 
354 
303 
431 
210 
1268 
415 
2906 
776 
549 
964 
595 
1062 
639 
1793 
951 
608 
610 

456 
341 
335 
270 
309 
221 
1229 
310 
2820 
697 
546 
970 
686 
919 
636 
1741 
923 
543 
545 

396 
392 
362 
261 
389 
205 
1337 
328 
2906 
620 
562 
941 
563 
1085 
608 
1547 
892 
576 
521 

15.398 115.063 115183 114 497 114.491 

Zaterdag werd de Waalse landbouwer, die ti jdens de boerenbe-
togmg te Brussel om het leven kwam, onder grote toeloop van 
zijn standgenoten ten grave gedragen. Onze Duffelse volksver
tegenwoordiger Ludo Sels wees er tijdens zijn interpellatie deze 
week in de Kamer op dat het slachtoffer dodelijk getroffen werd 
door een traangasbom van de rijkswacht, en dat dit niet het eer
ste slachtoffer is van deze moordtuigen. Tijdens de tragische 
gebeurtenissen te Zwartberg kwam Valeer Sclep op dezelfde 
manier om het leven. De verantwoordelijke minister sprak toen 
van een «onbegrijpelijk toeval». Maar dat « toeval» heeft zich 
op 23 maart toch maar weer herhaald. . . 

In dat verband schreef « Het Volk » dat sommige rijkswachtof
ficieren een minder gevaarlijke rookgranaat zouden wensen, een 
Amerikaans type waarvan het omhulsel uit kar ton bestaat. Maar 
die zouden om budgettaire redenen niet in aanmerking komen... 

Ludo Sels, die zelfs uit de landbouwersstand komt, verdedigde 
ti jdens zijn interpellatie de boerenstand tegen hen die van het 
s traatgeweld gretig gebruik maakten om één der hardwerkend-
ste groepen uit onze bevolking in zijn geheel te blameren. _«Wie 
het breder ziet dan de losgerukte verkeerspalen» zo zei Sels 
«wee t dat 23 maar t te Brussel een historische ruk aan de kettin
gen was voor een wroetersstand die hopelijk wakker_ wordt uit 
een eeuwenlange berusting en afhankelijkheid waar in kasteel
jonkers, pachtheren en politieke hoge omes deze mensen al te 
lang hebben gehouden ». 

Hij eiste het ontslag van de ministers Héger (landbouw^ en 
Harmegnies (binnenlandse zaken) als « de twee hoofdverantwoor
delijken voor wat de aanleiding tot betogen en voor wat de dood 
van één der betogers veroorzaakte ». 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
TREKKING op 13 APRIL 

1 5 M I L J O E N 

VIJFTIEN loten 

van 1 MILJOEN 

In het totaal 126 MILJOEN in 95 967 loten 

0 
Hel biljet 300 fr. Het tiende 33 fr. 
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sociale randgevallen 
noemt men hen... 
De minister van Sociale Voorzorg pakt regelmatig uit met « nieu
we verwezenlijkingen » ten bate van allerlei misdeelde groepen 
in wat men onze « welvaartstaat » pleegt te noemen. Wij zullen 
niet beweren dat die man zijn best niet doet, maar de bit tere wer
kelijkheid is toch zo dat al die nieuwe maatregelen vaak nauwe
lijks bij machte zijn om de vergeten groepen toe te laten niet nog 
méér achterop te raken in deze tijd van snelle inflatie. Hoeveel 
bejaarde mensen, gehandikapten, oudere werklozen moeten in 
deze dikgevreten maatschappij de maand niet t rachten door te 
komen met minder blauwe briefjes dan anderen er soms in één 
enkele wilde avond doorfuiven ? Je gaat het schrijnende van zo'n 
sociale ongerechtigheid pas goed beseffen wanneer je een levens
echt getuigenis onder ogen kriigt. Zoals het volgende. 

Ik ben een ouderdomsgepen-
eioneerde met slechts onvolle
dige loopbaan (39/43sten, dit 
buiten mijn wil) . Mijn gezins
pensioen bedraagt op het hui
dige ogenblik slechts 5.775 fr. 
per maand. Dit gering w^erkne-
merspensioen is ook wel te wij
ten aan het feit dat sedert 1-1-
1S62 de verdiensten (lonen) der 
vijftien laatse jaren vóór de 
opruststelling (dus de jaren 
tussen 50- en 65-jarige leeftijd) 
uitsluitend tellen voor het be
rekenen van het ouderdoms
pensioen. Dit is zeker al een 
groot « onrecht », want één
maal men in de privé-sektor als 
•werknemer de 50 jaar voorbij 
is, houden de meeste werkge
vers er niet lang meer aan hun 
werknemers nog langer in 
dienst te houden (de « werk
kracht » is op dit ogenblik ver
minderd ; er is meer gevaar 
voor ziekten, enz.), die althans 
in het Vlaams landsgedeelte 
omdat er daar nog altijd jon
gere werkkrachten beschikbaar 
blijven, wat in het Brusselse 
of in het Waalse landsgedeel
te absoluut niet het geval is, 
waardoor er de werkgevers wel 
verplicht zijn hun werknemers 
zolang mogelijk in dienst te 
houden, doch waardoor de ou-
derdom.spensioenen dan ook 
merkelijk hoger liggen dan in 
t Vlaamse landsgedeelte, zoals 

mij trouwens ook door enkele 
ambtenaren van het ministerie 
van Sociale Voorzorg volko
men toegegeven werd. Wat ook 
van allergrootst belang is, is 
het feit dat de lonen er heel 
wat hoger liggen. 

Valt men aldus door een of 
andere reden ongewild tijdens 
de laatste 15 jaar vóór de 65-
jarige leeftijd zonder werk, 
dan is men in 't Vlaams lands
gedeelte gewoonlijk op werk
loosheidsvergoeding aangewe
zen : ofwel vindt men na 
heel wat zoeken voor een 
tijdje een nieuwe werkge
ver ; echter gewoonlijk dan te
gen een lager loon dan wette
lijk vastgesteld is (door deze 
Werkgevers wordt dan van de 
gelegenheid meestal geprofi
teerd ! ), waardoor men in bei
de gevallen het dan ook op 65-

jarige leeftijd (pensionering) 
heel duur dient te bekopen 
door het dikwijls fel vermin
derd ouderdomspensioen dat 
men daardoor ontvangt. Ware 
het niet veel eerlijker en recht
vaardiger aan iedereen een 
wettelijk minimum-ouderdoms
pensioen toe te kennen waar
mee men in ieder geval op be
hoorlijke wijze zijn oude dag 
kan slijten ? Bij het vaststellen 
van zulk een wettelijk mini-
mum-ouderdomspensioen voor 
iedereen, zou de wetgever 
terzelfder tijd voor iedereen 
een wettelijk maximum ou
derdomspensioen dienen vast 
te stellen, zodat er geen 
gewezen hogere ambtenaren, 
officieren, enz. meer zou
den bestaan die een pensioen 
ontvangen dat ze in werkelijk
heid niet meer kunnen verle-
ven ! Dit alles te méér gezien 
het staatspersoneel tijdens de 
dienstjaren uitsluitend voor de 
« kas voor weduwen en wezen » 
dient te betalen (men betaalt 
dus niet voor vestiging van het 
eigen pensioen, want dit wordt 
als voortgezette wedde be
schouwd). 

Alle gehandicapten, ook de 
zwaar-gehandicapten die in to
taal alles de hulp en bijstand 
van derde (n) nodig hebben 
(wat vanzelfsprekend bijna al
tijd niet alleen grote moeilijk
heden, onaangenaamheden, enz 
medebrengt, doch vooral ook 
vele bijkomende onkosten) 
worden op 65-jarige leeftijd, 
dus bij ouderdomspensionering 
als wanneer in het algemeen 
juist hun inkomsten bijna met 
ong. de helft verminderen, hun 
tegemoetkoming dat ze tot dan 
toe vanwege het ministerie van 
Sociale Voorzorg (Dienst voor 
Minder-Validen ) maandelijks 
ontvingen, doodeenvoudig vol
ledig afgenomen, zoals dit trou
wens ook bij mijn pensionering 
het geval was met de tege
moetkoming van mijn sedert 
jaren helaas zwaar gehandi
capte echtgenote (o.a. ver lamd 
enz.). Dit alles niettegenstaan
de de machthebbers de mond 
vol hebben over « bejaarden
en gehandicaptenzorg », wat 
hoogstwaarschijnlijk s l e c h t s 

dient om de aandacht van het 
publiek van hun eigen hoge in
komsten, kumuls, enz. af te 
wenden ! Voor deze machtheb
bers zijn de 65-jaar oudgewór-
den zwaar-gehandicapten blijk
baar nog slechts goed voor de 
gaskamer ! 

De paar laatste jaren vóór 
mijn pensionering had ik het 
geluk nog op tamelijke wijze 
mijn dagelijks brood te kunnen 
verdienen (vóórdien had ik 
echter met enorme tegenslagen 
af te rekenen) , en gezien ik 
met mijn zo ongelukkig gestel
de echtgenote noodgedwongen 
bij één onzer gehuwde kinde
ren inwoon, wat mogelijk was 
door de hoger genoemde tege
moetkoming (toen ca 3.800 fr. 
per maand) welke mijn echtge
note nog ontving, verloren wij 
door miin pensionering niet al
leen praktisch de helft van 
mijn persoonlijke inkomsten, 
maar bovendien ook de ca 
3.800 fr. tegemoetkoming welke 
mijn echtgenote sedert jaren 
genoten had. wat gezamenlijk 

de. 
In deze uiterst droevige om

standigheden heb ik dan ook 
n o o d g e d w o n g e n naar een 
voor ouderdomsgepensioneer-
den toegelaten beroepsarbeid 
g e z o c h t (voorafgaandelijke 
aangifte te doen bij middel van 
formulier 74 o.a.), t.t.tz. een 
half-time betrekking (maxi
mum 90 uren per maand) met 
uurloon bezoldigd. Na heel veel 
zoeken en door bemiddeling 
van vooraanstaande personali
teiten die van onze algehele 
toestand voldoende op de hoog
te waren, was ik zo gelukkig 
tijdelijk een dergelijke betrek
king te vinden, waardoor ik en 
mijn echtgenote verder bij .één 
onzer gehuwde kinderen kon
den blijven inwonen en dus 
niet ten laste moesten vallen 
van de Kommissie van Open
bare Onderstand (dan wellicht 
van mekaar gescheiden in 't 
een of 't ander «bejaardente
huis ». Doch dit laatste blijkt 
helaas slechts uitgesteld, want 
wat zal er gebeuren alswan-
neer ik mijn huidige toegelaten 
beroepsarbeid niet meer zal 
mogen of kunnen uitoefenen ? 
Dit is de «bejaarden- en ge
handicaptenzorg» in onze . , 
welvaar t s taa t ' 

Alhoewel ik slechts een on
volledige loopbaan had en dus 
een onvolledig ouderdomspen
sioen geniet, moet mijn huidige 
werkgever maandelijks ruim 
1.000 fr. RMZ voor mii betalen 
(dit is wet te l i jk ' ) . terwijl 
ruim 500 fr. voor ditzelfde doel-
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in 't geheel een maandelijkse 
vermindering van ons globale 
inkomen van ong. 8.000 fr bete
kende. Dit alles bovendien ter
wijl de algehele lichamelijke 
toestand mijner echtgenote 
door het ouder worden er van
zelfsprekend niet op verbeter-

einde per maand van mijn loon 
afgehouden wordt, dit niette
genstaande ikzelf noch mijn zo 
ongelukkig gestelde echtgenote 
van deze betreffende afhoudin
gen enig sociaal voordeel ge
nieten (voor ons betekent dit 
dus werkelijk weggegooid 

geld). Dat wij vanzelfsprekend 
ook belastingen op onze algehe
le inkomsten zullen dienen te 
betalen, hoeft wel geen betoog 
(aldus verdien ik voor mijn 
kleine 90 uren arbeid pey 
maand net to iets boven dé 
3.000 fr.). Alhoewel ik heel ge
lukkig ben in de gegeven om
standigheden nog te mogen en 
te kunnen werken, stuit he t 
toch tegen de borst rondom mij 
vast te stellen dat bv. zovele 
gepensioneerde onderofficieren 
(leger en rijkswacht) nog een 
«full-t ime» betrekking uit
oefenen; ze worden gewoonlijk 
vroegtijdig gepensioneerd en 
wanneer ze gedurende tien vol
le jaren deze « full-time » be
trekking kunnen uitoefenen, 
genieten ze bij hun gewoon 
pensioen als oud-onderofficier 
(dat bijna het dubbele van he t 
ouderdomspensioen van een 
werknemer uit de privé-sektor 
bedraagt!) aldus bovendien 
nog een bijkomend werkne
merspensioen. Waarom hier die 
twee maten en twee gewich
ten ? 

Een onvrijwillige werkloze 
wordt door speciale kontroleurs 
bestendig gekontroleerd om na 
te gaan of hij niet enkele 
franks bij zijn zo geringe werk
loosheidsvergoeding bijver
dient : wee de werkloze indien 
hij geknipt wordt, want daii 
krijgt hij minstens 6 weken 
schorsing van uitbetaling zij
ner vergoeding. Ik persoonlijk 
echter ken een goede half do
zijn beambten van openbare 
diensten die, alhoewel ze in ' t 
algemeen thans een behoorlij
ke bezoldiging genieten (brand
weermannen, cipiers, onderwij
zers, gemeentebedienden, enz.), 
t i jdens hun vrije tijd bestendig 
een bijverdienste uitoefenen, 
waarvoor ze geen RMZ betalen, 
en meestendeels ook geen be
lastingen (ze bestelen in dit 
geval dus bovendien hun eigen 
werkgever, t.t.z. de S taa t ! ) . 

Bij stijging van de levens
duurte, worden bij index-ver
hogingen die wetteli jk vastlig
gen, aan alle werknemers 2,50 
t.h. vermeerder ing van wedde, 
loon, pensioen, enz. toegekend. 
Iemand die bv. 20.000 fr. per 
maand verdient bekomt aldus 
500 fr. bij, dit terwijl iemand 
die slechts 10.000 fr. per maand 
verdient slechts 250 fr. bekomt. 
De levensduurte voor beiden is 
nochtans gelijkaardig gestegen, 
en deze met zijn 20.000 fr per 
maand heeft reeds het grote 
voordeel een zo hogere wedde 
te genieten, laat dit dan ook 
zijn uit hoofde van zijn be
kwaamheid. Ware het niet veel 
eerlijker en rechtvaardiger bij 
stijging van de levensduurte 
aan iedereen een zelfde en dus 
gelijke weddeverhoging te ver-
nen ? Waarom ook hier die 
twee maten en twee gewich
ten ? En zó zou men praktisch 
tot in het oneindige kunnen 
voortgaan : misbruiken op al
lerlei gebied en tevens sociale 
ongelijkheden, met dien ver
stande echter dat de allerklein* 
sten er echter altijd het ergst 
aan toe zijn en dus als de enige 
slachtoffers mogen of kunnen 
beschouwd worden. 

R.C.-Groot-Brugge 

kan dit u helpen ? 

kinderbijslag voor werkonbekwame en 
gehandikapte kinderen 

I. loontrekkenden 

A. werkonbekwame kinderen 

Een kind, dat wegens zijn psysische 
of psychische handicap volledig onbe
kwaam is een winstgevende aktiviteit 
uit te oefenen heeft levenslang recht op 
kinderbijslag. Tot aan de leeftijd van 25 
jaar heeft een werkonbekwaam kind 
recht op de gewone kinderbijslag ver
hoogd met de verhoogde kinderbijslag 
voor mindervalide kinderen. Na heit be
reiken van de leeftijd van 25 jaar ont
v a n g het kind de gewone kinderbijslag 
verder. 

B. gehandicapte kinderen 

Het gehandicapte kind dat niet volle
dig werkonbekwaam is maar toch door 
een ontoereikendheid van zijn fysische 
of psychische geschiktheid van minstens 
66 % getroffen is heeft tot de leeftijd 
van 25 jaar recht op dezelfde kinderbij
slag als de werkonbekwame kinderen. 

De gewone kinderbijslag wordt na het 
bereiken van de leeftijd van 25 jaar 
nog uitbetaald indien het gehandicante 
kind tewerkgesteld wordt in een be
schuttende werkplaats, die door de 
staat erkend is. 

C. algemene voorwaarden 

Opdat zowel het werkonbekwame 
kind en het gehandicapte kind recht 
zouden hebben op kinderbijslag moet 
de arbeidsongeschiktheid vastï^esteld 
worden op het ogenblik dat zij hetzij 
jonger zijn dan 14 jaar ; hetzij na 14 
jaar schoolgaande zijn, onder een leer-
kontrakt tewerkgesteld zijn of als meis
je-huishoudster kinderbijslag genieten. 

Nochtans kan de verhoogde kinderbij
slag ook uitbetaald worden aan minder-
valiede kinderen, die ouder dan 14 jaar, 
en jonger dan 2,5 jaar, aan de hogerver-
noemde voorwaarden niet voldoen op 
voorwaarde dat zij geen tegemoetko
ming voor mindervaliden, door het mi
nisterie van Sociale Voorzorg uitbe
taald, ontvangen. 

II. zelfstandigen 

Voor zelfstandigen geldt hetzelfde 
stelsel als voor de loontrekkenden. 

III. procedure 

De ouders vragen aan hun compensa
tiekas ( loontrekkenden) of aan hun so
ciale verzekeringskas (zelfstandigen) de 
ui tkering van de verhoogde kinderbij
slag voor hun gehandicapt kind. De kas 
richt deze aanvraag tot het ministerie 
van Sociale Voorzorg, algemene direc
tie van de sociale zekerheid, minder
validen, medisch-sociale dienst. Belli-
ardstraat .'54, 1040 Brussel. 

De hoofdgeneesheer-directeur ver
zendt het verzoek naar de bevoegde 
provinciale dienst der geneeskundige 
kontrole van het ministerie van Sociale 
Voorzorg ; het kind wordt met zijn ou
ders voor 'n controle onderzoek uitgeno
digd. De onderzoekende geneesheer 
zendt zijn advies terug naar de hoofd
geneesheer-directeur te Brussel, die op 
zijn beurt de stukken overmaakt aan de 
vrederechter. De vrederechter levert 
het definitief attest af dat aan de kas 
moet worden overgemaakt. 

De beslissing van de vrederechter is 
niet tegensprekelijk, er Is geen beroep 
mogelijk. 

IV. bedrag 

Loontrekkenden : het gehandicapte 
kind ontvangt de gewone kinderbijslag, 
volgens de rang die het in het gezin in
neemt, verhoogt met de leeftijdsbijslag 
en met het bedrag voor gehandicapte 
kinderen. 

Zelfstandigen : het gehandicapte kind 
ontvangt hetzelfde bedrag als zou he t 
een kind nit een loontrekkend gezin 
zijn, eveneens verhoogd met de leeftijds
bijslag en het bedrag voor het gehandl-
sapte kind. Deze bijslag wordt maande
lijks uitgekeerd. Thans bedraagt de 
verhoogde kinderbijslag : 1242 fr. 

kinderbijslag voor kinderen 
van staatsagenten 

De kinderbijslagen voor staatsperso
neel zijn gelijk aan de bijslagen voor 
loontrekkenden verhoogd met volgende 
aanvullingen, aangepast aan de schom
melingen van het indexcijfer : eerste 
kind : 155 ; tweede kind : 155 , derde 
kind : 161 ; vierde kind : 193 vijfde 
kind en volgende : 205. 

Deze kinderbijslagen worden uitbe
taald aan alle kinderen ten laste tot 21 
jaar, zelfs indien ze niet verder stude
ren. 

Provincie- en gemeentepersoneel ge
nieten van de zelfde voordelen. 

i 
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krijgt gent eindelijk een natuurreservaat ? 

Gent staat in brede kring bekend 
a3s een stad waar sinds geruime tijd 
een biezonder koppig soort kuituur-
barbaren aan het bewind is. Geen 
enkele grote stad heeft bijvoorbeeld 
EO weinig groen binnen zijn muren, 
en met een morbiede wellust worden 
er de laatste bomen stelselmatig om
gehakt, de laatste stukken braaklig-
eende grond worden bedacht met be-
lonklompen en men schijnt er daar 
ook naar te streven de oude binnen
stad voorgoed open te breken voor 
het blikken kalf van de welvaart
staat, zijn majesteit de auto. 

In de wijde omgeving van de ag
glomeratie moet je de groene vlek
ken met een sterk vergrootglas op
sporen. En na de vernietiging van de 
unieke Damslootvallei door de aan
leg van de ES-autoweg is er nergens 
meer een plekje te vinden dat met 
wat goede wil als een natuurreser
vaat zou kunnen doorgaan. 

In datzelfde Gent vind je niette
min een flinke groep natuurmilitan
ten die met diezelfde Gentse koppig
heid blijven strijden voor m e e r 
groen, voor zuivere lucht en zuiver 
water in en om een leefbare stad. En 
wat verheugend is : zij schijnen in 
hun streven langzaam maar zeker 
veld te winnen. Steeds meer mensen 
kunnen zij overtuigen van de drin
gende noodzaak van de « groene » 
initiatieven die zij voorstellen en 
van een hernieuwing van de stads
kern naar de maat van de mens. 

Een van de opmerkelijkste recente 
% groene » initiatieven is het plan 
van prof. Hublé tot oprichting van 
een minstens 50 ha groot natuurre
servaat in het Bourgoyen-gebied (de 
zgn Drongense meersen) ten NW van 
de stad en niet zo ver van uitermate 
dichtbevolkte wijken als bijvoor
beeld de Brugse Poort. Het is een 
laaggelegen sompige vlakte in het 
overstromingsgebied van de Leie. 
Als bouwgrond komt het niet in aan
merking, maar zijn karakter van 
drassig laagveenmoeras kan vlug te
loor gaan door zandopspuitingen, 
bouw van bungalows, aanplanlingen 
van coniferen, aanleg van wegen 
e.d.m. 

Prof. Hublé heeft met zijn plan een 
zgn « educatief » natuurreservaat op 
het oog : een groene oase die door 
haar rijke flora en typische fauna 
aan de scholen van elke graad en aan 
andere liefhebbers de mogelijkheid 
biedt zich rustig aan natuurbeleven 
en natuurstudie te wijden. Engelse 
ervaringen hebben uitgewezen dat 
het, mits een aantal aanpassingswer-
ken onder de leiding van ecologen, 
zeer goed mogelijk is op vrij korte 
tijd een sterk gevarieerde natuurlij
ke levensgemeenschap als het ware 
te scheppen. 

Het Bourgoyen-reservaat zou hele
maal omringd worden door een dijk, 
die aan de binnenzijde aan een diepe 
sloot paalt. Op die dijk zou dan een 
wandelpad worden aangelegd en 
hengelaars zouden ervan gebruik 
kunnen maken om in de brede ring-
sloot te vissen. Het eigenlijke reser
vaat zou bestaan uit een netwerk 
van met elkaar verbonden vijvers en 
plassen van zeer ongelijke diepte. De 
oevers van de waterplassen zouden 
een buitengewoon geringe helling 
hebben ten einde een zo rijk moge
lijke oevervegetatie te verkrijgen. 
Er zou maar één enkele toegang zijn 
vanaf de dijk naar het reservaat. Er 
is een wandelpad voorzien dat ge
deeltelijk kan verlegd worden vol
gens de seizoenen. 

De kostenraming van de voorbe-
reidingswerken zou betrekkelijk ge
ring zijn. De zwaarste post zou be
staan uit de graaf- en ophoglngswer-
ken. De begroeiing zelf vormt geen 
probleem : die komt er vanzelf. Bo-
tanici zouden de ontwikkeling ervan 
op de voet volgen. Men neemt aan 
dat reeds na enkele jaren een rijk 
gevarieerde flora zal zijn onstaan. 

Professor Hublé en zijn schare me
dewerkers hopen bij het stadsbe
stuur van Gent, het gemeentebestuur 
van Drongen, bij de eigenaars en bij 
de hogere overheid op voldoende be
grip te kunnen rekenen opdat de 
mooie plannen dra werkelijkheid 
zouden kunnen worden. Wij hopen 
dat hij spoedig mag slagen. De vol
gende generaties Gentenaars zullen 
er hem eeuwig dankbaar voor zijn. 

wij in nederland 

een tweede schiphol nodig, 
maor waar ? 

(jeeveedee) Wie in het zuidelijk deel van Amsterdam woont, of in de 
«voorstad» Amstelveen (over enkele jaren honderdduizend inwoners) of 
in een der kleinere dorpjes van de Haarlemmermeerpolder, kent nu al ja
renlang de plaag van de laag overkomende vliegtuigen, op weg naar of 
vertrokken van de luchthaven Schiphol. Vooral de bewoners van het ge
bied waarover de zogeheten « bulderbaan » voert, zuchten onder het la
waai van de toestellen die bij een bepaalde windrichting met een frekwen-
tie van twintig h dertig stuks per uur overvliegen. In het plaatsje Zwanen
burg moeten de lessen op school zelfs voortdurend onderbroken worden 
omdat de leerkrachten zich niet verstaanbaar kunnen maken. 

Er is dus sprake van ernstige 
geluidshinder en dat is de reden 
waarom met name het stadsbe
stuur van Amsterdam zoekt naar 
een remedie om van die overlast 
af te raken. Zopas hebben burge
meester en wethouders van de 
hoofstad dan ook rapport uitge
bracht over de situatie, een rap
port waarover echter nogal dei
ning is ontstaan. Er wordt immers 
in gezegd dat uitbreiding van de 
luchthaven met twee nieuwe start
en landingsbanen waarschijnlijk 
voorlopig de enige oplossing biedt 
om de geluidshinder te bestrijden. 
En daarmee wierpen de gemeente
bestuurders olie op het vuur van 
de aktiegroepen van lawaaibe-
strijders, die van mening zijn dat 
nieuwe banen alleen nog maar 
meer vliegtuigen zullen aantrek
ken en dat een dergelijke « oplos
sing » dus het omgekeerde effekt 
zou hebben. 

leefmilieu 
ernstig aangetast 

De eigenlijke strijd in dit kon-
flikt gaat intussen niet zozeer over 
de uitbreiding van Schiphol zelf 
als wel over de vraag of het niet 

hoog tijd wordt plannen te maken 
voor de aanleg van een tweede 
grote internationale luchthaven. 
Iedereen is ervan overtuigd dat 
binnen hoogstens tien jaar Neder
land zal moeten kunnen beschik
ken over een « Schiphol II ». De 
drukte in de lucht neemt steeds 
meer toe en het huidige vliegveld 
zal nog slechts in beperkte mate 
kunnen worden uitgebreid. Zolang 
op hoog niveau echter niet uitge
maakt is waar die tweede luchtha
ven moet komen (in Noord-Bra-
bant, in een van de Zuiderzee-pol
ders of op de Waddeneilanden ?) 
blijft men in en rond Amsterdam 
met een dilemma zitten. Dat wordt 
ook wel beseft door de pressie
groepen die al herhaaldelijk gede
monstreerd hebben en zich met 
petities tot de regering en andere 
autoriteiten hebben gewend, maar 
die er anderzijds van overtuigd 
zijn dat het leefmilieu rond Schip
hol niet verder mag worden aan
getast. 

Voor de gemeente Amsterdam is 
het een moeilijke zaak. Schiphol 
is van groot ekonomisch belang 
voor de hoofdstad, gezien het feit 
alleen al dat twintigduizend men
sen er de kost verdienen. Het in
ternationale toerisme heeft er zijn 

invloed, wat bij voorbeeld blijkt 
uit de financiële belangen van di
verse luchtvaartmaatschappijen 
bij de bouw van hotels, enz. Niet
temin wordt in het genoemde rap
port toegegeven dat de komende 
jaren met zorg worden tegemoet 
gezien omdat door de verwachte 
verdubbeling van het vliegverkeer 
de lawaai-overlast onvermijdelijk 
zal toenemen. 

aanbevelingen 
slechts lapmiddelen 

Volgens het gemeentebestuur 
zouden op korte termijn alvast 
drie dingen dienen te gebeuren. 
Op de eerste plaats zouden zoveel 
mogelijk alleen maar de banen 
mogen worden gebruikt waar in 
het verlengde geen aaneengeslo
ten bebouwing voorkomt Op de 
tweede plaats zou de verkeerslei
ding de piloten moeten dwingen 
de woongebieden zoveel mogelijk 
te ontzien. En vervolgens zouden 
les- en chartervluchten beperkt 
moeten worden. Het is duidelijk 
dat deze aanbevelingen niet meer 
dan lapmiddelen zijn, want wat 
hier door de stadsbestuurders ge
vraagd wordt, gebeurt in feite 
reeds. De kapaciteit van Schiphol 
is echter niet onbeperkt, terwijl 
het aantal vluchten nog altijd 
maar toeneemt en de windrichting 
er oorzaak van is dat sommige 
banen op bepaalde dagen niet ge
bruikt kunnen worden. 

