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volgens opiniepeiling : 

DE VOLKSUNIE 
AAN DE 
WINNENDE 
HAND 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober jl. organi
seerde het « Universitair Instituut voor Oi>miepei]ing » (UNIOP) 
een wetenschappelijke steekproef ten einde de resultaten van de 
gemeenteraadsverkiezingen te kunnen beoordelen en om na te 
gaan hoe « morgen » bij nieuwe parlementsverkiezingen zou wor
den gestemd. De opiniepeiling werd uitgevoerd in opdracht van 
het « Belgisch Instituut voor Informatie en Documentatie » 
KINBEL). Daartoe werden er tussen 16 en 27 oktober 1970 in to
taal 2040 interviews afgenomen door een groep van 110 enquê
teurs en enquêtrices. Op een perskonferentie te Brussel werden 
Vorige dinsdag de resultaten bekend gemaakt. Daaruit blijkt o.m. 
dat de VU bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen in het 
Vlaamse land heel wat stemmen kreeg van jonge kiezers, dat zo-
Wel de CVP, de BSP als de PVV stemmen verloren aan de VU, 
en dat de Volksunie opnieuw een duidelijke vooruitgang zou boe
ken indien er « morgen » parlementsverkiezingen zouden plaats 
hebben. 

Wij willen in deze bijdrage 
de resultaten voor het Vlaamse 
land en voor hoofdstad-Brussel 
even onder de loep nemen. In 
een volgend nummer zullen we 
dan nagaan hoe de elektorale 
Situatie er volgens UNIOP uit
ziet in het Waalse land 

Van de ondervraagde perso
nen m het Vlaamse land was 
88,1 % jonger dan 40 jaar, 39 % 
tussen 40 en en 60 jaar en 22,9% 
ouder dan 60 jaar Daaronder 
waren er 42 % arbeiders, 28,3 % 
bedienden, 14 % winkeliers en 
ambachtslui, 5 % kadermensen, 
6,6 % landbouwers en 4,1 % an
deren De vrouwen vormen 
50,9 % van het totaal 

In hoofdstad-Brussel liggen 
die cijfers wel enigszins anders. 
Hier is slechts 29,7 % van de 
ondervraagde personen jonger 
dan 40 jaar, 35,3 % is tussen 40 
en 60 jaar, en 35 % ouder dan 
60 jaar De beroepskategorieen 
zien er zo uit : 25,2 % arbeiders, 
43,8 % bedienden, 12,9 % win
keliers en ambachtslui, 14,8 % 
kadermensen, 0,4 % landbou
wers en 2,9 % anderen 

tussen 1964 en 1970 

Een eerste vraag luidde : 
c Voor welke partij of lijst 
heeft U gestemd bij de gemeen

teraadsverkiezingen van 1964 ? 
En bij die van 1970 ? ». Uit de 
antwoorden blijkt om dat de 
PVV in Vlaanderen over het 
minst « trouwe » kiezerspubliek 
beschikt van alle partijen Dat 
er heel wat gewezen BSP-kie-
zers voor VU-lijsten stemden 
op 11 oktober jl., en dat de 
stemmen van de jonge kiezers 
(ZIJ die m 1964 nog niet stem
den) bijna dubbel zo talrijk 
naar de VU gingen dan dit het 
geval was met de stemmen van 
het geheel van het kiezers
korps 

In hoofdstad-Brussel is de 
« getrouwheid » van het kie
zerskorps merkelijk kleiner dan 
m Vlaanderen Onder de tradi
tionele partijen schijnt de BSP 
er over de trouwste aanhang te 
beschikken De stemmen van 
de jonge kiezers gingen er m 
verhouding vooral naar het 
FDF, de PVV, en aan Vlaamse 
ZIJ de naar de Volksunie De 
stemmenaanwinst van de VU 
m Vlaanderen komt, m vri: ge
lijke verhouding, van d^ CVP 
de BSP en de PVV en voor een 
goed deel ook van de jonge kie
zers Te Brussel voornamelijk 
van de jonge kiezers en van 
oud-CVP-ers 

Stippen we nog aan dat de 
CVP (m mindere mate ook de 
P W ) in Vlaanderen m é é r 

dbofMten 
nu 

doorzetten 

stemmen van de vrouwen dan 
van de mannen krijgt De VU 
en de BSP halen meer stem 
men bij de mannen dan bij de 
vrouwen Te Brussel krijgen de 
PVV en het FDF relatiet meer 
stemmen van de vrou ven De 
CVP en de « -indere lijbten » 
moeten t.e+ vooral hebbn van 
de klemere gemeenten, terwnl 
de proporties van de stemmen 
ten voordele van de BSP de 
PVV en de Volksun'e toene
men naarmate de gemeente 
groter wordt 

vu opnieuw vooruit 

De interviewers stelden ook 
de volgende interessante vra
gen : « Voor welke partij heeft 
u gestemd bii de parlements
verkiezingen van 1968 ' » en 
« Indien er morgen parlements
verkiezingen plaats g r e p e n , 
voor welke partij zou u dan 
stemmen ' » 

Uit de antwoorden valt op te 
maken dat 32 % van de onder
vraagden in Vlaanderen (en 
33,8 % m Hoofdstad-Brussel) 
ofwel nog niet weten hoe ze 
volgende keer voor Kamer en 

Senaat zullen stemmen ofwel 
dat voornemen niet wensten 
kenbaar te maken Uit wat die 
genen die wél hun voornemen 
te kennen gaven valt op te ma 
ken dat in Vlaanderen de CVP 
en de PVV zouden achteruit 
gaan de BSP op hetzelfde peil 
zou bhiven en ai \ L duic 
vooruitgaan Te Brussf») zou 
het verhes van de CVP en voor 
al van de P W meer uitgespro
ken zijn ook de BSP zou er 
achteruitgaan De Volksunie 
zou er vooruitgaan en het FDF 
zou zijn stemmenaantal van 
1968 verdubbelen 

i . i 

De UNlOP-on der zoekers heb
ben een schatting gemaakt van 
de bijval die elke partij ?ou 
kennen indien er a .morgen » 
parlementsverkiezin-gen ?ouden 
plaats vinden Zn plaat«en er 
de waarsohuwino bij dat deze 
prognose als een « historisch » 

ï̂even moet worden aanzien. 
Jaar sinds het onderzoek reeds 
vijf maanden zijn verlopen en 
dat de opinies zich inmiddels 
kunnen gewijzigd hebben Zie
hier dan de uitslas yan hun 
schatting 

> 

(lees door blz SJ 

CVP — PSC 
BSP - PSB 
PVV — PLP 
FDF — RW 
VU 
KP 
Andere lijsten 

•A- de acht Brusse 

Vlaanderen 

uitslag 
1968 

39,0 
26,3 
16,1 
— 
17,0 
1,4 
0,3 

Ise kantons 

schatting 
1970 

34,8 
26,5 
12,5 
— 
24,4 
1,8 

— 

1 Hoofdstad-Brussel J 

uitslag 
1968 

27,6 
20,0 
26,3 
18,6 
4,3 
2,4 
0,8 

(•)^ 
schatting 

mo 
18,1 
16,9 
17,8 
40,2 
5,2 
1.8 

— 

IA. Wil GAAN ER OP VOORUIT i 
Onze lezers kunnen hierboven kennis nemen 

van de opiniepeiling die in oktober 1970, na de 
gemeenteraadsverkiezingen, werd gehouden door 
het UNIOP in opdracht van het Belgisch Insti
tuut voor Informatie en Documentatie. Wij zul
len geen « mosselen » roepen vóór de schuit vei
lig aan wal is, en nemen elke opiniepeiling met 
het vereiste korreltje zout, maar de trend is 
alleszins overduidelijk. Wij gaan er stelselmatig 
op vooruit Dit bleek reeds uit vroegere opinie
peilingen, dat wordt nu weer bevestigd. Natuur
lijk, de gegevens zijn vijf maanden oud, maar 
sindsdien is het imago van de regeringspartijen 
er zeker niet op verbeterd ! En de PVV splijt 
steeds verder uiteen. 

Maar er zijn andere gegevens die ons sterken 
in de overtuiging dat wij er goed op vooruit 
gaan • ons groeiend leden- en abonnementenbe
stand namelijk. Neem bijvoorbeeld de leden-
aangroei van onze partij. In 1970 konden wij 
bijna tienduizend nieuwe leden inschrijven. Het 
was een goed jaar, maar nu reeds hebben wij 
de zekerheid dat dit cijfer in 1971 ruim zal wor
den overschreden : einde maart reeds hadden 
wij opnieuw zo'n achtduizend nieuwe inschrij
vingen seboekt. En toen begon de ledenslag 
pas goed, nadat een groot deel van de energie 
naar de abonnementenslag was gegaan. En dat 

deze abonnementenslag voor « Wij » een succes 
werd, hebben wij hier reeds vroeger geschreven; 
wij schreven tweemaal zoveel nieuwe abonnees 
m als vorig jaar ! 

En dan lullen onze politieke tegenstanders 
maar over « de stagnatie » van de Volksunie ! 
Hoezeer nemen zij hun wensen voor werkelijk
heid, de unitairen. Zij hebben een ogenblik ge
dacht dat de grondwettelijke konstruktie van de 
h. Eyskens de opmars van de federalistische ge
dachte zou afremmen. Morgen krijgen zij hun 
misrekening in klinkende cijfers ' 

-k Voor alle VU-leden en militanten wordt het 
van nu af aan : alle hens aan dek ! Leden wer
ven, abonnementen werven (hoewel de werfkam-
panje achter de rug is komen er nog elke dag 
zo'n 20 nieuwe binnen !) en alle voorbereidingen 
treffen voor een denderende verkiezingsstrijd 
over enkele maanden of ten laatste volgend voor» 
jaar. Om het Brusselse unitarisme mores te le
ren moet de Vlaamse vuist zwaar op tafel bon
ken ! 

•k En ten slotte nog dit berichtje van het se-
kretariaat : vóór 16 april moeten alle tijdens de 
abonnementenslag verworven punten worden 
ingestuurd (Voldersstraat 71, 1000 Brussel), zo
niet worden ze waardeloos. 
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boerenbetoging ( 4 ) 

Veel Br-asselaars hehhen de 
viond vol misprijzen voor de 
woelige hoerenbetoging die in 
geweld ontspoorde. Daarbij 
wordt echter verzwegen hoe 
tonnnige stadslui met hun ge
spot de landbouwers hebben 
uitgedaagd. 

Overigens was de woedeuit-
harsting van de boeren begrij
pelijk. Ze zijn meer dan wie 
ook de slachtoffers van een 
slecht beleid. 

Zo moest ik verleden jaar 
nog in Provence beleven hoe 
gebrekkig de Euromarkt is ge
organiseerd. Wie iets van fruit
teelt kent, weet hoeveel inspan
ning het van een boer vergt 
om, in dat snikdroge land me
loenen voort te brengen. Wel
nu, de meloenen werden er 
langs de baan tegen vier voor 
Hen frank verkocht, terwijl sta
pels van die vruchten aan de 
oever van de Durance lagen te 
rotten in de zon. Bij mijn thuis
komst stelde ik echter vast dat 
deze meloenen tegen 34 fr. per 
stuk werden aangeboden in 
Brusselse warenhuizen ! 

De kanker zit dus daar, de 
tussenpersonen profiteren dik, 
terwijl de kweker en de ver
bruiker worden gefopt. 

H.V. te Brussel 

en gij 
f lade aan de veldvruchten 
(graangewassen, asperges en 
witloof) ingevolge overstro
mingen in het Dijle- en De-
mergehied en m de Schelde
en Leiestreek. 

Het is hier ook de plaats om 
even de nationale Studiedag 
over Landbouwproblemen in 
herinnering te brengen die 
plaats had te St-Niklaas op 25 
april 1964 en waar dr. Van 
Leemputten een van de refe
raathouders was. 

En misschien mogen we ook 
even senator Diependaele ter 
sprake brengen die tussen 1961 
en 1965 herhaalde malen tus
senbeide is gekomen bij de be
sprekingen van de begroting 
van landbouw. 

parlementsaktiviteit 

Ter aanvulling van het in nr 
13 van 27 maar 1971 verschenen 
artikel « VU-parlementsleden 
op de bres voor boeren en an
dere zelfstandigen », zult U ze
ker zo vriendelijk willen zijn 
aan uw lezers mee te delen dat 
ook volksvertegenwoordiger 
Van Leemputten sinds 1961 her
haalde malen in de Kamer op 
het spreekgestoelte heeft ge
staan ter verdediging van de 
belangen der landbouwers, hop-
boeren en vissers. Een kleine 
opsomming (onvolledig) zal dit 
verduidelijken : 
— 16 mei 1961 : tussenkomst bij 

de interpellatie in verband 
met moeilijkheden in de 
hopteelt ; 

»— interpellatie i.v.m. visserij-
problemen ; 

— tussenkomsten bij de begro
ting van landbouw in 62, 63, 
64, 65, 66, 67 en 68 ; 

• - 25 januari 1966 : tussenkomst 
bij de interpellatie i.v.m. het 
Nationaal Instituut voor 
Landbouwkrediet : 

•— interpellatie naar aanleiding 
van de tragische afloop van 
de landbouwersbetoging te 
Oudenaarde ; 

•— wetsvoorstel (25 januari 
1966) ter vergoeding van 

C.W. te Baardegem. 

seksualiteit 

Met aandacht hebben wij 
naar het paneelgesprek « Ta
boes van de seksualiteit y>, in
gericht door het Humanistisch 
Verbond, gekeken (uitzending 
Vlaam.se tv rond 8 maart). 

Wij konden echter vaststel
len dat het paneel erg negatief 
gericht was. Het onderwerp 
zelf werd weinig of niet aange
raakt. Ook is ons opgevallen dat 
tijdens de hele uitzending het 
woord « liefde » nergens ver
noemd werd, terwijl wij de 
liefde als uitgangspunt zien 
voor de seksuele opvoeding. 

Graag hadden wij van het 
Humanistisch Verbond toch 
iets positiefs in verband met de 
seksualiteit gekregen en iets 
meer concreets dan een gezegde 
van senator Callewart : « Er 
zijn grenzen, niet alles mag ». 

Als het over seksualiteit gaat, 
verwachten wij bovendien geen 
aanval op de Kerken, maar con
crete en reële informatie. 

de normalisten van de 
Normaalschool voor 
Kleuterleidsters 
te Brussel (1080) 
18 handtekeningen. 

brussel 

In uw blad beklagen de 
Vlaamse bedienden van de 
Brusselse gemeentebesturen 
zich dat zij aan hun lot overge
laten en door niemand gesteund 
worden. 

Dit is nu een typisch voor
beeld van het volslagen gebrek 
aan praktische werking van 
Vlaamse zijde te Brussel. De 
Vlamingen nemen er geen af
doende maatregelen om de 
Vlarningen die er wonen te be
veiligen en laten vrij spel aan 

de verfransende gemeentebe
sturen. 

De Vlaamse politiekers zou
den zich, allen zonder onder
scheid, moeten inzetten niet al
leen om die Vlaamse gemeente
bedienden maar ook om alle 
Vlaamse inwoners te steunen 
en te beschermen. 

De VU-politiekers zouden hier 
het voorbeeld moeten geven en 
aan de anderen tonen hoe er te 
Brussel gewerkt moet worden. 

H.B. te Antwerpen. 

Vlaamse mannen 

Inderdaad, Hilde U. («. Wij » 
3-71- heeft gelijk : de pluralis
tische aktiegroepen zijn bewon
derenswaardige groepen. 

Zij bestaan te Brugge, Roese-
lare, Gent, Ledeberg, Mechelen 
en zijn in Antwerpen, Hasselt 
en Leuven reeds klaar voor de 
oprichting. 

Deze groepen bestaan uit 
mannen en vrouwen uit alle po
litieke partijen en van verschil
lende levensbeschouwingen. Mi
nister zowel als handarbeidster, 
priester zowel als leek, profes
sor zowel als kleuterleidster en 
noem maar op, allen strijdend 
voor gelijke ontplooiingskansen 
voor man en vrouw, voor socia
le gelijkstelling, kortom voor 
een meer rechtvaardige wereld. 
Vlamingen die toch aan den 
lijve gevoeld hebben en nóg 
voelen wat diskriminatie bete
kent gedragen zich dikwijls te
genover de Vlaamse vrouwen 
waar zij zelf op nationaal vlak 
zo razend kwaad voor zijn. 

Waarom zegt ge « vrijheid 
van het gezinshoofd ? » en niet 
« vrijheid van de ouders ? ». 

Waarom geen gelijk loon voor 
gelijkwaardige arbeid ? Waar
om geen promotiekansen ? 

Waarom uitsluiting ? En het 
huwelijksgoederenrecht ? 

Waarom hoekjesduwerij ? 
Waarom geen of bijna geen 
vrouwen in de besturen van de 
Bond van het Gezin ? Gezin, is 
dat niet man èn vrouw ? 

Waarom, Vlaamse mannen, 
doen jullie je Vlaamse vrouwen 
dit allemaal aan ? 

N.V.V. te Gistel. 

zwemen is gezond... 

Zondagvoormiddag werden de 
baders in het Leuvense zwem-
dok afgeschrikt door een hord, 
waarop in grote rode letters ge
waarschuwd werd : « Wratten 
hier gratis te verkrijgen ». 