In dit licht gezien is het te be
grijpen dat er veel tegenstand is 
tegen de aanleg van nog meer 
startbanen. De overlast aan lawaai 
zou dan tijdelijk wel verminderd 
worden in Amstelveen, Aalsmeer 
en andere plaatsen, maar nieuwe 
gebieden zouden dan toch weer 
het slachtoffer worden. Schiphol 
is nu eenmaal zo gelegen dat al
tijd wel een of andere plek van 
het rondom gelegen woongebied 
door geluidhinder g e t e i s t e r d 
wordt. Vandaar dat er van vele 
kanten sterk op wordt aangedron
gen de plannen voor een tweede 
internationale luchthaven te be
spoedigen. 

spaar de vogels... 
Meteen doet zich dan de vraag 

voor of de streken die de laatste 
tijd al genoemd zijn voor de vesti
ging van dat nieuwe vliegveld, 
wél gunstig zijn gelegen. Op een 
van de Waddeneilanden zou zeker 
plaats zijn, maar het bezwaar is 
dan wel dat de badgasten en toe
risten niet langer zouden toestro
men. Bovendien zijn hier natuur
reservaten waar nog zeldzame vo
gels wonen en in deze tijd, waarin 
de stille en zuivere plekjes toch 
al zo schaars zijn geworden, waagt 
de regering zich liever niet aan 
plannen die het einde zouden be
tekenen van zulke gebieden. De 
Zuiderzee - inpolderingen zouden 
inderdaad ruimte bieden voor een 
grote luchthaven, maar de kosten 
van wegenaanleg naar de « Rand
stad » (waarheen tienduizenden 
luchtreizigers zich immers wensen 
te begeven) zouden schrikbarend 
hoog worden. 

Dit laatste bezwaar geldt al 
minder voor de eventuele aanleg 
van een luchthaven in het weste
lijk deel van Noord-Brabant, zo 
ongeveer halverwege Rotterdam 
en Antwerpen. De Rijksluchtvaart
dienst heeft zich voor dit gebied 
uitgesproken, daarbij gesteund 
door handelskringen in Rotterdam 
en Zuid-Nederland. Toch zal men 
zich moeten afvragen of dan ook 
in West-Nrd-Brabant niet een on
leefbare situatie gaat ontstaan 
voor een aantal tot nu toe nog rus
tige dorpen. 

Zo tonen de debatten rond 
Schiphol meer en meer aan hoe 
moeilijk het is geworden de eisen 
van de ekonomie en in zekere zin 
van de vooruitgang, nog te laten 
stroken met de rechten van de be
volking op een ongestoord leefmi
lieu. Het is duidelijk dat men — 
en niet alleen in Amsterdam — 
het punt genaderd is waarop voor 
het een of het ander een keuze 
moet worden gemaakt. Wat ons 
betreft zou het belang van de be
volking voorop moeten staan. Als 
de « bazen » er ook eens zo over 
dachten... 
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p a r l e m e n t a i r e k r a b b e l s 

in 

de 

kamer 
In de Kamer een vloed van in

terpellaties. Eventjes tien ! Cools 
de Waalse vice-premier had er
gens in Wallonië naar aanleiding 
van de eisen van het overheids
personeel zich wat vergaloppeerd. 
Hij had gezegd dat het aanvaar
den van dit eisenpakket de verho
ging van belastingen noodzakelijk 
maakte. Hij kreeg direct reacties 
van het overheidspersoneel op zijn 
kop. Die beschuldigen hem ervan 
de publieke mening op te jagen 
tegen hun gerechtigde eisen. Dat 
was «gefundenes PYessen» voor 'n 
gehaaide demagoog als Mundeleer, 
die pas uit de PVV is weggelopen 
en een eigen partij heeft opge
richt. Cools, zo redeneerde Mun
deleer, moet of de belastingsbeta
ler of de ca. 500.000 mensen uit 
de openbare sector voor het hoofd 
stoten. Zijn nieuwe partij kon er 
alleen maar electoraal voordeel 
bij halen en hijzelf een kransje 
parlementaire lauweren. Munde
leer startte voortreffehjk op lich
te ironische toon, zodat er, ook op 
de banken van de meerderheid, 
steeds geglimlacht werd. 

Cools, die een voortreffelijke op
gang gekend heeft in deze legis
latuur, waar hij voor het eerst mi
nister is geworden, dan vice-pre
mier en nu vice-premier én mi
nister van Economische Zaken, 
zag er niet bijster ontspannen uit. 
Hij onderbrak voortdurend de in-
terpellant die echter steeds raak 
terugcounterde. In zijn antwoord 
had hij direkt de verkeerde toon 
te pakken : de toon van de opge
wonden interpellant uit de oppo
sitie, niet die van de bewindsman 
wiens taak het is te kalmeren in 
plaats van op zijn beurt te gaan 
ophitsen. Cools praatte zich on
middellijk warm, trommelde hef
tig op de tribune en schoot her
haaldelijk uit. Hij werd daarbij 
persoonlijk, wat op de aanwezigen 
een onbehaaglijke indruk maakte. 
Op een bepaald ogenblik schold 
hij Mundeleer voor «een patholo
gische opposant ». Deze had het 
met zijn ijzig temperament niet 
moeilijk om bij onderbrekingen 
en later in zijn repliek heel wat 
punten te scoren. Cools, die ken-
nehjk overwerkt is en prikkel
baar, heeft zijn aanzien geen 
dienst bewezen. Zelfs de journa
listen waren ontsticht. 

Frans Van der Eist interpelleer-
de eerste-minister Eyskens over 
de punten van het regeringspro
gramma die de Vlamingen aanbe
langen en die niet werden uitge
voerd. Hij betoogde dat de grond
wetsherziening een Waalse eis is, 

' die werd ingewilligd. De zetelaan
passing, waarop de Walen hun ei
sen steunden blijft echter achter
wege. De pariteit werd in de mi
nisterraad, een eis van de Walen, 
werd verwezenlijkt, maar de pari
teit in de administratie en aan de 
legertop welke door de Vlamingen 
werd geëist wordt niet doorge
voerd, en dan is deze pariteit nog 
duidelijk onvoldoende in een land 
met 59 % Vlamingen ! De inter
pellant kloeg ook de sabotage aan 
van de vaste commissie voor taal-
toezicht, die in 1963 door sommige 

CVP-ers in een extatisch moment 
« de sluitsteen van de taalwetge
ving » werd genoemd. Van der 
Eist moet pijnlijk door het pant
ser van de premier hebben ge
schoten, want deze onverstoorba
re cynicus onderbrak herhaalde
lijk heftig en was in zijn antwoord 
ongewoon scherp. Met het lef van 
een onbeschaamde marskramer 
debiteerde hij halve waarheden, 
en deed de meest onwaarschijn
lijke toezeggingen, voor later, na 
zijn ambtsperiode, daarbij de vol
gende regering verplichtingen op
leggend waarover hij geen macht 
heeft. Ook hij, net als zijn vice-
premier, werd op het laatst giftig. 
Ook hij mag zijn antwoord niet op 
zijn kredietzijde schrijven. 

Ludo Sels hield twee harde in
terpellaties. Hij toonde de invloed 
van de gestegen prijs der aard
olie aan, in de productiekosten bij 
de kwekers onder glas. Hij be
klemtoonde dat deze prijs in Bel
gië veel hoger was gestegen dan 
in de andere EEG-landen, wat de 
concurrentiële positie van onze 
kwekers ondergraaft. Hij verwees 
naar de maatregelen die de Ne
derlandse regering heeft getroffen 
en waardoor de Nederlandse kwe
kers veilig staan. Hij waarschuw
de voor een loodrechte prijsin-
storting, en eiste van de minister 
onmiddellijke en doelmatige maat
regelen. De interpellant onder
zocht de drijfveren van de boe-
renbetoging in Brussel. Deze 
vreedzame bevolkingslaag voelt 
zich zwaar tekort gedaan en ach
tergesteld, doffe razernij heeft 
zich van hen meester gemaakt. Zij 
willen behoorlijke prijzen die een 
billijke vergoeding geven voor 
hun werk en hun investering, zij 
willen geen paria's blijven en ei
sen zoals andere sociale groepen 
een menswaardig bestaan. Spre
ker pakte landbouwminister Hé-
ger hardhandig aan, en verweet 
hem in de raad van de ministers 
te hebben aanvaard wat de boe
ren verwerpen. Hij zei : de minis
ter heeft jarenlang de landbouw 
verwaarloosd, de maat is vol, hij 
moet er nu uit, samen met de mi
nister van Binnenlandse Zaken 
Harmegnies, die de zijde van de 
verrsteende conservatieve reactie 
heeft gekozen. 

Hector Goemans handelde over 
het wanbeleid bij Sabena. Hij 
noemde de aankoop van Jumbo
jets dwaze prestigepolitiek. Nog 
vóór een paar dagen zou één van 
deze twee toestellen uit Zaventem 
zijn > opgestegen met slechts zes 
pa,ssagiers aan boord ! Hij bewees 
de kittelorige minister Bertrand 
naar de KLM, waar het beleid 
ekonomisch verantwoord is. Spre
ker zei dat het nu maar eens moest 
uit zijn met het chronisch defi-
ciet. Wij zijn de afgezaagde smoes
jes beu, zo besloot hij. 

De CVP-er Van Damme had 
voordien bij de begroting van 
landsverdediging aan de hand van 
vertrouwelijke nota's en docu
menten onthuld dat het Belgisch 
militair detachement in Pakistan 
door de Pakistaanse regering niet 
werd gewild, en dat zelfs de Bel
gische gezant in Pakistan de mi
litaire zending had ontraden. Van 
Damme zei dat het avontuur het 
leven van een militair heeft ge
kost en bovendien nog 40 miljoen. 
De Belgische regering heeft hier 
als een baas Ganzendonk dik wil
len doen, en het leger heeft zijn 
nuttigheid willen bewijzen. Segers 
liet even zijn stoïcisme varen en 
zei • dat het een slechte tussen
komst was. Op de Volksunieban-
ken werd geroepen : wij delen uw 
mening hierover niet ! 

in 
de 
senaat 

Na de gemeenteraadsverkiezingen 
heeft het FDF een opflakkering van 
oppositiegeest gekend, thans begint ook 
de PVV zich eindelijk wat te roeren. 
Na drie jaar oppositie wordt het over
igens hoog tijd. Hoe dan ook, de Volks-
imiefraktie die sinds 3 jaar eigenlijk 
de enige oppositiefraktie was die inten
sief oppositie voerde, krijgt gezelschap 
in de eigenlijke oppositie. Het gevolg 
is dat ze er zelf nog eens extra de 
zweep oplegt. 

Vorige week donderdag bij de bespre
king van de begroting van Binnenland
se Zaken spraken namens de VU sena
toren Jorissen, Van Haegendoren en 
Persijn. Senator Elaut kwam tussen bei
de in de bespreking van de nieuwe wet 

op de verkiezing van de leden van de 
COO en senator Jorissen haakte in bij 
de interpellatie van de PLP-er Moreau 
de Melen over de mistevredenheid bij 
de zelfstandigen om de PLP-PVV (die 
de grendel op de grootwarenhuizen de
den springen en tegen de VU-voorstel-
len voor gelijke kindervergoedingen, 
voor afschaffing van het onderzoek naar 
bestaansmiddelen en voor verhoogde 
pensioenen stemde vorig jaar) de man
tel uit te vegen. 

De senatoren Van der Poorten en Jo
rissen protesteerden bij herhaling tegen 
de afwezigheid van de minister bij de 
bespreking van de begroting, 's Namid
dags werd de bespreking op grond van 
deze kritiek trouwens verdaagd. 

Senator Sledsens lokte nog een scherp 
incident uit met Van Audenhove en Jo
rissen toen hij het interpellatierecht van 
de oppositie wilde beperken. 

Anderzijds interpelleerde senator Van 
Haegendoren op gefundeerde wijze de 
minister van Nationale Opvoeding over 
het ontbreken van een Nederlandse af
deling aan het lyceum van Saint-Ger

main- en Laye bij Parijs, dat vroeger 
het karakter van een shape-instelling 
had. Hij werd gesteund door senator 
De Bondt. 

Vorige dinsdag bij de bespreking van 
de begroting van de eerste-minister, 
waaronder het wetenschapsbeleid van 
minister Theo Lef èvre valt, waren beide 
weer eens de redenaars. Deze maal 
kreeg De Bondt niet de grote kranten
kop in Gazet van Antwerpen, waar hij 
uitstekende relaties schijnt te onderhou
den. Wat niet belet dat zijn kritiek, 
evenals die van Van Haegendoren ge
fundeerd was. 
Theo Lefèvre antwoordde beknopt, af

wezig en ietwat uit de hoogte. Hij is 
een overbeterlijk poseur die altijd er
gens een krant of een boek zit te lezen 
om de afstand tegenover zijn kollega's 
duidelijk te laten blijken. Feitelijk is 
hij een zeer middelbaar parlementslid, 
die bij ontstentenis van een andere 
werkkracht, jarenlang voorzitter was 
van de CVP en dus ook eens eerste-
minister werd Beide funkties zijn hem 
zwaar naar het hoofd gestegen wat 
slechts meewarigheid opwekt bij de 
meeste andere parlementsleden in 
plaats van het ontzag dat hij meent af 
te dwingen. 
Senator De Bondt zijnerzijds zegt vaak 

interessante dingen en heeft over het 
algemeen de goede Vlaamse refleks. 
Met wijlen zijn streekgenoot Viktor 
Leemans heeft hij echter gemeen dat 
zijn zegging zeer ingewikkeld is, opge-
propt met vreemde woorden en weten
schappelijke termen, zodanig dat hij 
weing beluisterd wordt. 

Bij de begroting van het openbaar 
ambt sprak senator Jorissen over de 
herwaardering van de ambtenaren door 
hun wedde op te trekken tot op het peil 
van het privébedrijf en hekelde hij de 
blijvende diskriminatie waaronder een 
bepaalde groep van voormalige kolonia
le ambtenaren gebukt gaan. De blauwe 
leeuw, Bascour, interpelleerde eveneens 
op de hem eigen rustige toon over de 
herwaardering van de ambtenaar. Zijn 
partijvriend Poma voegde er een inter
pellatie over het leefmilieu aan toe 
waarbij senator Ballet inpikte. Uit het 
antwoord van de eerste-minister bleek 
dat hij het vraagstuk niet kent wat hem 
een korte repliek van Wim Jorissen be
zorgde. 

Bij het wetsontwerp over de Univer
siteit Antwerpen was dan Maurits Van 
Haegendoren weer van de partij. In de 
kommissie van Justitie waar Frans 
Baert een paar amendementen erdoor 
kreeg, gaat het van langsom slechter wat 
betreft het wetsontwerp op de verplich
te bedrijfszetel van de firma's. De ultra-
konservatieve minister Vranckx sabo
teert waar hij kan, dit met de vlijtige 
steun van de PSC en de PLP. Minister 
Vlerick, gefrustreerd door het feit dat 
hij zijn objektieve criteria voor de 
streekekonomie er niet door krijgt, voer
de zijnerzijds een nummertje op in de 
kommissie van Ekonomische Zaken 
waar hij verscheen met een eentalig 
Nederlandse tekst waarvan hij weiger
de een vertaling te leveren. Daarin heeft 
hij gelijk. De senaatsdiensten kunnen 
voor een vertaling instaan. Vlerick 
schold echter eentaligen uit voor « im
becielen » of dommeriken wat raak aan
kwam voor de Franstaligen. Als protest 
werd de zitting geheven. De VU-fraktie 
beleefde genoegen aan het incident. Bij 
soortgelijke incidenten in omgekeerde 
richting verwijt men ze altijd onver
draagzaamheid of twistzoekerij. Thans 
ervaren de Franstaligen aan den lijve 
wat eentaligheid betekende en ze waren 
er niet blij mee. 

scherp rekwisitoor 
Volksvertegenwoordiger Mattheyssens 

hield vorige week een snedige tussen
komst bij de bespreking van de begro
ting van Landsverdediging. Hi.i stipte 
aan dat er een schromelijk onevenwicht 
is tusen de begroting van Landsverdedi
ging en de burgelijke bescherming die 
hij even noodzakelijk achtte als de mi
litaire verdediging. Hij handelde ver
der over de verhoging van de bijkomen
de soldij voor wederopgeroepenen tot 
het peil van het minimum-loon. Hij ver
klaarde sommige eisen van de officie
ren en onderofficieren gegrond te vin
den. Hij bepleitte verbetering van de 
menselijke betrekkingen tussen solda
ten, onderofficieren en officieren. Spre
ker bewees aan de hand van indruk
wekkende officiële gegevens dat het een 
fabeltje is, argeloos nagepraat door fla
minganten in lezersbrieven, als zou er 
nog slechts één Nederlandstalig batal
jon zijn op 23, dat door een Franstalig 
hoger officier wordt bevolen. Hij kloeg 
het bovenmatig hoog aantal gemengde 
eenheden aan, bevolen in grote meer
derheid door Franstalige offic'eren. De
ze wantoestand werd in het leven ge
roepen om de overtallige Franstalige 
officieren een baantje te bezorgen. Hij 
toonde aan dat er van de communau
taire « pariteit » der generaals, die in 
de regeringsverklaring is op.-^enomen. 
geen klap is terecht gekomen, en de pa
riteit is wel een verbetering op de hui
dige toestand, maar nog een onrecht
vaardigheid in een leger met 58,8 % 

Vlaamse miliciens. De communautaire 
pariteit, een onredelijke eis van de Wa
len, werd wél verwezenlijkt en voor de 
toekomst in de grondwet beveiligd. 
Spreker stak de draak met Segers, die 
het aantal soldaten met 5 % had ver
minderd en het aantal generaals met 
18 % had... verhoogd. Hoe minder mili
taire taken hoe groter de behoefte aan 
generaals. Mattheyssens zei spottend 
dat men waarschijnlijk strategisch 
moet geschoold zijn om deze onthut
sende militaire logica te begrijpen. Hij 
besloot, zich richtend tot de minister } 
wij veroordelen uw personeelsbeleid i 
het is een volslagen mislukking ! 

onze parlementsleden 

• Kamerleden C o p p i e t e r s en Van 
Steenkiste handelden in het kader van 
de begroting van Volksgezondheid en 
het Gezin 1971 over de vraagstukken 
van het leefmilieu, de gezinsproblema-
tiek, de taaitoestanden in de Brusselse 
ziekenhuizen en de onverantwoorde be
noemingen van geneesheren in de er
kenningscommissies. 
• Kamerlid Schiltz ondervroeg de mi
nister van Ekonomische Zaken over de 
samenstelling van de Gewestelijke Eko
nomische Raad voor Brabant. 
• Kamerlid Mattheyssens handelde tij
dens het debat over de begroting van 
Landsverdediging 1971 over technische 
en sociale problemen en uitvoerig over 
het personeelsbeleid. 
• Senatoren Vandeweghe, Van Haegen
doren en Jorissen kwamen tussen in de 
bespreking van de begroting van Bui
tenlandse Zaken en Buitenlandse Han
del voor 1971, is kredieten voor ontwik
kelingssamenwerking. 
• Senator Elaut handelde over de ver
keersongevallen en suggereerde oplos
singen tijdens het debat over de begro
ting 1971 van Binnenlandse Zaken ter
wijl senator Van Haegendoren een kor
te tussenkomst hield over de bescher
ming van wielrenners tijdens wedstrij
den. 
• Senator Van Haegendoren interpel
leerde de minister van Nationale Op-
voedling over de verwaarlozing door de 
Belgische regering van de leergang Ne
derlands aan het lyceum Saint-Ger^ 
main-en-Laye (Parijs). 
• Senator Jorissen handelde uitvoerig 
over de ordehandhaving nav de boeren-
betoging te Brussel, tijdens het debat 
over de begroting van Binnenlandse 
Zaken 1971. Dezelfde senator kwam tus
senbeide in de bespreking van het wets
ontwerp over de verkiezing van de le
den van de commissies van Openbare 
Onderstand, in welk debat ook senator 
Elaut het woord nam. Senator Jorissen 
kwam opnieuw tussenbeide om de so
ciale ongelijkheid van zelfstandigen en 
middenstanders aan de kaak te stellen. 
• Eveneens tijdens het debat over de 
begroting Binnenlandse Zaken prote
steerde senator Persyn scherp tegen de 
manier waarop het debat verloopt. Se
nator Van Haegendoren pleitte o.a. voor 
de instelling van een vast wervingsse-
kretariaat voor gemeentepersoneel, ten 
einde willekeur te vermjiden en handel
de verder over kulturele taken en no
den in de hoofdstad. 
• Senator Baert diende een wetsvoor
stel in tot wijziging van de Nederland
se tekst van het burgerlijk wetboek. 
• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door de hh. Van Haegendoren, Hardy, 
Jorissen, Bouwens, Vandeweghe, Ballet, 
Raskin, Leys, Vansteenkiste, Coppieters, 
Anciaux, Goemans, Olaerts. Babyion en 
Decommer. 
• Volksvertegenwoordiger Vander Eist 
interpelleerde de eerste minister over 
bepaalde punten uit het regeringspro
gramma, waarin de Vlamingen belang 
stellen doch die niet werden verwezen
lijkt. 
• Volksvertegenwoordiger Ludo Sels 
interpelleerde over de weerslag van de 
petroleumprijzen op de kostprijzen in 
de tuinbouw en oefende in een volgen
de tussenkomst kritiek uit op de EEG-
technokraten en het gebruik van ge
vaarlijke traangasbommen bij betogin
gen. 
• Senator Ballet was in een tussen
komst van oordeel dat de milieuvervui
ling haar saturatiepunt heeft bereikt. 
• Senator Jorissen bepleitte een sub
stantiële weddeverhoging voor de rijks
ambtenaren, terwijl senator Van Hae
gendoren het over de plicht tot diskre-
tie bij diezelfde ambtenaren had en ook 
de achterstelling van Vlaanderen inza
ke wetenschapsbeleid aan de kaak stel
de. 
• On aanvraag van de indiener, kamer
lid Goemans. werd het wetsvoorstel be
treffende de luchtverontreiniging ver
oorzaakt door uitlaatgassen van motor
voertuigen, vroeger verzonden naar de 
commissie voor Volksgezondheid en het 
Gezin, nu naar de commissie van Ver
keerswezen verwezen. 
• Tijdens het antwoord van minister 
Segers — debat begroting Landsverde
diging 1971 — replikeerde kamerlid 
Mattheyssens herhaaldelijk. 
• Kamerlid Goemans kwam tussenbei
de in het debat na de interpellatie Boey 
betreffende de door Sabena gevolgde 
politiek. 
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de Vlamingen 
worden gepaai 
ijdele beloften. 

met 

(Vervolg van blz. 1). 

bestaan zij op dit ogenblik niet, 
niettegenstaande het konink
lijk besluit van 30 november 
1966. 

Welnu, deze toestand is vol
komen onwettelijk. 

onwettelijke taalkaders 

Ten tweede, de taalkaders, 
artikel 43, paragrafen 3 en 5. 

In de meeste ministeriële 
departementen bestaan nog 
steeds geen taalkaders. Zij be
staan slechts in een paar depar
tementen : Binnenlandse Zaken, 
Diensten van de eerste-minis-
ter, Openbare Werken en Land
bouw, maar dan alleen voor de 
dienst Waters en Bossen. In al 
de andere ministeriële depar
tementen bestaan deze taalka
ders tot nu toe niet. Zij bestaan 
ook in geen enkele parastatale 
of wetenschappelijke instelling 
en waar zij bestaan, zijn zij Ln 
strijd met de wet, want van 
hoog tot laag paritair, waar zij 
volgens de wet beneden de 
graad van directeur, proportio
neel moeten zijn. 

Enkel het taaikader van het 
departement van Openbare 
Werken houdt hiermee reke
ning, doch in minieme mate. De 
verhouding is er, bij nadere 
ontleding, 52 tegen 48 %. Daar
tegenover kunnen wij de afwij
king stellen van de wet, goed
gekeurd in de raad van minis
ters voor de dienst Waters en 
Bossen, met een verhouding 
van 75 % Franstaligen tegen 
25 % Nederlandstaligen. 

Ten slotte voldoen deze taal
kaders niet aan de wet, inzo-
verre het horizontale even-
wichtstabellen zijn, waarbij de 
vertikale structuur ontbreekt. 

Hier, mijnheer de eerste-
minister, kan ik verwijzen 
naar een recent arrest van de 
Raad van State, waarin vastge
steld wordt dat de regering 
zich in de onwettelijkheid be
vindt en waaruit voortvloeit 
dat de zeldzame taalkaders die 
tot nu toe tot stand gekomen 
zijn, niet overeenstemmen met 
de wettelijke voorschriften. 

wij staan in feite nergens 

Ten derde, de trappen van de 
hiërarchie bestaan in de minis
teriële departementen, doch 
niet in de parastatale of weten
schappelijke instellingen. 

Ten vierde, de splitsing van 
de diensten tot de graad van 
directeur, voorgeschreven door 
paragraaf 1 van artikel 43, be
staat nergens tenzij in het de
partement van Nationale Op
voeding, zodat wij tot de vast
stelling komen dat we in 1971, 
inzake de uitwerking en de 
toepassing van de taalwet in 
bestuurszaken van 1963 onge
veer nergens staan en ons in 
volledige onwettelijkheid be
vinden, zoals blijkt uit de twee 
principiële arresten door de 
Raad van State geveld. 

Op dit ogenblik zijn nog tien

tallen uitvoeringsbesluiten te 
treffen, om artikel 43, para
grafen 1 tot en met 5, in wer
king te stellen in de parastatale 
en wetenschappelijke instellin
gen. Er zijn nog tientallen uit
voeringsbesluiten vereist om de 
trappen van de hiërarchie in 
dezelfde instellingen vast te 
leggen, tientallen uitvoerings
besluiten om de taalkaders in 
tevoeren in de ministeriële de-
der diensten te verwezenlijken, 
partementen en de splitsing 
tientallen uitvoeringsbesluiten 
voor de uitvoering van artikel 
46 tot splitsing van de uitvoe
ringsdiensten met zetel te Brus
sel en met een bevoegdheidsge-
bied buiten de agglomeratie. 

Dit alles vloeit voort uit de 
wet. Maar de regering blijft in 
gebreke, deze wet uit te voeren. 

de taalwetgeving van 1963 
wordt afgebroken 

Integendeel, wij beleven on
der uw regering, mijnheer de 
eerste-minister, de afbraak van 
de taalwetgeving. Onder uw re
gering is het pronkstuk van de 
nieuwe taalwetgeving, met 
name de Vaste Commisriie voor 
Taaltoezicht, in haar werking 
verlamd door een wijziging 
van haar statuten die geen an
der doel had dan deze com
missie te saboteren. 

Er is daartegen ook van CVP-
zijde geprotesteerd. Ik herin
ner mij dat de h. Van Elslande 
op deze tribune verscheen om 
aan te kondigen dat de CVP 
het niet nam, en dat de CVP tn 
de Senaat een wetsvoorstel zou 
indienen om het besluit van 
minister Harmegnies ongedaan 
te maken. Daar is niet van te
recht gekomen. Wij staan thans 
voor het feit dat de Commissie 
voor Taaltoezicht verlamd is 
en men herhaaldelijk komt te 
staan voor twee adviezen, met 
name één van de Nederlandsta
lige en één van de Franstalige 
leden op deze Commissie 

Een essentiële bepaling van 
dezelfde taalwetgeving, het 
principe «moedertaal-voertaal 
in het onderwijs», wordt ge
schrapt en vervangen door de 
vrijheid van het gezinshoofd in 
de Brusselse agglomeratie Dit 
werd door uw regering beloofd 
aan de PVV. 