Na enkele minuten dreven 5 
politieagenten drager dezes ge
moedelijk naar buiten, Waar hij 
zich bij een levendige groep 
pikketdragers voegde. De slo
gans tegen de waterbevuiling 
van het zwembad logen er hier 
ook niet om : « Zwem niet in 
deze beerput », <iBah », « Hier 
kweekt men onderwaterpadde-
stoelen ». « Recept 1 liter dok
water, Vi kg. ziektekiemen, 1 
snufje modder, wat chloor voor 
de geur en H20 voor de f oef », 

« Wordt gezond : doe een wa-
terkuur met zwavelzuur ». 

De opmerkzaamheid van het 
in en uit het zwembad komende 
sportieve deel van de Leuvense 
bevolking en de aandachtige 
BOB werd vastgehouden door 
uitroepen als : « Illegale pro-
duktie van penicilline ». Een 
rustig gegeven ohjektieve voor
lichting overtuigde tientallen, 
die dit bevestigden door eens
luidend te tekenen en sommi
gen door niet of elders anders 
te gaan zwemmen. Ook redders 
en geneesheren (applaus) slo
ten zich bij het protest aan. Af 
en toe klonk er wel een disso
nant : een zeldzame moedwilli
ge die blind agressief reageer
de : hv. spijtig dat de heer Van-
depitte, voorzitter van Krite-
rium (kulturele beweging van 
de Boerenbond) zo uit de toon 
viel. 

Als slotakkoord van deze 
suksesvolle aktie werd besloten 
om in samenwerking met éÖR 
scholen en jeugdgroeperingen 
een motie bij de Leuvense ge--
meenteraad in te dienen. Daar
over hoort u later wel meer. 

H.J. te Leuven 
(namens VUJOf 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de ia* 
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkort ini ; 
voor. Over de lezersbrieveii 
wordt geen briefwisselin ge
voerd. 

VIERT Tl JULI IN IERLAND 

Samen met vo lksver tegenwoord iger Vic 
Anc iaux gaan w i j de V lamingen in Ier land 
een r iem onder het hart steken. 
Vo lgend programma w e r d voor U samen
geste ld . 

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. 

In l icht ingen en reservaties aangaande deze reis 
z i jn te bekomen b i j : De Vlaamse Toer istenbond 

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

Uiterste da tum voor reservaties 15 me i . Doe het 

t i j d ig , max imum 25 personen ! 

v.t.b. exploratie.,. 
doorheen PERU, BOLIVIE, CHILI en BRAZILIË, 

in één onverge l i jkbare en onvergete l i jke reis van 42 dagen, met verb l i j f 
te Lima, Iquitos, Cuzco, Machu Picchu, Arica, La Paz en Cochabamba, 
ver t rekpunt van de « Operatie Wildvanger », met Marcel Roos, in sa
menwerk ing met de Dierentuin van Antwerpen. 

Meer inlichtingen b i j u w V.T.B.-ver tegenwoordiger , 

het d ichtstb i jgelegen V.T.B.-kantoor of het 
V.T.B.-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt, 45 A n t w e r p e n , 
te l . 3 1 . 0 9 . 9 5 ( 0 3 ) . 

Het aantal deelnemers voor deze unieke reis, d i e . in het najaar zal p laatshebben, is beperkt I 

% 
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de Yolksunie aan de 
winnende hand 

(vervolg van blz. 1) 

de « overlopers » 

Zoals voor de gemeenteraads
verkiezingen blijkt de P W 
over het meest onstabiele kie
zerskorps te beschikken. In 
Vlaanderen scheen 24,6 % van 

de PW-kiezers van 1968 nog 
niet goed te weten aan wie ze 
hun stem een volgende maal 
zouden geven. Dit was (in de 
interview-periode) ook het ge
val voor 18 % van de CVP-kie-
zers van 1968, voor 10,1 % van 

talentelling 
Bij hun interviews in de 19 gemeenten van Hoofdstad- Brus

sel stelden de UNIOP-enquêteurs o.m. ook de vraag : « Spreekt 
u vlot Frans ? Vlaams ? ». En onder « vlot » werd dan bedoeld : 
gesprekken in de omgangstaal, in uw dagelijks leven. Welnu, 
uit de antwoorden blijkt dat 53,6 % verklaarde vloeiend Frans 
en Vlaams te spreken. Daarentegen spraken 37,2 procent van 
de ondervraagden (in totaal 674) enkel Frans, terwijl 9,2 % 
verklaarde enkel Vlaams te spreken. De onderzoekers stippen 
daarbij aan dat de verhouding eentalige Franssprekenden het 
grootst is in het « kader «-milieu en het kleinst in het « arbei
ders «-milieu. Het is trouwens in het arbeidersmilieu dat het 
grootste aantal eentalige Vlaamssprekenden wordt aangetrof
fen. 

Uit de resultaten van de enquête bliikt verder dat de UTB-
UAB (van Vanden Boeynants) en de BSP-FSB te Brussel voor
al hun stemmen behalen bij de tweetalige en de eentalige 
Vlaamse kiezers. En dat de eentalige Franse kiezers vooral 
voor het FDF en de PVV-FLP stemden. 

n oktober 1970 — d e s temmen volgens d e 

gesproken talen 

Hoofdstad-Brussel 

UAB — UTB 
PSB — BSP 
PLP — PVV 
FDF 
PC — KP 
Andere lijsten 
Blanco 
Geen antwoord 
Niet gestemd 

Totaal = 100 

eentalig 
Frans 

4,8 
10,1 
25,4 
44,3 
0,8 
1,2 
0,8 

12,1 
0,4 

(248) 

tweetalig 

18,8 
27,7 
16,0 
12,1 
1,4 
3,9 
1,4 

15,1 
0,6 

(357) 

eentalig 
Vlaams 

17,7 
37,1 
14,5 

4,8 

(62) 

de BSP-kiezers en slechts voor 
4,9 % van de VU-kiezers van 
1968. Vandaar dat de onder
zoekers erbij aanstippen: «Wei
nig overlopers " uit de VU 
naar andere partijen, maar 
daarentegen een quasi gelijke 
proportie kiezers uit alle par
tijen die deze laatste « verla
ten » ten voordele van de VU ». 
En zij voegen er nog aan toe : 
« Deze tendens is duidelijker 
dan voor wat de vergelijking 
tussen de gemeenteraadsver
kiezingen 1964-1970 betreft ». 

In volgorde van belangrijk
heid bevat het potentiële elek-
toraat van de Volksunie m 
Vlaanderen (naast een hoog 
percentage jonge kiezers) ge
wezen CVP-kiezers, gewezen 
BSP- en gewezen PW-kiezers. 

burgemeesters
syndroom 

Bij de jongste gemeenteraads
verkiezingen is gebleken dat 
een partij haar posities vaak 
merkwaardig kon versterken 
waar zij in de voorbije jaren 
over een (goede) burgemeester 
beschikte. Uit de bevindingen 
van de UNIOP - onderzoekers 
blijkt nu dat 't kiesvoornemen 
voor de parlementsverkiezin
gen daar enigszins door beïn
vloed wordt. Zo zal de propor
tie stemmen ten voordele van 
een bepaalde partij groter zijn 
in de gemeenten waar de bur
gemeester tot die partij be
hoort En voor zover dat nog 
moest bewezen worden blijkt 
uit de peiling ook dat de CVP-
stemmen talrijker zijn waar 
veel kerkgaande katolieken tot 
het kiezerskorps behoren. 

de regering is de gevangene van de fransdolle 
Brusselaars 

Na het zoveelste topoverleg van ministers en 
partijleiders uit de meerderheidspartijen werd 
het ontwerp 868 op de agglomeraties en federa
ties van gemeenten dus ingetrokken. De socia
listische regeringspartner die er even de elek-
torale kaart had op nagekeken wou er niet lan
ger van weten. Bovendien was het duidelijk dat 
het parlement nooit meer vóór 1 sentember a.s. 
kon klaar komen met dit omvangrijke wetsont
werp. 

Volgens eerste-minister Eyskens zou het « na 
Pasen » vervangen worden door een ontwerp 
van kaderwet, dat slechts een 15-tal « soepele » 
artikelen zou bevatten waarmee volgende rege
ringen aan de agglomeraties en federaties zou
den kunnen dokteren, indien zij daar tenminste 
nog zin in hebben. De enige concrete artikelen 
zouden de oprichting van de Brusselse agglome
ratie-organen en van de federaties van gemeen
ten rond Brussel moeten mogelijk maken. Dit 
dan als zoethoudertie voor de Vlamingen, aan
gezien de enige bedoeling van deze noodoplossing 
IS : de invoerine van de « liberté du père de fa
milie » mogeliik te maken op 1 september 1971. 
De Fransdolle Brusselaars eisen die « vrijheid » 
en dus zullen ze die ook krijgen van de eerste-
minister. die hun gijzelaar is geworden. 

De h. Eyskens heeft gedurende enkele jaren 
er alles op gezet om « zijn » grondwetsherzie
ning erdoor te krijgen. Het werd voor hem uit
eindelijk een persoonlijke prestige-aangelegen-
heid. Van meet af aan was het duidelijk dat de 
stemmen van de twee meerderheidspartijen 
daarvoor niet volstonden. Hij zou, hoe dan ook, 
een beroep moeten doen op stemmen van de op
positie. De Volksunie heeft herhaaldelijk haar 
bereidheid getoond om mee te werken aan de 
grondwetsherziening, op voorwaarde dat de voor 
Vlaanderen nadelige punten uit het ontwerp 
werden gelicht. Maar de eerste-minister is nim
mer bereid gevonden daar ernstig met onze par
tij over te praten. Hij onderhandelde liever met 
de PVV, hoewel hij toch moest weten dat de 
toegevingen die hij aan deze partij zou moeten 
doen niet in het voordeel van Vlaanderen zou
den uitvallen. En zo is het ook gebeurd. Naast 
andere toegevingen heeft de eerste-minister in 
december jL. in ruil voor enkele Waalse P W -
stemmen, de wederinvoering te Brussel van de 
beruchte <t vrijheid van het gezinshoofd » moe
ten beloven. De liberalen bedongen er zelfs bij 
« op 1 september 1971 » en de volgzame meerder-
heidspartiien singen ook onder dit tijds-juk door. 
Alle moeilijkheden rond de eerste uitvoerings
modaliteiten van de nieuwe grondwetsartike
len zijn voor een groot deel het gevolg van deze 
fatale belofte. Sindsdien is de regering de ge
vangene van de frankofonen. Als zij morgen de 

maan opeisen zal Eyskens, moet Eyskens hen 
die geven! De gevolgen van die «politiek» 
zijn voor Vlaanderen en vooral voor de Vlaam
se Brusselaars biezonder zwaar. Na het 
loslaten van het aloude beginsel van de Vlaam
se beweging (huistaal moet onderwijstaal zijn), 
ziet het er nu ook naar uit dat de «voorwaar
den » die daarvoor werden gesteld in de Vlaam
se CVP en BSP ook al worden ontkracht. Die 
voorwaarden zullen tegen 1 september IN 
SCHIJN vervuld zijn, maar in de Brusselse 
werkelijkheid wordt het de zoveelste dooie 
mus. 

Wij staan voor de bizarre werkelijkheid dat 
wij, Vlamingen, voor een slechte grondwetsher
ziening (waarbij onze demokratische meerder
heidspositie aan banden werd gelegd, de pari
teit geïnstitutionaliseerd, en de Franstalige ge
meenschap alle mogelijkheden kreeg om ons 
bestendig te chanteren) bovendien nog de 
Vlaamse toekomst te Brussel op het spel heb
ben moeten zetten. En wat krijgen wij IN 
WERKELIJKHEID in de plaats ? Wat glazen 
parels misschien. Deze regering zal de geschie
denis ingaan als de regering die de doodsteek 
gaf aan de Vlaamse gemeenschap te Brusel! 

benelux : 
véél beter dan men denkt... 

(ACU) — België en Nederland zijn in staat zeer belangrijke 
vraagstukken m verband met de waterwegen samen op te lossen. 
De onderhandelingen hierover vlotten veel beter dan de openbare 
opmie voor mogelijk houdt. De Benelux-verbondenheid wordt 
dikwijls suksesvol waar gemaakt. Maar de Delta-bewoners zelf 
weten het niet. 

Het is een van de konklusies 
die we getrokken hebben uit de 
toespraak welke vorige week 
gehouden werd op de openbare 
vergadering van de Ekonomi-
sche Raad van de Provincie 
Antwerpen (ERA) te Mechelen. 
Spreker was de adjunkt-kabi-
netchef van minister De Sae-
ger, dr. J. Demoen. 

Zijn tekst had betrekking op 
een groot aantal punten van 
het beleid van de minister. We 
willen er ditmaal enkel uit 
weerhouden wat betrekking 
heeft op grote openbare wer
ken, die de positie van de ha
ven van Antwerpen grondig 
zullen verbeteren, en waarvan 
de uitvoering slechts mogelijk 
is in de mate waarin de 2 Be-
neluxpartners het eens zijn. Ze 
zijn het blijkbaar eens... 

bagger-specie-story... 

In vele gevallen worden de 
moeilijkheden van de samen
werking tussen de Benelux-
partners tot in het belachelijke 
overdreven door onbevoegden. 
Iedereen kent de sterke verha
len over de baggerspecie die, 
als in een modern vat der Da
naïden, door de baggermolens 
wordt opgehaald een eind ver
der opnieuw in de Schelde-bed-
ding wordt uitgestort, omdat 
een niet nader omschreven 
traktaak het zo wil. 

De werkelijkheid ziet er nog
al anders uit. Ir. Demoen ging 
er te Mechelen voor de ERA-
genodigden even op in. In 1960 
werd 6,7 miljoen kubieke me
ter gebaggerd, in 1970 13.6 mil
joen Dit leidde tot een opmer
kelijke verbetering van de toe
gankelijkheid van de Schelde 
voor zeer grote schepen. De 
toegangsdrempels van de Wes-
terschelde liggen nu wel gun
stiger vanaf de Wandelaar en 
de Bol van Knokke tot aan de 
Boudewijnsluis, en verder naar 
het zuiden, tot aan de plaats 
waar de nieuwe sluis van Kallo 
(in dienst te brengen in 1975) 
in de Schelde uitmondt. 

Menrealiseert zich niet vol
doende hoe ingrijpend de toe
gangswegen tot de Antwerpse 
haven aldus verbeterd werden. 
In 1966 kwamen slechts 15 sche
pen binnen met een diepgang 
van meer dan 12 meter. In 1969 
was dit aantal gestegen tot 220, 
en de grootste diepgang be
reikte 13 meter. Ir Demoen on
derstreepte dat dit resultaat 
vooral te danken is aan het feit 
dat sedert 1960 systematisch de 
hoeveelheid baggerspecie die 
buiten de rivier wordt verwij
derd, werd vergroot. 

elleboog van bath : 
zijn dagen zijn geteld 

Belangrijker is wat op de 
ERA-vergadering te Mechelen 
is meegedeeld over de toenade
ring tussen de Belgische en de 
Nederlandse onderhandelings
posities over het zogeheten 
Plan Verschaeve, dat de afsnij
ding voorziet van de Bocht van 
Bath. 

In de schoot van de Techni
sche Scheldekommissie hebben 
de Nederlandse technici hun 
principieel akkoord meegedeeld 
over Verschave's tracé van de 

nieuwe vaargeul onder het oog
punt van navigatie, waterre
giem en zandhuishouding. Ze 
maakten voorbehoud inzake de 
verontreinigingsgevolgen voor 
het Scheldewater. Om het Ver
dronken Land van Saaftinge te 
behouden als ongeschonden na
tuurreservaat, bestudeerden de 
Nederlanders een nieuw tracé 
dat hydraulisch beter lijkt en 
nautisch eveneens voldoet, zij 
het in mindere mate. 

Ir. Demoen was in staat te 
bevestigen dat de twee Bene
lux-partners werken aan de re-
daktie van een ontwem-staats-
yerdrag. Nog in de loop van dit 
.jaar zal het aan de wetgevende 
kamers worden voorgelegd. 
De kans bestaat dat in 1972 
een aanvang kan gemaakt wor
den met de werken. 

baalhoekplan : 1975 ? 

De Belgisch-Nederlandse be
sprekingen over het Baalhoek
plan zijn in een beslissend sta
dium gekomen, zei Ir. Demoen. 
Het gaat over een totaal nieu
we verbinding tussen de Wes-
ter-Schelde, via Nederlands 
grondgebied, naar de nieuwe 
havens op de Wase Schelde-oe-
ver. Over de stand van de be
sprekingen liet Ir. Demoen zich 
genuanceerd uit, maar toch 
schijnt de kogel door de kerk : 
er mag gehoopt worden — al
dus de spreker — dat nog dit 
jaar de onderhandelingen met 
Nederland in zulk stadium zul
len komen dat in 1972 de eerste 
werken op Nederlandse bodem 
kunnen aangevangen worden. 
In 1975 kan dit grote werk vol-
indigd zijn. 

schelde-rijnverbinding : 
in wording 

In alle stilte — men interes
seert er zich veel te weinig 
voor — wordt aan de Schelde-
Rijnverbinding gewerkt op de 
ganse lengte van het tracé op 
Nederlands grondgebied. Nog 
dit jaar zullen de laatste grote 
aanbestedingen plaats hebben. 
Er mag verwacht worden dat 
in 1975 deze nieuwe waterweg 
kan opengesteld worden, zoals 
voorzien in het Belgisch-Neder
lands staatsverdrag van 1965. 

vacaties op een 
verouderd tema 

Tot zover de stand van zaken 
in één van de vitale gemeen
schappelijke domeinen van 
Benelux. 