Indien ik mij niet vergis zien 
wij dat ingevolge het regerings
ontwerp op de grote agglomera
ties ook de vice-gouverneur van 
Brabant als provinciaal ambte
naar elke bevoegdheid verliest 
voor de Brusselse agglomeratie. 

Inderdaad, de provinciale 
voogdij over deze agglomeratie 
zou wegvallen en de vice-gou
verneur voor Brabant zou dien
volgens als provinciaal ambte
naar zijn bevoegdheid verlie
zen voor de Brusselse agglome
ratie en alleen bevoegd blijven 
voor de bescherming van de 
Franstaligen in de zes randge
meenten m«t faciliteiten ! 

de « pariteit » 

Zo beleven wij dus onder uw 
regering de afbraak van de 
taalwetgeving van 1963. Laat 
mij toe terug te keren, mijn
heer de eerste-minister, tot het 
regeringsprogramma en de 
punten die zo nauwkeurig ge-
specifieerd werden. Wij stellen 
vast dat van al deze punten 
slechts het eerste werd gereali
seerd, met name de pariteit in 
de kabinetsraad, die in de 
grondwet werd opgenomen. 

Maar wat is er gedaan ge
weest voor het verwezenlijken 
van de andere punten ? 

Onder littera d worden uit
drukkelijk de generaals in het 
leger vernoemd. Welnu, wij 
moeten vaststellen dat onder 
de huidige regering de toestand 
op dat gebied slechter is ge
worden. Toen uw regering aan 
het bewind kwam in 1968 wa
ren er 36 Franstalige generaals 
tegen 10 Nederlanstalige, het
zij een overwicht van 26 Frans
taligen, Op 24 november 1970 
waren er 43 Franstalige gene
raals tegenover 14 Nederlands
taligen. hetzij een overwicht 
van 29 Franstaligen. In plaats 
van vooruit te gaan, gaan wij 
dus achteruit. 

Onder littera e worden de le
den van de raden van beheer 
en de ambtenaren-generaal van 
de parastatale instellingen ge
noemd. Welnu, heeft uw rege
ring op dat plan enig concreet 
initiatief genomen, en is daar 
enig resultaat van merkbaar ? 

Ik heb reeds gewezen op het 
uitblijven van de noodzakelijke 
uitvoeringsbesluiten en de 
noodzakelijke maatregelen in 
vrijwel alle parastatale instel
lingen. En nu kunnen wij de 
toestand niet ontleden in tien
tallen en tientallen instellingen 
alhoewel in sommige de toe
stand onder uw regering nog 

slechter is geworden, zoals 
blijkt uit een recente interpel
latie van senator Jorissen over 
de Nationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen en uit een 
recente parlementaire vraag 
van onze collega de heer de Se-
ranno over de Rijkdienst voor 
Sociale Verzekering der Zelf
standigen. 

...krijgen wij niet eens 

Ook in de Sabena moeten wij 
vaststellen, en dat is tot in den 
treure hier reeds aangeklaagd, 
hoe men sedert 1963 er nog niet 
in geslaagd is ook maar één 
enkele stap te doen in de rich
ting van een sanering van de 
ongehoorde toestanden die in 
de Sabena bestaan. 

Spijts de belofte vervat in 
het regeringsprogramma, is er 
vrijwel nergens in de parasta-
le instellingen en de weten
schappelijke instellingen, iets 
ondernomen om de toestanden 
recht te trekken 

Blijft een laatste punt : de 
belofte de communautaire pari
teit, te verwezenlijken onder 
de ambtenaren-diensthoofden 
van het gemeentelijk en inter
communaal bestuur van de 
Brusselse agglomeratie. 

Volgens de wet van 1963 zou 
het evenwicht in 1973 moeten 
bereikt zijn. Welnu, het is nu 
reeds een uitgemaakte zaak dat 
de Vlamingen eens te meer be
drogen uitkomen en dat het nu 
reeds totaal onmogelijk gewor
den is, in de paar jaren die nog 
komen, dit evenwicht te berei
ken. 

In een recent artikel van de 
hand van de heer Vandesande 
van het Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel 
wordt met cijfers bewezen dat 
wij er in feite op achteruit ge
gaan zijn in de gemeentebestu
ren van de Brusselse agglome
ratie Het kan moeilijk anders 
wanneer wij vaststellen dat uw 
minister van Binnenlandse Za
ken, in plaats van de vice-gou
verneur te steunen in zijn 
wanhopige pogingen om de wet 
te doen naleven, er de voorkeur 
aan geeft de saboterende ge
meentebesturen te steunen. 

harmegnies saboteert 

In 1968 werden door de vice-
gouverreur 54 beslissingen ge
nomen tot schorsing van d^ in 

strijd met de wet benoemde 
of bevorderde ambtenaren. 
Slechts in 28 van de 54 gevallen 
werd hij door de minister ge
volgd. In 1969 waren de cijfers 
respectievelijk 98 en 43; en in 
1970 53 en 27. Tot nu toe is de 
wet op het taalgebruik in be
stuurszaken, wat de Brusselse 
agglomeratie betreft, een reus
achtig fiasco. 

Spijts dus de uitdrukkelijke 
belofte vervat in het regerings
programma blijft de regering 
in gebreke en heeft ze tot nu 
toe geen enkel initiatief geno
men, zodanig dat een volgende 
regering zich in 1973 zal kun
nen beroepen op de lankmoe
digheid van de huidige rege
ring om haar verantwoordelijk
heid af te ^Xrelitelen. 

de « objectieve criteri;» »... 

Mijnheer de voorzitter, mijn
heer de eerste-minister, dames 
en heren, onder hoofdstuk Hl 
van het regeringsprogramma, 
getiteld «Verdeling van de 
voornaamste begrotingskredie
ten met gewestelijke inslag» 
lezen wij dat de verdeling van 
de voornaamste begrotingskre
dieten voor de gewesteliike 
economische expansie zal ge
schieden in het kader van het 
regionale plan, met inachtne
ming van de regionale behoef
ten. In afwachting van de ob-
lectieve en volledige inventaris 
van de behoeften der gewesten 
zullen de begrotingskredieten, 
die rechtstreeks betrekking 
hebben op de regionale econo
mische expansie, dit wil zeggen 
hoofdzakelijk op de wetten op 
de economische expansie de 
industriezones en hun toegangs
wegen, de beroepsopleiding 
met inbegrip van de hulp voor 
de reconversie van onderne
mingen, het aanvullend pro
gramma van sociale woning
bouw, paritair worden verdeeld 
tussen het Vlaamse en het 
Waalse landsgedeelte 

Punt 105 voegt eraan toe dat 
een billijk evenwicht tot stand 
zal worden gebracht in de be
grotingen waarvan de aard 
zich tot een gewestelijke inde
ling leent, zoals die voor de in
frastructuur en de sociale uit
rusting 

Tot daar het regeringspro
gramma van juni 1968 

VERVOLG • 
VOLGENDE WEEK 
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dev^ereld 

godvergeten pakistan 
(Argos) Vandaag lijkt de politieke breuk tussen Oost- en West-Pa

kistan bezegeld. Naast het uitroepen door Moedjiboer Rahman van een 
« onafhankelijk » Oost-Pakistan (met eigen, voorlopige regering) heb
ben diverse factoren die ontwikkeling bespoedigd zoals bv het pogen 
van de centrale regering om de situatie met wapengeweld naar haar 
hand te zetten, en het beroep van rebellenleider Moedjiboer Rahman 
op zijn 18.000 Eastern Pakistan Rifles. De onderhandelingen tussen de 
twee antagonisten. Sjeik Moedjiboer en Yahya Khan, het staatshoofd 
van Pakistan hebben geen opening op een duurzame regeling overgela
ten. Hun standpunten lagen ook te ver uit elkaar. Sterk door zijn ver
kiezingssucces van 7 december jl. heeft Moedjiboer doorgedrukt op, 
voor de centrale regering, onaanvaardbare eisen. Nu smeekt Yahya 
Khan de hulp en bijstand af van Mohammed Ali J innah, de « Vader 
des Vaderlands » die in 1947 de grootste Islamitische staat ter wereld 
(bevolking ca 120 miljoen) heeft gesticht. Maar Ali J innah is dood en als 
zijn unitaristische geest nog ooit vaardig wordt over het land der Zui
veren (Pak : land, Stan : zuiveren. De 15 pet Hindoes zijn uiteraard 
onzuiver !) dan zal hij voortaan alleen nog de West-Pakistani aanspre
ken. 

Dat die Yahya Khan niet zo'n 
ongezeggelijke houwdegen is 
heeft hij bij vorige gelegenheden 
al bewezen. Maar dit keer moest 
de man hard en onverbiddelijk 
aanpakken want bij ontstentenis 
van drastische maatregelen tegen 
de « separatisten van Dacca » had 
het leger al met acties gedreigd. 
Daarom treedt hij nu met dezelf
de vastberadenheid op waarmede 
hij in 1969 zijn voorganger Ayoeb 
Khan uit het zadel lichtte. Ook 
toen liet de stoere generaal zich 
leiden door unitaire motieven • 
naar zijn gevoel trad Ayoeb Khan 
te zacht op tegen Moedjiboer 
Rahman die in die dagen het uni
tair bestel ondermijnde met een 
zespuntenprogramma waarin een 
p l e i d o o i werd gehouden voor 
autonomie (van Ocst-Pakistan). 
Daarom moest Ayoeb verdwijnen. 
Door de ironie van het lot ligt 
Moediiboer Rahman dus ten 
grondslag aan de politieke carriè
re van g e n e r a a l K h a n ! 
Verder kan de stoere generaal het 
niet verhelpen dat daar te Islama
bad (West-Pakistan) zoveel ver-
taitterden rondlopen die de ver
kiezingsuitslagen van 7 december 
jl. nog altijd niet hebben ver
teerd : zo'n licht verteerbaar 
etentje was die uitslag ook niet 
want bij die gelegenheid kaapte 
Moedjiboer Rahman met zijn 
Awami-partij de 169 zetels weg 
die Oost-Pakistan toegewezen 
kreeg. Hiermee stak de sjeik een 
absolute meerderheid op zak want 
in het hele Pakistaanse parlement 
zijn maar 313 zetels te begeven. 

ondanks de islam 

Ook Moedjiboer Rahman stond 
onder zware druk toen hij t ien 
dagen geleden een tikje voortva
rend de onafhankelijkheid van 
Oost-Pakistan proclameerde : zijn 
politieke aanhang wil immers 
mordicus de absolute meerder
heid valoriseren door duurzame 
politieke verwezenlijkingen. Maar 
hiervoor is het nu waakzaam zijn 
en hard vechten geblazen want 
Yahya Khan heeft meteen 100.000 
voortreffelijke gewapende solda
ten in de strijd gegooid terwijl de 
Rifles van Moedjiboer het maar 
moeten doen met ouderwetse 
schiettuigen, lege flessen («gooi 
desnoods met lege flessen» is een 
strijdleuze van Moedjiboer!) en 
andere puntige voorwerpen. In 
het voordeel van Moedjiboer 
Rahman (de man spreekt aldoor 
van sterven voor Bengalen en 
schieten tot de laatste patroon) 
speelt dan weer de omstandigheid 
dat hij, met aftrek van de Hin
does (15 pet), onvoorwaardelijk 
kan rekenen op de steun van ca 
70 miljoen mensen die erg op ge
lijkberechtiging en emancipatie 
zijn gesteld. Aan de rand van het 
gebeuren wachten de impondera-
bilia die elke oorlog begeleiden : 
mocht die burgeroorlog niet tijdig 
worden bijgelegd (door een kom-
promis bv) dan kan hij nog uit
monden in een genadeloze gueril
la van lange adem en tot onaan
gename verwikkelingen leiden 
met dit deel van India dat daar zo 

subcontinentaal tussen West en 
Oost-Pakistan te wachten ligt op 
wat nu verder gaat gebeuren. Die 
Indische staatsburgers zijn nl ook 
Bengali, precies zoals de Oost-
Pakistani. Ze spreken dezelfde 
taal en vormen met hun oostelij
ke buren ahw een kulturele een
heid waarvan nobelprijswinnaar 
voor l i teratuur Rabindranath Ta-
gore zowat het prestigieuze speer
punt is. Bovendien heeft Moedji
boer Rahman ook al volksdemo-
kratische registers opengetrokken 
(de gauchisten in zijn Amawi par
tij lonken naar Mao) zodat Rood-
China wel eens zou kunnen ver
leid worden tot nadere kennisma
king met het Land der Zuiveren. 

ongelijke verdeling 

In Oost-Pakistan zijn die Benga
li sinds 1949 — toen Pakistan on
der Ali J innah van Indische kolo
nie tot onafhankelijke staat pro
moveerde — altijd vrij rumoerig 
geweest. Daar hadden ze, objec
tief bekeken, ook wel hun, vooral 
socio-economische redenen voor. 
De opbrengst van hun jute-uitvoer 
(70 pet van 's werelds productie!) 
wordt bijna kompleet in West-
Pakistan geïnvesteerd, terwijl in 
Oost-Pakistan de infrastruktuur 
van het wegennet, van de noodza
kelijke irrigatie en van onmisbare 
s tuwdammen (zie de moordende 
cycloon van 1970 met 200.000 
slachtoffers) op gammele krukken 
springt. 

Verder rekruteer t het officiële 
leger voor 85 pet in West-Pakistan 
en ook in de centrale administra
tie zitten 90 pet West-Pakistani. 
M.a.w. sinds 1947 leven die Oost-
Pakistani gewoon in de verdruk
king. Het Islamisme dat een natio
naal bindteken moest zijn bleek 
niet bestand tegen de zeer gediffe
rentieerde samenstelling van Pen-
jabi, Sindhi, Djats in West-Pakis
tan, en van Bengali in het oosten. 
Boven op die etnische verschei
denheid die onophoudelijk tot 
hoog oplopende gemeenschapsru
zies aanleiding was kwam voor 
Oost-Pakistan de onaanvaardbare 
en eenzijdige concentratie van po
litiek en economische macht in 
West-Pakistan. De jongste verkie
zingen hebben de bestaande kloof 
nog verbreed : in West-Pakistan 
triomfeerde de Volkspartij van 
Bhuttor, voormalig minister van 
Buitenlandse Zaken, die zich met 
een unitair programma radikaal 
tegen de federalisten uit het oos
ten opstelt. Hierdoor zijn de te
genstellingen gevoelig verscherpt. 
Precies omdat Moedjiboer Rah
man voor zijn verkiezingsover
winning het pond kwam opeisen 
(inclusief het landsbeleid !) heeft 
Islamabad de bijeenkomst van 
het parlement die op 3 maar t jl 
was vastgesteld verdaagd en be
sprekingen op gang gel3racht die 
niets hebben opgelost... 

tegenstrijdigheden 

Op dit ogenblik (30-3) zijn de 
berichten uit Oost-Pakistan erg 
tegen.strijdig Volgens officieel 
Pakistan zou de toestand alweer 
normaal zijn terwijl Radio Vrij 
Bengalen (ondergronds) gewag 
maakt van verwoede gevechten 
om het bezit van Chittapong, Co-
milla en Rangpoer. Ook omtrent 
het lot van Moedjiboer Rahman 
zijn de oncontroleerbare geruch
ten alsnog verdeeld. Werd hij 
door de West-Pakistani gearres
teerd of leidt hij ergens een on
dergronds bestaan ? Journalisten 
die door Yahya Khan uit het land 
werden verdreven zeggen dat de 
burgeroorlog alleen al in Dacca 
duizenden slachtoffers heeft ge
maakt. Ook uit andere steden 
vlammen « Bengaalse » vuren op. 
Na de apokaliptische banj ir van 
1970 spreken nu weer de wapens 
m het Land der Zuiveren. Oost-
Pakistan lijkt wel een land dat 
God vergat. 

• Sjeik Moedjiboer Rahman leider van de 
Awami Liga (die alle 169 zetels in Oost-
Pakis tan veroverde en daardoor de vol
s t rekte meerderheid in het Pakistaanse 
par lement verwierf, 313 zetels) roept de 
onafhankelijkheid van Oost-Pakistan uit, 
waarop gevechten met het Pakistaanse le
ger (overwegend geleid en samengesteld 
door Westpakistanzen) ui tbreken. 
• Nieuwe strijd tussen feddayin en Jor
daanse mili tairen te Amman en te Irbid. 
• Israël geschrokken over scherpe stel-
l ingname van de « Osservatore Romano » 
over het vraagstuk Jeruzalem : het vati-
kaanse blad meent dat de Israëlische rege
r ing ter zake niet soepel genoeg is en de 
religeuse verscheidenheid van de Heilige 
Stad onvoldoende waarborgt. De jongste 
verklar ing van de Amerikaanse Staatsse
cretaris Rogers over het Midden Oosten-
konflikt wordt door Tel Aviv beschouwd 
als een verdere verwijdering tussen Israël 
en de Verenigde Staten. Moskou is van 
mening dat de verklaring « niets nieuws 
bevat ». 
• Na een mislukte staatsgreep en een 
moordaanslag die daaraan vooraf ging ver
zoekt premier Siake Stevens van Sierra 
Leone buurts taat Guinea om mili taire 
hulp. President Sekoe Toeré gaat onmid
dellijk op dit verzoek in en s tuurt drie 
straaljagers en een helikopter. Het ver
zoek werd gedaan in het kader van het 
vorig jaar tussen beide landen gesloten bij
standsverdrag. De staats»reep van leger
bevelhebber John Bangoerah mislukte 
daar ziin mede-officieren zich tegen hem 
keerden en het 1500 man tellende legertje 
nipt meedeed. 
• 25 Russische Joden wegens « straat
schenderij » tot gevangenisstraffen te 
Moskou veroordeeld. Ze betoogden tegen 
de arrestat ie van Joden te Leningrad, die 
beschuldigd werden van een poging tot het 
kanen van een vlie<ïtuig. 
• Zuid-vietnamees militair expert acht de 
mili taire machtsverhoudingen tussen 
Noord- en Zuid-Vietnam na de mislukte 
en op bevel van president Thieu voortijdig 
stongezette invasie van Laos ongewijzigd. 
Scherpe krit iek van senator Muskie op 
Nixons VietnambeleJd. 
• Charles Manson en gezellinnen wegens 
moord op Sharon Tate en vrienden tot de 
gaskamer veroordeeld. 
• Luitenant Calley door Amerikaans mili
tair gerecht schuldig bevonden aan een 
bloedbad onder de inwoners van My Lai. 

deze week 

in de wereld 
• Protest in Zuid-Afrika tegen de terecht
stelling van zes ter dood veroordeelde 
kleurlingen, volgens een officiële medede
ling veroordeeld « wegens misdaden van 
gemeen recht ». Luidens officiële cijfers 
werden tussen 1 juli 1969 en 30 juni 1970 
80 personen terecht gesteld. 
• Nieuwe rellen in Belfast tussen Britse 
militairen, die een botsing tussen katho
lieke en protestantse betogers poogden te 
verhinderen. De herberg, waar op 10 maar t 
drie jonge Britse soldaten in een hinder
laag werden gelokt en een weinig verder 
vermoord, gaat in de vlammen op. 
• De Libische leider Kadafi niet akkoord 
met het ontwerp van verdrag inzake olie
prijzen. De onderhandelingen met de olie
maatschappijen tussen Libyë, Algerië, 
Venezeula en Irak te Tripolis duren reeds 
een maand. 
• India dringt bij de UNO aan x»p eventu
eel ingrijpen in Pakistan. Uit Oost-Pakistan 
groeit de vluchtelingenstroom bij duizen
den aan. 
• Vietkong-offensief in Zuid-Vietnam met 
verrassingsaanval op de Amerikaanse ba
sis Khe Sang. Kleine Zuidvietnamese in
val in Laos (300 man) moet ijlings stopge
zet worden ingevolge het optreden van de 
arti l lerie der verzetstroepen. 
• Onderhoud tussen UNO-bemiddelaar 
Ja r r ing en de Egyptische minister Riad 
te Parijs. Egrypte treft overal voorbereidse-
len tot eventuele hervat t ing der vijande
lijkheden. 
• President Tito overhandigt Paulus VI 
tijdens ontvangst op het Vaticaan een 
zuidslavisch kunstwerk. Cabot-Lodge, bij
zonder gezant van president Nixon, even
eens door de paus ontvangen, meent bij 
het verlaten van Vatikaanstad « dat Rome 
niet meer zoals vroeger een vaste lijn in 
haar politiek tegenover Moskou en satel
lieten heeft ». 
• De konservatief Roman Ernesto Cruz, 
die de meeste s temmen behaalde, tot pre
sident van Honduras aangesteld. 
• Te Moskou wordt het 24e kongres van 
de kommunistische part i j van de Sovjet-
Uni egeopend, o.a. in aanwezigheid van een 
Zuidslavische delegatie doch bij afwezig
heid van Peking, dat de ideologische twist 
met Moskou onverminderd voortzet. Op 
het kongres stelt de troika Breznjev-Kosy-
gin-Poggorny een nieuw produktieplan 
voor, met meer belangstelling dan vroeger 
voor de produktie van verbruiksgoederen. 
Het zwaartepunt van de Sovjet-ekonomie 
ligt echter met 70 % nog steeds op de zwa
re industrie. 
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hoeari boemedienne 

''de zweed'' 
"(Argos) Van alle Arabische leiders lijkt president Hoeari Boemedien

ne van Algerië de minst Arabische. Hij is roodharig en heeft blauw
groene ogen. Toen hij nog in de guerilla diende noemde men hem « De 
Zweed ». Stamboekspecialisten vermoeden dat de oorsprongen van de 
Algerijnse president ergens in Skandinavië moeten liggen. Boemedien
ne heeft ook niet de slepende, ietwat wiegende gang van de Arabier, 
p i j gaat vooruit in schokken als een schaaldier in moeizame beweging. 
Ook is hij mager als een woestijnwolf. Zijn holle wangen doen denken 
aan voorbije gesels : honger, epidemieën, grote ondergangen. Er is iets 
fmheilspellend aan zijn houterige, schutterige verschijning. Boemedien
ne is dan ook nooit populair geweest. Hij heeft niets van wijlen Nasser 
wiens innemende hartelijkheid door vriend en tegenstander werd ge
prezen. Men kan hem evenmin vergelijken met de joviale Bourgiba 
Tan Tunesië, noch met Hassan H van Marokko. De blik van Boemedien
ne is sluw en listig, tegelijk koud en hard : een man die weet wat haat 
iietekent, die niemand vertrouwt, ook zichzelve niet. Tot dusver heeft 
hij ook niets gedaan om vertrouwen te winnen. Wel integendeel : amper 
zes jaar geleden, in juni 1965, ontvoerde hij zijn voorganger en vriend 
Ben Bella. Sindsdien heeft men het zoeken naar de verblijfplaatsen 
van Algerië's eerste president. Af en toe komt een geschokte Arabier 
vertellen dat hij Ben Bella heeft gezien : ergens in de woestijn, wit en 
onwezenlijk, op een hoge kameel. 

Boemedienne is een geboren lei
der, half strateeg, half politicus. 
Zijn voorkeur gaat naar het har
de dictatoriale bewind. Na zijn 
geruchtmakende staatsgreep ('65) 
ontbond hij het parlement en 
Stuurde de onthutste vertegen
woordigers des volks naar hun 
haardsteden terug. De oppositie 
verdween uit de politieke werke
lijkheid en duizenden Algerijnen 
belandden in de gevangenis. Van
daag leven honderden ex-commi-
litones van Boemedienne in de 
emigratie, anderen zoals Belkas-
sem Krim en Achmed Kider wer
den gewoon om zeep gebracht. 
Boemedienne mag straffeloos over 
zijn landgenoten beschikken. Hij 
is toch niet alleen een staatshoofd 
hij is ook apostel, profeet. Allah 
himself heeft hem uitverkozen, 
heeft hem een heilige zending toe
vertrouwd. Om die uitverkiezing 
en zending waar te maken heeft 
Boemedienne zich in een bouw
vallige villa te Hydra verschanst. 
Daar leeft hij als een anachoreet, 
ascetisch en onthecht : eet wei
nig, drinkt nooit (alleen koffie), 
lacht zelden, een gezant van Al
lah moet zich verre houden van 
*S werelds vertier, Zo'n uitverko
rene moet omgang met vrouwen 
schuwen, vereenzaamd leven, me
diteren. Hij mag beslist niet trou
wen, laat staan dat hij zijn tijd 
aan flirten zou verkwanselen. 
Boemedienne heeft zich stipt aan 
al die voorschriften gehouden. Hij 
is 38 jaar oud en jonggezel. Daar 
te Hydra in zijn villa staat hij 
veel voor een vensterraam en 
tuurt in zee van waaruit eeuwen 
geleden zijn voorvaderen op snek-
ken kwamen opdagen. Geregeld 
roept hij daar zijn naaste mede
werkers samen. Steevast vergast 
hij ze op straffe koffie, maar die 
kof f iepraatjes hebben lang niet 
alle geschillen kunnen oplossen. 
Zo is de president er blijkbaar 
nooit in geslaagd het FLN naar z'n 
hand te zetten. Men verwijt hem 
ook stijfhoofdigheid en het heet 
dat « handelbaarheid » en soepel
heid niet zijn grootste deugden 
zijn. Zijn adviseurs zitten danig 
verveeld met de neiging van hun 
leider om tegemoetkoming als ka-
pitulatie of zwakheid naast zich 
neer te leggen. Verder werkt de 

ijzige on-Arabische kalmte van 
hun president erg storend op hun 
zenuwen in. Over die kalmte gaan 
praatjes bij de vleei Te Kairo bv. 
op de begrafenis van Nasser werd 
de negus van Etiopië radikaal on
der de voet gelopen. Toen de 
Leeuw van Juda, een tengere ver
schijning met indrukwekkende sa
bel, kompleet onder een kluwen 
van lijven verdwenen was heeft 
Boemedienne hem opgetild en 
hem op een vooruitspringend bal
konnetje gedeponeerd. 

opperbevelhebber 
van het ani 

In 1932 werd Boemedienne als 
Mohammed Boekharaba te Guel-
ma bij Bóne in een landbouwers
gezin geboren. Daar schafte 
schraal Aleitje de pot. Zijn vader, 
orthodoxe moslim en actief natio
nalist, had een paar kamelen op 
stal maar er was kameelmelk te 
weinig om zeven kinderen te voe
den. Mohammed Boekharaba 
mocht zich wel gelukkig achten 

dat hij wegens zijn scherpe intelli
gentie in de islamitische school 
van Constantine werd opgenomen 
waar hij ook wel eens kaas en 
geitevlees onder de tand kreeg. 
Toen hij dan in 1952 voor verdere 
opleiding (in islamitische wetens
waardigheden) naar de universi
teit van Kairo werd gestuurd was 
het hongeren definitief achter de 
rug. Van dichtbij maakte hij de 
revolutie tegen Faroek mee. Daar 
ontmoette hij ook Ben Bella die 
hem klaarstoomde voor de Alge
rijnse revolutie. Als Mohammed 
Boekharaba in 1955 naar Algerië 
terugkeert meldt hij zich onmid
dellijk voor frontdienst. In juli 
1957 is hij al bevelhebber van de 
Villaya V in het distrikt Oran en 
in 1958 zou hij opperbevelhebber 
worden van het ALN (Armee de 
Liberation Nationale). Dit jaar 
verplaatste hij het hoofdkwartier 
van Oudja naar een Tunesisch 
grensdorp. Daar organiseerde 
Boemedienne de beruchte grens-
overvallen die de Franse legerstaf 
zich in lengte van dagen zal herin
neren. 

mao-jasje afgelegd 

De opperbevelhebber van het 
ALN had uitgesproken socialisti
sche voorkeuren. Daarom kon hij 
bij het begin van zijn militaire 
carrière niet vlot opschieten met 
de GPRA (gouvernement provi-
soire de la République Algérien-
ne). Na de uiteindelijke bevrij
ding in 1962 was het dan ook met 
zijn opperbevelhebberschap ge
beurd. Maar zijn troepen bleven 
hem trouw en ten slotte trok hij 
triomfantelijk Algerië binnen aan 
de zijde van Ben Bella die zijn 
wapenbroeder algauw tot minister 
van Defensie benoemde. De eerste 
president van Algerië zal wel niet 
geweten hebben dat hij hiermee 
zijn eigen lot bezegeld had. 

Sinds hij Ben Bella van de top 
verwijderde heeft Boemedienne 
zijn Mao-jasje afgelegd. Tegelijk 
verwerpt hij nu alle vreemde ide
ologieën en denkt aan een Alge
rijns socialisme met sterk anti-ko
lonialistische tendensen. Maar nog 
staan de boeren niet onverdeeld 
achter zijn landhervormingen en 
de werkloosheid leidt daar een 
taai bestaan. Nu Boemedienne 
baas is in eigen huis (recentelijk 
verwierf hij ook bevoegdheid over 
over het investeringsprogramma 
van de oliemaatschappijen) zal 
hij de winsten van de petroleum-
nijverheid doelmatiger kunnen 
aanwenden voor het industrialise
ren van Algerië. Als hij nu maar 
een eind maakte aan zijn typisch-
islamitische mannenstaat waar 
vrouwen niet aan bod komen. Wat 
dit betreft kan Boemedienne heel 
wat opsteken bij Kemal Pasja die 
al vijftig jaar geleden met het 
emanciperen van Turkse vrouwen 
begon. Ook op zijn groot-arabi-
sche verzuchtingen mag « De 
Zweed » nu een domper gaan zet
ten. Boemedienne's droom : « van 
Tunis tot Casablanca » heeft bij 
Bourgiba en Hassan II al lang on
behagen gewekt. 

onverwachte gevolgen 

Het verdrag tussen Polen en West-Duitsland zoa 
kunnen leiden tot een terugkeer naar de « Heimat » 
van sommige naar West-Duitsland in 1945 verdre
ven inwoners van Pommeren, Oost-Pruisen of Si-
lezië. Dat verklaarde toch Gerhard Dewitz, voorzit
ter van het « Landesverband Berlin der Vertriebe-
nen ». Als reden gaf deze gewestelijke voorzitter 
van het verbond der Oost-vluchtelingen op dat het 
verdrag — uiteraard na wederzijdse bekrachtiging 
^ van deze vluchtelingen « exil-Polen » zal maken. 

De procedure zou als volgt verlopen : afgifte van 
het Bundespas, terugkeer naar Polen als « heimat-
lose Auslander » (statenloos buitenlander), aan
vraag tot het verkrijgen van het statuut van de 
Duitse minderheid in Polen. Warschau zou deze be
weging aanmoedigen, daar het om kapitaalkrachti
ge en technisch zeer goed geschoolde mensen gaat, 
die in het aan technici arme Polen zeer welkom 
zouden zijn. 

Of het zulk een vaart zal nemen, moeten we af
wachten. De toestand in Polen is er niet naar om 
deze nieuwe uittocht in omgekeerde richting erg 
waarschijnlijk te maken, al is het heimwee van 
oudere uit vroeger Duits thans Pools gebied stam
mende vluchtelingen zeer groot. 

Boemedienne, op bezoek in Moskou, met president Podgorny na « besprekingen ».^ 

De Nederlandse Margriet doet dienst als helpster 
tijdens het overbrengen van gehandikapten naar 
Engeland. Een voorbeeld vooi andere knapen en 
meiden van adelijken bloede zoivel hier als elders.., 

gepeperde rekening 

De Nationale Partij van Schotland stuurde aan 
president Nixon een rekening van... 500 miljoen 
dollar, « voor huur van de Amerikaanse basis voor 
onderzee-eenheden, uitgerust met Polaris-raketten 
met atoomkoppen, ingericht in de nabijheid van 
Glasgow ». Dit bedrag werd verhoogd met de « pre
mie voor de risico's die de bevolking van deze 
belangrijkste stad van Schotland daardoor loopt ». 

Het bedrag werd berekend op basis van hetgeen 
de Spaanse regering aanrekent aan de USA voor de 
vestiging van Amerikaanse bases op Spaans grond
gebied. 

De Schotse nationalisten zullen zich wel geen 
illusies maken over het gevolg dat aan deze reke
ning zal gegeven worden. Vooreerst kan Schotland, 
ook al geniet het op bepaalde domeinen een zeer, 
zeer bescheiden autonomie, zich officieel niet recht
streeks tot het buitenland richten, dat kan alleen 
de Britse regering. Maar het is toch kenschetsend 
dat het gewest, waar de risico's van atoombases 
rechtstreeks moeten gedragen worden in « unitaire 
staten », niet even rechtstreeks profiteert van de 
inkomsten die daaruit voortvloeien. Daarop o.a. 
hebben de Schotse nationalisten ongetwijfeld wil
len wijzen. j 

onaangename herinnering 

Einde vorig jaar werd de Frans-Duitse oorlog van 
1870 herdacht, in maart was het de beurt aan de 
honderdste verjaring van de Parijse Commune (wel
ke verjaring trouwens tot controverses aanleiding 
gaf) 

Voor de Bretoense nationalisten biedt het «eeuw
feest » de gelegenheid om de tragedie van Conlie 
te herdenken. Op 7 maart werden op de begraaf
plaats van Conlie bloemen neergelegd aan het ge
denkteken van « l'armée de Bretagne » en werd 
een gedenkplaat met Bretoense tekst aangebracht. 

In 1870 meldden zich 60.000 Bretoense vrijwilli
gers bij het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog 
(die door Napoleon III werd uitgelokt, wat nogal 
vaak eens wordt « vergeten »). Dit vrijwilligers
leger stond onder het bevel van generaal de Kera-
try. De voorlopige Franse 'regering wantrouwde 
echter de Bretoenen, weigerde het derhalve te be
wapenen en legerde het in een moerassig terrein 
nabij Le Mans gedurende de ganse winter van 
1870-71. Een buikloopepidemie decimeerde dit leger 
van « chouans ». 

Daarover leest men in Franse — en Belgische - • 
schoolboekjes natuurlijk niets. 



12 WU • 3-4-71 

twintig 
« handgeschreven » 
regels 
aan de bazis 
van herontdekking 
van jan van eyck 

Dat hair .-
ockerachtich grau grijs... 

Dat onderste vanden vorhoefde 
tusschen den ouge sanguinachtich 
hoven ten hairwair bleicachtich 
Die wratte purperachtich 

Den appel vanden ouge 
aire naest den swarten 
hruyngeelachtich Jnd omtrent 
aire naest den witten hlauachtich 
.. Dat . geelachtich 
Dat witte ouch geelachtich 

Die nase hruynsanguinachtich 
geli]c den kinhac of den 
wangen Die lippen zere witachtich 
purper Die stoppelen vanden harde 
wal grijsachtich 
Die kinne roedachtich 
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Jan van Eyck wordt algemeen als een van de grootste vernieuwers 
uit de geschiedenis van de schilderkunst beschouwd. Deze Prins van de 
Vlaamse schilderkunst heeft de glorieti jd van de 15de-eeuwse schilder
kunst in de Nederlanden ingeluid. Alleen reeds om de onvergankelijk
heid van zijn genie zou hij het nageslacht geboeid hebben, maar er is 
méér. Rond de figuur van de grondlegger van de Vlaamse schilders
school heeft zich inderdaad in de loop van de voorbije vi jf eeuwen een 
schare kunstkenners opgesteld die zich met het « probleem Van Eyck » 
bezig hebben gehouden. Het is een probleem dat steeds meer in vraag
tekens uiteenvalt. De verwarring rond de naam van de gebroeders Jan 
en Hubert van Eyck, die tot op heden blijft bestaan, kan hierbij mis
schien nog de minst grote genoemd Want of deze twee al dan niet 
samen het wereldberoemde hoofdwerk, nl. « De aanbidding van het Lam 
Gods », hebben gepenseeld, is een kluif voor kunstkenners die des te 
minder het afknagen waard blijkt te zijn in de mate dat men de auten-
tieke schilderwerken van Jan van Eyck kan bewonderen. Zij zijn inder
daad stuk voor stuk meesterwerken van portrettering, van detaillering, 
van scherpe observatie en realisme. 

In de catalogus, die werd uitgegeven bij gelegenheid van de ten
toonstelling van een twintigtal kleurdiapositieven van werken die we
gens een dokument of door een naamtekening ofwel op zuiver stilisti
sche gronden al of niet met zekerheid aan van Eyck kunnen toege
schreven worden, en die op zondag 19 april van vorig jaar te Gent haar 
reis doorheen Vlaanderen begon, schreef de ontwerper ervan het vol
gende • « Het " probleem van Eyck " is ontstaan uit het falen van ver
scheidene disciplines • de kunstkritiek is er niet in geslaagd het aan
deel van twee schilders in het Gentse altaar te onderscheiden het taal
kundig onderzoek is er niet in geslaagd de historische waarde van het 
kwatrijn ( * ) met zekerheid *•(= bevestigen of te ontkennen — het na
tuurwetenschappelijk onderzoek evenmin De ontdekking van Eyckiaan-
se miniaturen in het befaamde Turijnse gebedenboek heeft het vraag
stuk niet vereenvoudigd, vooral niet omdat — wellicht ten onrechte — 
beweerd werd dat de handen ,/an Hubert en Jan aldaar beter te onder
scheiden zouden zi|n Het gevolg van deze verwarring is geweest dat 
een aantal panelen met Eyckiaanse kenmerken, doch zonder naamte
kening, door diverse auteurs aan Hubert worden toegekend. Deze uit
eenlopende toeschrijvingen hebben aan deze schilder een " gezamen
lijk oeuvre » bezorgd dat in hoge mate heterogeen is en de superlatief 
van het Gentse kwatriin met meer verdient. 

{-k) «De aanbidding van het Lam Gods», 
dat in de Vydt-kapel van de Stw 
Baafskatedraal te Gent bewaard 
wordt, wordt door een kwatrijn op 
de lijst van de buitenluiken toege
schreven aan de gebroeders van 
Eyck 

Tenslotte heeft het ontbreken van 
historische en picturale bewijzen een 
aantal kunstkenners, waaronder zeer 
vooraanstaande, ertoe gebracht het be
staan van Hubert te betwijfelen of deze 
figuur categorisch naar het rijk van d^ 
legende te verwijzen En A.L. Diericl^ 
de auteur van deze regels en zelf een 
vooraanstaande kunstkenner, voegt ep 
onmiddellijk aan toe • « Deze oplossing 
is door haar eenvoud wel aanlokkehjl^ 
doch naar onze mening bij de huidige 
stand van het onderzoek niet verant
woordt Wellicht kan het samengaan van 
alle methodes nog nieuw licht brengen ». 
Onder deze metoden zouden wij o.nu 
het aanwenden van fotografische tech
nieken willen noemen, waarvan thans 
door de h Dierick zelf gebruik gemaakt 
wordt om tot een juistere kennis te ko
men zowel van Jan van Eyck zelf als 
van de werken die aan hem worden toe
geschreven. 

de beroemde onbekende 

Paradoksaal zouden wij Jan van 
Eyck de beroemde onbekende durven 
heten. De h. Dierick, die ongeveer drie 
jaar geleden van de katholieke Univer
siteit van Leuven de opdracht kreeg om 
de nieuwste fotografische technieken 
op de werken van Van Eyck toe te pas
sen, weet ons in dit verband te vertel
len dat — bij wijze van voorbeeld —• 
en in de meest onmiddellijke buurt van 
de St.-Baafskerk te Gent mensen wonen 
die het ongeëvenaarde « Lam Gods y 
nog niet eens hebben gezien, terwijl er 
anderzijds in Berlijn de konservatoil 
van het Staatliche Museen leeft, die be
weert : « Ik heb de taal van uw schilders 
geleerd, omdat ik het aan hen verplicht 
was ». Deze man spreekt inderdaad Ne
derlands. In het Museum De Arta te Boe
karest hangt een schilderijtje, waarop 
een goudsmid geportretteerd is Het 
werkje, dat amper zo groot is als een 
postkaart, werd aangelDracht op een 
verhoogde plaats Het is de bewaakster 
die er de h Dierick attent op maakt, 
dat het schilderij bewonderd dient te 
worden vanop een afstand van mini
mum 4 m. Een inwoner uit Dresden, 
waar zich o m. de zilverstifttekening 
van Kardinaal Albereati bevindt is er 
als het ware verbaasd over, dat Dierick, 
die in Gent woonachtig is, dagelijks 
het hoofdwerk van de meester kan gaan 
beschouwen « Woont u werkeliik in 
Gent ' » zou deze man herhaald hebben. 

Maar wie is Jan van Eyck dan wel, 
dat wij hem zo enorm hoog schatten ? 
Naar plaats en datum van zijn geboorte 
hebben wij nog het gissen, en dit werd 
dan ook reeds vrij veel gedaan. In de 
geschiedenis vinden wij zijn naam voor 
het eerst terug in de rekeningen van het 
hof van 's-Gravenhage, die de vermel
ding bevatten van drie betalingen aan 
Jan de Schilder, dit voor schilderwerk 
dat niet nader aangeduid wordt en lo
pend over de jaren 1422 tot 1425 Dat 
het hier Jan van Eyck betreft, zou blij
ken uit het feit dat op 19 mei 1425 Jan 
van Eyck in de rekeningen van de her
tog van Boergondié aangehaald wordt 
als de nieuwe hofschilder en dat daarbij 
wordt vermeld dat hij voordien schilder 
was bij Jan van Beieren, graaf van Hol
land, die gestorven is in 1425. Volgens 
sommigen — de h Dierick kleeft deze 
stelling echter helemaal niet aan — zou 
de meester-schilder tijdens zijn verblijf 
in Holland als miniaturist hebben mee
gewerkt aan de getijdenboeken van Mi
laan en Turijn. Zeker is echter wel, dat 
de zogenaamde Johannes de Eyck de 
schilder en kamerheer is geweest van 
Ellips de Goede, die hem ook met lang
durige zendingen naar het buitenland 
belast heeft Hieruit zou dus wel blijken, 
dat de hertog van Boergondië geen ge
ringe dunk had van van Eycks schilder
kundig genie Overigens, in 1434 aan
vaardt de hertog het peterschap bij de 
doop van een kind van de schilder, ver
hoogt diens pensioen en schenkt, na zijn 
dood, een aanzienlijk bedrag aan de 
weduwe en haar kinderen. Dit was in 
juli 1441. 

talent 

Maar waarin schuilt nu het zo ge
roemde talent van Jan van Eyck ' Het 
is moeilijk het in slechts enkele lijnen 
m een keurslijf te persen, maar één as-
pekt van zijn genialiteit wordt alvast 
gegeven door de meest bekende Van 
Eyck-kenner, nl. MJ. Friedlaender, 
daar waar deze kunstkritikus beweert 
dat Van Eyck al de ambachten van zijn 
tijd heeft weten te assimileren. Wie het 
werk van Jan van Eyck aandachtig be
schouwt, komt onwillekeurig tot de vast
stelling dat hij zowel een architekt als 
een beeldhouwer, een verluchter van 
boeken als een textielwever, een wapen
en goudsmid als een vroeg geboren bo-
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tanicus zou kunnen geweest zijn Uit de 
werken van het artistiek wonder bhikt 
ontegensprekelijk, dat hij de toen be 
staande elementen van de bouwkunst 
onder de knie had dat hij de techniek 
van het luchtperspektiet beheerste, dat 
hij in belangmke mate heeft biigedra-
gen tot de ontwikkeling van de land
schapschilderkunst dat hii in de schil
dering van zijn portretten ongeloofliik 
haarfijn te werk gaat. en nog zoveel 
hoedanigheden meer Wie zijn werken 
tot in de details bekijkt, stelt vast dat 
van Eyck alle genres aankon En voor 
het perfekt verwezenlijken van zijn 
komposities had hij slechts enkele cen
timeters nodig, slechts enkele streepjes 
verf Het is alsof hij de onderwerpen 
die hij schilderde door een telelens 
heeft bekeken en ze dan heeft vastge

legd met de hand van een 7elf7eker 
chirurg. 

fotografische technieken 

Aan de hand van moderne fotografi 
sche technieken zou het nu mogelijk 
kunnen worden de studie van de wer 
ken van van Eyck grondiger dan dit 
voorheen gebeurde aan te pakken Men 
kan inderdaad niet alleen tot vergroting 
van details komen wat uiteraard een 
wetenschappelijke studie kan verge
makkelijken maar er kunnen nu ook 
nieuwe gegevens aan het licht worden 
gebracht. In dit verband wijzen wü er 
trouwens op, dat reeds een merkwaar-
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dig rezultaat werd bereikt door de sa-
menwerkmg van de h Dierick en de be
kende Pater Ampe van het Ruusbroec-
genootschap Zij zijn er namelijk in ge
slaagd — na de gebrekkige ontcijfering 
in 1908 door de Engelsman James Weale 
— als eersten een tekst geschreven door 
Jan van Eyck bijna helemaal te ont
cijferen Het betreft hier een zilver-
stifttekening op geprepareerd papier, 
die wordt aangezien als het kostbaarste 
dokument dat ons is overgebleven uit 
de Vlaamse schil derschool van de 15e 
eeuw Zij zou trouwens de enige teke
ning uit die tijd zijn die op meer dan 
stilistische gronden aan een kunstenaar 
kan worden toegeschreven Het geschil
derde portret van Kardinaal Albergati, 
dat thans te Wenen berust, is volgens 
Dierick zonder twijfel de uitwerking 
van deze tekening, terwijl het portret 
door een historisch dokument aan Jan 
van Eyck wordt toePekend Belangrijk is 
nu vooral dat het blad waarop het por
tret genaamd « Albersati » uit het Kup-
ferstichkabinett te Dresden getekend 
is ook nog twintig merkwaardige regels 
tekst bevat, geschreven met dezelfde 
stift en door dezelfde hand die de teke
ning uitvoerde, dus door Jan van Eyck. 
De nieuwe ontcijfering van deze tekst 
wordt door de h Dierick en oater Am
pe gegeven zoals u hem op bladzijde 12 
in kursief kunt lezen. 

gevolgtrekkingen 

Logischerwijze vraagt men zich nu af, 
welke de inbreng kan zijn voor de stu
die van van Eyck van dit Albergati-do-
kument, waarvan het eerste deel gele
zen en ontcijferd werd door Pater Am
pe het tweede door de h. Dierick en het 
derde gelezen en gedeeltelijk ontcij
ferd door de Engelsman Weale. Welnu, 
dit dokument is van belang niet alleen 
omwille van de scherpe observatie van 
Jan van Eyck, die er duidelijk uit blijkt, 
maar ongetwijfeld nog meer omwille 
van de taalkundige studie die er kan 
aan vastgeknoopt worden. 

Wijzen wij er duidelijkheidshalve op, 
dat de anatomische aanduidingen die 
van Eyck in zijn tekst genoteerd heeft 
precies op de hoogte zijn geschreven 
van het overeenkomstig lichaamsdeel 
op de tekening. Hieruit en uit een aantal 
details — om. dat van Eyck over niet 
minder dan 14 kleuren beschikt om het 
gelaat van de mens uit te beelden, en 
dat de meester twee (in de realiteit mo
gelijke) kleuren in de iris heeft ont
dekt — blijkt de bezorgdheid van de 
schilder om zijn model zeer natuurge
trouw weer te geven, alsook dat van 
Eyck de dingen om zich heen precies 
doorheen de ogen van een schilder be
kijkt. Verder blijkt oi overduidelijk, 
dat van Eyck een zeer systematisch in
gestelde geest bezat Want wat hij zeer 
snel op papier schijnt gegooid te heb

ben, bevat niets meer dan de essentie * 
er komt geen werkwoord in voor en er 
is geen enkel overbodig woord in te b&i 
speuren. Slechts onderwerp en hoeda» 
nigheidswoord zijn blijkbaar van be
lang. Dat hij met de tekst letterlijk de? 
delen van het aangezicht volgt, pleif'; 
ook voor zijn systematiek. 

Niet minder belangrijke elementen 
worden de kunstkenners, wordt d^ 
kunstgeschiedenis in de hand gespeeld 
Het is inderdaad van belang, te weteï 
dat Jan van Eyck met precisie te werB 
gaat bij het schilderen van zijn portret 
ten. Zo wordt bij wijze van voorbeeld 
het « huwelijksportret » uit LondejB 
door sommige kunsthistorici aangezietf? 
als een zelfportret van de meester, die't 
hier afgebeeld zou staan met zijn echt̂ il', 
genote, Margaretha van Eyck Het vooraf] 
naamste argument om deze tesis t é ' 
weerleggen kan nu gevonden worden i i ^ 
het feit, dat de bruid afgebeeld op hef"'> 
portret uit Londen blauwachtige ogen 
heeft, terwijl Margaretha van Eyck —• 
dit blijkt uit een authentiek werk —• 
ogen had die bruin van kleur waren. 
Het is precies de ontcijfering van de 
tekst geschreven door van Eyck en in 
Dresden te lezen die door de nauwkeurï-- • 
ge werkwijze die er aan ten grondslag 
ligt ons zekerheid verschaft, dat van 
Eyck zich bij het schilderen van zijn 
bruid niet in de kleur van haar ogen 
vergist heeft 

nog meer 

Er zijn echter nog veel méér resulta
ten bereikt en gevolgtrekkingen te ma?' 
ken uit het feit dat door middel van ul
traviolette lampen en speciale filters de 
tekst op de zilverstifttekening zo voor
delig mogelijk tot zijn recht kon ko
men. (Het zilver van deze tekening was 
inderdaad door langdurig exposeren 
veranderd in zilversulfide, m.a.w. e t 
was toen een bruine kleur tegen de ach
tergrond van een vergeeld stuk papier 
te zien, zodat het kontrast miniem was 
geworden) Zeker op taalkundig gebied 
kunnen we nog een en ander opsteken 
van de ontcijfering van een door van 
Eyck « handgeschreven » tekst Alhoe
wel de schilder sinds 1425 aan het hof 
van Filips de Goede was, waar in hoofd
zaak Frans werd gesproken, werden 
voor het Albergati-portret, dat wellicht 
in 1431 werd getekend, kleur-aanteke-
ningen gemaakt in de moedertaal Uit
gesloten is het hierbij, dat dit dialekt 
uit Vlaanderen (Oost- ot West-Vlaande
ren) of Brabant stamt. De ontcijfering 
zou nu kunnen beschouwd worden als 
de bevestiging van de traditie dat van 
Eyck van Limburgse oorsprong zou zijn, 
aangezien het d alekt zeer vee) Lim
burgse woorden bevat De omgeving 
van de MaasvMlei mogen wij als plaats 
van herkomst van de schilder dan ook 
niet uitsluiten Dr M Gvsselinp een 
voornaam taalkundige uit het Gentse, 
ontdekt zelfs enkele varianten van woor
den die op een meer noordoostelijke 
streek — meer bepaald Gelderland of 
de streek van Beneden-Rijn — zouden 
wiizen Moffelnk wordt nu door andere 
ontdekkingen van archieven de zaak 
definitief opgelost 

autentiek schilder 

Een laatste kleine omwenteling die 
de nieuwste fotografische technieken 
hebben teweeg gebracht, is het onttrek
ken van de miniaturen van Turijn, die 
aan van Eyck in het verleden werden 
toegeschreven Max Friedlaender. de 
reeds genoemde kunstkenner, poneert 
volgende stelling • « Als we aannemen 
dat van Eyck een miniaturist is ge
weest, dan worden zijn grote panelen 
minder belangrijk In het « Lam Gods » 
ligt in praktisch elke centimeter een mi
niatuur vervat. Van deze vaststelling 
vertrekkend, de stap zetten naar de hy-
potese dat men vroeg of laat Eyckiaanse 
miniaturen zou ontdekken, duurde dan 
ook niet lang. Miniaturen met Eycki
aanse kenmerken werden omstreeks 
1900 ontdekt te Turijn in een kostbaar 
getijdenboek, maar precies het aanwen
den van de fotografie heeft nu gediend 
om te bewijzen dat deze miniaturen 
(knappe) navolgingen, gewoon kopieën 
zijn. Hierover heeft de h Mare Sneyers, 
doctor in de kunstgeschiedenis, een en 
ander gepubliceerd in zijn proefschrift, 
dit in november van vorig jaar. Er zijn 
overigens ook louter historische argu
menten voorhanden om de zgn Eycki
aanse miniaturen naar de legende té 
verwijzen. Zij kunnen bievoorbeeld ten 
vroegste omstreeks de jaren 1445-50 
gedateerd worden, dus wanneer 
de meest beroemde Vlaamse schilder 
reeds dood was. Precies deze vaststelling 
is van enorm belang, want kunstkritici, 
kunsthistorici en andere wetenschaps
mensen of knappe amateurs weten nu 
dat het van Eyck-terrein afgebakend is. 
Jan van Eyck dient voortaan inderdaad 
niet meer verklaard te worden uit zijn 
miniaturen, maar « herdacht » aan de 
hand van een tiental zeker authentieke 
schilderijen. 

p.p. 

/ 
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de vrouw en de repressie 
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Alois Verbist en Htihertina Aretz op een amnestieavond, de zoveelste in de rij. 

gesprek 

met" weerstander 

alois verbist 

Wie Alois Verbist kent, weet dat hij de d ingen erui t f iap t 
li|k hij ze denkt . Deze jov ia le, rondborst ige man neemt 
inderdaad geen blad voor de m o n d . Je weet dadel i jk waar 
je aan toe bent. De str i jd voor amnestie, het helpen ver
zachten van de repressienaweeën zi jn voor deze dynami 
sche man een ware levenstaak gewo rden . Een levenstaak 
waarvoor hij zich met heel zi jn wezen inzet. Geen enkel 
aspect van de repressie ontgaat hem. Het verheugt ons 
dan ook tenzeerste, dat hij — én als man én als weerstan
der — de rol van de v r o u w in de repressiet i jd in zi jn 
ware verhoud ingen ziet en er een lans voor breekt . 

Niemand die de repressie 
van nabij ot van ver gevolgd 
heett zal ook maar eén ogen
blik betwijfelen dat de vrouw 
het zwaarste deel heeft gedra
gen Hiermede bedoelen wij 
met alleen de vrouw, die voor 
haar eerlijke overtuiging ach
ter de tralies werd gezet, maar 
vooral diegenen die alleen ach
terbleven. Vrouwen, die óf va
der ót echtegenoot of zoon in 
gevangenis of internerings
kamp hadden. Gestoten uit de 
maatschappij, alleenstaand voor 
het levensonderhoud blootge
steld aan alle mogelijke ver
nederingen en kleineringen. 
Uitgejouwd, uitgescholden en 
dikwijls nog afgeranseld als zij 
de schamele pakjes voedsel 
naar de gevangenen brachten. 
De harde stijd voor het naakte 
bestaan begrijpen alleen diege
nen tenvolle, die het aan den 
lijve gevoeld hebben Een on
dragelijke pijn temeer beteken
de het besef, dat de nieuwe we
reld waarin Vlaanderen emde-
Kjk een plaats zou vinden en 
waarin men te goeder trouw 
geloofd had, als een kaarten-
huisje m elkaar gestort was. 

te veel om te sterven 

Van officiële zijde tracht 
men vanzelfsprekend te bewe
ren dat de gevolgen van de 
repressie opgedoekt zijn. Tal
loze vrouwen zijn het bewijs 
van het tegendeel Zij. die ten
gevolge van de repressie we

duwe of gepensioneerd zijn. 
Dit met een pensioen iets te 
veel om te sterven Alois Ver
bist haalt het voorbeeld aan 
van een vrouw te Schilde wier 
man geslagen en geschopt werd 
m 1944 De lever werd onher
stelbaar beschadigd. Korte tijd 
nadien is de man aan de ge
volgen van deze vaderlandse 
behandeling gestorven De we
duwe is op het ogenblik meer 
dan 70 jaar en « leeft » van 
een pensioentje van ongeveer 
1 000 fr Zij heeft het geluk ge
zonde ogen te hebben, zo kan 
ZIJ een familielid helpen lam-
pekappen te maken Wat, in
dien ZIJ ook dat niet meer aan
kan ? 

Heel wat vrouwen die ge
huwd zijn m gemeenschap van 
goederen, zien zich voor het 
feit gesteld alleen maar de 
helft teruggekregen te hebben 
van de oorlogschade. Dit we
gens het mciviek zijn van de 
echtgenoot Hiermede het vroe
gere bezit terug opbouwen was 
een onmogelijke zaak Dit zijn 
een paar lukrake voorrbeelden 
uit honderden Iedereen kent 
er m zijn omgeving genoeg. 