De voorgelegde balans is po
sitief. De technische en econo
mische draagwijdte van de 
uitTCvoerde of nog uit te voe
ren werken is sensationeel. 

Het is vanzelfsprekend veel 
gemakkelijker te kankeren en 
variaties te zoeken op oude en 
versleten tema's die meestal 
alleen nog een snooka<"htig be
staan leiden in \era''hterde 
breinen in beide Staten. 

Maar waarom zou men het 
niet eens anders bezien, meer 
in overeenstemming met de 
werkelijkheid ? 
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borms 
« Een land dat een man 

van 70, lam op een stoel ge
zeten laat fusilleren, mag, 
zonder fatsoen gezegd, zijn 
smoel houden » haalt « Ga
zet van Antwerpen » een 
uitspraak aan van tamelijk 
recente datum. De uitspraak 
is van Marnix Gijsen, de 
graag non-conformistisch 
doende conformist. Als die 
dat beginnen zeggen is het 
een teken aan de vijand dat 
over mensen als Borms stil
aan objektief kan gaan ge
oordeeld worden in bredere 
kring. In Borms heeft het 
stuiptrekkende België van 
1830 zich gewroken op wat 
de kern van onze beweging 
uitmaakt : « de onstuit
bare drang naar de Vlaamse 
zelfbeschikking ». 

Laten we dat niet verge
ten als op zondag 18 april 
te Merksen de kwarteeuw
herdenking wordt gehouden 
van die Belgische aanslag 
op de kerngedachte van de 
Vlaamse Beweging. Zulke 
dagen zijn af en toe nodig 
om ons te doen beseffen dat 
de Vlaamse ontvooedings-
strijd doorgaat en nooit mag 
ontwapenen tot de dag van 
het Vlaamse zelfbestuur. 

De Bormsherdenking be
gint te 10 u. 30 in het ge
meentepark te Merksem. 

electoralisme 
Zowel de regering als de 

vakbonden leven momenteel 
onder de dwanggedachte van 
Verkiezingen. Eyskens en 
gezellen stemmen hun « so
ciale gebaren » reeds af op 
de wetgevende verkiezingen 
die normaal begin volgend 
jaar plaats hebben, de vak
bonden hebben hun eisen-
dossier geheel in het teken 
van de veel dichter bij lig
gende sindikale verkiezin
gen gesteld. 

Dat zulk een geestesge
steldheid tot kortsluitingen 
leidt blijkt uit het jongste 
verloop van de zgn. sociale 
programmatie : door in ex
tremis aan de werkgevers 
bijkomende lasten inzake 
ïiekteverzekering en werk
loosheid op te leggen hebben 
de vakbonden hun eisen 
moeten matigen en kijken 

de sindikale leiders nu met 
boze ogen naar ministers 
De Paepe en Major. Want 
door verhoogde bijdragen 
van de werkgevers te eisen 
waren deze niet bereid met 
de overheveling der sociale 
bijdragen van werknemer 
naar werkgever in te stem
men. Daardoor werd het 
virtueel reeds bestaande ak
koord tussen beide partners 
onmogelijk gemaakt. 

Ook de zgn. prijsbeheer-
sing_ en de verlaging der be
lastingen voor de laagste in
komens zijn meer schijn 
dan werkelijkheid : we gaan 
naar een indekspolitiek en 
het aantal belastingsplichti-
gen die van een verminde
ring zullen genieten is zeer 
gering. 

half pond 
De vakbonden zijn intus

sen blij dat ze iets kregen : 
twee dagen bijkomende va
kantie ipv een hele week, 
een halve tegemoetkoming 
in de reiskosten van en naar 
het werk, over vier jaar ge
spreide verkorting tot 40 
uren van de werkweek. En 
dan de pensioenaanpassin
gen, die echter door de re
serves kunnen gedragen 
worden. 

Opvallend is eens te meer 
dat de middelgrote en klei
ne ondernemingen het 
zwaarst belast worden op 
sociaal gebied. Dat danken 
ze zowel aan partijen, die 
de middenstand alleen ge
bruiken als voetbank als aan 
bepaalde kleur - midden
standsbewegingen die tij
dens de konfrontatie met de 
andere sociale partners niet 
kordaat genoeg de belangen 
van hun leden verdedigen. 

geen durf 
De weigering van Boeren

bond-voorzitter Boon, om 
het voor de tv eens « uit ie 
vechten » met Mansholt 
heeft een slechte indruk ge
maakt. 

Het is weer een typische 
Boerenbond-houding : ge
brek aan durf, geen konse-

kwent doordenken en han
delen. Dat deze houding een 
gevolg kan zijn van de on
zekerheid die de Boeren
bondleiding bekruipt (slin
kend aantal leden, ontevre
den personeel en dies meer) 
kan waar zijn. Een belang
rijke oorzaak, waarover 
weinig of niet gerept wordt 
is echter de partijpolitieke 
onderhorigheid van de Boe
renbond aan de CVP : men 
kan moeilijk het wanbeleid 
van een landbouwminister 
vrank en open aan de kaak 
stellen, wanneer die minis
ter wordt geleverd door de 
partij, waarmee men zelf 
straffe bindingen heeft. Ook 
dat verklaart het waarom 
van deze weigering tegen
over een Mansholt, die dan 
toch zeker niet de opvattin
gen inzake landbouwbeleid 
van een Héger deelt. 
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Het « Contact- en Cultuur
centrum » (Martelarenplein 
23, 1000 Brussel) publiceerde 
het vierde nummer van zijn 
uitgave « Deze maand in 
Brussel ». 

Deze uitgave wordt maan
delijks op 40.000 exemplaren 
verspreid op adres en onder 
omslag bij al de Nederlands-
taligen in de Brusselse ag

glomeratie (19 gemeenten), 
waarvan het juiste adres be
kend is. Brusselse Vlamin
gen die het tijdschrift nog 
niet ontvangen kunnen hun 
adres opgeven op het Cen
trum. Aan geïnteresseerden 
buiten de agglomeratie 
wordt een abonnementsgeld 
van 200 fr. per jaar ge
vraagd. 

Men mag storten op PR 
1719.20 van het Contact- en 
Cultuurcentrum of op PR 
224.43 van de Kredietbank 
met vermelding « voor reke
ning 3300/86188 ». 

soens-
de neeff 

De Vlaamse politieke uit
gave van de kamp Cassius 
Clay tegen Frazier zal waar
schijnlijk in Vlaams-Brabant 
geleverd worden tussen de 
Vlaamse Soens en Franskil
jonse goevemeur De Neeff. 
IJzig beslist heeft de koene 
burgemeester van Strom-
beek-Bever de goeverneurs-
beslissing over de zogezegd 
toegelaten Franse eed in 
Vlaanderen naast zich neer
gelegd en opnieuw verboden 
aan de fransdolle beenstijf-
houders te zetelen als ge
meenteraadslid vooraleer ze 
de eed in het Nederlands af
legden. De Vlamingen zijn 
zoveel beginselvastheid niet 
gewoon van hun bewind
voerders. Wij wachten in 
spanning af wat goevemeur 
en regering nu verder uit
spinnen. Een ding moet on
dertussen vast staan. Als die 
Franskiljonse satraap van 
Brabant durft raken aan 
Soens moeten de Vlamingen 
van alle opinies er een on
genadige strijd van maken. 
Het moet nu gedaan zijn dat 
Belgische wetten slechts die
nen om tegen de Vlamingen 
geïnterpreteerd te worden. 
Dat De Neeff en zijn lakse 
administratie eens begint 
met op te treden tegen de 
Brusselse burgemeesters die 
sinds tientallen jaren letter 
en geest van de taalwetten 
aan hun patriottisch-incivie-
ke hielen lappen. Raken aan 
Soens moet voor de Vlamin
gen gelijk staan met een 
oorlogsverklaring aan de 
Belgische regering. 

struye 
« Borms en Vindevogel 

dat heb ik niet gedaan » 
jammerde Struye bijna voor 
de Vlaamse tv tijdens het 
vraaggesprek met prof. Flor-
quin. Bijna als de betrapte 
schoolknaap die zegt dat de 
kameraadjes het nog erger 
hebben bontgemaakt. Zijn 
stelling over « alleen man
nen met bloed aan de han
den », die hij zou hebben 
doen terechtstellen klonk 
erg zwak. 

Dat zal voor een deel wel 
waar zijn. Maar 107 op am
per een jaar tijd is twee 
mensen doen neerschieten 
per week ! Veronderstellend 
dat mijnheer Struye als goed 
Kristen 's zondags niet 
« werkte » op dit bloedig 
terrein. Hoe betrekkelijk 
het begrip « gemeenrecht » 
is in oorlogstijd, toont het 
proces Calley van My Lai 
nog maar eens aan. Men 
moet als Struye een ijskoude 
hagedis zijn om zonder ver
pinken ook nog na 25 jaar 
dergelijk bewind te verdedi
gen, bijna in dezelfde zin 
waarin hij de repressie 
overdreven vond. En toch 
kwam het woord « amnes
tie » niet over zijn kille lip
pen. 

doorduwen 
Met wisselende kansen po

gen onze-VU-gemeenteraads-
leden in hun respektievelij-
ke raden moties t«gen de 
voorgenomen vrijheid van 
het gezinshoofd in het Brus
selse te doen goedkeuren ol 
1 fr. per inwoner tot steun 
aan het Vlaams onderwijs in 
het hoofdstedelijk gebied te 
doen stemmen. 

Aldus slaagde de VU-frak-
tie er te Wijnegem in, de 
CVP-meerderheid een eerst 
verworpen motie in verband 
met de vrijheid van het ge
zinshoofd te doen goedkeu
ren. Te Hove hadden onze 
VU-vrienden niet zoveel ge
luk : daar stemden bestuurs
leden van de drie kuituur-
fondsen (die tegen de be
ruchte vrijheid stelling na
men) als gemeenteraadsle
den tegen de VU-motie. Wat 
hen terecht de bijnaam «tot-
tetrekkers» bezorgde. 

wij in nederland 

dorp en stad steekt 
in yerkiezingskostuum 

(jeeveedee) Eerst deze week, vlak vóór Pasen en 
met de eerste toeristerirautobussen op de parkeer
terreinen, zijn in Nederland de aanplakbiljetten 
voor de komende verkiezingen op de huizen en mu
ren verschenen. Dat is vrij laat, want binnen min
der dan drie weken — op woensdag de 28ste name
lijk — wordt het nieuwe parlement (Tweede Kamer) 
gekozen, en normaal barst zes weken vóór de ver-
kiezingsdag de propaganda los. Feitelijk is de lislag 
om de kiezer» ook ditmaal wel eerder aangevangen, 
maar naar buiten was er tot nu toe nog weinig an
ders van te bemerken dan hier en daar een ajfiche. 
Dat verandert nu natuurlijk snel. 

Het zullen interessante verkiezingen worden dit-
m.aal, al zijn velen ervan overtuigd dat uiteindelijk 
de zittende regeringspartijen (kristelijken en libe
ralen) een nieuwe zege zullen behalen, vooral om
dat de Nederlandse kiezer zeer traditioneel stemt, 
en omdat in nogal brede kring de opvatting leeft 
dat de huidige regering-De Jong het nog zo slecht 
niet gedaan heeft. Toch is het duidelijk dat er ver
schuivingen op til zijn, verschuivingen die naar 
alle waarschijnlijkheid dan wel geen grote omme
keer gaan brengen, maar die de stembusstrijd toch 
spannender zullen maken dan tot voor kort werd 
verwacht. Ook de afschaffing van de opkomstplicht 
is een sterke faktor van onzekerheid. 

twee kombinaties 
spelen de hoofdrollen 

Zoals bekend gaat het ditmaal in hoofdzaak tus
sen twee kombinaties van partijen, die feitelijk wel 
niet lijnrecht tegenover elkaar staan, maar die wel 
hun best doen om elkaar wederzijds af te schilderen 
in alle ongunstige termen die in de verkiezingstijd 
gebruikelijk zijn. De ene groep wordt gevormd door 

de drie grote kristelijke partijen (Katolieke Volks
partij, Anti-Revolutionaire Partij en Christelijk-
Historische Unie), die een hecht bondgenootschap 
hebben gesloten maar overigens met afzonderlijke 
lijsten opkomen. Lijstverbindingen zijn in het Ne
derlandse kiesstelsel niet toegestaan, zodat straks 
stemmen verloren kunnen gaan die bij toepassing 
van een ander systeem wellicht een paar Kamer
zetels extra hadden kunnen opleveren. De drie kon-
fessionele partijen hebben een gematigd vooruit
strevend program, maar de leiders en kandidaten 
van de drie onderscheiden groepen slagen er niet 
steeds in dat program ook als zodanig te « verko
pen ». Vandaar bij voorbeeld dat er duidelijke te
genstellingen bestaan tussen de katolieke lijsttrek
ker Veringa (thans m,inister van Onderwijs) en de 
protestantse nummer één, Udink (in de huidige re
gering belast met Ontwikkelingshulp). Deze laatste 
pleit voortdurend voor orde en gezag, terwijl 
Veringa zich veel soepelder toont. Onnodig te ver
melden dat de tegenpartij handig gebruik maakt 
van zulke verschillen ! 

Die tegenpartij wordt gevormd door de socialis
ten (Partij van de Arbeid), de Demokraten '66 en 
de Politieke Partij Radikalen, een twee jaar oude 
afsplitsing van de katolieke partij. Ook zij hebben 
een gezamenlijk program, maar komen met aparte 
lijsten op. Hun verkiezingsprogram geldt tevens 
als regeringsprogram indien zij erin zouden slagen 
de overwinning te behalen. In dat vooruitzicht wil
len ze over enkele dagen zelfs een soort « schaduw
kabinet » vormen dat aan de kiezers gepresenteerd 
zal worden. Voor Nederland, waar kabinetsvormin
gen meestal slepende affaires zijn, is dit een unieke 
zaak, ook al schijnen de kansen op een zege van 
deze drie, meestal progressieve of linkse partijen 
genoemd, niet groot te zijn. In vergelijking met de 
verkiezingen van vier jaar geleden moeten ze een 
achterstand van twintig zetels overbruggen, een op
gave die vermoedelijk te zwaar is. Vandaar dat 
D'66-oprichter en fraktieleider Hans van Mierlo 
nogal eens zinspeelt op de mogelijkheid dat de 
«linksen » een minderheidsregering vormen. Ove
rigens zou dat slechts mogelijk zijn wanneer de 
konfessionelen zware verliezen lijden en er niet in 
zouden slagen met hun tegenwoordige liberale 
bondgenoten tot een akkoord te komen. 

Zoals gezegd gaat de strijd in hoofdzaak tuisen 
de genoemde kombinaties van elk drie partijen. 
Maar de liberalen (officieel Volkspartij voor Vrij
heid en Demokratie geheten), met wie de kriste
lijke partijen niet tot een verkiezingsovereenkomst 

konden raken, houden zich gereed om na 28 april 
toch weer met de konfessionelen in de boot te stap
pen. Hun besprekingen met de kristelijke drie wa
ren immers heel wat positiever dan het overleg dat 
korte tijd gevoerd werd om tot een zespartijen-ak
koord (progressieven plus konfessionelen) te gera
ken. Vandaar ook dat in de tot nu toe gevoerde 
propaganda op verkiezingsavonden de kristelijken 
en liberalen opvallend beleefd en aardig voor el
kaar zijn, terwijl er van dik hout planken wordt 
gezaagd als op een kristelijke bijeenkomst de 
« linksen » ter sprake komen. Het omgekeerde geldt 
uiteraard evenzeer ! 