Wij toetsen hier maar heel 
even het probleem. Zogauw al 
de elementen waarover wij be
schikken vervolledigd zijn, zul
len WIJ dit onderwerp uitdie
pen in de mate van het moge
lijke Temeer daar dit jaar de 
IJzerbedevaart in het teken zal 
staan van de vrouw en de re
pressie Uit elke provincie zal 
een weduwe gehuldigd wor

den : uit Antwerpen mw. Jan 
Timmermans, uit Brabant mw. 
J Grauls, uit Limburg mw. Th. 
Brouns, uit Oost-Vlaanderen 
mw G Lefèver en uit West-
Vlaanderen mw. Leuridan. 

Initiatief dat wij van harte 
toejuichen ! 

de kleine inciviek 

Het is vooral met het lot van 
« de kleine mciviek » dat Alois 
Verbist begaan is Hij is ervan 
overtuigd dat deze de gevolgen 
van de repressie niet is te bo
ven gekomen De meesten heb
ben zich aanvankelijk moeten 
behelpen met reiziger te spe-
le En dit met produkten die 
niet altijd renderend waren. 
Toen « Bond Zonder Naam » 
tijdens de vreselijke winter 
van '63 een hulp-actie op gang 
bracht voor de ouden van da
gen m nood, waren er heel wat 
repressieslachtoffers bij Meer 
vrouwen dan mannen, vermits 
één vrouw op drie er alleen 
voor staat. 

Alois Verbist is overtuigd, 
dat het leed van de vrouw in 
de repressietijd met geen maat 
te meten valt Daarom ook zal 
hij met rusten, evenmin als 
Huberta Aretz tot het laatste 
repressiespoor zal uitgewist 
zijn 

Een vrouwelijke eregroet 
voor deze man ! 

Natuurlijk zijn de Hindoes erg achterlijke mensen : ce 
weigeren hun koeien te slachten, je vindt er « wijzen % 
die zich in geen dertig jaar de nagels knippen of de ha
ren kortwieken, in het geheim krijgt de bloedige zwarte 
godin Kali nog haar mensenoffers en een meisje van de 
kaste der zittende pottenbakkers mag niet huwen met een 
jongen van de kaste der staande pottenfabrikanten... en 
dat alles is aan godsdienstfanatisme te wijten. 

Wij stellen heel tevreden vast dat bij ons de godsdienst
oorlogen voorbij zijn — Belfast is natuurlijk een uitzon
dering, niet ? — en dat wij ontwikkelde, verdraagzame 
schepsels zijn. 

En zie, komt daar nu dat Staphorst onze zelfgenoegzame 
gedachten weerom verstoren. Wij fronsen dan maar de 
wenkbrauwen als we vernemen dat, om der godsdienst 
wille, de bewoners vaccinatie afwijzen en dat er nu min
stens dertig kinderen in en rondom het beruchte dorp 
aan polio lijden. 

Staphorst ligt in het Noordnederlands Overijsel en eigen
lijk heb je er twee gemeenten : het eigenlijke Staphorst 
en het nabijgelegen Rouveen. De toerist komt er zelden, 
de mensen houden er niet van « vreemden » en dat zijn 
allen die niet tot het dorp behoren. 

Voor de folklore-liefhebber bieden de Staphorstenaren 
een schat aan klederdrachten en tipische gebruiken. De 
families leven er in sippe-verband : de hoeve van de 
kleinzoon ligt dicht bij de woonst van de grootvader en 
de vader heeft zijn boerderij naast die van zoonlief. 

Je ontmoet er gestalten in klederdracht van vroeger 
tijd : vrouwen en meisjes reigen zich in strakke keurslij
ven en dragen brede midi-rokken en hun hoofd tooien ze 
met een zedig kapje dat niets van het hoofdhaar vrij
laat een zeer deftige kledij, volledig in overeenstem
ming met de plaatselijke levensopvatting en etiek : want 
godsdienst en zeden bleven tot heden in strenge harnas
sen geprangd. 

De volksgemeenschap houdt het volksgerecht in ere. Een 
jonge man, die zijn meisje ontrouw wordt en met een 
andere wenst het leven in te gaan, wordt gedwongen 
zijn eerste liefde te beloven en dit in tegenwoordigheid 
van een paar honderd Staphorster mensen. Hij zweert 
eeuwige trouw onder protest en een paar dagen later 
trouwt hij toch zijn ware, maar tweede dulcinea. Het 
dorp aanvaardt dit, de gemeentelijke rechtvaardigheid 
kreeg voldoening. Berucht is het wagenrijden : wie zijn 
echtgenoot bedriegt, mag zich aan het volgende verwach
ten : een verontwaardigde massa haalt je op zekere dag 
of nacht uit je woonst en onder hoongeroep rijd je dan 
op een kar door het dorp, als een simbool van verdorven
heid 

Zo heeft Staphorst gewoonten behouden die voor twee
duizend jaar bij onze Germaanse voorouders schering en 
inslag waren. Maar uit de zeventiende eeuw leerden ze 

Staphorst 
een Hervormd geloof op zijn strengst : net als de orto-
dokse Islamiet geloven ze in een fatalistische onderwer
ping aan de wil van God : inentingen om ziekten te voor
komen, zijn bijgevolg uit de boze. Nu sterven de kinde
ren in Staphorst, omdat ze een bepaald prikje niét kre
gen. De volwassenen beseffen dat zij ergens hun nako
melingen onrecht deden en de edelgestrenge dominee 
hoeft zijn opvattingen te herdenken . In de naburige 
gemeenten heerst paniek en de kinderen staan in de rij 
voor de inenting. Omdat een bepaalde groep nog in vroe
ger tijd leeft, brengt zij een grote gemeenschap in ge
vaar Reken maar, de Hindoes zijn echt achterlijke men
sen. 

huguet te d .b . 

hilda u . ffgf nleuioe geluid van de lente kwam deze week over.. 



fouis-paul boon 

priester daens en de sociale strijd 
in het stadje aalst 
in de 19̂  eeuw 

L.P. Boon 

Hierna volgt het tweede deel 
van het gesprek dat wij hierover 
met Louis-Paul Boon hadden. 

Op bepaalde vlakken namen de 
socialisten en de Christene Volks
partij dus dezelfde opties ? 

Pieter Daens stelde aan alle 
partijen in Aalst voor boven hun 
eigen groeperingen uit een neu
traal komitee op te richten. Dit 
komitee zou trachten algemeen 
aanvaardbare oplossingen te be
reiken bij stakingen en bij andere 
conflicten. Dat was een voor die 
tijd merkwaardig voorstel. Maar 
de Katholieke werkmanskring zei 
onmiddellijk neen, de Liberale 
Werkmanskring zei ja maar liet 
het daarbij. Hierdoor bleef Pieter 
Daens slechts aangewezen op de 
medewerking van de socialisten 
die vertegenwoordigd werden 
door André Van der Meesch, een 
dagbladverkoper van « Vooruit ». 
Daens en Van der Meersch wer
den dus flinke vrienden. De sa
menwerking tussen die twee men
sen betekende ook de samenwer
king tussen de twee partijen. Tij
dens grote manifestaties voor het 
zuiver algemeen stemrecht — Pie
ter Daens mocht de inwilliging 
van die eis niet meer beleven — 
werden speciale vlaggen meege
dragen : groen en rood. De mas
sale samenkomsten hadden plaats 
in de zaal Concordia, lokaal van... 
de liberale werklieden ! De groen
rode vlag werd er op het podium 
gedragen, Pieter Daens en Van 
der Meesch en andere daensisten 
en socialisten hielden er redevoe
ringen en zwoeren eeuwige trouw 
aan de groen-rode vlag. Men 
noemde hen de groen-rode socia
listen. 

Vandaag de dag blijft men be
weren dat het Daensisme slechts 
enge plaatselijke betekenis heeft 
gehad. Helemaal onjuist is dit 
jammer genoeg niet, want de vij
anden van de Daensnartij waren 
voldoende sterk om deze volksbe
weging te vernietigen. 

Adolf Daens heeft steeds ernaar 
gestreefd de beweging nationaal 
en zelfs internationaal te maken 
en te organiseren. Hij had veel 
contacten met sociale leiders in 
andere streken van ons land en 
in het buitenland. Met abbé Pet
tier van Luik bijvoorbeeld. Die 
organiseerde de mijnwerkens en 
was nog vooruitstrevender dan 
Daens. Hij stapte met de socia
listen mee op in de 1-meistoet. 
Zoiets werd door priester Daens 
kategoriek afgewezen, voor hem 
was alleen de viering van Rerum 
Novarum zinnig. Maar dan zie je 
te Aalst die 1-meistoet uitgaan — 
een avondstoet, want verlet op het 
werk mocht natuurlijk niet — : 
de socialisten stappen op met rode 
ballonnetjes en de Daensisten met 
groene ballonnetjes. Ballonnetjes 
en kaarsjes, een lichtprocessie van 
socialisten en Daensisten. Dan 
komt Pieters aartsvijand Van de 
Putte in zijn « De Denderbode » 
aan het woord om te zeggen dat 
het weer eens een 1-meistoet was 
van socialisten en Daensisten. 
« De Denderbode » was het orgaan 
van « De Bokken », een politieke 
stoottroep die door Achilles 
Eeman werd gesticht. De stoot
troep heette officieel « De Bokke-
rijders ». In hun optochten droe
gen zij een bok mee vooraan. Nu, 
Eeman heeft nog andere stoot
troepen gesticht : « De Water
ratten » en « De Motten ». 

Pieter Daens die i.v.m. de 1-
meistoeten niet naar zijn broer 
Adolf maar naar de arbeiders 
luisterde, wimpelde in zijn bladen 
op humoristische wijze de aanval 
van « De Denderbode » af : ach 
voor die paar ballonnetjes min of 
meer ». 

Was het programma van de 
Daenspartij werkelijk nieuw ? 
Refereerde het niet naar sociale 
stromingen die bil het b«»gin van 
de 19e eeuw vooral onder kato-
liek<»n (wellicht minder te Aalst) 
roerden ? 

Die ideeën hingen in de lucht 
en werden het naargelang het pas
send leek al eens als pronaganda 
gebruikt. Wie de eigenlijke au
teurs ervan waren valt moeilijk 
uit te maken. De afschaffing van 
de bloedwet of loting werd vooral 
door de socialisten eeëist. Maar 
ook de Daensisten stelden die eis. 
Tvperend voor de Daensisten was 
een anti-militaristische instelling. 
Pieter toonde zich in zijn bladen 
ook vaak anti-koninssgezind en 
dan weer anti-republikeins. De 
Kongo-politiek van de Belgische 
koning was een doorn in het oog 
van Pieter. Dit verergerde natuur
lijk de haat van de Béthune die 
ersens een benoeming bij het Hof 
had bekomen. 

Achteraf beschouwd is het haast 
onvrklaarbaar dat de Daensnar
tij zich nooit in b'ok ^eeft gedis-
tansieerd van de Kerk. 

Omdat leden en leiders van de 
partij hoegenaamd geen gelijklo
pende idee hadden over het hoe 
en wat van hun partij. Omtrent 
een definitieve koersbepaling wa
ren de leiders erg verdeeld. In 
Gent had Verhaegen met de goed
keuring van de bisschop een anti
socialistische bond opgericht ron
dom het blad « Het Volk ». Wel
nu, voor sommige Daensisten uit 
het Aalsterse (bv. De Pelsmae-
cker) werd dergelijke stellingna-
me als ideaal aangezien, zij stuur
den voortdurend aan op een eigen 
progressieve vleugel in de schoot 
van de katholieke partij, met na
tuurlijk een eigen vertegenwoor
diger op de lijst van de katholie
ken. Anderzijds evolueerden pries
ter Florimond Fonteyne (Brugge) 
en Hector Planquart (van de Gent
se Daenspartij) tot een volstrekt 
anti-klerikalisme. Vooral Plan
quart overdreef. Uiteindelijk 
kwam hij voortdurend in botsing 
met Adolf en later met Pieter 

Daens. Planquart kon het niet 
verteren dat priester Daens op 
zijn sterfbed naar een verzoening 
met zijn bisschop streefde. Maar 
die priester deed dit tenslotte on
der de druk van de omstandighe
den. Aan dit dramatisch hoofd
stuk van het Daensisme heb ik 
ruime aandacht besteed in mijn 
boek 

Is het thans mogelijk, bijna 
driekwart eeuw na de feiten te 
Aalst, uit te maken wie de onge
lijke strijd uiteindelijk heeft ge
wonnen ? 

Stilaan kwamen ook in Aalst 
katolieken aan bod die tegenover 
de ouderwordende Woeste makke
lijker een vernieuwing in de ka
tholieke partij konden doordruk
ken Het waren o.a. Moyersoen en 
De Nayer. Net zoals ik dat deed 
tegenover de Béthune. toon ik 
veel respect tegenover die « nieu
we » figuren. Want een Moyer
soen heeft in stilte gewerkt voor 
een verzoening tussen de Daensis
ten en de katholieke partij, hij 
had oog voor het goed recht van 
de Daensisten. Maar het was toen 
reeds te laat voor de Daenspartij : 
Adolf was reeds enige jaren over
leden en de oude vermoeide Pie
ter wist echt niet meer waarheen 
met die zware erfenis. De Daens
partij raakte in een impasse die 
nooit meer zou eindigen. De jonge 
mensen die er aan bod kwamen 
(Victor Bocqué en Jan De Neve) 
konden het tij niet meer keren. 
Vooral omdat zij geen oog meer 
hadden voor de sociale problema
tiek. De overlevingskans zat er 
dus voor de Daenspartij niet meer 
in, vermits aan de doelstelling 
van de partij voorbijgegaan werd, 
vermits de interesse voor de co-
operatieven afwezig was enz. De 
Daenspartij werd toen in eerste 
instantie een vlaamsgezinde par
tij. De belangstelling voor een 
Vlaamse Gentse Universiteit do
mineerde. 

Laat ik alleszins beklemtonen 
dat de oude en geruïneerde Pieter 
Daens een soort standbeeld in de 
partij was geworden en dat de 
scheiding met de katholieke par
tij volledig was. Er is nooit een 

Priester Daens toen hij op 9 december 1894 volksvertegenwoordiger geko
zen werd. 

overwinnaar of een verliezer ge
weest. Alleen, de Daenspartij was 
verwaterd, zij was niet meer zoals 
Daens ze had gewild. 

Werd het een totale teleurgang? 
Hiertegenover neem ik een 

standpunt in dat velen mij kwa
lijk kunnen nemen. Maar ik wilde 
dat het een zo eerlijk mogelijk 
verhaal zou worden. 

Zo zijn we nu plots bij het na
woord van mijn boek gekomen. 
Na de dood van Pieter Daens 
(1918) neem ikzelf de pen ter 
hand. (Nota van de interv. : « Ja, 
ik, Multatuli neem de pen op. Ik 
vraag geen verschoning voor de 
vorm van mijn boek ») Ik vertel 
dat Pieters schoonzoon Van den 
Brulle na 1918 de kranten van 
Pieter opstelde. Van den Brulle 
was een activist, Pieter niet. Ik 
vertel dat de activist Planquart 
de opvolger van Pieter in het par
lement zou worden, maar dat hij 
geweigerd werd, net zoals nadien 
Van den Brulle om dezelfde re
den zou geweigerd worden, maar 
dat hij geweigerd werd, net zoals 
nadien Van den Brulle om dezelf
de reden zou geweigerd worden. 
Uiteindelijk werd oud-onderwij-
zer Van Opdenbosch aangeduid 
Die man zat vol goede wil, maar 
hij was te zwak voor een derge
lijk leiderschap. 

Toen stak het fascisme in Euro
pa het hoofd op. Intussen steeds 
die teleurgang van de Daenspar
tij. De jonge Daensisten De Neve 
en Bocqué verenigden zich eerst 
met de fronters, dit werd « Het 
Vlaamsche Front ». De laatste de
mocraten zuiver-op-de-draad als 
Van Opdenbosch en Vos vertrok
ken toen het VNV aan invloed be
gon te winnen. Dit was het ein
de van het autentieke Daensisme. 
Dat was in de dertiger jaren. 

Waar en in welke mensen leeft 
« een zeker Daensisme » nog 
voort ? 

Ergens leeft er nog een Daen
sisme voort, maar of het het echte 
Daensisme is durf ik niet verzeke
ren. Een dergelijke vaststelling is 
nu precies ook niet het doel van 
mijn boek geweest. Ik wou een 
sociale geschiedenis schrijven van 
de stad Aalst in de 19de eeuw. 
Die 19de eeuw eindigt bij het ein
de van de Eerste Wereldoorlog. 
Ik zei al eerder waarom ik het al
lemaal door Pieter Daens liet ver
tellen. 

Louis-Paul Boon en het Daensis
me... 

Mijn vrouw stamt uit een 
Daensistische familie. Ik zelf 
stam uit een liberaal-katholiek ge
zin. In mijn jeugd was ik nogal 
uitgesproken vlaamsvoelend. Toen 
ik ongeveer 15 jaar oud was sticht
te ik met een paar vrienden 
« Jong-Vlaanderen ». Maar 17 jaar 
oud was ik ook bij de stichting 
van de communistische partij te 
Aalst betrokken. De ideeën van 
Lenin trokken ons (die ook weer 
naïef waren) erg aan. Voor Vlaan
deren en voor onze sociale aspira
ties zat daar inderdaad muziek in. 
Maar toen verschenen in het 
Vlams Huis opeens die geldbussen 
« ter bestrijding van het commu-
Vlaams Huis opeens die geldbussen 
goocheld en bleven van dan af 
weg. 

Samen met pater Van Isacker 
was je voor een paar jaar te Aalst 
op het stadhuis paneellid in een 
forum over het Daensisme. Be
paalde mensen waren toen ont
goocheld over je inbreng in het 
forum. 

De waarheid hierover is deze : 
ik was totaal onvoorbereid, ik 
werd onverwacht gevraagd plaats 
te nemen naast een zo vlot spre
ker als pater Van Isacker. Echt, 
ik voelde me klein tegenover die 
pater Hij schrijft vlot, spreekt 
vlot.. Ik heb daar niet kunnen 
spreken zoals ik het had moeten 
en kunnen doen. ik pas eigenlijk 
niet op een podium. 

Welke weerklank verwacht je 
van je boek ? 

Vraagteken ! Ik maak me echt 
geen illusies daarover. Ik vrees 
dat vele mensen niet zullen lezen 
wat ze hadden willen lezen, dat 
zij zichzelf en hun opvattingen er 
te weinig zullen in terugvinden. 
Dat zal én bij socialisten én bij 
katholieken het geval zijn. Ten
slotte heb ik een eerlijk boek wil
len schrijven. 

frans-jos verdoodt 
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belgië: 

vangnet 

voor miljoenen vogels 

Regelmatig komen op de redakties van kranten en weekbladen moties 
en oersberichten over de vogelvangst in België en Europa. Ze zijn vaak 
niet mals geformuleerd en aan het adres niet alleen van de vogelvangers 
maar aan de officiële instanties die het nog steeds toelaten dat België het 
vangnet is voor miljoenen vogels De afzender van deze berichten is steeds 
liet Coördinatie comité voor de bescherming van vogels (CCBV) Alfo 
Smits, reeds bekend om zijn boeken en brochures o.a. over het Rivieren-
tof en andere oorden waar de natuur haar verminkt bestaan slijt, heeft 
nu aan de hand van persberichten die het CCBV hem verstrekte een ver
zameling bil mekaar geschreven van 22 natuurschetjes die als bedoeling 
hebben de aandacht van de lezer, vogelliefhebber of niet, te vestigen op 
het schandaal van de toegelaten vogelvangst in België. Iedere schets is 
een tekening van een milieu waarin de vogels hun striid op leven en dood 
aan het voeren zijn. De auteur heeft het ui teraard niet alleen tegen de 
vogelvangers maar ook tegen de gebruikers van allerhande sproeimidde
len in land- en tuinbouw. 

jnHifjfi- j ,- » f - f I' ' • 

Vlaamse koppen 
In dit Streuvelsjaar bij i itstek 

gaat hier een reproduktie var. een 
geschilderde Streuvelskop door Juli-
aan Eggermont, afkomstig van Heu-
le en die dus de man van het « Lijs-
t emes t » heel goed heeft gekend. Ju-
liaan Esrgermont is alti,1d zowat een 
buitenbeent,ie geweest, die heel zijn 
leven heeft geschilderd en dit jaar 
zeventig wordt. 

In 1969 exposeerde hij in het Vll-
lokaal 1302 te Kortri jk zijn werk : 
alles werd verkocht. Nu wenst hij 
een tentoonstelling te houden van 
zijn serie « Vlaamse koppen », por
t re t ten van Vlaamse voormannen zo-
a''̂  Tiorms, Van Severen e.a. van wie 
h i ' -'p meesten persoonlijk heeft ge
kend. 

Militant Vlaming — hij haalde in 
19X0 te leper de Belgische vlag van 
d<> Haüetoren en verving die door 
d" l.ponw — is hij een bijdehandse 
fi •M'>t,.̂ f, die we bij voorbaat met 
zijn « Vlaamse koppen » alle sukses 
wensen. 

Nuttig is het inleidend stukje waar in 
de auteur de belangrijkheid beklem
toont van de aanwezigheid van de vo
gels voor landbouw en volksgezondheid. 
Des te schrijnender is in het daaropvol
gende schetsje de onomwonden uiteen
zetting over de organisatie op kommer-
cieel vlak van de vogelvangst. Zo lezen 
wij dat er in het oosten van het land 
weiden verhuurd werden gedurende zes 
weken aan een prijs tussen de zes en 
negendui7end frank. Op vier km. grens 
werden 326 vogelvangers geteld... 

Alfo Smits t rekt vooral van leer te
gen de vogelvangers in de provincie 
Luik dat doorgaat als hét paradijs van 
de vogelvanger en dan het lijstje met 
de prijzen, dood of levend : lijster-dood 
tot 25 fr, goudvink tot 500 fr, pestvogel 
tot 800 fr. enz... 

We moeten toegeven dat er een bom 
informatie zit in deze 22 « verhaaltjes » 
die harde werkelijkheid zijn en waarbij 
je je afvraagt hoe het mogelijk is dat 
dit beschaafd land het nut niet inziet 
van de avifauna daar waa r alle europe
se landen reeds stelling namen ten 
voordele van de bescherming van de 
« gevederde vrienden ». 

Alhoewel de auteur beweert dat de 
bundeling geen enkele l i teraire preten
tie in zich draagt moeten we toch vast
stellen dat hij op zeer vlotte en haast 
poëtische wijze landschappen en dieren 
beschrijft, rpet kleurige toetsen die de 
situaties in elk van de seizoenen korrekt 
weergeven. In een van die hoofdstukjes 
handelt de auteur over de wetgeving 
inzake de vogelvangst en brengt hij een 
aantal gesprekken met vogelvangers. 
Het resultaat van deze gesprekken was 
dat meer en meer vogelvangers zonder 
toelating werken « Sunday Mirror », 
een Engels weekblad maakte een grote 
reportage over de vogelvangst in het 
meest « barbaarse » land van Europa. 
De reporter kwam met de ervaring van 
ziin carrière thuis : « Je hoeft geen 
vogels met een klomp dood te slaan. 
Dat is dwaas. Het is veel beter de vo
gels te doden met je hand ». De auteur 
voegt er nog aan toe ; « kopje verbri j
zelen ! ». 

In het beschrijvende stukje Vogels 
aan de voedertafel vertel t de auteur dat 
tussen 1 oktober en 15 november — de 
vangperiode — honderdduizenden keep-
jes gevangen worden om ze op de zwar
te markt , door de vogelvangers zelf ge
organiseerd, te verkopen.. . (De prijs
lijst zegt • keepjes (Noordeuropese 
vink) 10 fr.) 

Boven een van zijn verhaaltjes ver
k laar t de heer Smits « Toen dit stukje 
in de krant verscheen, was het nog rus
tig in het Peerdsbos » En dan komt het, 
een ontelbare reeks vogels met al de 
beschrijvingen van hun geluiden « tot 
een bedenkelijke kwanti tat ieve achter
uitgang ». In vrijbuiters in wintertooi 
handelt de auteur over de distelvink. 
Deze vogel die een zeldzame verschij
ning was in het Rivierenhof en die sinds 
1967 niet meer te zien is.. . 

En zo gaat de reeks verder, steeds 
meer naar de aftakeling toe. Zelfs voor 
wie het nut van de vogels niet inziet is 
het toch leerrijk dit boek te lezen, een 
aftakeling van kapitaal belang die aan 
de gang is, die voor de menshe'd drama
tische gevolgen zou kunnen hebben. 
Bvb. het tekort aan zwaluwen wil 
zeggen een niet meer indijken van de 
insekteneksplosies. Want het uitroe'en 
van deze kostbare en kosteloze insek-
ten- en plagenbestrijders « zou niet al
leen rampzalige gevolgen hebben voor 
de landbouw, maar voor de gemeen
schap in het algemeen ». 

Met deze pessimistische voorspelling 
eindigt Alfo Smits zijn « België, vang
net voor vogels ». 

Ergens hebben wij bewondering ge
kregen voor deze man omdat hij het 
opgenomen heeft voor de « zwakke
ren », tegen een nog altijd door de Bel
gische wetgeving gesteunde barbaars
heid, maar vooral vinden wij hem sim-
patiek omdat hij resoluut de kant van 
de beschermers van het leefmilieu koos 
en de handschoen opnam tegen een 
massa van wettelijk beschermde vogel
vangers. 

België : vangnet voor miljoenen vogels: 
Alfo Smits — Alfons Jeurissenstraat 39, 
2070 Ekeren - 60 fr op prk 318 Bank 
van Brussel, te Antwerpen, rek. nr. 
E/23/370367. 

• Het Belgisch Gemeentekrediet en het kul-
tureel centrum « Pro Civitate » richt van 2 
tot en met 30 april in studio 44, Passage 44, 
Kruidtuinlaan te Brussel een tentoonstelling 
in van de nationale wedstrijd, voorhehoudeni 
aan laureaten van het hoger secundair on
derwijs der plastische kuntsen • 

• De voorstellingskalender van de KVS 
Brussel omvat voor de maand april : « De 
zelfmoordenaar » van Erdman ; « De privee-
sekretaresse » van W.D. Home ; « De Spaanse 
hoer » van Claus ; « Tehuis » van J. van de 
Merwe ; « De zelfmoordenaar » en « Var
kens » van J. Arden door ZT Globe. Inlich
tingen en plaatshespreking tel. 18.39.40 • 

• « Het leven en de werken van Leopold U » 
van Hugo Claus door de Nederlandse Come-
die, die in gala zou vertoond worden op 6 
april in de KVS Brussel, gaat niet door. De 
officieel opgegeven reden luidt dat de zaak 
te duur uitvalt. Werkelijk ? • 

• Voor april programmeert de Beursschouw
burg Brussel : « Picknic » door het Gents 
Jeugdteater ; « De Bank in de tuin » door 
Korrekelder Brugge ; « Dood en verrijzenis 
van de heer Roche » door het Mechels Minia
tuur Teater ; « Stokkerlok en Millipilli » door 
het Jeugdteater Antwerpen ; « Voorlopig 
Vonnis » door Jozef Van Hoeck. Inlichtingen 
tel. 02/11.25.25 of 13.70.99 • 

K O R T 

E H 

B O N D I G 

• De Schuur, Zandkuil te 2420 Noorderwijk 
(Herentals) nodigt uit heden zaterdag 3 april 
op een avond met Willem Vermandere, de 
hard van bachten de kupe ; zaterdag 10 april 
Miek en Roel ; zaterdag 17 april, De Vlier ; 
en zaterdag 24 april Peggy en Donald. In
lichtingen tel 014/228.82. Eveneens in april 
tentoonstelling van kunstpoppen door kunst
handel « Domus » uit Mechelen. In mei is 
Ray Gillis met kartoons en in juni is Gijs 
Alhreghts te gast met tekeneningen • 

• In het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen : Jef Geys tot 18 april 
en van 2 april af Hugo Heyrman, twee jon
gere kunstenaars, die beiden hun opleiding 
genoten aan de Koninklijke Akademie voor 
Schone Kunsten te Antwerpen. Van 3 april 
tot 31 mei • « Men who make our world » : 
106 portretten van bekende figuren door de 
bekende kunstfotograaf Joessoef Karah • 

• Tof 12 september a.s. kan men in het Mw-
seum voor Oude Kunst te Bru.ssel, Regent
schapstraat 3, de tentoonstelling hekijken 
« Ze?;eTitiende-eeuiüse gezichten op Brussel », 
een keus van elf tekeneningen en negen schil
derijen : werken van Daniël en Theodoor van 
Heil, Willem van Schoor, Antoon Sallaert en 
Balthazar van den Bosch, tekeningen van 
Peter Bout en de merkwaardige Florentijn 
Remigio Cantagallina. Dagelijks van 10 tot 
17 u. 's maandags gesloten • 

• Simon Vestdijk, 
Nederlands « vaste 
kandidaat voor de 
Nobelprijs Litera
tuur » overleed en
kele dagen nadat 
hem de Prijs der 
Nederlandse Lette
ren (Nederland-
Vlaanderens hoog
ste literaire onder
scheiding) was toe
gekend. 

Enkele dagen la
ter overleed in 
Zuid-Afrika waar 
hij reeds lange ja
ren woonde de 80-
jarige Jan Greshof, 
dichter, joernalist, 
uitgever en essay
ist, die lange tijd 
(in navolging imn 
Karel Van de Woes-
tijne en Maurice 
Roelants) kultureel 
correspondent van 
Nederlandse bladen 
te Brussel was In 
Jan Greshof had 
Vlaanderen een 
geestdriftig bewon
deraar en fervent 
verdediger, in te
genstelling met de 
meeste huidige Ne
derlandse auteurs 
en joernalisten die 
als « Europe.se ze
denmeesters » reeds 
zoveel baarlijke on
zin over Vlaande
ren hebben geschre
ven 

Met de dood van 
deze twee schrij-
vers-dtchters onder
gaan de Nederland
se letteren een 

zwaar verlies • 
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pech 

Met de laatste Eurosongfestivalperi-
kelen is nog maar eens gebleken aan 
wat voor een dun zijden draadje sukses 
in de showwereld afhangen kan. 

Vorig jaar deze tijd was er geen mens 
jn den lande die ook maar bij benade
ring wist hoe Nicole Josy of Hugo Sigal 
er uit zagen. Sedert hun deelname aan 
Canzonissima echter neuriet zo wat 
iedereen « goede morgen, morgen ». 
Het simpatieke doch eerder fletse kop
pel heeft met een beetje geluk en een 
aardige dosis vakkennis jury en publiek 
ingepalmd. En te oordelen naar wat de 
andere 17 Eurovisie-landen naar Dublin 
hadden ingestuurd zou het dansende 
koppel niet eens zo'n belabberd figuur 
slaan. De rest is precies een snotterro-
man van een negentiende-eeuws auteur 
met volle bakkebaarden. Want welke 
vreselijke ziekte velt inamers het jonge 
onschuldige, veelbelovende wicht ? 
Precies, zij krijgt de geelzucht. 

Persoonlijk voelen wij heel veel sim-
patie voor Nicole Josy die wij kennen 
als een lief en vriendelijk kind. Maar 
de manier waarop de zogenaamde ern
stige kranten dit nieuws brachten 
(Huib Dejonghe in « De Standaard » 

was weer een monument van banali
teit) lijkt ons toch een beetje te gortig. 
Want kijk eens, of Nicole Josy nu niet 
kan zingen wegens geelzucht, of als 
mijn buurman de bouwvakker niet op 
zijn stelling kan wegens reuma, waarin 
zit het verschil ? Eerlijk, wij snappen 
het niet. Onze diagnose is dan ook bij
zonder kort : Nicole Josy is arbeidson
geschikt wegens ziekte. In dit land zijn 
er dagelijks duizenden arbeiders in 
haar geval. Maar zij halen niet de front
pagina's van de kranten. 

nog een geluk 

Jacques Raymond is een slimme vo
gel. Hij is namelijk één van de weinige 
Vlaamse zangers die muziek kan lezen. 
Er zitten hier flink wat knapen in ons 
nationaal zangersgild die aardig wat 
geld verdienen met kwelen, maar die 
verder volslagen onbekwaam zijn om 
een sol ter grootte van een kerktoren 
van een fa te onderscheiden. Niet zo de 
heer Raymond. Die is muzikaal ge
schoold en kan om zo te zeggen een me
lodie zingen van het blad. Overigens 
een stille werker die niet zo dikwijls 
in het zonnetje staat. Nu zou de mop na
tuurlijk zijn als vanavond in Dublin 
Jacques Raymond en Lily Gastel met 
de. Europese palmen zouden gaan lopen. 

ei kuneigeros 

« Ween van spijt en gooi uw kroon 
naar Sneyssens ». Deze tekst van Ro-
denbach moesten wij als kind reeds uit 
het hoofd kennen. Opnieuw aan deze 
woorden gedacht vorige zondag bij de 
vijfentwintigste aflevering van « Wij, 
Heren van Zichem ». Deze reeks was 
nochtans goed begonnen. Maar een 
stompzinniger, smakelozer en minder 
televisie-genieke aflevering als deze 
hebben wij in al die jaren tv-joernalis-
tiek nooit meegemaakt 

Wij ergeren ons allang niet meer over 
markante slordigheden van het soort 
als die welke wij kregen bij een dood 
meneerke Parmentier. Bij de eerste 
shot af lag het lijk met de mond akelig 
open en een paar sekonden later was 
heel dat lichaamsdeel netjes dicht. 

Akkoord, Dora Van der Groen en Jo 
De Meyere akteren goed. Maar daar
mee is dan ook ongeveer alles gezegd. 

Onze Paaswens voor regisseur Mau-
rits Balfoort : een heus Hagelands hoe-
vetje in of rond Zichem. Maar dan moet 
Maurits wel beloven dat hij daar in 
peins en vree zijn dagen zal slijten en 
geen voet meer in een tv-studio zal zet
ten. Want de mogelijkheden van dat me
dium heeft hij nooit begrepen. 

improvizatie 

Wat wij tot nog toe gezien hebben 
van de nochtans met veel tam-tam-ge-
roffel aangekondigde Magellaanuitzen-
dmgen is ook niet om naar huis over te 
schrijven. Zelden zagen wij een doku-
mentair programma dat zo oppervlak
kig was als dit. Producer Piet Van de 
Sijpe moet dringend opnieuw te voet 
door Vlaanderen. Dan zal hij misschien 
snappen wat het verschil is tussen inte
ressant tv-materiaal en beeldvulling. 
Of zou het dan toch waar zijn dat heel 
deze Magellaan improvizatie is van het 
laatste ogenblik en dat zelfs belangrij, 
ke technische vergaderingen slechts op 
het allerlaatste nippertje gehouden 
werden. 

goede week 

In de dagen die aan het Paasfeest 
voorafgaan zendt de BRT-Vlaamse tv 
in vijf afleveringen « De Handelingen 
der Apostelen » uit. Oordelend op wat 
wij van deze serie te zien kregen, lijkt 
het wel dat hier interessant filmmate
riaal aanwezig is. Helaas voor de meeste 
kijkers nog in zwart-wit. 

moef-iexien 
Zaterdag 3 april, BRT : 

13ul5 : Trefpunt. 
21u45 : Zestiende Eurosongfestival. 

Zondag: 4 april, BRT : 
13u30 : De landbouw in het jaar 2000. 
21u5ö : Dagboek van Europa, van 

Erasmus tot nu. 

Maandag 5 april, BRT t 
20ul0 : SOS-natuur, de biologische 

landbouw. 
20u35 : De heks van Haarlem, tv-spel 

naar F. Van Eden. 

Dinsdag 6 april, BRT : 
16u30 : Het verborgen leven der vos

sen, dokumentaire. 
19u05 : De restauratie van een Waals 

kasteel door Vlamingen. 
20u40 : Inconostace, Bulgaarse speel

film, interessant voor cinefie
len. 

Woensdag 7 april. BRT : 
21ul0 : De handelingen der apostelen, 

naar de evangelist Lukas door 
Rosselini verfilmd en door de 
BRT in drie afleveringen ge
bracht op woensdag, donder
dag (20ul5), vrijdag (20u30). 

Vrijdag 9 april, BRT : 
21u35 : Panorama, aktuahteit 

DE IDEALE COMBINATIE 
UW WiJNUMMER EN 

DE FABRIEKSPRIJZEN VAN 

SUCCES KLEDING MEYERS 
20% KORTING 

direct uitbetaald.., 
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winkelruimte met geweldige afdelingen Damesmantels — tailleurs en kleedjes, rok
ken, bloezen en tunieken, broekpakken en zelfs handtassen, een volledige verdie
ping speciaal voor uw kinderen — jongens en meisjes, de keus kommuniekostuum», 
en de meisjesmantels, en voor de Heren, duizenden kostumen, sportvestons en broe-

AADTWAAP RESTAURANT 
AARTSELAAR ^ L I N D E N B O S 

ken, en dan nog een gezellige koffie-bler Bar en een kunstsalon. Echt de uitstap naar 
Niel overwaard. Vergeet echter onderstaande Bon niet in te vullen en af te geven, 
want dan betaalt U 2 0 % meer, en dan is de pret er af, NIET IEDEREEN KOOPT BIJ 
ONS A A N DE FABRIEKSPRIJZEN DIE WIJ VOOR U MAKEN. Denk er aan.. . 

BON VOOR WIJ-LEZERS DIE RECHT GEEFT OP EEN GRA
TIS LIDKAART VAN DE V.Z.W. MEYERS SUCCES CLUB. 
EN DIE RECHT GEEFT VOOR ALLE AANKOPEN AAN 
FABRIEKSPRIJZEN. 

Naam : 
Straaf : 

Plaafs : 
Duidelijk invullen en afgever 1 aan uw verkoper I 

10 NiEL 
SUCCES KLEDING MEYERS 

A. DE LANCLESTRAAT 4 — 
Tel. (03)78.11.44 en (03)78.35.39 

Open alle werkdagen van 9 tof 20 u. - Zaterdags tot 18 u. 
Zon- en feestdagen steeds gestoten. 

B O O M A 

BAAN 1 bis -ANTWERPEN BRUSSEL-

^ ^ ^ ^ » 
SPOORV'EG 

5ch«<"i»* ̂ • ' "L STATIESTRA/5 

at 

St NIKLAAS 
VEMSE 

MMMim '"^IXm 

SUCCESKLEDIN( 

MEYERS 
RUIME PARKING 



18 
WIJ - 3-4-71 

van gewoon en edel bloed 

Jaak Lecoq kreeg een dezer dagen op een zeldzame manier on
der zijn grote voeten van een van zijn lezers. De Jaak had weer 
een « wreed » stuk gepleegd over de dankbaarheid der mensheid 
omdat de Pol Van Himst een vingerhoed van zijn edel bloed gra
tis voor niks had weggeschonken aan het lijdende mensdom. De 
moedwillige lezer merkt kribbig op dat hij, en zijn kollega's, al 
éénenveertig keer een pint bloed hebben gegeven, dat de Jaak 
daar nog nooit een woord heeft over geschreven, en dat hij dat 
astemblieft ook niet zou doen, maar dat hij, de lezer, zich af
vraagt waarom er zoveel tralala moet gemaakt worden als de 
« offisjelle idollekens » zoals de Pol of de Eddy-ge-weet-wel of de 
Jacky eens een publicitair gesteken doen. Wij zouden daar niet 
veel op te zeggen hebben, maar de Jaak speelt het klaar om te 
eksplikeren dat het maar heel « zjust » is dat zijn lezer bloed 
tapt in stilte, en de vedetten in gloriol. Ge moet het maar kimnen, 
nespa. 

klubs blijven baas 

De algemene vergadering van de Belgische atletiekfederatie 
heeft verleden week het o zo moede hoofd gebogen over enkele 
moeilijke problemen. Een eerste en betrekkelijk gemakkelijk 
was dat van de leeftijdsgrenzen voor de verschillende kategorieën. 
Zij werden aangepast aan de in Europa algemeen gangbare. De 
tweede kwestie was die van de kalender der organizaties. Hierin 
werd enige orde — en beperking — gebracht. Het derde probleem 
betrof de overgang van atleten van de ene klub naar de andere, 
ï o t hiertoe behoorde de atleet, eens zijn aansluitingskaart gete
kend, met lijf en ziel aan zijn klub, en zonder haar toestemming 
reen kwestie van ergens anders te gaan lopen. Het uitvoerend 
komitee had bepaalde voorstellen gedaan — wij hebben het daar 
vroeger over gehad — om het slsteem te versoepelen. De klubs 
hebben die voorstellen verworpen. Zij willen « meester » blijven 
over hun leden. De omvang van de « kweddelen » die zij zich 
daarmee op de hals zullen halen, zal later kunnen gemeten wor
den. 

verantwoord ? 

Wij lazen dat minister Parisis zich bereid zou hebben verklaard 
het projekt te steunen om de auto-omloop van Francorchamps te 
moderniseren, gedeeltelijk zelfs te verleggen. Een gedeelte van 
de bestaande installaties zou behouden blijven in een vaste om
loop van 10 km. De onkosten zouden om en nabij de 100 miljoen 
belopen. Wij zijn geen ekonomist, en weten niet of een dergelijke 
^mloop de mensen uit de streek jaarlijks 25 miljoen zou opbren
gen, zoals de voorstanders van het plan beweren. 25 miljoen lijkt 
ons namelijk veel. Maar dat dergelijke omloop in die ekonomisch 
toch niet erg ontwikkelde streek inderdaad zijn belang heeft, 
daar kunnen wij wel inkomen. Het komt ons echter voor dat men 
eerst eens nuchter moet gaan tellen, eer men die 100 miljoen er
tegen aan gooit, om na te gaan of er geen meer renderende wijze 
is om de streekbewoners een helpend handje toe te steken. Er 
tnoeten toch betere ekonomische infra-strukturen zijn, zelfs afge
stemd op toerisme, dan een autoömloop, en met de omloop van 
Zolder en Nijvel is er in ons land toch ook niet direkt zo'n grote 
behoefte aan. Ernstige studie lijkt ons dus hier geboden. 

gelijk heeft-ie 

Wij lezen dat ze zeggen dat 
ze zeggen dat het schijnt dat 
Lambert bij Klub Brugge zo 
een beetje « kweddelen » 
zoekt, in die zin dat hij « op
slag » vraagt. Hij wil namelijk 
zo veel verdienen als de bui
tenlanders in zijn klub. Als hij 
die opslag niet krijgt, zou hij 
zijn transfert naar Waregem 
vragen. Wij stellen dit alles 
in een straffe voorwaardelijke 
wijze, omdat wij ook niet we
ten of er iets van waar is. Het 
zou ons zelfs een beetje ver
wonderen dat Lambert, die al 
zovele jaren het beste van 
zichzelf geeft bij Klub, nu in
eens de « malkontente » zou 
gaan uithangen. Maar, als het 
waar moest zijn, en als er in
derdaad zo iets moest zijn als 
bevoordeling van de buiten
landse spelers, dan zouden wij 
Lambert geen ongelijk kunnen 
geven. Wij hebben dat sisteem 
van eigen spelers die « nestel 
afdraaien » en van vreemde 
spelers, die de centen opve-
gen (ook in de basketsport bij
voorbeeld), altijd met een 
scheef oog bekeken, en dat zal 
niet zo rap veranderen. 

pronostiek 

De voetbalkompetitie sukkelt 
ook alweer stilaan naar haar 
einde toe. Er blijven nog zes 
wedstrijden te spelen. In de 
hoogste klasse staat Standard 
aan de leiding, met twee pun
ten voorsprong op Brugge (en 
tien op Anderlecht, maar dit 
slechts pro memorie). Beide 
ploegen hebben nog kans op de 
titel. Brugge moet nog spelen 
tegen Lierse, Standard, Union, 
Antwerp (thuis) en Beerschot 
en Beveren (uit). Standard 
speelt thuis nog tegen Ander
lecht en Crossing, en gaat nog 
naar Beveren, Brugge, Lierse 
en Sint-Truiden. Wij vinden 
het programma van Brugge 
iets lichter dan dat van Luik, 
en als de wedstrijd Brugge-
Luik eindigt op een overwin
ning van de thuisploeg, lijkt 
het ons niet uitgesloten dat 
Uiteindelijk de titel naar het 
Minnewater zou gaan. Als wij 
ons ook eens aan een prono-
stiekie mogen wagen : wij tip
pen op Brugge met één punt 
voorsprong. 

weeral rouw 

Een paar weken na de dood van « Jempi » Monseré 
werd de ploeg van Flandria-Mars weer hard getroffen. 
Verleden zondag vond de vrouw van Erik Leman de dood 
in een verkeersongeval. De wagen, bestuurd door Erik, 
botste met geweld tegen de wagen van de gebroeders De 
Vlaeminck, aan de oprit van de E3-weg te Lokeren. De 
renners waren slechts licht gekwetst, maar voor mevrouw 
Leman was het. zoals gezegd, fataal. Voor Erik is het vre
selijk, maar ook voor de De Vlaeminck's, nu al de tweede 
keer in zo korte tijd van dichtbij betrokken bij een dode
lijk ongeval bij hun ploegmaten, zal het zwaar aankomen. 
Ach, de koersen gaan verder, en ongelukken zullen al
tijd gebeuren. iVIaar men moet er toch rekening gaan 
mee houden dat de renners, als opgejaagd wild kris-kras 
door Europa gejaagd, auto in en vliegtuig uit, grote ri
sico's lopen, en dat bij ons weten die risico's niet altijd 
op behoorlijke wijze gedekt zijn. Ook voor hen zou het 
o.i. wel wat rustiger-aan kunnen. 

ro zeker ? 

In « Les Sports » schreef Jaak Lecoq naar aanleiding 
van het ongeval Monseré : « Wie een verwittiging, ook 
als deze door een burger wordt gegeven, in de wind slaat, 
is een blaaskaak, een onverantwoordelijke, of minstens 
een onvoorzichtige. Niemand heeft het recht, ook niet als 
hij zich gekrenkt of haastig voelt, afsperringen te door
breken, en aldus de dood met zich mee te voeren ». Als 
wij het goed begrijpen meent god de Jaak dat de dame, 
tegen wiens auto Jempi te pletter reed, primo de ver-
wittingen (auto met opschrift voor de renners) in de 
wind sloeg en secundo et ergo schuld heeft aan de dood 
van de renner. Nochtans reed zij uiterst rechts, en lang
zaam, en zegt, bij ons weten, de wet nergens dat men 
elke keer als men een auto met een plaat « wielerkoers » 
ontmoet, moet stoppen, als er voor de rest geen uitleg 
wordt gegeven. O.i. zou de Jaak beter, zoals iedereen, het 
rechterlijk onderzoek afwachten, vooraleer lichtzinnig-
weg met een soort hetze te beginnen. Tenzij hij zich ook 
geroepen acht « schuld en boete » te bepalen. 

er was altijd sport ( 3 ) 

Utilitaire sport 
middeleeuwen: 

Tijdens de vrome (nou ja. .) 
middeleeuwen kreeg de sport een 
totaal andere dimensie. Het de
primerende geloofsleven van de 
middeleeuwen beschouwde al wat 
des lichaams was, als slecht, als 
zondig. Het is dus licht te begrij
pen dat de antieke opvatting van 
« een gezonde geest in een ge
zond lichaam » niet standhield. 
De geest primeerde, het lichaam 
moest onderworpen zijn. Deze 
geesteshouding is niet vreemd 
aan het feit dat de geneeskunde 
bij voorbeeld heel de middeleeu
wen door geen vorderingen maak
te. Integendeel zelfs. En hoe zou 
men in zulke tijd iets als sport 
gaan beoefenen, met het oog op 
het welzijn van dat verwerpelijke 
ding, dat het lichaam was, van die 
bron van zonde en ellende en 
verdoemnis ? 

Kende men dan geen vormen 
van sport ? Beslist. 

Men kende de steekspelen, de 
jacht, de schuttersfeesten. Echter 
mogen deze niet beschouwd wor
den als lichamelijke ontspanning. 
Zij krijgen in de middeleeuwen 
een duidelijk utilitair karakter. 

De eerste grote periode van de 
middeleeuwen, de feodaliteit, is 
een periode van gesloten land
bouweconomie, enigszins te ver
gelijken met het oude Sparta. 
Landbouwekonomie die afhanke-
lijk was van grondbezit. Een pe-
i'ode dus waarin het instrument 
om grond te veroveren of verde
digen, het leger, van het grootste 
belang was. Bijgevolg ook de op-
'"idmg tot soldaat of ridder. Tot 
(!" opleiding van ridder behoorden 

verschillende « sporten » zoals 
paardrijden, boogschieten, scher
men. Niet beoefend, zoals heden 
ten dage, bij wijze van ontspan
ning of als spektakel, maar zui
ver als voorzorgsmaatregel om het 
vege lijf te redden in de onver
mijdelijke kruistochten. In de
zelfde geest waren de steekspelen 
opgevat. Steekspelen die al eens 
ontaardden tot algemene vecht
partijen, en waarbij herhaalde
lijk doden vielen, soms met tien
tallen tegelijk. 

Ook de jacht had een utilitair 
karakter. De voedselvoorziening 
was op het domein, het centrum 
van het landelijk leven, gelegen 
rond de burcht, niet altijd zo 
schitterend, en de gevangen ha
zen en konijnen waren meer dan 
louter een jachttrofee. Het hoeft 
ons dus niet te verwonderen dat 
er zwaardere straffen voorzien 
waren voor het stelen of doden 
van een afgerichte valk, dan voor 
het stelen of doden van een lijf
eigene. 

Ook in de tweede grote periode 
van de middeleeuwen, de stede
lijke periode, merken wij iets ge
lijkaardigs. Dè sport, daar zijn 
de schuttersfeesten, waaruit de nu 
nog bestaande al-oude boogschut
tersgilden zijn ontstaan. Ook die 
schuttersfeesten waren in feite 
meer militaire opleiding dan wat 
we zouden noemen rekreatieve 
sport. 

De steden hadden immers ge
leidelijk bepaalde vrijheden afge
dwongen van de heren, op wier 
domein zij ontstaan waren. Eén 
van die vrijheden was het recht 
een eigen militie op te richten, 
om in geval van nood de stad te 
verdedigen tegen belegeraars. 
Men kende in de middeleeuwse 
stad natuurlijk nog geen « natio
naal leger » zoals dat nu bestaat, 
met dienstplicht voor alle bur
gers. Dat wordt pas in de 19de 
eeuw uitgevonden. Als de middel
eeuwse stad een eigen leger of 
militie wou hebben, dan moesten 
de poorters of burgers van de 

stad zelf maar soldaatje spelen. 
Zij werden gerekruteerd onder de 
leden van de ambachten (vooral) 
en de gilden (minder). Hun schut
tersfeesten waren zoveel als hun 
opleiding, hun training. 

Naast die utilitaire sport be
stond echter ook, alle zondigheid 
des lichaams ten spijt, het rekrea
tieve sport en spel. Ook de middel
eeuwse mens ontsnapte immers 
niet aan de algemeen menselijke 
behoefte aan lichamelijke trai
ning en ontspanning. Op het ein
de van de middeleeuwen zien wij 
overal verschillende soorten spel 
opduiken, eerst met loens oog be
keken door de « beteren », maar 
geleidelijk aan door meer en meer 
bevolkingsgroepen beoefend. Het 
zijn de spelen waaruit eigenlijk 
onze moderne sporttakken, zoals 

hockey, tennis, kaatsen, cricket 
e.a.m. zijn ontstaan. Natuurlijk 
werden zij toen nog niet beoefend 
in georganiseerd verband, of in 
kompetitieverband. Het gebeurde 
allemaal spontaan, zo maar voor 
de lol, waar tijd en plaats en ge
legenheid was, maar die kwamen 
er blijkbaar steeds meer, want 
die spelen werden stilaan in heel 
West-Europa populair. 

Zo gezien, zouden wij kunnen 
zeggen dat in de onsportieve mid
deleeuwen twee elementen van 
onze moderne sport aanwezig 
zijn : de sport als opvoedingsmid
del voor de soldaat — met dat 
doel nu nog in alle legers ter we
reld aangewend —, en de verre 
voorlopers van onze moderne 
sporttakken. 

(vervolgt) 

oploge 
304.354 
jaarlijkse 
kontrole 

ofadi 
2.100.000 

lezers 
hef weekblad 

van het gezin is éen 
zekere waarde in het 

Vlaamse land In 
volle ekspansie 
troonstmat 127 

1050 Brussel 
tel. 13 9170 
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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 i (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 
( l l -VI -71) 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestiel 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 CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochfbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

fel. 051/612.84 
( l -XI I -71) 

« PIET POT i> 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

(bij Suikerrul) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

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

Bezoek « Casthof 
DE VEERMAN i> 

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

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

ian '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 s 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel 59.75.86 

CORTHALS 
Kattestraat 20 • Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

Blijft gij 
doof, Vlaming ? 

We vroegen : 
BOYCOT FRANSKILJONS I 
STEUN VLAAMSE FIRMA'S 

1 kg. nettopr. 164 fr. th. best. 
of 2 kg — 1 0 % 295 fr. spoorw. 
of 5 kg — 2 0 % 656 fr. terugb. 

Topkoffie - topvoordelig 
Ook van 150 fr, min % 
1 of 2 kg. kan toch ieder 

bestellen I 

KOFFIE HAWAII 
Groot-Bijgaarden T. 02/52.60.55 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelling van 

uw installateur. 
Residentiele 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark - 9990 Maldegem 

Tel. 050/715.29 

Hotel - Restaurant 
CAFE BREUGHEL 

Volpens. 210-230 F - 31 kam. 
de Smet de Naeyerlaan 141 

T. 050/416.37 - 8370 Blankenb. 
Uitbater : Tersi Julien 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vijfwegenstraat 13 - Izegem 
Tel. 051/316.23 

Kost minder dan U denkt ! 
4.000 tevreden klanten in 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

MODERNE WOONKULTUUR 

EURO-DOMI 
gordijnstoffen Ploeg, Gardisette 
tapijten Desso - geschenken. 

Kruidtuinlaan 6 - Brussel 
tussen A. Max en E. Jacqmainl. 

Tel. 18.17.17 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE • AEG - LINDE 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRiESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. buiten de Kathelijnei». 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer d a a 
1.000 verschillende verlichting» 

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTWEL » 

A. Versweyveld - Trollin 
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirelli 
Kindermeubelen 

«TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58 
Herentalsebaan 351-353 

2100 DEURNE 

Voor een zwembad, voor een 
goede grasmaaier. Firma 

N.V. LODE DE COCK 
Machelse steenweg 1-5 - Hove 

Tel. 55.47.64 - Open zaterd. 6u. 