Noemen we van de in totaal 28 (!) partijen die 
naar de gunst van de kiezer dingen, nog DS'70, de 
partij van Drees junior, en de kommunisten. Eerst
genoemde groep, waarin zich nogal wat oudere 
socialisten hebben verzameld, vangt in de voorspel
lingen hoge cijfers, maar treedt deze weken te 
weinig op de voorgrond om veel waarde aan die 
prognose te hechten. De kommunisten daarentegen 
gaan zeker vooruit, al is het slechts onder invloed 
van de stakingen en arbeidsonlusten van de laatste 
tijd in Nederland. Opvallend in de kommunistische 
propaganda is het feit dat de rode makkers herhaal
delijk zinspelen op samenwerking met de PvdA en 
zelfs denken aan een soort « volksfront ». Niemand 
laat zich daardoor echter afschrikken, want de so
cialisten hebben een stevig bondgenootschap met 
D'66 en dat is nu juist de partij waartegen de kom
munisten vier jaar lang hun pijlen van verontwaar
diging hebben afgeschoten. 

stabiliteit nog groot 

Samenvattend kan in het zicht van de stembui-
strijd gezegd worden dat de verkiezingen boeien
der zijn dan in lange jaren het geval is geweest, 
maar dat de wijzigingen die zich zullen voordoen 
vrijwel zeker niet voldoende zullen zijn om in Den 
Haag een « revolutie » te veroorzaken. Daarvoor is 
de stabiliteit onder het Nederlandse kiezerskorps, 
vooral onder invloed van de konfessionele partijen, 
op dit moment nog te groot. De miljoenen guldens 
die nu besteed worden om dorp en stad in een bont 
verkiezingspak te steken, zullen die stabiliteit, die 
ook nog iets te maken heeft met de vermaarde Hol
landse degelijkheid, nauwelijks aan het wankelen 
brengen. Zo denkt toch uvo korrespondent in Neder' 
land. 
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'̂  verrader, uw uur is geslagen *' 
Wij hebben enkele maanden 

geleden in ons blad melding ge-
inaakt van het vreemde ver-
kiezingsavontuur van ons VU-
gemeenteraadslid Roger Le-
naer t s uit Hoeleden (arr. Leu
ven) . Tijdens de verkiezings
stri jd werd zijn voordeur 's 
nachts ingebeukt door een 
woeste BSP-militant uit Zout
leeuw, namelijk Willy Francen, 
Vanzelfsprekend legde de h. 
Lenaer ts klacht neer bij het ge
recht te Leuven. Daar vond 
ïnen echter het middel om deze 
zaak in de handen te spelen 
yan onderzoeksrechter mevr. 
Vranckx, dochter van de mi
nis ter van Just i t ie Alfons 
Vranckx (BSP). Lenaerts ^rev-
n a m einde maar t van zijn ad-
vokaat dat zijn klacht zonder 
gevolg werd geklasseerd. Vol
gens getuigenissen van zijn po
li t ieke vrienden zou Francen 
op het ogenblik van de feiten 
ï i c h in het Volkshuis te Tienen 
hebben bevonden. 

Het geringste wat men daar
bij kan zeggen is dat het op zijn 
minst eigenaardig is dat een 
dergelijke politiek geladen zaak 
voor onderzoek wordt toever
t rouwd aan iemand waarvan 
m e n moeilijk kan volhouden 
d a t zij in dit onderzoek totaal 
onparti jdig is. De minis ter 

Vranckx, die bijwijlen de mond 
vol heeft over de regels van de 
deontologie, (zie maar de zaak 
Irma Laplasse) zou er wel wat 
beter mogen op toezien dat in 
zijn kiesarrondissement elke 
zweem van partijdigheid zorg
vuldig wordt vermeden. 

Maar voor onze vriend Le
naerts is de kous daarmee nog 
niet af. Naar aanleidmg van de 
publikatie in een Tiens adver
tentieblad van een VU-motie 
(hij is voorzitter van de VU-
afdeling Oost-Hageland) kreeg 
hij een dreigbrief toegestuurd. 
De brief gaat uit van een «Co-
mitee voor de rechten der poli
tieke gevangenen, weggevoer
den en werkweigeraars », werd 
te Tienen gepost, draagt geen 
adres van afzender en is onder
tekend met een onleesbare 
krabbel Ziehier wat de 36-ia-
nge Lenaerts zoal voor liefs te 
lezen krijgt in deze brief : 
« Mensen zoals gij zouden best 
doen niet te spreken over de
mocratie. Hoe verdedigen uw 
kornuiten de democratie ? Naar 
het voorbeeld van uw geeste
lijke vaders in Breendonk of 
Buchenwald ? ». En wat verder 
kl inkt het dan dreigend : «Wij 
weten niet hoe de partijpolitie-
kers zullen optreden.. . Wij zul
len hen in elk geval vragen u 
te doen verplaatsen, (Lenaerts 

i n memor iam 

frifz en marleen van der stock 
« Wij zijn maar als de blaren in de wind .. » A. Roland Holst 

Als veelbelovende bloesems zijn ze ons in de lente van hun le
ven ontvallen. 

Wij kunnen de leegte in onze har ten slechts vullen met alles 
wat zij ons tijdens hun leven gegeven hebben. Het was helaas 
kort , maar r i jk aan schone en goede dingen. 

Hun volksverbondenheid en Vlaams-nationaal ideaal beleefden 
Eij in een onvoorwaardelijke trouw, rechtlijnigheid, eerlijkheid 
en offervaardigheid. 

Belangloos en in volle overgave hebben zij zich steeds ingezet 
op alle nederige posten, wuar de part i j hen riep. 

Steeds en overal hebben zij hun medemensen vreugde en blij
heid bijgebracht. Wegens hun oprechte en diepe sociale bewogen
heid telden zij onder alle Aalstenaars zonder onderscheid vele 
vr ienden. 

Zij sloten zich met hun waarheid en principes niet op in een 
ivoren torentje, maar droegen ze door talrijke menselijke kon
t ak t en in alle eenvoud uit. 

Fri tz en Marleen, wij geloven dat jullie dood slechts een veran
dering van woning is. Moge de Heer van het leven jullie daar in 
Eijn volle vreugde en vrede opnemen. F.D.B. 

staat in het onderwijs, nvdr) , 
ver buiten onze streek, opdat 
het gevaar van een verspreiding 
van haat uit onze school van 
Zoutleeuw zou gebannen zijn. 
En wees gerust, wij hebben 
hiertoe de middelen ! Zolang 
gij in uw beperkte kring van 
uw dorpje uw stem hebt laten 
horen konden wij dat dulden, 
nu de stem van de haat, de de
magogie en de ophitsmg ook 
buiten Hoeleden klinkt MOET 
en ZAL ze gesmoord worden. 
Wees gerust, wij komen ! ». 

En de brief besluit met het 
veelbetekenende zinnetje : 
« Verrader, uw uur is nakend ». 

Opnieuw heeft de h Lenaerts 
klacht neergelegd. Wij kijken 
benieuwd uit naar de resulta
ten van het onderzoek. Onze le
zers kunnen er alvast uit op
maken welke bedenkelijke 
prakti jken nog altijd opgeld 
maken in het Hageland En 
wij die dachten dat in België 
elkeen voor zijn opinie vrij 
mag uitkomen ! 

parti|Ieven 

•*: De verkiezingen binnen de parti j , die in november jl 
op afdelingsvlak begonnen, zijn nu achter de rug. Vorige 
zaterdag duidde de nieuwe Part i jraad zijn bureau aan : 
de hh. Cuppens (Neeroeteren), Delang (St. Amands a/d 
Schelde), Deroo (Gent), Maes (St. Niklaas) en Renard 
(Mechelen) en verkoos als voorzitter de h. Guido Delang. 

-k De samenstelling van het Part i jbestuur ziet eruit als 
volgt : Anciaux Vic (Laken), Babyion Mik (Roeselare), 
Baert Frans (Gent), Bouwens Edgard (Lier), Claes Lode 
(Eisene), Coppieters Maurits (Nieuwkerken-Waas), De 
Facq Eugeen (Etterbeek), Engels Herman (Schoten), 
Jorissen Wim (Mechelen), Laeremans Johan (Grimber
gen), Luyten Walter (Berlaar) , Maes Nelly (St. Niklaas), 
Martens Paul (Merelbeke), Mattheyssens Reimond (Mort-
sel). Raskin Evrard (Eigenbilzen), Schiltz Hugo (Antwer
pen), Van der Eist (Neder-over-Heembeek). Van Grem-
bergen Paul (Ertvelde), Van Haegendoren Maurits (He-
verlee), Van In Guido (Brugge), Van Overstraeten Toon 
(Erembodegem), Wouters Leo (Gent) . 

•*• De data van het Partijkongres, aanvankelijk voorzien 
voor 8-9 a.s., werden definitief bepaald op 5-6 juni 1971. 
De hr Guido Van In zal het kongres voorzitten. 

Een honderdtal Vlaamse jongeren van het SOS-DOS-comité heeft zaterdagnamiddag op het Fla-
geyplein te Brussel betoogd tegen het gesjacher met de dienst « Ontwikkelingssamenwerking > 
door minister Scheyven. 

Stomkoppen 
Heeft minister Vlerick al dan 

niet gezegd dat de Walen « imbe
ciles » of domkoppen zijn wanneer 
zij niet voldoende Nederlands ver
staan om een officieel stuk te be
grijpen ? Een dergelijke uitspraak 
heeft natuurl i jk heel Frankofonië 
op zijn achterste poten doen staan, 
en de Waal Jeunehomme heeft de 
grote baas van Vlerick, de h. Eys-
kens zelf, in he t par lement daar
omtrent een vraag gesteld. De 
premier antwoordde dat Vlerick 
zoiets niet had gezegd, en t racht te 
zich er van af te maken met een 
flauwe mop : « Het is niet omdat 
Plato, Aristoteles Newton en Dos-
tojewski ééntaligen waren, dat zij 
daarom zonder meer als domkop
pen moeten bestempeld worden! ». 
Vanwege een verstandig man als 
Eyskens is zo een argument wei
nig ernstig, en he t is t rouwens 
naast de kwestie. De faam van 
Plato, Aristoteles, Newton en Dos-
tojewski zou alleszins niet kunnen 
belet hebben dat de Walen ook 
van hen een Franse vertal ing zou
den geëist hebben, indien zij ooit 
het twijfelachtige genoegen zou
den genoten hebben met eentalige 
Walen in eenzelfde commissie zit
t ing te hebben. De h. Eyskens 
weet zo goed als wie ook dat hij 
nooit eerste-minister zou gewor
den zijn, indien hij enkel neder-
landsééntalig was ; meer nog, de 
fransééntalige ministers zouden 
hem in dit geval nog niet eens ge

wild hebben als portier of als 
kuisvrouw, aan wie men nogal 
wat hogere taaleisen stelt dan aan 
de frankofone volksvertegenwoor
digers, senatoren en ministers. De 
eentalige Waal Pierlot kon in Bel
gië wel eerste-minister zijn : dat 
is het verschil van de differentie, 
zegt men in Vlaanderen. 

Maar nu P'ubliceerde « De Stan
daard » vorige week een verkla
r ing van Vlerick zelf, waar in hij 
zei niet te kunnen veronderstellen 
dat de Waalse senatoren zo dom 
waren, dat zij zelfs met behulp 
van een tolk en van dokumenten 
zijn uiteenzetting niet zouden 
kunnen volgen hebben. Tegenover 
het « ja » van Vlerick slaat Eys
kens met zijn « neen » vanzelf
sprekend een modderfiguur ! 

In feite heeft Vlerick gelijk, en 
indien hij niet met zoveel woor
den uitdrukkeli jk heeft gezegd 
dat de franstééntalige Waalse se
natoren werkelijk domkoppen zijn, 
dan heeft hij het vast en zeker ge
dacht, en met hem de miljoenen 
Vlamingen die om den brode ijve
rig F rans hebben moeten leren... 

De Waal Jeunehomme wettigde 
zijn vraag met de bewering dat 
« talr i jke parlementsleden, van 
beide taalgroepen, zich door Vle-
ricks uit lat ing kunnen beledigd 
achten ». Dit is op zijn minst 
schromelijk overdreven. Bij mijn 
weten is er ooit in het par lement 
één enkele fransonkundige Vla

ming geweest, met name de Oost-
vlaamse volksvertegenwoordiger 
Van Brussel, die dan ook bekend 
stond als « boerke » Van Brussel. 

Waalse aanmatiging 

Minister Vlerick had ook nog 
gelijk in die zin dat de parlements
leden volgens de grondwet niet 
één of ander arrondissement ver
tegenwoordigen, maar wel het ge
hele land. Zolang België unitair 
gestruktureerd en bestuurd is, 
moet het dan ook als normaal wor
den beschouwd dat al wie aan
spraak maakt op een parlementair 
mandaat een behoorlijke kennis 
zou hebben van de twee grote 
landstalen, ten emde zich ook op 
de hoogte te kunnen houden van 
wat er in het anderstalige lands
gedeelte gebeurt. Maar daarvoor 
zijn de Walen nooit te vinden ge
weest ; zij hebben het altijd als 
vanzelfsprekend beschouwd dat 
wie hen om een of andere reden 
wilde benaderen, dit in hun Fran
se taal zou doen. De Walen weten 
verdomd goed wat zij willen : een 
hermetisch-gesloten gemeenschap 
blijven, waar geen plaats is van 
enige taaitegemoetkoming van 
hunnentwege. Zij steunen door 
dik en dun de Brussels-frankofone 
eis inzake de vrijheid van het ge
zinshoofd, hoewel hun vrijheid ter 
zake nooit bedreigd is geweest, 
omdat zij in de verfransmg van 
de Vlamingen een middel zien om 
hun eigen ééntaligheid te besten
digen, maar die tweetaligen be
schouwen zij niettemin niet tot de 
hunnen. Het bewijs van die gees
tesgesteldheid leverde de vorige 
week FDF-man Havelange in de 
Senaat, die koudweg de stelling 
verdedigde dat meer franstaligen 

(in zijn idee : ééntaligen) dan 
Vlamingen (meertaligen) moeten 
aangeworven worden door de 
Dienst voor Ontwikkelingssamen
werking (D.O.S.), zogezegd omdat 
de hulp hoofdzakelijk uitgaat naar 
franstalige (?) ontwikkelingslan
den Zij willen de Vlamingen wel 
verfransen, maar weigeren later 
de plaatsjes met hen te delen, 
want voor hen blijven het toch al
tijd maar « flamins ». 

wie zijn de domkoppen ? 

Ja, de Walen weten goed wat zij 
willen : hun eentaligheid besten
digen, altijd, overal en in alles, en 
de domkoppen zijn in werkehjk-
heid zij, die hun nooit de tanden 
hebben durven laten zien. Een te
kenend voorbeeld: waarom is Kon
go, als kolonie van een in meer
derheid nederlandstalig land, to
taal verfranst geworden ? 

Naar onze mening zijn de dom
koppen niet zozeer de franstalige 
Walen, maar wel de zogezegde 
Vlaamse leiders die zich door de 
unitaire partijen met hun natio
nale paritaire besturen, waar de 
Franstaligen steeds de toon aanga
ven, m het Waalse gareel hebben 
laten spannen. En nu de zaak gron
dig bedorven is, en een Vlaamse 
minister in een Vlaamse reflex ge
steigerd heeft tegenover domme 
Waalse pretentie, is er nog een 
Vlaamse eerste-minister om met 
een vroom leugentje en een flau
we mop platte broodjes te bakken 
tegenover diezelfde Walen. En een 
meerderheid om daarbij in de han
den te klappen 

Wij vragen ons af . Vlaanderen, 
hoelang nog ? 

mvdb. 
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vujo in gent tegen *' vuile lucht '̂  

Hier heb je de opruimdienst, we zijn de helft van onze medewerkers ergens in de Veldstraat kwijtgeraakt, maar we pikken ze op 
de Kouter terug op. Sommige ouders deden mee, en die onbekende motorrijders zijn ons de ganse weg blijven volgen ' 

de bond protesteert tegen de nftokeling van de gezinsinkomstsn 
Sedert verscheidene jaren stijgen de gezinsvergoedingen minder 

snel dan de Ionen. 
De reeds bekomen loonsverhogingen, alsmede degene die nog 

voorzien worden, zullen deze wanverhouding nog doen toenemen 
en de bestaande kloof inzake het levensniveau tussen arbeiders, 
met en zonder gezinslast nog vergroten. 

De gezinsvergoedingen, zowel voor loontrekkenden als voor 
zelfstandigen verhogen in totaal zelfs minder snel dan het geheel 
van de maatschappelijke zekerheid. 

Het zou ondenkbaar zijn dat de gezinnen hun deel niet krijgen 
van deze vooruitgang, en dat hun lot niet gelijktijdig verbetert 
met dit van de arbeiders. 

Daarom heeft de BGGB beslist, volgend eisenprogramma aan 
de regering voor te leggen. 

programma 

Om te vermijden dat de ge
zinnen met kmderlast opnieuw 
zouden worden gestraft en om 
hen heel eenvoudig op gelijke 
voet te schakelen met de ande
re burgers, eist de Bond : 

1. gezinsinkomen 

1 Het sociaal minimum waar
mee de basisbedragen van de 
kinderbiislag overeenstemmen, 
moet worden gebracht op : 
2000 fr per maand voor de kin

deren in het algemeen en 3000 
fr per maand voor de wezen. 
Deze bedragen zouden moeten 
worden bereikt in 3 iaar, door 
trapsgewijze verhogingen te 
voorzien vanaf 1971. 
2 In de onmiddellijke toekomst, 
•JV De gewone basisbedragen 
moeten worden gebracht : 
op 1650 fr. (i p.v 1512 fr) voor 
de 3de en volgende kinderen, 
op 1200 fr ( i p v 1080 fr.) voor 
het tweede kind. 
it De bedragen van de wezen
bijslag op 2500 fr. ( ipv. 1894 
fr) 
•A- De bedragen voor kinderen 
van invaliden op 1650 fr. (i.p v. 
1134 fr. en 1512 fr) . 

iic Behoud van de rang van het 
kind. 
ir De leeftijdsbijslagen • 500 
fr. (i.p V 399,50 fr) op 14 jaar. 
• Het kraamgeld • 6585 fr 
(i.p.v. 3543 fr.) voor de 3de en 
volgende geboorten 
ir Het gezinsvakantiegeld • 
150 % van de bijslag uitbetaald 
in de maand april ( i p v 100 %). 

2. fiskaliteit 

ir Indexering van de fiscale ba
rema's. 
•jAr Meer in het biezonder, in
dexering van het inkomstenpla-
fond waarop verminderingen 
voor gezinslast van toepassing 
zijn. 