I ^ l j f l , Vlamingen, 
• « • J ! vraag GRATIS ADVIES 
^L^gi voor uw hypotheek-

^ » ' ' leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakf met ons I 

De rubriek 
aanbevolen huizen 

kent sukses ! 
Voor 380 f r. per maand 

kri jgt U vier regels 
tekst, 

door U op te maken. 
Vier inlassingen 

voor een spotprijs ! 
Bef. 03/30.48.99 

of schrijf 

ANTWERP 
PUBLIC RELATIONS 
Hof ter Schrieckl. 33 

2600 BERCHEM 
Antwerpen 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - 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 - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 

KURT EDELHAGEN 
DUITS TOP T V ORKEST 

komt op 1 mei in 
DORTMUND THIERBRAU K O N T I C H 

op 2 mei in 
DORTMUND THIERBRAU HULSTE 

Plaatsreservatie in alle THIER-BRAU-HOVEN 
• 

Tony WiPP - Werner MULLER - Herwin LEHN 
Deze drie Duitse toporkesten komen in mei, juni en juli 

in de Thier Brau Hoven 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad : 1 0 % korting 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
lAAR DIENSTBETOON 1951 • 1971 20 

Ziekteverzekering voor 

Dagvergoeding 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

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

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - TeL 03/32.73.05 (2 I.) 
Brabant : E. ]acqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN-f^ ZEKERHEID-1-DIENSTBETOON 

mm MMl 
Wflffil lIliiPiBflïï 
KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

3R0KI1 
mmj 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WINKELINRICHTINGEN 

ca VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ÉTN JEÜIpSÉN PVBA De\A/lnterstraat24 
Borgerhout/Antwerpen Tel'.: (03) 36.11.35-36.59.31 

Inlichtingen: Duitse dienst voor Toerisme,Luxemburgstraat 23 - 1050 Brusse 
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PERS 
spiegel 
De landbouwstorm die over 

Brussel raasde heeft nog gedu
rende dagen natril l ingen gehad 
in de voornaamste kranten en 
weekbladen. Met ui teraard de 
echos tot op het parlementaire 
vlak. De interpellatie van Ludo 
Sels waarin het ontslag geëist 
werd van de ministers Heger 
en Harmegnies kreeg verdien
de aandacht. Zwaardere storm 
raast ondertussen over Benga
len, waar de schending van het 
elementaire recht op zelfbe
schikking voor ieder volk weer 
eens leidt tot de brutaalste 
wandaden van de heersers, die 
alleen het «recht van de sterk
s te» kunnen inroepen tegen 
het Bengaalse nationalisme. 

gazet van antwerpen 

Dat de Volksunie-eis tot ont
slag van minister Heger en de 
bijgevoegde eis van Ludo Sels 
tot ontslag van minister Har
megnies meer dan gegrond wa
ren (en in vroeger jaren als 
elementair politiek fatsoen zou 
beschouwd zijn) kunnen voor 
een nuchter lezer volgende uit
treksels bewijzen, genomen uit 
de beschouwingen van deze 
krant bij de landbouwinterpel-
laties van dinsdag in de kamer. 

«De vraag is trouwens, of de 
minister van Landbouw zelf 
niet te weinig heeft aangedron
gen. Het is zo gemakkelijk zich 
te blijven verschuilen achter 
de Komi'iissie om zelf geen di-
rekte verantwoordelijkheden te 
moeten nemen. En het parle
ment, hier, naar huis sturen 
met het doekje voor het bloe
den, dat de motie van de Ka-
m.er niet uit het oog wordt ver
loren, is ten slotte retoriek, 
waaran niemand enig houvast 
heeft. 

•i>De h. Sels, daarin bijgetre
den door de h Massart (FDF), 

Vlaanderen ; morgen 

Op 8 april e.k. om 20 uur 
organiseert het Dosfelinsti
tuut, erkende instelling voor 
volksopvoeding, e e n ge-
spreksavond over « vakbond: 
establishment of revolutie », 
te Sint-Niklaas. 

D e z e bijeenkomst die 
plaats heeft in het kader 
van een regionale cyclus 
gaat door in de zaal « Mer
cator ». Stationsstraat 24. 

Een paneel van drie men
sen (vakbond, permanent 
komitee Limburg en Mijn-
werkersmacht) verlenen hun 
medewerking. 

Geïnteresseerden kunnen 
h i e r a a n deelnemen door 
storting van de bijdrage van 
25 fr. op prk. nr. 60.07.95 van 
de Heer .T.P. Maes, Verdur-
mestraat 6, 2700 St. Niklaas. 

heeft geprotesteerd tegen het 
gebruik door de rijkswacht van 
de gangbare traangasgranaten. 
Het is reeds de tweede maal 
dat ze een dodelijk slachtoffer 
maken, omdat ze veel te zwaar 
zijn. Er bestaan lichtere traan-
qasbommen, van Amerikaanse 
makelij, met een kartonnen 
omhulsel. De rijksivacht zelf 
heeft er reeds om gevraagd, dat 
die tuigen zouden worden ge
bruikt. Maar ze blijken te duur 
te kosten. 

»Te duur om mensenlevens 
te sparen ? » 

het vrije waasland 

Van de Vrije Tribune van dit 
belangrijke streekblad maakte 
Nelly Maes op een stevige ma
nier gebruik om het Volksunie
standpunt tegenover de boeren-
nood flink te onderstrepen. 

« Voor de boeren is de EEG-
landbouwpolitiek een echte 
ramp aan het worden. Indien 
het huidig prijzenbeleid wordt 
voortgezet, is het gevaar voor 
een Europese boerenopstand 
niet denkbeeldig. Vooral de be
toging te Brussel heeft alle 
ogen geopend. 

»Het departement van de 
Landbouw is nochtans sinds 
jaar en dag in handen van de 
CVP, die in Vlaanderen steeds 
heeft gerekend op de boeren en 
op hun kinderen. Als volksna-
tionale partij zal de Volksunie 
nooit dulden dat op een deel 
van ons volk sociaal-ekonomi-
sche massamoord wordt ge
pleegd. 

»De Volksunie staat aan de 
kant van de verdrukten. Van
daag zijn dat de boeren. De 
schijnheiligheid van de CVP, 
noch de wansmakelijke insi
nuaties van de BSP, noch de 
superwinstmakers van de PVV, 
zullen de VU van haar plicht 
afhouden. Daarom pleit de 
Volksunie in het parlement 
voor een gëindékseerde kost-
prijzenberekening voor de 
landbouwprodukten. Gekop
peld daaraan, eist zij steun
maatregelen voor de familiaal 
uitgebate bedrijven en een de
gelijk sociaal statuut voor de 
blijvers en de wijkers. 

»De boeren kunnen op de 
Volksunie rekenen.» 

la Wallonië 

Verzet zich krachtdadig te
gen de reaktionaire stemmen 
die opgaan om van de boeren-
betoging gebruik te maken om 
de vijs van de «s terke s taa t» 
nog wat meer toe te draaien. 
Libre, Soir, we weten waar die 
luidop-dromers zitten. 

« Het is duidelijk dat de jong
ste boerenbetoging te Brussel 
koren op de molen is van reac
tionairen, die elk argument 
aangrijpen om progressieven 
en volksbewegingen in te dij
ken. Zij hebben nooit kunnen 
verdragen dat de regerende 
klassen door de straat werden 
overroepen. 

»De eerste stap is intimida
tie. De «Libre Belgique » no
digt daar alvast toe uit wan
neer zij vraagt of het niet 
voordelig zou zijn een nog in
drukwekkender repressieappa
raat op straat te brengen als 
afschrikkingsmiddel, zodat de 
aanwezigheid ervan alleen al 
voldoende zou zijn. Vervolgens 
vraagt men, zoals in «La Der-

DORTMUNDER THIERBRAU 
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nière Heure » al gebeurde, dat 
alle manifestaties in Brussel 
zouden verboden worden. 

» Alsof elke inperking van de 
vrijheid van de burger niet zo 
meteen ook een aantasting is 
van de democratie ? » 

knack 

En resoluut neemt Boeren-
frontvoorzitter Van Kerkhoven 
de verdediging op zich van het 
familiaal bedrijf dat de rugge-
graat moet blijven van de land
bouw in ons land en niet kunst
matig mag verstikt worden. 

« Waar mijn mening is het fa.-
miliebedrijf nog steeds het eni
ge verweermiddel tegen mono
polisering die zowel in het na
deel van de consument als van 
de producent zou uitdraaien. 
Wij verzetten ons met klem te
gen het plan Mansholt. omdat 
het aanstuurt op de oprichting 
van grootbedrijven die buiten 
de financiële en andere moge
lijkheden vallen van de norma
le gezinnen. De vorming van 
gespecialiseerde grootbedrij
ven is niet verantwoord De 
ganse bevolking zou er immers 
onder lijden. Daarom zijn wij 
voor de radicale afschaffing 
van alle toeslagen bestemd 
voor de oprichting van onper
soonlijke, niet-familiale bedrij
ven of zogenaamde integraties. 
Alleen soepele kredietverschaf
fing van familiale bedrijven 
onder normale voorstelling van 
borgstelling is verantwoord. 
Als de specialisatie doorge
voerd wordt, waarnaar men 
van overheidswege steeds meer 
streeft, tekent men het doods
vonnis van ontelbare familie
ondernemingen. 

» Ook grootscheepse coöpera
ties vallen bij de h. Vankerck-
hoven niet in goede aarde : 
«Coöperaties kunnen wel een 
drukkingsgroep vormen, maar 
het kleine familiebedrijf wordt 
er meestal in verstikt Een 
coöperatie kan slechts positief 
zijn, als én afnemer én land
bouwer erin vertegenwoordigd 
zijn Wij houden het nog altijd 
bij het kleine of middelgrote 
bedrijf dat in de toekomst leef
baar zal blijven als het niet 
kunstmatig onleefbaar wordt 
gemaakt.» 

pallieierke 

Formuleer t in verband met 
de boerenbetogingen iets wat 
wellicht vele Vlaamsgezinden 
gedacht hebben toen het gehuil 
van de Brusselse kranten op
ging. 

«_ Kijk naar de schoolstrijd, 
herinner u de koningskwestie. 
Ook toen werden dingen ge
daan die allesbehalve konform 
waren met de burgerlijke mo
raal van orde en fatsoen, maar 
Leopold UI en Collard die luid
ruchtig en hardhandig werden 
wegbetoogd verdwenen inder
daad van het toneel. Welke les 
in efficiency steekt daar niet 
achter voor ons Vlamingen ? 
Ook wij zijn naar Brussel ge
gaan. Eenmaal, tweemaal en 
we hebben het dan opgegeven. 
Wij hebben weliswaar Brussel 
doen beven van verontwaardi
ging, maar nooit van schrik. 
Meer nog zelfs, tijdens onze 
marsen kwamen ze ons tarten 
op de Brusselse stoepen: « Keer 
naar uw dorp ! ». Vorige week 
dinsdag is er niemand durven 
buitenkomen om de boeren met 
een gelijkaardige uitnodiging 
en uitdaging tegemoet te ko
men. 

» Nog eens. dit is geen op
roep tot geweld op kapotkJop-

dossier limburg (1900-1970) 
DE GROTE STAKING 

door Toon Van Overstraeten 
inleiding door Geraard Siegers 
156 biz. (20 fotopagina's) : 80 fr. 

Wie dit unieke document nog niet bezit kan het bestellen 
door storting op prk 920280 van de Vlaamse Vrienden 
van de Westhoek, De Panne. 

perij. Hef is alleen een vast
stelling. De betogers van de ko
ningskwestie, de protesteerders 
van de schoolstrijd en de boe
ren van vorige week haalden 
een stuk oogst binnen ». 

het boerenfront 

De kursiefjesschrijver in dit 
weekblad heeft nu ontdekt wat 
de betekenis moet zijn van het 
« groene front ». Het heeft al
lemaal iets te maken met zak
jes, die groen uitslaan en waar
om de gendarmen de boeren zo
maar laten passeren zonder 
blazen. 

« Dat is het », zei Benooïke. 
« Onze Lowie wist niet wat dat 
betekende, maar met naar die 
vergadering van de melkboeren 
te gaan weet hij het .. ». 

» Hebben ze hem dan daar 
in een zakje doen blazen ? » 
vroeg ik. 

»Kontrarie». zei Benooike, 
«kontrarie. Hij heeft daar een 
pint gedronken en die kostte 
twaalf frank. En dan is hij 
eens naar 't pissijn geweest en 
dat kostte drie frank. Dat was 
vijftien frank voor zo éne bin
nen en buiten, zei onze Lowie; 
of drie liters melk van 38 gra
den. Daarom. Verstaat ge da t '» 
« Neen », zei ik. « Hij had daar 
toch geen groen a.'iem. van die 
één pint ? » « Kontrarie zei 
Benooike. « maar ze klapten 
daar altijd maar over het groe
ne front. En dat alle boeren 
moesten meedoen. En daardoor 
wist onze Lowie het. Voor de 
gendarmen is dat Omdat de 
gendarmen het dan kunnen 
zien. wan die weten het. En 
dan laten ze u door zonder te 
blazen ». 

» Mp't een groene vlag ? » 
lachte ik. 

» Groen vlag... » zei Benooi
ke. « gij wilt met alles spotten. 
Maar wat ik zeg is serieus, 
want het bestaan al lang. Maar 
onze Lowie wist niet waarvoor 
het diende. Hij had dat al ge
zien, vroeger, dat de gendar
men de ene auto deden stoppen 
en de andere niet. Die met een 
B op hun wagen niet. Hij dacht 
toen dat het was omdat dat 
sveciale Belgen waren Maar 
vu weet hij hoe dat ineen zit : 
die B is van boer. en daardoor 
weten de gendarmen dat die 
toch nipt kunnen amen blazen, 
met rfri'e Titers melk voor één 
pint bier ». 

de standaard 

Deze schets toont aan dat 
overal de natuurl i jke reaktie 
van een volk moet loskomen 
als het in zijn taal en kui tuur 
geminacht en tegengewerkt 
wordt. Wij weten ondertussen 
dan ook dat de Bengaal Rabin-
dranath Tagore voor de heer
sers van Pakistan ook al een 
inciviek was. 

« Hef uiteenvallen van Pakis

tan kan echter niet alleen wor
den teruggevoerd tot publieke 
en economische factoren. Er 
zijn ook ras- en taaltegenstel-
lingen. De Bengalen die Oost-
Pakistan en een deel van 
Noord-Oost-India bevolken be-
zitten een sterk cultureel supe
rioriteitsgevoel, dat voor de 
eerste wereldoorlog nog werd 
versterkt toen de Bengaalse 
dichter Rabindranath Tagore 
de Nobelprijs ontving. Het is 
kenmerkend dat het centrale 
Pakistaanse mili tair regime 
nog in de jongste tijd de Ta-
gore-cultus in Oost-Pakistan 
zocht in te perken. 

» Anderdeels bleek de Islam 
minder een bindteken te zijn 
tussen oost en west. De Oost-
Pakistani vonden in hun gods
dienst geen oplossing voor de 
concrete sociaal - ekonomische 
problemen waarmee zij werden 
geconfronteerd ». 

de volkskrant 

En naast de kulturele ver
drukking is er steeds de ekono
mische achterstelling en finan
ciële scheeftrekking van he t 
heersersvolk tegenover de ver
drukte volksgroep. Binnenlands 
kolonialisme verwijten ook de 
Bretoenen aan Pari js en prof 
Pinxten sprak ook van « Lim
burg, een kolonisatiegebied ». 

« Met een vanzelfsprekende 
regelmaat gingen de verdien
sten van Bengalen naar het 
westen : vonden de investerin
gen hun weg naar de projecten 
in het westen en werden de 
winsten die in Bengale werden 
gemaakt, overgeboekt naar de 
bankrekeningen in Karats ji, 
Lakore en Rawalpindi. En naar 
gelang de rijkdom zich opsta
pelde bij de kapitalisten in het 
westen, verarmde de massa in 
het westen, maar meer nog in 
Bengalen. De leiders van Ben
galen offerden vrijwel alles op 
voor de eenheid van Pakistan. 

» De eenheid van Pakistan 
werd het wachtwoord voor de 
absolute machthebbers in Ra
walpindi, voor de kapitalisti
sche bonzen in Karatsji. voor 
de grootindustriëlen en groot
grondbezitters in West-Pa.'ikis-
tan. Het wachtwoord en de be-
zioeringsformule voor schaam
teloze uitbuiting en wat Ben
galen betreft van een kolonia
listisch karakter ». 

w. luyten 
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bewegi 
antwerpen 

antwerpen (arr.) 
in memoriam 

Het arrondissementsbestuur 
en arrondis.raad-Antwerpen be
tuigen hun diep medevoelen, 
aan hun koUega en mevrouw 
Vital Peeters (Berchem), me
vrouw wwe. Peeters en acht
bare familie, bij het overlijden 
(28-3-1971) van hun dierbare 
vader en echtgenoot. 
KNS-voorstelling 

Dinsdag 18 mei e.k. zal het 
Antwerps KNS-gezelschap ons 
de vertoning brengen van het 
gekende stuk « August, August, 
August » van Pavel Kohout, 
onder de regie van Walter Til-
lemans. 

Genummerde kaarten reeds 
nu bestellen bij Vital Peeters. 
Apollostraat 47, te Berchem 
(tel. 03/21.46.24), of op het VU-
sekretariaat van Antwerpen-
stad, Wetstraat 12, Antwerpen 
(tel. 03/36.84.65). 

antwerpen (stad) 
kolportages 

3 april : zaterdagmiddag : 
doorheen Antwerpen Stad. Sa
menkomst aan lokaal T^rol, 
Nationalestraat 22 te 14 u. 30 
lentebal 

Vandaag 3 april houdt de af
deling haar Lentebal in het 
Hansahotel, Noorderlaan 97 te 
Antwerpen. Deuren 20.30 u. 
Inkom 40 fr. 
Ijzerbedevaart 

Raamaffiches en autoaffiches 
verkrijgbaar op het sekreta-
raat. 
vujo 

Vrijdag 9 april lokaal Bris
tol, Frankrijklei 19 : « Jeugd 
en Sindikalisme » om 20.30 u. 

balen - olmen 
halfvastenbal 

Ons bal van 20 maart kende 
een onverhoopt sukses. Er was 
veel volk en de sfeer was ge
weldig, zodat iedereen voldaan 
naar huis ging. 

De aanwezigheid van sena
tor Wim Jorissen, volksverte
genwoordiger Jo Belmans en 
een vertegenwoordiging van 
het arrondissementeel bestuur 
werd ten zeerste op prijs ge
steld ». 

broechem 
burgemeestersbal 

Zaterdag 8 mei 1971 in de 
Veiling der Kempen bal van de 
burgemeester (VU) met orkest 
Eddy Smets and his Amigo's. 
Medewerking van drie harmo-
nie's : VU-Harmonie Antwer
pen ; VU-Harmonie met Drum
band - Kempenland en Harmo
nie van Broechem met eerste 
optreden te Broechem van de 
Broechemse Majoretten. 

bornem 
vu-bBi 

Vandaag 3 april om 20 u in 
de zaal Alcazar, Puursesteen-
weg 25 te Bornem. VU-bal. Or
kest I VagamondL 

edegem 
huwelijk 

Vandaag, 3 april huwt ons 
gemeenteraadslid Vera Smedts 
met Luk Sermeus. Hartelijk 
gefeliciteerd ! 

Wij zijn aanwezig om 11 uur 
aan het gemeentehuis en om 12 
uur aan de Onzelievevrouwe-
kerk (Hovestraat). 
proficiat 

Twee bestuursleden werden 
verkozen tot partijraadslid : R. 
Dekeyser en L. Van Huffelen. 
L. Van Huffelen werd tevens 
t o t arrondissementsvoorzitter 
verkozen. Proficiat ! 
vujo 
• Vrijdag 16 april om 20 uur 
gezellig samenzijn in « Elzen
hof ». 
• Hartelijk dank aan allen die 
meegewerkt hebben aan de ak-
tie voor openstelling van het 
« Hof Terlinden ». 
• Wij zoeken nog steeds een 
lokaal ! Wie helpt ons ? 
dank 

De « Aktiegroep voor een 
groene rekreatieruimte » dankt 
allen die de petitie onderteken
den (± 1250) en die op 20 
maart deze petitie mee gingen 
afgeven aan de baron. 

protest 
Wij protesteren met klem te-

tegen de intimidatiepogingen 
vanwege de politie (in op
dracht van het schepencollege) 
tegen enkele leden van de Ak
tiegroep. Zij werden ten on
rechte geverbaliseerd omdat zij 
een niet toegelaten betoging 
zouden georganiseerd hebben. 

heist-op-den-berg 
vujo-bal 

Zaterdag 17 april om 20 u in 
de zaal Eden, Bergstraat te 
Heist-op-den-Berg. 

hoboken 
werf tocht 

Tijdens onze werftocht van 
21 maart werden op « Moretus-
burg » 60 nummers « Wij » aan 
de man gebracht. Een sukses 
in dit bij uitstek moeilijk be
werkbaar gedeelte van Hobo
ken ! 
vlaamse ziekenkas 

Stop met geld te vergooien 
aan de kleurmutualiteiten. 
Sluit aan bij de Vlaamse Zie
kenkas. Provincieraadslid Clem 
De Ranter, Steynstraat, 106, tel. 
27.72.78 is alle werkdagen ter 
beschikking van 19 u. tot 20 u. 

hove 
uitweg 

Onder deze hoofding ver
schijnt nu reeds gedurende 8 
jaar ons plaatselijk bladje. Om 
aan de informatiehonger van 
velen tegemoet te komen, 
trachten we «De Uitweg» veel-
vuldiger te verspreiden met ge
meentelijk nieuws « heet van 
de naald ». Onze redactexir 
scherpt zijn pen voor de goede 
zaak... maar de drukker werkt 
niet gratis. 

Een diskrete wenk : steun de 
propaganda-aktie van de Volks-
unie-Hove en spijs onze reke
ning nr. 1056/13/01182 bij de 
Kredietbank-Hove. (Postreke
ning Kredietbank nr. 102.83). 

lier 

« vlaamse » cvp-bsp-pvv, in 

de lierse gemeenteraad 

De Lierse VU-gemeente-
raadsleden maken er werk van. 
Dat bewezen zij tijdens de 
jongste raadszitting. Niet min
der dan 10 punten werden door 
hen op de agenda geplaatst, tot 
groot ongenoegen van de geel-
rode koalitie. De heren brachten 
niet eens de nodige beleefdheid 
op te luisteren. Bovendien wer
den alle VU-voorstellen — dik
wijls zonder debat — sistema-
tisch verworpen, hoe opbou
wend ze ook waren. 

Het sterkst was wel de hou
ding van de CVP die de motie 
ingediend door VU-fraktielei-
der Dr. Rik Bouwens tegen de 
«Vrijheid van het gezins
hoofd » te Brussel, verwierp. 

Deze motie luidde als volgt : 
« De Lierse Gemeenteraad ver
zoekt de Vlaamse ministers en 
parlementsleden met aandrang 
niet over te gaan tot het invoe
ren van de «Vrijheid van het 
gezinshoofd», daar dit als ge
vaar inhoudt de totale verfran-
sing van de hoofdstad.» 

Van de BSP (met Jos Magé 
op kop) en van de PVV hadden 
we niet anders verwacht, maar 
dat de CVP van Lier, die altijd 
zo haar mond vol heeft van 
vlaamsgezindheid, de VU niet 
steunde is nogal kras ! De echte 
Vlamingen in Lier zullen er 
ten gepaste tijd aan denken! 

merksem 

zondag 18 april 
De jaarlijske dr. A. Borms 

herdenking vindt ditmaal 
plaats op zondag 18 april van 
10 u\ir af in het Gemeentepark. 
De herdenkingsmis zal even
eens in het park plaats hebben, 
vlaams nationaal 
zangfeest 

Voor kaarten zich recht
streeks wenden tot ons be
stuurslid Jan Vinken, Akker-
bouwstraat 71, tel. 45.49.18, of 
anders bij Monique in den Tijl. 
Bij iedere bestelling het geld 
voor de kaarten bijvoegen 
a.u.b. 
afdelingsbestuur 

Wie belang stelt in de wer
king van onze afdeling, wie 
meent een handje te kunnen 
toesteken, wordt op verzoek 
uitgenodigd op de vergaderin
gen voor de kaderleden. Schrij
ven aan Toon Dewachter, afd.-
sekretaris, Houthultstr. 108 b. 

autozoektocht 
De VI. Kring Groeninghe 

doet een beroep op alle leden 
en simpatisanten van de VU, 
bezitters van een wagen, om 
deel te nemen aan de Tweede 
Toeristische Autozoektocht, op 
zondag 6 juni e.k. Wie wil mee
doen kan alle inlichtingen be
komen, Alb. Meuleman 22, tel. 
45.86.50. 

mechelen (stad) 
lentebal 

Vandaag 3 aprü, Lentebal 
van de afdeling Mechelen tn de 
zaal «Mechlinia» (terrein V.K. 
Mechelen, toegangspoort Klei
ne Nieuwendijk). 

mortsel 
leden-lentefeest 

Ons traditioneel geworden 
« privé-leden-lentefeest » gaat 
door op vrijdag 30 april e.k. 
(vooravond 1 mei) te 20 uur 

matthieuls beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^^^dg^ 
onze studiedienst 

lost uw woon
probleem gratis op 

(stipt) In zaal Hellemans, Eg
gestraat, 27 te Mortsel. Van bij 
het « lente-avondmaal » zal 
het orkest Jacky Sands ons een 
gezellige muzikale sfeer bezor
gen. Tombola en gezellige dans
avond ronden ons lentefeest af. 
sociaal dienstbetoon 

Steeds tot uw dienst staan 
volksvertegenwoordiger Rei-
mond Matheyssens, onze ge
meenteraadsleden Wim Claes-
sens, Jos Debackere, mw. L. De 
Ceuster en Jan Vandewalle. 

- — — '— I I 

Wilrijk 
schelde-dijiepian 

Tijdens de voorlichtingsver
gadering over het Schelde-Dij-
leplan is reeds gebleken, dat 
met het advies van de gemeen
teraad weinig rekening zal 
worden gehouden. De VU heeft 
derhalve niet aan demagogie 
gedaan door de bewoners van 
het Neerland opj deze gevaar
lijke toestand te wijzen. Hoe 
dan ook, de strijd dient onver
minderd voortgezet, want vol
gens de prof. « is het Neerland 
slechts één van de gevallen die 
de kommissie te beoordelen 
krijgt... ». 

dossier 
Onze studiedienst bracht een 

Schelde-Dijledossier samen, dat 
dat op aanvraag aan belang
stellenden wordt toegezonden. 
Te verkrijgen bij public-rela
tions Walter Decoene, Frans De 
Cortlaan 56, 2610-Wilrijk. 

brabant 

aarschot 
dansfeest 

Heden zaterdag 3 april 3e VU 
dansfeest in De Witte Molen, 
Herseltse steenweg, Aarschot. 
Vanaf 20u30 worden we opge
wacht door het orkest The Top 
Hits met praatvedette Paul 
Luyten en zangvedette Babe 
Pereira. 

brussel (arr.) 
kolportages 

Zondag jongstleden kolpor-
teerde het arrondissement 
Overijse. Aan deze kolportage 
namen deel senator Lode Claes 
en verschillende leden van het 
arr. bestuur. Meer dan 150 
nummers werden in nauwelijks 
een goed uur verkocht. Volgen
de kolportage te Roosdaal, op 
zondag 18 april e.k. Bijeen
komst om 9,30 u aan de kerk te 
Pamel. 

brussel west 
eerste vlaams bal 

Eerste Vlaams Bal van Brus
sel West heeft plaats op zater
dag, 24 april in de Feestzaal 
« Crossing », Normandiestraat 
te St Jans Molenbeek (tussen 
Karreveld en Simonisstraat). 
Orkest : Peter Philips. 

goolk 
meeting 

Dinsdag 6 april heeft in het 
lokaal «De Groene Poort» te 
Gooik een volksvergadering 
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plaats waarop verscheidene 
van onze parlementsledln het 
woord zuilen voeren. Alle 
vrienden en ss^npathisanten uit 
het Pajottenland welkom. 

heverlee 
feestmaal 

Zaterdag 24 april gaan we 
smullen in de gezelllige zaal 
«Parkrust» (Abdijdreef). Alle 
leden en sympathisanten zijn 
welkom. Deelname in de kos
ten 175 fr (vanaf de derde per
soon per gezin 125 fr). Daarna 
dansgelegenheid. Inschrijven 
voor 10 april bij Jan Vloe-
berghs, St Jojislaan, 12, teL 
27037. 

kraainem 
bal verdaagd 

Wegens belet van Jacques 
Raymond — naar Dublin als 
invaller — werd het voor he
den 3 april voorziene bal in de 
patronaatszaal verdaagd tot 
vrijdag 30 april, om 21 u. De 
reeds verkochte kaarten blij
ven natuurlijk geldig. 

zoekertjes 

GEVRAAGD 

bediende
chauffeur 

voor aflever, van bestellingen 
met Volkswagen-bestelwagen. 
Schrijven of telefoneren naar 
Coreman, Corneel Franckstr. 88 

2100 DEURNE - Tel. 03/21.84.28 

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

2. Jonge dame, 23 jaar, moderne 
humaniora, typiste, zoekt passende 
betrel<king 

3. Jonge dame, industrieel laboran
te, zoekt passende betrekking, 
liefst in het Antwerpse 

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

chelse. 