3. pensioenen 

ir Verhoging van de pensioe
nen. 
ir Meer in het biezonder ver
hoging van het gezinspensioen 
met 10 % voor moeders die 3 
of meer kinderen hebben groot
gebracht en die in het alge
meen, geen beroepsbedriivig-
heid heijben kunnen uitoefe
nen die recht geeft op een pen
sioen 
ie Meer in het biezonder nog. 

de invoering van een rente voor 
volle wezen. 

4. sociaal statuut 
van de moeder 

ir Voor de werkende moeders, 
de versnelde oprichting van 
kinderdagverbhiven. 
ir Onmiddellijke invoering van 
een sociaal-pedagogische toela
ge van 2000 fr per maand. 

ir Aanpassing van de sociale 
wetgeving en van de sociale ze
kerheid om de verantwoorde
lijkheden als moeder en de be
roepsarbeid van de moeders te 
laten samengaan : part-time 
arbeid herscholing, behoud van 
het recht op pensioen, werk
hervatting, enz. 

Dit programma behandelt 
van7elfsprekend niet alle 
hoofdstukken van een gezins
politiek die aanffepast is aan 
onze huidige tiid. doch ver
taalt de maatregelen op korte 
en halflange termijn die de re
gering moet nemen om het ver
val in levenspeil van de gezin
nen tegen te gaan 

Wat de kinderbijslag en de 
pensioenen betreft, eisen wij 
gelijklopende maatregelen zo
wel voor de zelfstandigen als 
voor de loontrekkenden. 

Op zaterdagnamiddag 3 aprA 
trokken we onze Gentse sted"' 
in, want, zoals het in ons pa 
flet stond : Gent is een vu 
stad, je krijgt er soms tot 1.6(1 
mikrogram zwaveldioxyde pc 
m3 lucht, terwijl de weteü 
schappelijk vastgestelde gevaat 
grens 500 mikrogram is. '.^ 

Daarnaast hadden we een ge»i 
dicht opgesteld, waarin hef] 
trieste verhaal van een Gentse] 
Romeo en Julia uit de doekeill 
wordt gedaan, zoals ze zijn gC'j 
storven, zomaar ten gevolgel 
van de slechte lucht op straat | 
doodgevallen. Gelukkig : het ' 
was niet écht, maar het kan. 

In ieder geval, toen Mark 
(nr. 1, we hebben er drie), zo
maar op de Oude Markt neer
viel, leek het zo echt dat poli
tieman nr. 57 er zich aan ver
giste. — « Afblijven ! » kom-
mandeerde hij, toen wij het 
« slachtoffer » wilden optillen. 
Een menigte verbaasden ver
gaapte zich op afstand. — « Hij 
heeft de vallende ziekte » luid
de de diagnose van nr. 57. En 
hij werd heel boos toen Mark 
(nr. 2) aanstalten maakte om 
hem op te vegen. — « Schaam 
je ! » brulde hij. 

— « Maar, meneer, hier heb 
je een pamflet, het is een pro
test tegen de slechte lucht in 
onze stad ! » — « O, zooo ? » en 
hij stond perpleks. Even maar, 
want dan trok hij een gezicht 
als een onweerswolk zei dat 
het misplaatst was, niet de 
slechte lucht, maar het feit dat 
die jongen zo maar op de grond 
was gaan liggen. — « Allee, 
veuruit ! » klonk zijn dreigend 
gebrom toen wij Mark nr. 1 op
tilden en ons slachtoffer kreeg 
er nog een paar porren bij van 
de ordehandhaver (?) want in 
Gent hebben ze in het politie
korps (zoals welbekend) weinig 
zin voor humor en weinig door
zicht. De omstaanders wilden 
een pamflet en vonden het 
flauw van de arm der wet : zij 
hadden de stootkar « Opruim
dienst » in de gaten. Zo reden 
we met ons oud vehikel door 
het grijze Kuipken, nagekeken 
door larherde burgers wie we 
de pamfl^ttpn doorgaven ; som
migen vonden het iam^ier dat 
er geen nmriek bijston'! zodat 
7e het gedicht niet konden zin
gen. 

Anderen kwamen ons zelf 
pamfletten vragen en f-en jon-
cre voorhiiganger deel''f> spon
taan mee uit. Onver«toorbaar 
en onverwoestbaar Jasren de 
« doden « ot> de kar <we had
den er "VTir'ka zomaar bijge-
lesfd"). al bobbelde die nog zo 
repstdriftig over de kasseien. 
Ten<:lo< t̂e waren onze tweedui-
7Pnd blaadies de laan iv* en de 
fotoPTafen en filmreporfer (t) 
ba'lf'en de kiekjes p-emaakt. We 
hebben er een glas on gedron
ken en eerworen ermee fJoor te 
gaan • onze stad moet leefbaar 
worden ! 

uit de ballade der 
stinkende, stikkende <;tede 

Burgers, helpe uzelf, zo helpe 
[u God I 

Ge voelt de strop weer om 
\u strot 

En is het nu geen keizer die u 
[hangt 

Het ts de iabriekslucht die u 
[prangt 

Eist met ons gezonde, frisse 
[lucht 

Wacht niet tot ook gij 
ten onder gaat in de moderne 

[steenwoestnij 

huguette d.b. 

kan dit- u helpen ? 

iets over voorhuwelijksparen 

Jongens en meisjes tussen 14 en 27 
jaar kunnen voo huwelijkssparen in het 
kader van een erkend ziekenfonds. Het 
mmimum jaarlijks spaargeld bedraagt 
120 fr., het maximum 1200 fr. De wet 
voorziet een wachttijd van 3 jaar. In
dien de spaarders voor hun 30 jaar hu
wen ontvangen zij van staatswege 30 % 
bij het gespaarde geld. Bij dit voordeel 
worden door de ziekenfondsen bijko

mende intresten gevoegd. Hierover kan 
men zich bevragen bij de secretaris van 
de mutualiteit. 

Ook de provincies en de gemeentebe
sturen doen hun duit in het zakje. Voor 
de gemeente kunt u inlichtingen inwin
nen bij het gemeentebestuur. 

De tegemoetkomingen van de provin
ciale besturen geven wij in het kort 
weer ; 

Oost-Vlaanderen : 
10 % op de bij een erkende dienst voor 
voorhuwelijkssparen gestorte gelden 
met een maximum van 1200 fr. "VTen 
moet een wachttijd van 3 jaar vervuld 
hebben. 

West-Vlaanderen : 

20 % op de bij een erkende dienst voor 
voorhuweslijkssparen gestorte gelden 
met een maximum van 1000 fr. Men 
moet een jaar in de provincie wonen 
op de datum van het huwelijk. 

Limburg : 

20 % op de bij een erkende dienst voor 
voorhuwelijkssparen gestorte gelden. 
Men moet een jaar in de provincie wo
nen en een wachttijd van 3 jaar vervuld 

hebben. Er is een beperkte premie voor
zien voor een onvolledige wachttijd. 

Antwerpen : 
15 % op de bij een erkende dienst voor 
voorhuwelijkssparen gestorte gelden 
met een maximum van 900 fr. Op de 
datum van het huwelijk moet men min
stens een jaar in de provincie wonen. 

Brabant t 
deze provincie geeft geen supplemen
taire interesten doch staat huwelijks-
leningen toe van maximum 30.000 fr. 
tegen een rentevoet van 3 % terug te 
betalen binnen de zes jaar. 

Ingeval van overlijden, ontslag of 
niet-huwelijk worden de gespaarde gel
den vanzelfsprekend terugbetaald, ver
hoogd met een rentevoet. 
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regering-eyskens 
past taalwet van '63 niet toe 

Sedert oktober 1970 heb ik een aan
tal parlementaire vragen gesteld en 
brieven tot ministers gericht betreffen
de de Vlaamse aanwezigheid in de rijks
diensten. Ziehier de uitkomst van dit 
summier onderzoek. 

bezetting van de hogere ambten 

Behalve in de ministeries van Land
bouw, Financiën en Economische Zaken, 
waar de Vlamingen in de minderheid 
blijven, bereiken wij in de andere mi
nisteries bijna de wettelijk voorgeschre
ven 50/50-verhouding wat de bezetting 
van de hogere ambten betreft. De 50/50-
verhouding is in een unitaire of com
munautaire staat onrechtvaardig. 

Naast de voornoemde ministeries is 
er insgelijks een grote Vlaamse achter
stand in sommige hoogste toppen, o.m. 
in het Koninklijk Kabinet (17 F. - 2 N.), 
in de topleiding van Buitenlandse Za
ken, in de hogere graden van de strijd
krachten, in de Dienst voor Ontwikke
lingssamenwerking, in het Hof van 
Cassatie. In de wetenschappelijke rijks
instellingen is de taaiverhouding te 
schatten op 60 F. - 40 N. en niets laat 
voorzien dat hier op korte baan verbe
tering te verwachten is. 

taaikader 

Taalkaders (artikel 43 van de samen-
geordende wetten op het taalgebruik in 
bestuurszaken^ bestaan slechts in een 
drietal ministeries. Deze taalkaders 
moeten, volgens de wet, vastgelegd wor
den aan de hand van het werkvolume 
uit het Nederlandse en Franse taalge
bied. De taal van de dossiers komt hier 
niet bij te pas wel de localisering ; de 
zaken uit Brussel-Hoofdstad worden, 
volgens de wet, niet medegeteld voor 
het vaststellen van de taalkaders. 

De voorstellen van taalkaders moeten 
aan het adres van de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht worden voorgelegd. 
Door verschillende ministeries werden 
en voorstellen gedaan. Op het ministe
rie van Arbeid na, waar het voorstel 
55 N. contra 45 F. behelst, menen wij 
te weten dat de resp. ministers een 
50/50-verhouding hebben voorgesteld. 
Zou dit de oorzaak zijn dat de zaken se
dert maanden volledig stagneren ? 

splitsing van de diensten 

De wet van 1963 bepaalt insgelijks dat 
de diensten zoveel mogelijk moeten ge
splitst worden. Deze splitsing wordt 

stelselmatig bijna overal vermeden, be
halve natuurlijk in Nationale Opvoeding 
en Cultuur waar wij met twee ministe
ries te maken hebben. Zelfs in Nationa
le Opvoeding zijn de diensten van het 
wetenschappelijk onderzoek in feite nog 
steeds niet gesplitst ! 

gewestelijke diensten 

De wet voorziet ook de aanpassing 
van de ambtsgebieden van de geweste
lijke diensten aan de taalgrens. Ook de
ze aanpassing wordt zoveel mogelijk in 
alle ministeries vermeden. Een aantal 
Vlaamse streken worden door tweetali
ge, in feite Franstalige diensten be
stuurd. 

ons besluit : 

1) Een radicaal taalflamingantisme 
blijft nog steeds actueel. 

2) Het uiterste wantrouwen blijft een 
elementaire Vlaamse deugd. 

3) Onze triestige ervaring wijst erop 
dat, ook al moest de tekst van de uit
voeringswetten van de nieuwe grondwet 
aanvaardbaar zijn, het op voorhand 
vaststaat dat deze wetten wèl zullen 
worden toegepast telkens ze de Vla
mingen ongunstig zijn en niet zullen 
worden toegepast waar ze gunstig zijn 
voor de Vlaamse gemeenschap . tenzij 
de radicale Vlaamse macht van de 
Volksunie zodanig kan doorwegen dat 
ieder minister die 's lands wetten sabo
teert ten val wordt gebracht. 

De stelselmatige sabotage van de 
taalwetten, ook door de Vlaamse mi
nisters van de kleurpartijen, wijst erop 
dat alleen een radicaal federalisme met 
een uitgebreid Vlaams gezag dat recht
streeks verantwoording verschuldigd is 
aan de Vlaamse gemeenschap enige uit
komst kan bieden. 

Tot slot meen ik er te mogen op wij
zen dat wij niet mogen « versaegen » 
deze achterstelling bij onze mensen aan 
te klagen. Wij moeten er de aandacht 
op vestigen dat honderden betrekkingen 
door Vlaamse belastingsbetalers be
taald, ons ontsnappen. Wil moeten er 
vooral de aandacht op vestisren dat de 
geadministreerden nadeel ondervinden 
van het feit dat zij in de hoogste toppen 
niet door eigen mensen worden be
stuurd. 

AA. Van Haegendoren, 
senator. 

'Op 20 maart jl ging de « Aktiegroep voor een groene rekreatieruimte te Edegem » een petitie met 
U262 handtekeningen overhandigen aan haron de Roest d'Alkemade, die eigenaar is van een groene 
rvAmte (63 ha) in het centrum van Edegem. Daarin werd hem gevraagd zijn domein als wandel
park open te stellen voor het publiek, zoals burggraaf van de Werve d'Immerseel het onlangs deed 
te Pulle. De h. de Roest bleek bereid daarover te onderhandelen en verklaarde dat hij een derge-
Ujk voorstel reeds eerder had gedaan aan de burg emeester, die er echter niet wenste op in te gaan. 
Dit ondervond ook VU-gemeenteraadslid Hilde De Wit-Jacobs toen zij het gemeentebestuur voor
stelde een deel van «Hof ter Linden-» als groene rekreatieruimte open te stellen. De heren van 
het gemeentebestuur vertikten het zelfs met de eigenaar te gaan onderhandelen... Ondanks intimi-
'datiepogingen van de politie is de «Aktiegroep » vastbesloten ermee door te gaan tot het doel is 
bereikt : een wandelpark voor de bevolking van Edegem. 

25 april brugge 15 u. 
Vlaams actiekom. west-vlaanderen seer. izegem 

BETOGEN TE BRUGGE 

Nu de grondwetsherziening in zeer algemene lijnen werd vast
gelegd valt niet te verwachten dat door de regeringspartijen aan 
die grote lijnen ernstige veranderingen zullen worden aange
bracht, zo geen nieuwe feiten zich voordoen. 

Die grote lijnen blijken vatbaar voor ombuiging in verschillen
de richtingen. De W B ijvert en betoogt ten gunste van een om
buiging naar de Vlaamse standpunten toe : 

itc De gemiste pariteit in het Brusselse agglomeratiekollege kan 
worden goedgemaakt als de bepaling wordt uitgevoerd dat de 
voorzitter om de beurt van de ene en de andere taalrol moet zijn. 

ir De Brusselse Vlamingen moeten wettelijke waarborgen verkrij
gen dat ze in dat kollege door echte Vlamingen zullen vertegen^ 
woordigd zijn. 

-jfc- De bevoegdheid van de Kultuurraden moet zeer ruim worden 
uitgebouwd. (Het geval Soens en het wetsvoorstel Chabert zijn 
alvast testgevallen). 

ir De verdeling van de centraal vastgelegde budgetten moet vol
gens objektieve normen geschieden. Een zeer belangrijke objek-
tieve norm vinden we in de bevolkingscijfers. 

it De uitbouw van de federaties rond de Brusselse agglomeratie 
moet zo geschieden dat de eentaligheid van de kommunauteiten 
er gewaarborgd blijft en de federaties sterk genoeg zijn om niet 
door de Brusselse kop te worden overweldigd. 

ir De ekonomische raden voor de Brusselse agglomeratie en Brus
sel moeten zo worden opgevat dat Brussel-taalgebied, Brussel als 
sociaal-ekonomische regio en Brussel-agglomeratie dezelfde 
grenzen hebben waar ze niet kunnen buitentreden. 

ir Het overlegorgaan te Brussel mag geen taai-heterogene ge
westelijke diensten tot stand brengen die de verfransing in de 
hand zouden werken. 

ir Door de algemene Vlaamse openbare mening worden belang
rijke herstruktureringen geëist : 

— een eentalig arrondissement Halle-Vilvoorde (de gemeenten 
met faciliteiten inbegrepen), 

— de splitsing van Brabant in twee provincies (Vlaams Brabant 
en Waals Brabant) en de Brusselse agglomeratie. 

ir Het Vlaams verzet tegen de verbastering van het Vlaamse kind 
gaat verder. 

— Wordt — wat te voorzien is — de in 't vooruitzicht gestelde 
infrastruktuur inzake kinderkribben, peutertuinen, kleuterscho
len, lager onderwijs, niet verwezenlijkt vóór 1 september, dan 
mag de « liberté du père de familie » niet worden ingevoerd. 

— De VVB herhaalt dat die infrastruktuur geen genoegzame 
basis uitmaakt om het invoeren van die « liberté » te billijken. 
De vrijheid van het gezinshoofd om zijn kind prijs te geven 
aan kulturele verbastering bestaat nergens. 

ir Om vele redenen moet de Vlaamse (en Waalse) aanwezigheid 
te Brussel een zichtbare en onbetwistbare vorm krijgen, dank zij 
zoiets als taalregisters met juridische gevolgen. 

Na de grondwetsherziening is in verscheidene opzichten de 
strijd nog onbeslist gebleven. Zonder haar federalistische stel-
lingname te verzaken streeft de W B ernaar hervormingen te 
verkrijgen die de federalistische toekomst van Vlaanderen en 
Wallonië in de Belgische staat en in een federaal Europa zullen 
voorbereiden en bevorderen. 
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i n 

kle 
senaat 
k snelle » procedure 

j Onder de vele vragen, waarmee sena-
taator Jorissen nog steeds de ministers 
|)estookt (hij blijft een kampioenvra-
gensteller) noteerden we deze : de sena
tor vroeg de (Waalse) minister Harmeg-
Bies (Binnenlandse Zaken) of het juist 
was dat de berichten aan het publiek 
en de namen van de wegen en dreven 
In het Provinciaal Domein te Huizingen 
nog steeds tweetalig zijn, of dat in orde 
Was met de taalwet en zo neen welke 
maatregelen de minister zou treffen. 

De minister verwees de vragensteller 
naar het antwoord dat hij op 17 okto
ber 1967 op dezelfde vraag van dezelfde 
senator verstrekte, maar gaf impliciet 
toe dat de zaak blijkbaar nog steeds niet 
in orde was vermits hij zijn antwoord 
besloot als volgt « Ik dring nogmaals 
aan bij de voorzitter van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht, hierover on
verwijld advies uit te brengen ». 

Harmegnies verschuilt zich dus ach
ter de Vaste Taaikommissie, die zijn 
voorgangers hebben belet, te werken 
reals het hoort en die Harmegnies zelf 
•— geholpen^ door een makke CVP — 
fluasi-totaal heeft uitgehold. 

Dat is dan een der talloze gevolgen 
van de « grote overwinning van Herto-
ginnedal 1963 » zoals destijds de CVP 
het uitbazuinde : acht jaar na de da
tum moeten we nog steeds vechten om 
de toepassing van taalwetten, die zoge
zegd een einde aan de taalherrie zouden 
gemaakt hebben. Wat de « overwinnaars 
van 11 juli 1963 » niet belet nu alweer 
uit te pakken met nieuwe « overwinnin
gen » als gevolg van hun « bewegings
strategie »... 

(dure uci 

Uit het antwoord van minister Har
megnies (BZ) aan senator Van Haegen-
doren blijkt dat de « Université catho-
lique de Louvain » tot op heden in der 
minne 686 ha. heeft aangekocht voor de 
prijs van 486 miljoen frank. Bij dit be
drag moeten echter nog de vergoedin
gen aan landbouwers gevoegd worden, 
waarvan het cijfer nog niet is vastge
steld. De onderhandelingen voor de 
aankoop van nog 124 ha. zijn aan de 
gang. Tegen 1980 wordt de bouw ver
wacht van 328.000 vierkante meter, aan

leg van 180 ha groene zone, van 80 ha. 
voor landbouwexperimenten, 50 ha. we
tenschappelijk park, 50 ha. industrie-
vestiging, verder nog parking, wegen, 
technische diensten, brandweer, enz. 

Bij de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas werd voor de UCL een krediet van 
764 miljoen fr. geopend. De bijdrage 
van het Rijk in de interestenlast be
droeg voor 1970 36,5 miljoen fr. Ten 
slotte werd een rentetoelage van 47,7 
miljoen fr. uitgetrokken op het ontwerp 
van begroting van Nationale Opvoeding, 
Franstalig regime, voor het begrotings
jaar 1971. 

vergetelheid en compensatie... 

Het was opvallend hoe bij de bespre
king van de wet tot oprichting van de 
« Universitaire instelling Antwerpen » 
noch de minister, noch woordvoerders 
van de meerderheidspartijen gemeend 
hebben hulde te moeten brengen aan 
de pioniers van de idee van een plura
listische universiteit te Antwerpen. 

Senator Van Haegendoren heeft deze 
gewilde of ongewilde vergetelheid her
steld door er uitdrukkelijk op te wijzen 
dat de oprichting van deze universiteit 
niet het gevolg is van enig Belgisch 
staatsinitiatief maar alleen een toege
ving aan de drukking die door de Ant
werpse kringen en door geheel Vlaan
deren werd uitgeoefend. 

Deze drukking heeft meteen voor de 
Walen het gunstige gevolg gehad dat 
zij de rijksuniversiteit Mons krijgen die 
van meetaf aan op een hoger niveau ge
steld wordt dan de Antwerpse instel
ling !... Van compensatie gesproken. 

pertinente 
kritiek 

« In een motie van 28 december 
kloeg de Kultuurraad van Vlaan
deren de onwettige taaiverhoudin
gen in het Hof van Cassatie aan. 
Volstrekt taalevenwicht in de 
hoogste rechtsinstanties is zo van
zelfsprekend dat een regering die 
dit evenwicht niet verwezenlijkt 
alle geloofwaardigheid verliest ». 

« Vorig jaar reeds klaagde ik de 
politieke benoemingen bij de ma
gistratuur aan. Die zijn een aan
fluiting van een serene rechtsbe
deling » (Hier volgt een verwij
zing naar het incident met de be
noeming van een vrederechter te 
Aalst als konkreet voorbeeld). 
<i Graag zou ik vernemen of de 
lijst van benoemingen in de ma
gistratuur met de politieke aan-
horigheid voor iedereen ter inza
ge ligt. Ik heb het hier over poli
tieke benoemingen van magistra

ten die de demokratie in gevaar 
brengen. In dit verband denk ik 
aan de sukkelaars van Laken, die 
maanden in voorarrest gezeten 
hebben. De meeste Vlamingen me
nen dat die kwestie gerechtelijk 
een totaal ander verloop zou ge
kend hebben indien het om mili
tanten van een andere partij zou 
zijn gegaan ». 

« Te Burgos en te Leningrad 
werd genade verleend. Hier wacht 
men daar tevergeefs op. Nochtans 
is de repressie hier nog niet opge
lost. Nog onlangs werd ik gekon-
fronteerd met een flagrant geval 
van de gevolgen der repressie in 
een arbeidersgezin te Balen-We-
zel. Ik zou ook graag het totaal 
bedrag aan schadevergoeding wil
len vernemen, verschuldigd aan de 
Staat. Het zou ongehoord zijn, 
zich wegens geldelijke redenen te
gen amnestie te verzetten, die 
niets anders zou zijn dan een ele
mentair rechtsherstel ». 

Aldus VU-kamerlid Jo Belmans 
tijdens de recente bespreking van 
de begroting 1971 van Justitie 
(Vranckx) in de Kamer. 

Senator Souwens : na herstel weer aan 
de slag, om te beginnen met een serie 

parlementaire vragen. 

in 
de 
kamer 

inventaris 

Bij ons overzicht van de tussenkom
sten van VU-parlementsleden ten bate 
van de boerenstand — zie «Wij» van vo
rige week — moeten we volledigheids
halve nog volgende initiatieven van 
volksvertegenwoordiger Raskin vermel
den. 

Een interpellatie over de krisis in de 
fruitteeltsektor op 21 jan. 1969 ; en tus
senkomst in het debat over de wet no
pens de belasting op landbouwvoertui
gen op 28 mei 1969 ; tussenkomst bij de 
bespreking van de landbouwbegroting 
met betrekking tot de fruitkrisis op 28 
mei 1969; op 21 oktober 1969 volgde een 
tussenkomst, gevoegd bij de interpella
tie over de fruitkrisis; op 26 februari 
1970 stelde het voornoemd kamerlid een 
mondelinge vraag over de invoer van 
niet-Europees fruit. Steeds in verband 
met de fruitkrisis volgden tussenkom
sten op 19 maart, 14 mei en 16 juni 1970. 
Daarbij dienen gevoegd 15 schriftelijke 
vragen, gericht tot de minister van 
Landbouw. 

Men kan niet zeggen dat kamerlid 
Raskin zich niet heeft ingespannen om 
de belangen te behartigen van de 
Vlaamse boerenstand. 

miljoenendans 

Door een vraag van volksvertegen
woordiger Luc Vansteenkiste aan baron 
Snoy, minister van Financiën, kwamen 
we aan de weet, hoe de eerste opbreng
sten van de beruchte BTW er uitzien. 

Hier enkele sprekende en indrukwek
kende cijfers : op 28 februari 1971 wa
ren 595.466 BTW-belastingsplichtigen 
opgenomen in het magnetisch fichier 
van het Centrum voor Informatiever
werking van de administratie. 

Per 28 februari 1971 hadden 166.196 
betalingen 3 miljard 286,2 miljoen opge
bracht, per 11 maart 1971 waren deze 
cijfers echter opgelopen tot 4 miljard 
638,7 miljoen voor 306.408 betalingen. 
Daarvan moeten echter aftrekbare of 
terugbetaalbare BTW-ontvangsten afge
trokken worden, die op 9 maart 1971 
1 miljard 637 miljoen fr. bedroegen voor 
belastingsplichtigen, die een maande
lijkse aangifte moeten doen. 

Belmans : ten aanval tegen politieke 
benoemingen en voor amnestie 

volksunie-kaderdogen 
Verscheidene arrondissementen heb

ben reeds hun — regelmatig weerkeren
de — kaderdagen gehouden, o.m. in ver
band met aktuele problemen. De be
langstelling voor de sociale problema
tiek gaat in stijgende lijn. 

turnhout : sociale en sindikale 
problematiek 

De Volksunie arr. Turnhout hield op 
29 maart te Geel voor zeer talrijk opge
komen kaderleden een kaderdag. Ze 
luisterden naar uiteenzettingen over het 
boerenvraagstuk (L. Sels), over het ar-
beiderskomiteit (mr. Sleeckx en leden
arbeiders), over het middenstandsvraag
stuk (J. Daelemans) en over het dia
mantvraagstuk (mr. F. Anthonis). 

Dit VU-arr. Turnhout stelde vast dat 
arbeiders, boeren noch midddenstan-
ders doeltreffend door de traditionele 
politiekers worden verdedigd, vermits 
deze boven alles hun machtsposities 
wensen veilig te stellen en partijpoli

tiek te sterk gebonden zijn. 
Uit de besluiten van deze kaderdag 

pikken we het volgende : 
• Zolang de Kempense boeren hoofd
zakelijk door de lakse Boerenbond zijn 
vertegenwoordigd zal de hkwidatie der 
boeren doorgaan. De VU eist dat 5 % 
der bevolking in de Kempen voor de 
landbouwstand blijf behouden. 
• de vakbonden moeten opnieuw de 
taal der arbeiders spreken en niet uit
sluitend bekommerd zijn om eigen be
langen. Dat tegen het monopolisme, 
machtsmisbruik en onregelmatigheden 
een gezonde reaktie mogelijk is bleek 
o.a. uit de aktie van het Arbeiderskomi-
teit dat de staking te Vieille Montagne 
leidde. 
• De Kempense middenstandsgroepe
ringen moeten meer leden werven, zich 
beter organiseren, partijpolitieke bin
dingen en misbruik van de beroepsor
ganisaties voor partijpolitieke doelein
den tegengaan. Ze moeten door demo-
kratische verkiezingen inspraak ver

werven, om. tegenover te lakse ge
meentebesturen i.v.m. de vestiging van 
grootwarenhuizen. 
• Inzake de diamantproblemen eist de 
VU dat het dossier van de diamantin
dustrie zou onttrokken worden aan de 
Waalse minister Cools en dat de Vlaam
se minister voor Streekekonomie drin
gend ondersteumngsmaatregelen zou 
treffen om de diamantarbeiders aan het 
werk te houden. 

kortrijk : leie en sociale 
organisaties 

Ook de Volksunie, arrondissement 
Kortrijk hield een kaderdag (3 april) 
waarop inleidend een studie werd ge
wijd aan het vraagstuk van de Leie. 

De Leie is een levensader voor West-
Vlaanderen : hoewel met een kleiner 
gabarit heeft de Leie een even grote 
goederentrafiek als het kanaal Brussel-
Charleroi, dat reeds aangepast werd op 
Europees niveau (1.350 t). Na konstante 
ekonomische voor uitgang (goederenver
voer tot 4,4 miljoen t. in 1969) werd voor 
het eerst sinds 17 jaar een daling van 7,5 
% genoteerd. Als oorzaken worden ver
noemd de lange wachttijden aan de slui
zen, de niet aanpassing van de Leie aan 

het Europese gabarit. waardoor de tra
fiek zich meer en meer op Duinkerke 
oriënteert. Om deze teleurgang tegen 
te gaan (zowel wat waterafvoer als 
scheepvaart betreft) moet dringend 
naar een verbreding van de Leie ge
streefd worden. 
Kamerlid Vansteenkiste handelde over 

de mutualiteiten en de vakbonden. Hij 
stelde vast dat het Belgisch sociaal be
leid strikt unitair wordt gehouden, in 
tegenstelling met alle demografische en 
ekonomische faktoren en met de huidi
ge decentraliserende tendens. Ook de 
monopohehouding der kleurvakbonden 
is nefast voor een gezonde sociale poli
tiek. Daarom streeft de VU een totale 
scheiding van de politieke en sociale op 
gebied van strukturen na. 

Het derde referaat werd gehouden 
door senator Blancqaert over het aan
bod van de VU om een breed Vlaams 
overleg op gang te brengen, waarmee 
alleen is bedoeld de door de grondwets
herziening veroorzaakte schade aan het 
Vlaams belang te beperken. Na de uit
drukkelijke of dubbelzinnige afwijzing 
door de drie traditionele partijen van 
dit eerlijk aanbod zal de VU verder 
vechten voor een totale ontvoogding 
van het Vlaamse volk. 
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de Vlamingen 
werden gepaaid mei 
ijdeie beleften 

Vorige week publiceerden wij het eerste gedeelte van de be
langrijke interpellatie die partijvoorzitter Frans Van der Eist 
hield over de algemene regeringspolitiek. 

Hierna volgt het tweede gedeelte van deze interpellatie die 
vooral de aandacht vestigde op de karpersprongen van de rege
ring inzake ogjectieve criteria voor regionale economische behoef
ten, het niet-naleven van het regeringsprogramma, de quasi-onmo-
gelijkheid, inzicht in de staatsuitgaven te verkrijgen en tot slot 
de machteloosheid van het kabinet Eyskens en zijn meerderheid 
om de gemeenschapsvraagstukkeu werkelijk op te lossen. 

objectieve criteria... 

Welnu, in geen enkel opzicht 
komt u de belofte, vervat in uw 
regeringsprogramma, na. Voor
eerst is u tot nu toe in gebreke 
gebleven iets te doen voor het 
opstellen van die objectieve en 
volledige inventaris van de re
gionale behoeften,wat het voor
wendsel aan de hand doet om de 
paritaire verdeling van de kre
dieten niettegenstaande alles in 
stand te houden. Hier moet ik 
dan herinneren aan het incident 
met minister Vlerick vorig 
jaar. Op 3 maart 1970 verklaar
de minister Vlerick hier in de 
Kamer dat het volgens hem 
perfect mogelijk was, bij het 
opstellen van de begrotingen 
voor 1971, van de pariteit over 
te gaan naar de toepassing van 
objectieve criteria en hij on
derstreepte daarbij hoe onrech-
vaardig de toepassing van het 
pariteitsbeginsel is ten over
staan van de reële behoeften. 

In de CVP-partijraad van 30 
mei 1970 herhaalde minister 
Vlerick gans zijn argumentatie, 
die ik hier vandaag niet kan 
hernemen. 

In juli 1970 kwam het tot een 
openlijk incident tussen minis
ter Leburton en minister Vle
rick. Minister Leburton be
schuldigde minister Vlerick 
van vlegelstreken en verklaarde 
dat de regering niet zou afwij
ken van het pariteitsbeginsel 
want dat de inventaris waar
van sprake in de regeringsver
klaring nog niet werd opge
maakt. 

...steeds zoek 

« De Standaard » van 16 juni 
1970 merkte er bij op dat méér 
dan twee jaar na de regerings
verklaring men nog altijd de 
objectieve inventaris van de 
behoeften afwacht. Vandaag 
wachten wij nog altijd... De 
kabinetsraad van 17 juli 1970 
moest zich met het incident 
Leburton-Vlerick bezighouden. 
Na afloop van deze kabinets
raad werd u, mijnheer de eer-
ste-minister, door de journalis
ten ondervraagd. U verklaar
de : «Wanneer het begrotings-
comité zich zal inlaten met de 
kredieten van het streekbeleid. 

zal aan het vraagstuk van de 
criteria niet worden voorbijge
gaan». Een doekje voor het 
bloeden! Nog een belofte die 
niet werd gehouden, althans te 
beoordelen naar de resultaten. 
Want minister Vlerick en met 
hem de Vlamingen kregen de 
kous op de kop. In de begroting 
1971 werden de kredieten op
nieuw strikt paritair verdeeld, 
zonder met enig objectief cri
terium rekening te houden. Dat 
is zeer erg, omdat het hier een 
princiepskwestie en een zaak 
van elementaire verdelende 
rechtvaardigheid betreft. 

Ik heb vastgesteld dat ik niet 
alleen sta met mijn kritiek op 
de regeringspolitiek terzake. 
Vorige week heeft gouvernettr 
Kinsbergen in de jaarlijkse al
gemene vergadering van de 
Economische Raad voor Vlaan
deren een redevoering gehou
den die ik hier gerust zou kun
nen citeren, omdat daarin de 
kritiek die ik vanzins was vo
rige dinsdag reeds uit te bren
gen, volledig is terug te vinden. 
Meer en meer moeten wij vast
stellen dat de regionale expan
siewetgeving geëvolueerd is in 
één bepaalde richting. 

willekeur 

De oorspronkelijke regionale 
expansiewetten van 17 en 18 
juli 1959 waren nog in zekere 
mate selectief en de toepassing 
van deze wetten resulteerde in 
een vrij normale verhouding 
tussen beide landsgedeelten. 
Maar, de wet van 14 juli 1966 
opende de deur voor een wille
keurige toepassing. De nieuwe 
wet op de economische expan
sie is in dat opzicht nog slech
ter. Zij is zo ruim dat zij ieder 
selectief ksirakter mist. 