5. Gediplomeerde sociale en poli
tieke wetensdiappen 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., fuIK 
of half-time. Tel 02/79.41.59 R 42 

Voor Leuvense omgeving betrekking 
mogelijk voor daktylografe - kennis 
franse taai noodzakelijk. Kontakt 
via senator van Haegendoren, Gui -
do Gezellelaan 63 - 3030 Heverlee. 
Tel. 016/245.45. R 4 4 

Concierge zoekt betrekking te M e 
chelen of te Antwerpen. Schrijven 
of telefoneren senator Jorissen. R45 

Vlaams-nationaal gepensioneerd be
diende - omgeving Brussel - zoekt 
part-time werk. Beschikt over 
schrijfmachine en kan alle bureel-
werk. Ned. - Frans. Ook noties van 
Eng. + Duits. Zeer goed op de 
hoogte van internationaal vervoer, 
verzending en aankoop, ook buiten
land (doeanedokumenten, enz.) s 
Schrijven T. Beenders, Leuvenbaan 
39, Zaventem. Tel. 20.14.46. R 4 7 

Man, 45, zoekt passende werkge
legenheid in het Gentse voor on
derhoudswerken. Schr. blad onder 
KVD. R 48 

Helper off-setter zoekt werk in het 
Antwerpse. Schr. of bellen sen. Jo
rissen, Mechelen, Kon. Astridlaan, 
tel. 015/435.96. R 49 

Gevr. man. bediende ca 25 j . mod. 
of wet. hum. met enige handelser
varing voor verkoopdienst van kl. 
bedrijf met zeer gevarieerde techn. 
gamma, gevest, westrand Brussel. 
Schr. met levensloop en gewenst 
salaris aan blad onder nr R 50 

Dworp - bouwgronden, prachtige 
landelijke ligging. Zeer lage prijzen, 
langs autoweg op 10 min. van Brus
sel. Inlicht, gemeentehuis tel. 0 2 / 
56.55.05 of kom zelf • R 51 

k 4 
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leuven (arr . ) 
p lann ing kongres 

Alle afdelingen worden ver
zocht een ledenvergadering te 
beleggen om de kongresbeslui-
ten te bespreken. Amendemen
ten op deze besluiten moeten 
binnen zijn voor 19 april bij de 
arr. sekretaris. Deze zullen be
spreken worden op de arr. raad 
van 23 april, 
g e m e e n t e b e l e i d 

Studiedag over gemeentebe-
lefd GD zaterdag 17 aoril van 14 
tot 17 u in het Huis der Vlaam
se Leergangen te Leuven. Be
handeld w<^rden de begroting 
en de KOO. 

molenstede 
d?5nsfeest 

Derde lentedansfeest van de 
afdeling op zaterdag 17 april in 
de zaal Berkenhof. Turnhoutse 
baan, Molenstede. Een « aterna-
tief» dansfeest in de blauwe 
streek. 

st.-pieters-leeuw 

bal 
Eerste Volksunie-bal op za

terdag 8 mei e.k. in de zaal 
«De Jongen Deken», Rink te 
St. Pieters-Leeuw. Orkest : De 
« Fel Michielsgroep ». 

_ \ 

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) . 

vorst . kempen 
ledenfeest 

Zaterdag 3 april, algemeen 
ledenfeest, feestmaal gevolgd 
door gezellig samenzijn. Deel
nameprijs : 75 fr. Inschrijven 
bij de bestuursleden. 

oosf-vlaanderen 

balegem 
w e r v i n g 

De tweede kontaktvergade-
ring van maandag 29 maart bij 
Albert Feliers (Hof van Oran-
veertien dagen van huisbezoe-
nieuwe leden : opnieuw volgen 
veertien dagen van huibezoe-
ken, tot een volwaardige afde
ling kan star ten in Scheldewin-
deke. Oosterzele en Balegem. 

Nu reeds : afspraak voor alle 
medewerkers op dinsdag 13 
april in 't Hof van Oranje, te 
20 uu r ! 

aalst (a r r . ) 
sociaal d ienstbetoon 

Afdelingen die een speciale 
zitdag voor het invullen van de 
aangifteformulieren wensen te 
beleggen, kunnen hiervoor een 
beroep doen op steun van het 
arrondissementsbestuur. Stel U 
in verbinding met Willy Cob-
baut. Europastraat 55/3, Baar-
degem. tel. 052/354.52. 

d e i n z e 
doel t re f fende propaganda 

Ons tweede plaatselijk VU-
kontaktblaadje werd voor en
kele dagen gebust. Wij moch
ten ons verheugen in een gun
stig onthaal en ruime steun. 
Doe zo voert jongens, het be
wijst dat er een leemte moest 
aangevuld worden. 

destel bergen 
br iefwissel ing 

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

gavere 
kle inkunstavond 

Op vrijdag 16 april, 20 u., in 
kinema Valentino, Broekstraat, 
Gavere, treedt Willem Ver-
mandere op : anderhalf uur 
poëzie, humor en muziek. 

Kaarten aan 50 fr. en 30 fr. 
(jongeren en miliciens) bij : 
dr Meysmans (Melsen), Mark 
De Langhe (Gavere), Roger 
Van Gijsegem (Vurste) en Piet 
De Pauw. Eregast : mr Frans 
Van der Eist. 

kolpor tage 
Zondag jl. werden 320 num

mers verkocht ! Dank aan ons 
voltallig bestuur, en de vrien
den uit Gent, Melle en Merel-
beke (olv gemeenteraadslid 
Georges Van Gijsegem). 

werv i ng 
Ons ledenaantal, na de abon-

nemenienslag, gaat weer om
hoog : wie van de bestuursle
den haalt de «top » ? 

bestuur 
Donderdag 8-4 te 20 uur in 

café Mazoet, Asper, voor alle 
bestuursleden uit de 7 gemeen
ten. Afrekenen leden, kaarten 
kleinkunstavond. 

gent - eekio (arr . ) 

n ieuw arr. bestuur 
Het nieuw arrondissements

bestuur werd als volgt samen
gesteld : Voorzitter : J an Rit
zen; ondervoorzitter : Robrecht 
Destoppeleire; penningmees-
Ryckbosch; sekretaris : Jaak 
ter : Peter Dewit; organisatie : 
Albert Dezitter; propaganda : 
Kris Versyck; sociaal dienstbe
toon: Paul Van Grembergen. 

beweg ingswi jzer 

Het arrondissementeel be
stuur Gent-Eeklo wijst erop 
dat ingevolge beslissing van de 
parti jraad alle berichten be
stemd voor « Bewegingswijzer » 
via haar arrondissementele 
verantwoordelijke Robrecht 
Ryckbosch, Driesstraat 36 
Deinze 9800, moeten ingestuurd 
worden (tel. 09/76.21.79). 

vujo-gent 
Zaterdag 27 maar t jl. kolpor-

teerden we in de wijk Steen-
akker te Gent, de volgende 
zondagmorgen verkochten we 
« W I J » in de omgeving van 
het Sluizeken : in een mini
mum van tijd waren de 100 
stuks verkocht. Onze volgende 
activiteit grijpt plaats vandaag 
zaterdag 3 april, verzamelen in 
Tolhuislaan 17 om drie uur in 
de namiddag. 

vujo-st .amandsdberg 
Woensdagavond 24 maar t jl. 

waren meer dan twintig geest
driftige jongeren aanwezig bij 
de oprichting van deze VUJO-
afdeling Koen Van Menen en 
Willy Claes vertegenwoordig
den het arrondissementeel be
stuur VUJO en vertelden iets 
meer over de VUJO-werking. 

gent 

vanwege het bestuur 
Op onze bestuursvergadering 

van 25-3 werden de personen 
voor de verschillende gemeen
teraadscommissies aangeduid. 

Het afdelingsbestuur zou 
graag met een sterke afvaardi-
Merksem op 18 april deelne-
ging aan de Bormshulde te 
men. alsook aan de betoging in 
Brugge op 25-4. Voor deze bei
de manifestaties werd een bus 
ingelegd. Tnschriiven bij K i r e l 
Rigo. Peer.straat 129 Gent ^tel. 
?6.53.46) of in het lokaal Roe
land. 

heusden - destelbergen 

2de lentebal 

Wij verwachten veel Vla
mingen OD het 2de Lentebal 
van VU-Heu.cden en Destel
bergen op zaterdag 3 april te 
20 u. in zaal Maloertuus te 
Destelbergen (Dendermondse 
steenweg, aan E3 brug). 

Orkest • Mark Swing en zijn 
korps. Inkom 50 fr Verminde
ring voor grote gezinnen en 
groepen. 

merel beke 
7de lentebal 

Zaterdag 3 april paai In de 
zaal Reiïi. Hundelsemse steen
weg. Dorp ons 7de lentebal 

door. Ditmaal speelt het orkest 
« Eddy Brun Stars » ten dans. 
Inkomprijs : 50 fr. jeugd : 30 
fr. Deuren om 20 u. 30. Eerste 
dans om 21 u. 

de g r i f foen 

Zondag 4 april trektocht aan 
zee met heenroute over de be
faamde t rekroute door onze 
wakkere groep de Griffoen. 
Bijeenkomst 5 vóór 9 uur aan 
de vier wegen. Hundelgemse 
stwg 482. Wij ver t rekken stipt 
om 9 uur en brengen knapzak 
en e.v.t. laarzen mee. 

spreekbeurt 

Vrijdag 9 april om 20 uur 
stipt in « Het Wijnhuis» Hun-
delgemsestw 286 spreekt Louis 
De Lentdecker over Drugs, ge
weld en kriminaliteit in het 
eerste gedeelte en als tweede 
de aktuele zaak Irma Laplasse, 
Inrichters : de plaatselijke 
V.O.S.-afdeling. 

de weerga lm 

Ons derde nummer van dit 
jaar werd huis aan huis in de 
gemeente besteld. Dit nummer 
brengt zoals destijds beloofd 
eeu uitgebreid verslag over de 
jongste gemeenteraadszitting. 
Het kontaktadres voor St-
Amandsberg is : Michel Lippe-
velde, Antwerpse Steenweg 
423, St Amandsberg. 

vujo- ledeberg - gent-

b rugge - heusden -

merebeke 

Werd officieel opgericht op 
donderdag 25 maar t jl., in aan
wezigheid van provincieraads
lid Oswald Van Ooteghem. 
Koen Van Menen en Huguette 
De Bleecker waren hier aanwe
zig en gaven uitleg over VUJO-
werking. Je vindt voor je 
streek meer inlichtingen bij : 
Werner Merckx, Pacifiecatie-
straat 35, Ledeberg. 

munkzv/alm 
avondfeest 

Vandaag 3 april houden de 
leden van de afdeling hun tra
ditioneel geworden jaarlijks 
avondfeest in Zwalmlandia. 
Senator Frans Baert zal er een 
toespraak houden. 

ninove 

bal 
Zaterdag 17 april om 21 uur 

in de zaal « Berg en Dal » Brus
selstraat te Ninove tweede bal 
Volksunie Ninove. 

geboor te 
Bij onze voorzitter W. Eeck-

hout kwam An het gezin ver
groten. Proficiat. 

oudenaarde 
arr. bestuur 

Het arr. bestuur vergaderde 
op maandag 29 maart . Naast de 
politieke toestand werden pro
pagandistische, organizatori-
sche en financiële problemen 
besproken. 

ronse 
ledenvergader ing 

Zaterdag jl. had te Ronse 
een suksesvolle ledenbijeen
komst plaats. Niet minder dan 
83 leden waren opgekomen om 
naar een uiteenzetting te luis
teren van senator Lode Claes. 
Er werd terzelfdertijd een 
avondmaal gehouden. Het ar
rondissement was vertegen
woordigd door voorzitter Gies 
Eechaudt en ook de afdelingen 
Oudenaarde, Wortegem - Pete-
gem en Munkzwalm hadden 
een af vaardiging gestuurd. Af
delingsvoorzitter Frans De Wit
te en zijn bestuursleden glun
derden terecht bij deze talrijke 
opkomst. Een gelijkaardige bij-
eenkom.st zou in het najaar 
worden hernomen. 

wortegem - petegem 
bestuursvergader ing 

In haar jongste vergadering 
van 23 maar t besprak het afde
lingsbestuur de propaganda en 
de ziekenfondswerking. Met de 
financiële mobilisatie werd van 
wal gestoken. Arr. voorzitter 
Gies Eechaudt behandelde • de 
politieke toestand. 

De leden behouden van nu af 
reeds zaterdagavond 1 mei vrij , 
want voor die avond plande 
het afdelingsbestuur een leden
vergadering met avondmaal; er 
werd beroep gedaan op de alge
mene sekretaris Wim Jorissen 
om als gastspreker op te t re
den. 

west-vlaanderen 

brugge (a r r . ) 

voor de vlaamse mens 

te brussel 
Er werd besloten een harde 

aktie op touw te zetten om de 
sociale vrijheid van de Vlaam
se mens te verdedigen en de 
verbastering van het Vlaamse 
kind tegen te gaan. 

De aktie zal in opgaande 
lijn gevoerd worden met voor
lopig als eindpunt een beto
ging te Brugge op zondag 25 
april te 15 u. 

Het motto van deze betoging 
zal zijn : « Voor de Vlaamse 
mens te Brussel ! ». 

over l i jden 
Te Brugge overleed onver-

vrouw Magdalena Borrey, echt-
wacht op 68-jarige leeftijd me-
genote van eredirekteur en 
komponist Maurits Deroo en 
van ir. Guido Deroo. provm-
ciaal voorzitter VU-Oost-Vlaan-
ren, VU-provincieraads- en ge
meenteraadslid te Gent. Ze was 
een voorbeeldige Vlaamse huis
moeder en kunstenares, een be
grijpende en wijze vrouw voor 
haar man, kinderen, familie en 
vrienden. Ze werd jL donder
dag onder grote deelneming 
begraven. 

Bij dit pijnlijk en zwaar ver
lies betuigen we de heer Mau
rits Deroo, lid van onze afde
ling, de heer Guido Deroo en 
de "overige familieleden onze 
zeer oprechte deelneming. 

vu-voorstel 
Het bestuur draait op volle 

toeren in verband met het VU-
voorstel voor een breed 
Vlaams overleg. De arrondisse
mentele voorzitters van de an
dere part i jen werden aange
schreven en uitgenodigd om 
het eens uit te praten. De loka
le pers heeft gunstig op deze 
taktiek gereageerd en besteedt 
ui teraard veel aandacht aan de 
reakties. Tot nu toe heeft 
alleen de K P gereageerd, in 
persoon van Mark Braet. die de 
brief eigenlijk in persoonlijke 
naam wil opvangen, zonder het 
bestuur van K P B te raadple
gen, omdat hij op reis is. 

kolpor tages 
Het bestuur heeft een inter-

ressant voorstel ingediend om 
de kolportages terug tot leven 
te brengen. De raad heeft una
niem het voorstel aangenomen. 
Onze felicitaties voor bestuurs
lid Jaak Naessens. Er werden 
28 leden bereid gevonden om 
mee te helpen kolporteren, 
waaronder 2 ploegen van 6 man 
van VUJO. 

vu jo-avond over 
federa l isme 

Donderdag 15 april e.k., komt 
de heer Ludo Van Wauwe spre
ken over «Federal isme : uto
pie of mogelijkheid ? » 

VUJO wenst niet dat deze 
uiterst belangrijke voordracht 
voor hen alleen zou voorbehou
den blijven en nodigt dan ook 
alle leden uit. De heer Van 
Wauwe, is een specialist in de 
in de federalistische problema
tiek : hij ging trouwens c^ de 
cursussen van het Dosfelinsti
tuut met het leeuwenaandeel 
lopen. 

proivncia le vujo-raad 
Bijeenkomst van de provin

ciale VUJO-raad op maandag, 
5 april e.k. om 20u30, te Tor
hout, in café « ' t Kelderken». 
Bespreking van geplande aktie. 

brugge (s tad ) 
d ienstbetoon 

Iedere zaterdag zijn onze 
mandatarissen te spreken in 
het «Breydelhof» van l lu30 
tot 12u30. Er is altijd iemand 
aanwezig! 

blankenberge 
w e laten zeebrugge 

niet los 
Ook Blankenberge Iaat Zee

brugge niet los. Vrijdag 2 april 
1971 om 20 u. in de zaal « Re-
rum Novarum», Weststraat te 
Blankenberge, spreekt Ir. Lic. 
A. Mertens er met kennis van 
zaken over Zeebrugge-Diepzee-
haven. Toegang kosteloos. 

jabbeke 
nacht van jabbeke 

De fameuse, tradit ionele 
«Nacht van Jabbeke» gaat 
door op zaterdag 17 juli en zon
dag 18 juli. 
prijsgegeven worden, maar het 

Het programma kan nog niet 
belooft een nacht van de bo
venste plank te worden ! 

knokke - heist 
vu-bal 

Ons VU-dansfeest gaat door 
op 30 april e.k. Nadere gege
vens in een volgende bewe
gingswijzer. 
vujo-knokke 

Te Knokke-Heist is een Vujo-
kern van stapel gelopen, met 
nu al veel wind in de zeilen. 
Het arrondissementeel VUJO-
komitee ewnst hen verder veel 
succes. 

koekelare 
lootens bal 

Op 17 april a.s. v indt te Koe
kelare het jaarlijks groot bal 
van volksvertegenwoordiger 
Lootens plaats in de zaal «Ter -
bassenwei ». 

lauwe 
n ieuw bestuur 

Voorzitter : Simon Peirs; se
kretar is : Roel Favoreel; pen
ningmeester : Roland Vanhee; 
propaganda : Romain Depauw; 
organisatie : Raf Dejonckheere 
en afg. arr. raad Roel Favoreel 
of Simon Peirs. 

menen 
derde lentebal 

Ons derde lentebal der leie-
streek gaat door op onze tradi
tionele paaszaterdag 10 april 
vanaf 20u30 in de zaal Cortina 
te Wevelgem. Orkest Eddy 
Dorsn. 

nieuwpoort 
ko lderavond 

De hier aangehondigde kol
deravond in de zaal « De Bei
aard » onder he t motto « het 
zevende knoopsgat » gaat niet 
door op 3 april maar op zater
dag 10 april te 20 u 30. 

poperinge 
voor onze boeren 

De landbouwers, leden en 
sympathisanten worden ver
wacht te Poperingen morgen 
zondag 4 april te 10u30 in de 
bovenzaal van het «Belfor t» , 
Grote Markt te Poperinge. 

Senator Willy Persyn handel t 
over « Wanhoop en Revolte van 
de Boerenstand ». 

stene 
fami l ie-u i ts tap 

Zaterdag 17 april 1971 richt 
de werkgroep onze VU-vrou-
wen een familie-uitstap in naar 
de dierentuin te Antwerpen. 
175 fr voor volwassenen ; 135 fr 
voor kinderen beneden de 14 
jaar. Vertrek : 7.4 u. Bauwens-
plein en thuiskomst voorzien 
tegen omstreeks 23 u. Inschrij
vingen bij mw. Aerts, Druiven-
laan 7 ; mevr. Depoorter, Ep-
somlaan 38 ; mw. Debruycker, 
Brouwerijstraat 28 en Mevr. 
Huylebroevk, Lindenlaan 48. 

torhout • aartijke 
dienstbetoon 

Zaterdag 17 april e.k., door 
volksvertegenwoordiger Pieter 
Leys om 10 uur in de Hofstraat 
9, te Torhout, 
vlaams-nationaal 
zangfeest 

Er wordt een bus ingelegd 
op 23 mei naar Antwerpen 
voor het zangfeest. Inschrijven 
bij : Jef Vangheluwe, Rudder-
voordestraat 29, Torhout (tel : 
050/22774). 
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KUNNEN kan 
'wat anderen 

niet kunnen 
600 eigen arbeiders 
toot mogeUfkheden 

Sinds jaren is Kunnen een vast begrip in de wereld van het bouwbedrijf. 
Omdat bij Kunnen de l<waliteit steeds op de eerste plaats is gekomen. 
De duizenden gelukkige en tevreden mensen voor wie Kunnen reeds mocht bouwen 
kunnen dat getuigen. 

OP KUNNEN KUNT U BOUWEN 
Daarom komen dagelijks zovele toekomstige bouwers naar Kunnen, 
zowel privébouwers als Industriëlen. Ieder met zijn problemen, 
zijn ideeën, zijn plannen. Kunnen respekteert die en voegt er zijn rijke 
ervaring aan toe. Bijna 25 jaar ervaring, 

GRONDEN, BURGER- EN MEESTERWONINGEN, 
APPARTEMENTEN. VILLA'S EN INDUSTRIEBOUW 
steeds biedt Kunnen het beste van het beste: Kwaliteit 
Daarom is met Kunnen bouwen ook voordelig bouwen, 

KUNNEN HEET U WELKOM 
200 roP- toonzaal zullen u leren hoe Kunnen bouwt. En wilt u er nog meer 
over weten, dan gaan we graag met u samen een van onze 
talrijke realisaties bekijken. De informatiecentra zijn open alle dagen 
tot 18 u, 's Zaterdags tot 16 u. 

niGEniEEII BOUUIBEDRUF KUnHEII HU 
ANTWERPEN, MEIR 18 

TEL 03/31.78.20 
GENK, WINTERSLAGSTRAAT 22 

TEL. 011/544.42 

GENT 
ONDERBERGEN 43 
TEL 09/25.19.23 

LEUVEN, BRUSSELSESTRAAT 33 
TEL 016/337 35 
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denken over amsterdam 

Frits Herald was een sensuele krekel. In Am
sterdam voelde hij zich vér en weg van de mieren. 
Hij kon er de drukte omarmen als het uitgelaten 
meisjeskind uit zijn verwarde dromen. Hij kon 
er lezen in de triologie « Het Geslacht van Amster
dam » : eeuwig zingende bosgodinnen, winden 
waaien om de dolleminarotsen, mini de kortste 
weg tot elkander. Af en toe reciteerde krekel Frits 
excerpten uit zijn triologie. Maar zei hij, als je 
het hele boek wil lezen, moet je met Frits mee 
naar de IJ. 

En wij mochten niet langer meer als verstokte 
Vlaamse provincialisten blijven rondklungelen. 
Dus zou Frits met ons naar A'dam reizen. Maar 
zijn vrouw reisde mee en dat was niet voorzien 
in het plan. Over de triologie werd geen woord 
gerept. 

Toen hij de Amstel onder de wielen had, begon 
hij te zeuren. Enfin, dat ze hier geen metro heb
ben. Maar Parijs, jongens, en die metro ! O ja, 
wij jongens herinnerden het ons nog duidelijk : 
eens was Frits met ons in Parijs, wij spoorden 
van de Place de la République naar Pigalle en 
van Pigalle naar Monmartre en van Monmartre 
naar ons pover hotelletje en de hele nacht door 
stormden we als onderbewuste metrogekken van 
het ene metrohek naar het andere, van de ene 
overstap in de andere. 

Op het Rembrandt plein blafte hij tegen elke 
wagen die hem te dicht nabij kwam. Hij blafte te
gen de verkeersborden die hem verhinderden de 
meetkundig kortste weg naar het hotel te nemen. 
Hij blafte tegen zijn hotelkamer omdat ze onno
dig groot was en hij blafte tegen de twee bijbels 
in zijn kamer. Maar die bijbels zijn zichzelf daar 
niet komen neerleggen, bedacht hij. En omdat hij 
een hele reis achter de rug had en omdat hij blaf
fende helemaal geen gelijk kon halen, ging hij in 
de gang tussen de twee rijen kamerdeuren op 
zoek naar de lavatory's. Door een der ramen kon 

hij De Bijenkorf zien en de verborgen verleider 
De Bijenkorf heeft 't. De reclametheoreticus in 
hem wou weten of Dimitri Prankel Frank vader 
was van deze slogan. Terug op zijn kamer, ging hij 
een kwartier lang op zijn bed liggen (tegen de 
prijs van 1 gulden liet hij de vermoeidheid uit 
zijn lichaam trillen). Nadien sloot hij de over
gordijnen, opende ze opnieuw en keek met spijt 
naar de roestige valpijpen en de grijze gietijzeren 
buitenbalkonnetjes der achterhuizen. 

Tweehonderd twintig ? vroeg hij, sloot opnieuw 
de overgordijen en haalde zijn Philipshave uit het 
zwarte etui. Weet je nog, in Vivre pour vivre ? 
zei hij toonloos. In die film kon je door het raam 
van een luxueuse kamer naar de grachten kijken, 
naar gemeerde bootjes die wat onwennig gingen 
dansen telkens een rood-wit geschilderd jacht toe
risten feestelijk doorheen de waterellebogen voer
de ; je kon kijken naar de vele mensen op de bre
de trottoirs, naar de zwarte bladerloze bomen die 
tussen gestationeerde wagens stonden geprangd. 
Het was winter in die film besloot Frits Herald 
mat. Plots dacht hij aan zijn wagen. Hij had hem 
achtergelaten tegenover een parkeermeter, hij had 
geen passend muntstuk bij zich... en dat was 
straks twee uur geleden. 

In de lift knoopte hij zijn overjas dicht. Op het 
Rokin sloot men de vol-glazen deuren van het EL 
Airkantoor. Hij wilde de wijde Kapelsteeg nemen 
maar een gruwelijk oude vrachtwagen versperde 
de toegang. Dus draaide hij de volgende steeg in. 
Het was de Enge Kapelsteeg en niemand hinderde 
hem nog zodat hij begon te rennen, als een onge-
zadeld paard. Op de voorruit van zijn wagen vond 
hij het resultaat van het politioneel optreden. Al
leen de kleur ervan stemde niet overeen met zijn 
precognitie : het was geel en hij had roze ver
wacht. In de hal van het hotel wachtten de jon
gens, klaar om aan de rol te gaan. Hij toonde het 
gele briefje. Oorzaak en gevolg, zei hij schamper. 
Opeens was hij vrolijk gestemd : dat is 'een tro
fee, vanacht moeten we net voldoende geld over
houden dat we hem kunnen afbetalen. 

Frits Herald flirtte die avond met de Erven Lu
cas Bols. Mocht hij eigenlijk niet meer. vanwege 

de geneesmiddelen die acht maanden lang zijn ze
nuwen onder de knie hielden. Voortdurend herin
nerde zijn vrouw hem eraan. Zij dronk 1 expresso, 
nadien helemaal niets meer. Krekel Frits vond het 
een zielige contestatie. En zijn precognitie trof 
ditmaal de schijf van de roos. 

In het Doktertje gebeurde het. Met de snelheid 
van echte dronkelappen kwamen en gingen de 
borrels. Frits en de jongens losten elkaar van geen 
vin. Ik gooi jullie eruit, riep de dokter plots. Heb 
ik lak aan, zei hij, een vrouw meebrengen die niks 
niemendal drinkt, maar mijn stoelen — mijn licht 
— mijn muziek komt gebruiken en ik hou echt 
niet van die Belgen en reken 't maar eens met me 
uit, mijn BTW erbij en waarom moet ik dan nog 
café houden ? 

De volgende morgen die eigenlijk dezelfde mor
gen nog was vroeg Frits Herald of hij soms vanuit 
het hotel telefoneren kon met de politie van het 
gele briefje. Dat kon natuurlijk niet en de hotel-
boss liet merken dat het hele gedoe hem verveelde 
en ook de politie-commissaris verveelde het en 
buitenlander ja of neen, tien gulden betalen me
neer, niet in Belgische franken, ga eerst omwis
selen in het station, betaal en vertrek dan naar 
jullie vaderland. 

Toen Frits terugkeerde van het politiebureau, 
zaten zijn vrouw en de jongens drukpratend ach
ter één expresso. Dit was het nieuwe verhaal : 
Frits' vrouw was even een magazijn binnengelo
pen en toen zij de straat wilde oversteken werd 
zij omvergegooid door een zware betonmolen ; 
zij had geen kwetsuren opgelopen maar de chauf
feur was geheel en al paniek geweest, geheel en al 
goede wil om zijn of haar onvoorzichtigheid goed 
te maken, hij stopte haar stiekem één, twee, drie 
gulden in de hand, verontschuldigde zich voor de 
waarde van tenminste zes gulden en kroop op
nieuw in zijn stuurcabine. 

Een uur later waren zij weer bij de Amstelbrug. 
Vriendelijke lui, de Amsterdammers, zei Frits. 
En hij meende het heel oprecht, je kon het mer
ken aan de soepelheid waarmee hij zijn wagen 
naar de autoweg loodste. 

frans-jos verdoodt 