Minister Vlerick, in zijn ijver 
om zijn kapitulatie te doen ver
geten, drijft op dit ogenblik de 
fantazie zo ver, de globale cij
fers van alle investeringen in 
het Vlaamse land op zijn reke
ning te schrijven. Natuxirlijk 
kan men in deze materie naar 
harelust met cijfers goochelen. 

Nochtans waarover wij zeer 
weinig vernemen zijn de wer
kelijke uitgaven van de Staat. 
Wij vernemen wel de bedragen 
die door de ondernemingen, al 

of niet met staatshulp worden 
geïnvesteerd, de bedragen van 
de kredieten toegestaan onder 
staatswaarborg, al of niet met 
rentetoeslag. Maar met dit alles 
weten wij nog altijd niet wat 
de Staat werkelijk spendeert. 
Het is moeilijk hierin klaar te 
zien en tot een overzicht te ko
men, omdat de staatshulp aller
lei vormen aanneemt, met in
begrip van fiscale onlasting of 
een minder-inkomen voor de 
Staat. 

zelfs geen pariteit 

Opzoekingen in tal van sec
toren zouden noodzakelijk zijn 
om een jxiist inzicht te beko
men. Ik kan niet met zekerheid 
spreken en dat geef ik toe. Ik 
beschik niet over alle gegevens, 
maar het is mijn vaste over
tuiging, mijnheer de eerste-mi-
nister, dat zelfs het pariteitsbe
ginsel niet in acht wordt geno
men. Dit is ook de overtuiging 
van gouverneur Kinsbergen, 
die heeft gezegd dat wij niet 
eens 50 % krijgen van wat de 
Staat werkelijk uitgeeft. 

De h. Claeys : « Dat heeft hij 
niet gezegd ». 

De h. Van der Eist : « Indien 
ik mij niet vergis heeft hij ge
zegd dat <ie verhouding wordt 
scheefgetrokken door de kre
dieten die voor de sectoriéle 
hulp worden uitgegeven en 
door de kredieten aan de on
dernemingen die in moeilijk
heden verkeren. Dus is er al
vast geen pariteit meer. 

Het is trouwens een feit dat 
de economische expansiepoli
tiek in het Waalse landsgedeel
te veel duurder kost dan in het 
Vlaamse landsgedeelte. Er wor
den door de band méér en ho
gere voordelen verleend. 

Men zou hierop kunnen ant
woorden dat de Walen de po
litiek voeren die zijn verkiezen 
met al de risico's eraan verbon
den. Maar dit zou vooreerst 
slechts opgaan indien vooraf
gaandelijk de globale kredieten 
volgens objectieve criteria wer
den verdeeld. Vervolgens stel
len wij vast dat wij de risico's 
van deze politiek moeten hel
pen dragen en betalen. 

Een concreet voorbeeld. Als 
buitengewone hulp aan bedrij
ven die in moeilijkheden ver
keren — wij weten allemaal 
wat dit wil zeggen — werden 
door de minister van Economi
sche Zaken 573 miljoen ge
schonken aan bedrijven in het 
Waalse landsgedeelte tegen 
slechts 169 miljoen aan bedrij
ven in het Vlaamse landsge
deelte. 

Ook met de reële kostprijs 
voor de Staat in verband met 
de toepassing der expansiewet
ten loopt het ongetwijfeld mis. 
In 1968 was er nog een even
wicht maar in 1969 bedroeg de
ze kostprijs 2 miliard voor het 
Vlaamse landsgedeelte tegen
over 2 miljard 800 miljoen voor 
het Waalse landsgedeelte. Voor 
1970 ben ik er tot nog toe met 
in geslaagd de cijfers te beko
men. 

De ministers voor Streekeko-
nomie geven persconferenties, 
maar zij blijven in gebreke 

wanneer zij juiste cijfers moe
ten geven over hetgeen de 
Staat werkelijk heeft betaald. 
Daarbij komt dat ik een zeer 
sterk vermoeden heb dat mi
nister Vlerick de kredieten 
voor de sectoriële tegemoetko
mingen verrekend heeft in zijn 
totale bedragen. 

Het is duidelijk — dat 
wil ik onderstrepen — dat 
deze benadeling waarover wij 
klagen steeds groter wordt 
naarmate de kredieten stijgen 
die worden voorzien voor de 
economische expansiepolitiek. 

De kostprijs voor de Staat 
voor de toepassing van de ex
pansiewetten bedroeg in 1962 
slechts 873 miljoen; in 1967 was 
dit reeds 2 miljard 325 miljoen; 
in 1968 steeg het tot 3 miljard. 
Maar, op de lopende begrotin
gen zijn er meer dan 10 mil
jard ingeschreven voor het voe
ren van de economische expan
siepolitiek waarvan 8 miljard 
voor de geregionaliseerde tege
moetkomingen, paritair ver
deeld, terwijl het overige niet 
eens paritair wordt uitgekeerd. 

Het is duidelijk dat met een 
dergelijke stijging van de kre
dieten de benadeling vanzelf
sprekend ook veel grotere pro
porties gaat aannemen. 

ministeriële « logica » 

Ik heb dan nog geen woord 
gezegd over de andere posten 
die voorkomen op de begrotin
gen van andere departementen. 
Het spijt me dat ik vandaag 
daarover niet kan uitweiden. 
Daarbij moeten wij nog vast
stellen dat deze politiek tot ei
genaardige konsekwenties leidt. 

Wij hebben vastgesteld dat 
minister De Saeger het nodig 
vond de mededeling dat 1 mil
jard méér zou worden besteed 
aan de haven van Zeebrugge, 
ook 1 miljard ter beschikking 
van Wallonië zal worden ge
s te ld -

Waarom heeft minister De 
Saeger dan vorig jaar met zijn 
ontslag als minister gedreigd 
vermits hij nu het beginsel aan
vaardt dat hij vorig jaar nog 
onaanvaardbaar achtte ? 

Dit alles hangt samen en 
vloeit voort uit een regerings
politiek die geen rekening 
houdt met een van de belang
rijkste punten uit het regerings
programma. . 

machteloos 

Mijnheer de eerste-minister, 
ik wil uw goede trouw niet in 
twijfel trekken, noch uw goede 
wil maar, ik moet uw machte
loosheid vaststellen. 

U hebt in uw regeringsver
klaring wel de verplichting op
genomen ons communautair ge
schil vlug en in zijn geheel op 
te lossen. Doch, niet alleen zien 
wij deze oplossing niet. wij zien 
ook het einde niet van onze mi
series, onze klachten en onze 
achteruitstelling. 

Ik moet hier nogmaals onder
strepen dat de door u doorge-
v o e r d e grondwetsherziening 
(waarbij wij nog moeten af
wachten of in 1980 geen inter
pellatie zal moeten worden ge
houden om aan te klagen dat 
de punten die de Vlamingen 
aanbelangen nog steeds niet 
zijn gerealiseerd, zoals wij van
daag moeten interpelleren over 
het feit dat de taalwetgeving 
van 1963 een dode letter is ge
bleven), niets oplost van de 
pimten die het voorwerp van 
deze interpellatie uitmaken. 

Ik moge besluiten met U te 
vragen wat uw regering zin
nens is te doen om de belofte, 
vervat in het regeringsprogram
ma en waarop ik in deze inter
pellatie de aandacht heb willen 
vestigen, in te lossen. 

mr. frans van der eist, 
volksvertegenwoordiger 
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Strelen en sinan te moskou 
(Argos) Het staat in de statuten van de Russische kommunistische 

partij : om de vier jaar moet te Moskou een partijkongres gehouden 
worden. Tussen het 24-ste partijkongres en het 23-ste van 1966 ligt even
wel een tijdspanne van vijf jaar. Over die vertraging heeft men inmid
dels al lustig geraadseld : te veel werk met het nieuwe vijfjarenplan 
dat in mei e.k. moet van start gaan, de internationale beroering rond 
de gebeurtenissen in Warschau en Praag (1968), gemis aan eensgezind
heid omtrent de uit te stippelen politieke gedragslijn, gebeurlijke wij
zigingen aan de top van politburo en regering met figuren als Brezjnev 
(65), Kosygin (67) en Podgorny (68) die allen de pensioengerechtigde 
leeftijd voorbij zijn, enz. . 

Toch heeft ook dit kongres weer 
zijn internationaal karakter be
vestigd : uit alle landen ter we
reld zijn zowat 5000 argevaardig-
den komen aanvliegen, gevolgd 
door 101 delegaties van, niet Rus
sische, kommunistische partijen. 
Men vindt er vertrouwde namen 
genoeg : Ceaucesco. Husak, Gie-
rek, Kadar, Jivkov (Bulgarije), 
Tsedenba! (Mongolië), Walter Ul-
bricht, Gus Hall (VSA), Marchais. 
Dit keer zaten er ook Noordkorea-
nen, Noordvietnamezen en Japan
ners in het kongrespaleis. Duits
land was zelfs vier keer vertegen
woordigd (een SED-er uit de 
DDR, een kommunist uit West-
Berlijn en liefst twee kommunis-
ten uit de BRD : eentje van de 
KPD en eentje van de DKP). 
Maar naar de illustere prominen
tie uit het internationaal kommu-
nisme zou men tevergeefs hebben 
gezocht : Mao Tse Toeng, Kim II 
Soeng (Korea). Fidel Castro (Cu
ba), Luigi Longo (Italië). Ook 
maarschalk Tito was er niet bij. 
Hij was op bezoek bij de paus en 
had een zekere Todorovitsj afge
vaardigd. Eigenlijk was Walter 
Ulbricht daar nog de bol van het 
gezelschap. 

niet homogeen 

Die afgevaardigden zijn voorze
ker geen homogene groep : val
ken en duiven, konservatieven en 
liberalen. Naast opvallende ver
schillen hebben ze toch een be
paalde tendens gemeen : meestal 
staan ze hoog aan de top van par
tij of regering en zouden daar 
(aan die top) zolang willen blij
ven als enigszins mogelijk is. Het 
geïnstitutionaliseerd kommunisme 
heeft nu eenmaal veel heetgeba
kerde anarchisten van vroeger tot 
konservatieve politici omgetoverd. 
Misschien zijn die konservatieven 
daar wel een meerderheid. Zo'n 
konservatief is alvast Leonid 
Brezjnev, secretaris-generaal van 
de Russische KP, die het kongres 
voorzat. Naar zijn marathon-toe
spraak hebben de afgevaardigden 
gedwee zitten luisteren : zes uren 
lang. Ze hoefden zich hierbij niet 
eens te vermoeien. Ze zaten toch 
in rood beklede zetels, in dit pa
leis van glas. marmer en staal dat 
de Opperste Sovjet voor de gele
genheid nog eens heel speciaal op
gesmukt had. Daar het hele scena
rio van te voren was vastgelegd 
was er ook geen plaats voor onver
wachte gebeurtenissen .. en hart
infarcten. Dit gevaar was nog 
reëel toen N. Kroejstjev tijdens 
het XX partijkongres resoluut tot 
een posthume degradatie van Sta
lin overging. Maar met Leonid 
Brezjnev zijn verrassingen uitge
sloten. De politieke hoofdschotel 
stond al weken klaar in de diep
vries. Leonid hoefde de taart 
alleen nog door te snijden, keurig 
in twee gelijke delen • de bmnen-
en de buitenlandse politiek van de 
SU. Een soort bestek. En het 

stond ook van te voren vast dat 
de 5000 afgevaardigden dit bestek 
zouden goedkeuren en dat ze er 's 
avonds zouden over gaan napraten 
in de rijkelijk gestoffeerde bars en 
spijshuizen van nachtelijk Mos
kou... 

Leonid Brezjnev is befaamd 
voor zijn monotone toespraken. 
Hij heeft zeker nooit ekspressief 
leren lezen want stemverheffin
gen komen aan zo'n lezing niet te 
pas. Daar hij verder ook geen 
wereldschokkende dingen zegde 
konden de afgevaardigden hun re
delijke aandacht naar believen 
matigen. De secretaris-generaal 
sprak van een internationale ont
wapeningsconferentie, van een 
nucleaire coferentie (jawel, met 
China inclusief '). Terloops zei hij 
ook iets over internationale mi
lieubescherming. Hiermee heeft 
de Opperste Sovjet zich op zijn 
beurt kordaat tegen luchtveront
reiniging en waterbezoedeling uit
gesproken. Hij was hard in zijn 
eisen wat de erkenning betreft 
van de Sovjetvereveringen in 
Europa. 

Onomwonden sprak de partijse
cretaris zich uit voor een spoedig 
ratificeren van het Duits-Russisch 
verdrag en hij liet ondubbelzin
nig verstaan dat een regeling van 
de kwestie Berlijn hierbij onmo
gelijk voorafgaandelijke en on
misbare voorwaarde kon zijn. 

gulden middenweg 

Brezjnev debiteerde naar het 
voorbeeld van E.J. Potgieter : met 
pro's en contra's, met enerzijds en 
anderzijds, een betoog waaraan 
honderden deskundigen hun me
dewerking hadden verleend, een 
enorme kompilatie uit lijvige le-
nistische - marxistische bijbels, 
hierbij de gulden middenweg be
wandelend tussen konservatisme 
en liberalisme, tussen engagement 
en meer akademische spitsvondig
heden. Wie er die toespraak op na
leest (de in het Westen gepubli
ceerde fragmenten) stoot onveran
derlijk op strelen en slaan, op hef
tige uitvallen en behendig schui
len achter een waaier van vrij 
doorzichtige neutraliteit : Brezj
nev is zo bereid het pakt van War
schau te ontbinden als ook de 
Navo ontwapent, maar tegelijk 
snoeft hij over de successen van 
zijn Oosteuropese alliantie. 

De Amerikanen heet hij impe
rialisten en neo-kolonialisten maar 
toch wil hij met ze aanzitten over 
vrede en ontwapening. Brezjnev is 
echt geestdriftig over zijn voor
treffelijke kontakten met de 
Bondsrepubliek maar wat de kwes
tie Berlijn betreft moet de BDR 
voorlopig genoegen nemen met 
zijn verwijzing naar bestaande ak
koorden, goede wil en wederzijdse 
eerbied .. en hij zal niet laten 
wrikken aan de soevereiniteit van 
de socialistische DDR. Hij is een 
vijand van agressie en internatio
nale willekeur maar toch staat hij 
achter de Sovjetmterventie in 

Tsjechoslovakije (1968). Hij wil 
de betrekkingen met Rood China 
normaliseren maar zijn gelijkge
schakelde pers vergelijkt de maoïs
ten (ook de niet-Chinese !) met de 
muiters van Kronstad, die hij de 
doodgravers heet van het kommu-
nistisch eenheidsfront. Ook voor 
het Nabije Oosten heeft hij een 
oplossing achter de hand : de vei
ligheidsraad zal hier zeker een 
duurzame oplossing vinden, zo 
meent Brezjnev, die verder geen 
woorden verspilt aan de tegen
stelling Egypte-Israël waarbij hij
zelf zowat de rol van opbieder 
speelde... 

« liberalisme » 
op zijn smalst 

De binnenlandse geschi.. ,,is 
van de SU was in de afgelopen 
vijf jaar zeer stabiel. Er waren 
geen wijzigingen aan de politieke 
top, hetgeen daar sinds 1917 nog 
nooit was gebeurd. Toch was de 
toestand daar niet zo vreedzaam 
als op 't eerste gezicht wel lijkt : 
Daniel, Sinjavsky, Amalrik en an
dere liberale intellectuelen wer
den naar Siberië verbannen, A. 
Solsjenitsyn werd uit de vereni
ging van Sovjetschrijvers gesto
ten en ook het literaire tijdschrift 
Novy Mir werd kompleet geëpu-
reerd. Atoomfysicus Sakharov is 
hier tegen in verzet gekomen maar 
voorlopig bleef de invloed van zijn 
actie beperkt tot ruchtbaarheid in 
het Westen. Er waren zelfs pogin
gen om Stalin te rehabiliteren ter
wijl de door Kroetsjev beloofde li
beralisering verder werd afge
remd... 

voor elk wat wils 

Maar L. Brezjnev weet van de 
prins geen kwaad. Hij ook is tegen 
de personenkultus, tegen Stalin, 
tegen het gauchisme. Hij is dat al
lemaal samen en tegelijk op zijn 
eigen konservatieve manier, niet 
schouder aan schouder met de «li
beralen » maar helemaal op eigen 
houtje. Zelfs de intellectuelen die 
zich zo graag liberaal noemen zul
len nu hogere lonen, meer studie
beurzen krijgen. Ook voor de ar
beiders is weer gezorgd, zij krij
gen meer schoenen, meer premies. 
Je kunt het zo gek niet bedenken 
of Leonid Brezjnev heeft een op
lossing achter de hand. zelfs de 
militairen zullen niet te klagen 
hebben want er komen nog meer 
en betere wapens. Zo heeft hij be
loofd. En denk nu maar niet dat 
de landbouw het kind van de reke
ning wordt : pas nu zal het licht 
op groen gaan staan voor de kol
chozen. Voor de eerste keer in de 
geschiedenis van de SU staat de 
landbouw prioritair. Hij heeft al 
een voorlopig zegebulletin voorge
lezen : in 1970 waren er record-
cijfers in graangewassen : nl. 
169.540.000 ton. 

Brezjnev is een man van kom-
promissen, een geboren konserva
tief. Hij neemt en geeft en pro
beert alle tegenstellingen op te 
heffen. Misschien heeft hii via dit 
24ste kongres van de Opperste 
Sovjet zijn eigen machtspositie 
nog versterkt. De vraag is nu in 
hoeverre die 5000 afgevaardigden 
uit alle 's heren landen met die 
versterking van Brenjnevs situa
tie zijn gediend... Zijn ze alleen 
naar Moskou gekomen om dit te 
horen .. en toe te juichen ? 

Russisch driemanschap in ambt bevestigd J 

• De beroemde toondichter Igor Stra
vinsky op 88-jarige leeftijd te New York 
overleden. 
• Premier Kosygin licht op het 24ste par-
tijkongres te Moskou het nieuw vijfjaren
plan toe, waarin nadruk op een hogere 
produktie van verbruiksgoederen wordt ge
legd. 
• Bij gemeenteraadsverkiezingen in Ne
der-Saksen boekt de CDU 10,4 % winst 
(48,1 %), de SPD 1,4 % winst, terwijl de 
FDP 2,5 % achteruitboert. De NPD ver
liest haar twee zetels. 
• Ondanks verwarde en tegenstrijdige be
richten blijkt dat de strijd in Oost-Pakistan 
voortduurt. India betuigt uitdrukkelijk zijn 
simpatie « met de Bengaalse broeders » 
wat de geruchten staaft als zou India reeds 
de Oost-Pakistani helpen met wapens en 
munitie. Strenge kritiek in de voornaam-
ste Sovjet-Russische bladen op de bloedige 
repressie-politiek van president Khan ten 
opzichte van Oost-Pakistan. 
• Premier Golda Meir verwerpt vanop de 
tribune van het kongres der Mapai-partij 
nogmaals het plan Rokers : Israël is wel 
bereid de vaart in het Suez-kanaal te her
stellen doch weigert bepaalde strategische 
plaatsen te ontruimen (Sjarm el Sjeik) ; 
ook de Golan-hoogvlakte zal niet ont
ruimd worden evenmin als de Sinaï. 
• Arabische staten houden in allerhaast 
zonder Jordanië doch in aanwezigheid van 
een Palestijnse afvaardiging topkonferen-
tie — naar aanleiding van nieuwe gevech
ten tussen het Palestijns Bevrijdingsfront 
en Jordaanse troepen. Het Palestijns Be-
vrij dingsfront blijkt geleidelijk opgerold te 
zullen worden door de Jordaanseregering, 
wat vooral de woede van Syrië tegen het 
bewind van Hoessein oproent. 
• Na uitwerking van een zgn. stembusak
koord gaan de Partij van de Arbeid, de 
Politieke Partij Radikalen en D'66 over 
tot de oprichting van een « schaduwkabi
net », waardoor niet alleen een gemeen
schappelijk programma maar ook een ge
meenschappelijke lijst van ministers en 
staatssekretarissen aan de kiezers zal voor
gesteld worden op 28 anril a.s. Van hun 
kant verklaren de drie konfessionele par-
tüen (Katolieke Volksnartii. Anti-Revolu-
tionaire Partij en Kristelijk Historische 
Unie) zich akkoord over een gezamenlijk 
unrentie^irogramma. 

deze week 

in de wereld 
• President Nixon beveelt na de veroorde
ling van luitenant Calley (My Song-slach-
ting) tot levenslange hechtenis, de voorlo
pige invrijheidstelling van de veroordeel
de, die echter kamerarrest krijgt. De pre
sident zal later, na afloop van de beroeps
procedure als opperbevelhebber van het 
leger een beslissing nemen. Een eerste 
Gallup-onderzoek wijst met grote meerder
heid, zij het op verschillende gronden, het 
vonnis tegen Calley af. De malaise in het 
Amerikaanse leger neemt intussen toe. 
• Verscheidene tientallen doden bij op
roer in de zuidelijke provincie Tulea in de 
republiek Madagascar. Het oproer zou het 
werk zijn van de linkse Monima-partij. 
• Minister Buitenlandse Zaken Gromiko 
acht tijdens rede op het 24ste partijkongres 
te Moskou « betere betrekkingen met Ame
rika wenselijk en mogelijk ». Het Chinese 
probleem « wordt bewust op de achter
grond gehouden » . 
• Wisselend verloop der krijgsverrichtin-
gen in Zuid-Vietnam, waar de Amerikanen 
op een eenheid na de basis Khe Sang ont
ruimen doch hun bombardementen op de 
Ho Sji Minh-weg intensifiëren, terwijl 
Zuidvietnamese eenheden in centraal 
Zuid-Vietnam aanvallende Vietkong-een-
heden zware verliezen toebrengen. Van de 
Chinese provincie Yoenan uit wordt een 
nieuwe weg naar de Mekong aangelegd. 
• In het « zieke Engeland » kondigen nu 
de spoorarbeiders een langzaam-aan-aktie 
aan, terwijl de arbeiders der Britse Ford-
fabrieken weer aan de slag gaan. Premier 
Heath op bezoek te West-Berlijn en te 
Bonn, om er met Brandt over de Britse 
toetreding tot de EEG te spreken. 
• Libië bereikt namens zich zelf, Irak, 
Saoedi-Arabië en Algerië na zeer zware 
onderhandelingen met 19 petroleummaat-
schappijen een akkoord : de prijs per bar
rel zal met 45 fr. verhoogd worden (tot 
172. 50 fr.). 
• De NASA kondigt aan dat bij de volgen
de maanvlucht (Appolo 15) de maanlan-
ders voor het eerst per maan-jeep over de 
maanbodem zullen reizen, in twee tochten 
ran 7 uren. Tevens zullen ze gaten van 3 
m. diepte in de maanbodem boren. 
• Krankzinnige vermoordt zijn vrouw en 
sluit zich met zijn 11 kinderen op in zijn 
woning te Cousanses-les-Forges, Frankrijk, 
waarvan hij er enkele vrijlaat. Ten slotte 
geeft hij zich over. 
• Geen akkoord over Paas-pasjes voor 
West-Berlijners tussen Oost- en West-Ber
lijn als gevolg van de Westberlijnse weige
ring, over nog wat meer dan alleen de pas
sen-kwestie te praten. Sinds vijf jaar kun
nen de West-Berlijners hun verwanten in 
Oost-Berlijn niet meer bezoeken. 
• Overwinning voor de linkse partijen, die 
president Allende steunen, in de Chileense 
eemeenteraadsverkiezingen. 
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rode jochin steffen 

'(Argos) Naar zijn uiterlijk te oordelen (kalend voorhoofd, grijs aan 
de slapen, getaand gezicht, breed geschouderd, forse, wilskrachtige kin) 
moet die Jochen Steffen wel een goedlachse, vredelievende kerel zijn. 
Zo dachten tot voor kort ook de SPD-leiders uit Schleswig-Holstein over 
hun 48-jarige landsvoorzitter. In die deelstaat moeten echter 25 april 
weer eens landdagverkiezingen gehouden worden en Jochen Steffen 
heeft al laten weten dat hij via die verkiezingen minister-president 
van Schleswig-Holstein wil worden. En dat nemen veel partijvrienden 
blijkbaar niet : in veler ogen is Jochen Steffen nu een « Streber » ge
worden en er zijn zelfs vrienden die het bestaan, hun landsvoorzitter 
tot « vijand van het establishment » te promoveren... 

twee anekdootjes 

Is die Jochen Steffen dan zo'n 
onstuimige beeldenstormer, heeft 
hij al zoveel heilige huisjes neer
gehaald ? Beslist niet. Uit zijn 
personalia blijkt dat Jochen (Jo
achim) helemaal niet op neerhalen 
of neerschieten is gesteld. Dit 
werd al duideliik tijdens WO II. 
In die jaren bediende Jochen een 
stuk luchtdoelgeschut. In zijn hoe
danigheid van marine-soldaat 
richtte hij eens zijn schiettuig op 
een verdwaalde Britse bommen
werper ofschoon hij wel wist dat 
zijn kanon op dit ogenblik niet 
funktioneerde. En wat deed dat 
godvergeten Britse toestel ? Het 
stortte pardoes naar beneden. Het 
scheelde toen niet veel of Jochen 
Steffen werd voorgedragen voor 
een dekoratie. In extremis kon zijn 
kompagniechef, Helmut Lemke, 
die pijnlijke vergissing verhinde
ren. Later mocht Lemke dan het 
ereteken op eigen borst spelden 
daar niemand wist wie nu uitge
rekend het vijandelijk tuig had 
neergehaald. Een oorlogsanekdoot-
je, jawel, maar niet zo onschuldig 
als op het eerste gezicht wel lijkt. 
Die Lemke is vandaag immers 
minister-president van Schleswig-
Holstein. 

En dan is er daar nog een ander 
anekdootje waarin sprake is van 
een militair zakboekje. In gewone 
omstandigheden is zo'n zakboekje 
kompleet onbelangrijk, voorzeker 
als de eigenaar, in casu Jochen 
Steffen om en bij de vijftig is. 
Maar met het zakboekje Steffen 
is het nu echt opletten geblazen. 
Onder de rubriek «Opmerkingen» 
heeft een hand geschreven dat 
soldaat Jochen Steffen « ideolo
gisch onbetrouwbaar » is. En de 
handtekening onder die summiere 
beoordeling is, zoals u al geraden 
hebt, van Helmut Lemke himself, 
die daar nu te Kiel zo onomstre
den in die presidentiële zetel zit. 
Jochen Steffen tegen kompagnie
chef Helmut Lemke..., de landdag
verkiezingen staan daar in het te
ken van verre, maar kwalijk ver
teerde oorlogsherinneringen < 

ergens tussen links en 
uiterst rechts 

Aan die Jochen Steffen heeft de 
Westduitse SPD een sikkeneurige 
klant. De socialistische landsvoor
zitter is een teken van tegen
spraak : zijn fans verafgoden hem 
als een nieuwsoortige Thomas 
Münzer en zijn vijanden verwij
ten hem zijn totalitair-socialisti
sche tendensen. De waarheid is 
dat Jochen Steffen tegen de stro
ming van verburgerlijking binnen 
de SPD oproeit, maar toch door
gaat voor een kompromisloos-eer-
lijk politicus. Eigenlijk is de naam 
van Jochen Steffen op zichzelf al 
een programma. Met zijn marxis
tische voorkeuren ligt hij ahw op 
de ontwikkeling van Westduits-
lands binnen- en buitenlandse po
litiek. Hij is als een soort markt-
artikel wiens reële eigenschappen 
vertekend werden door de fanta
sie van het volk en door de kne
pen van een gewiekste publiciteit. 
Ook gaan veel geruchten over zijn 
politieke behendigheid. Jochen 
Steffen heeft nl een brug geslagen 
tussen de ortodoxe SPD en de 
heetgebakerde jong socialisten 
(die te München hun burgemees
ter Hans-Jochen Vogel al een ver
velende pad in de korf hebben ge
zet). Steffen verschanst zich er
gens tussen links en uiterst links. 
Af en toe geeft hij demagogische 
redevoeringen weg maar na zo'n 
toespraak blijft hij niet wachten 
op de bloemen. Hij gaat niet rond 
als een beaat glimlachende poli
tieke patriarch die overal schou
derklopjes uitdeelt en handen 

drukt. Hij zegt onoogesmukt 
waarop het staat met de Noord-
duitse boerenstand : katastrofaal. 

Ook, in Schleswig-Holstein gaat 
het die boeren niet voor de wind. 
Zij ziin de kern van de stoere 
Noordduitse bevolking maar ook 
daar heeft de marktekonomie de 
sociale behoeften niet kunnen be
vredigen. Jochen Steffen heeft de 
gevaren van die situatie onder
kend. Hard komen zijn bedenkin
gen en kommentaren aan, en hij 
houdt ook overtuigende cijfers 
achter de hand : de boeren uit ziin 
deelstaat hebben de hoogste indi
viduele schuld van heel de EEG. 
Nog voor 1980 zal de landbouw 
daar weer 40.000 boeren moeten 
afstaan. Daarom pleit Jochen Stef
fen voor planning en staatsdiri-
gisme. Men mag. zo meent hij, het 
initiatief niet aan de ondernemin
gen overlaten. De staat moet bij 
machte zijn de zo noodzakeliike 
hervormingen door te voeren. An
ders ziet hij een nieuw sub-prole-
tariaat ontstaan van boerenzonen 
die naar de steden uitwijken om 
daar verkommerd en lusteloos te 
verschrompelen. Naar Jochens ge
voel is die tendens al begonnen. 
Steffen wijst verwijtend naar het 
landbouwbeleid van de EEG dat 
vrijwel niets ondernam om pro
ductieverhoging te doen samen
vallen met prijsstijgingen. Dit al
les zegt Steffen met de bezieling 
van een agitator : een tikje bet
weterig, soms grof, maar uiterma
te slagvaardig. Hij zou een bind-
teken willen worden tussen indus
trie-arbeiders en boeren, twee be
volkingsgroepen die in het verle
den zo vaak en kunstmatig tegen 
elkaar werden opgesteld. 

niet ortodoks 

Jochen Steffen is allesbehalve 
een ortodokse SPD-er. Daarom 
heeft de partij hem al in 1955 
spreekverbod opgelegd. Met par
tijvoorzitter Erich Ollenhauer had 
hij toen heftige kontroversen over 
herbewapening en Europa-poli

tiek. In 1943 weigerde hij zelfs 
het voorzitterschap van^de partij 
omdat de SPD « niet openstaat 
voor alle linkse krachten die bin
nen de bewegingsruimte van de 
grondwet willen optreden ». Maar 
in 1965 aanvaardde «Rode Jochen» 
dan toch maar. Hij zorgde zelfs 
meteen voor grote onthutsende 
koppen in het nieuws. Te Kiel. in 
volle landdag, eiste hij het recht 
op om met de DDR te gaan praten 
vooropgesteld dat die gesprekken 
niet schadelijk waren voor de be
langen van de SPD en dat ze de 
veiligheid van de BRD niet in het 
gedrang brachten. Inmiddels zijn 
Steffens opties op de Duitsland-
politiek al lang gemeengoed ge
worden. Maar met zijn standpun
ten heeft hij de latente tegenstel
lingen binnen de SPD gesensibi
liseerd. Veteranen uit de partij 
vragen zich zelfs af, of het pro
gramma van hun landsvoorzitter 
verenigbaar is met het sacrosante 
programma van Godesberg. 

rode jochen 
onaantastbaar 

Toch blijft Jochens positie on
aantastbaar. Alle actie tegen hem 
wordt immers afgezwakt door de 
verwijzing dat de SPD van 
Schleswig-Holstein sinds het voor
zitterschap van Jochen Steffen 
nooit stemmenverlies moest boe
ken. Integendeel : sinds 1965 gin
gen de cijfers daar voor de SPD 
alsmaar de hoogte in : 6,6 pet bij 
de landdagverkiezingen van vier 
jaar geleden, 2,5 pet bij de parle
mentsverkiezingen van 1966 en 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1970 lag de CDU nog amper 
met 1,9 pet voorop. Dank zij Jo
chen Steffen is Schleswig-Hol
stein dan ook de enige deelstaat 
waar een aflossing aan de top van 
het landsbestuur in het bereik 
ligt Bovenop die successen kreeg 
Jochen Steffen dan ook nog de 
steun van Willy Brandt. Nee. de 
premier schiet niet op « rode » 
Jochen. Bij die kleur mag het wat 
Brandt betreft wel blijven. Maar 
of Steffen het 25 april van de 
CDU gaat halen staat vooralsnog 
niet vast. Maar ook een gebeurlij-
ke nederlaag schrikt hem maar 
matig af. Het is hem (zo zegt hij)' 
minder te doen om stemmen dan 
om de politieke bewustwording 
van arbeiders en boeren. In dit 
besef wacht de landsvoorzitter 
van de SPD de verkiezingen van 
25 april af. Jochen Steffen : een 
naam om te onthouden. 

Samen met haar man bezocht mevrouw Ky de fronthme, waar 
het toevallig niet eens gevaarlijk was, en « probeerde » een 
Sovjetrv^sische mitraljeuse op de Vietkong buitgemaakt. Propa

ganda ook al gaan de zaken niet te best 

Op 31 mei 1961 trad de Unie van Zuid-Afrika uit 
liet Britse Gemenebest en werd de Republiek Zuid-
Afrika uitgeroepen. De apartheidswetten lagen aan 
de bazis van deze scheidmg en leidden tot een ver
vreemding tussen Pretoria en Londen, die haar ui
ting vond in bepaalde maatrekelen tegen Zuid-
Afrika, zoals een wapenembargo, dat echter na tiea 
jaar door Londen zelf als niet efficiënt wordt er
kend en waarbij de wil bestaat, het gewoon op te 
heffen, mits enkele meer teoretische dan prakti
sche beperkingen. 

Ekonomisch gaat het trouwens de Republiek 
Zuid-Afrika uitstekend, van de uittreding uit het 
Gemenebest heeft ze weinig of geen nadeel onder
vonden, Groot-Brittanië des temeer, vermits Zuid-
Afrika een belangrijke afnemer van Britse produk-
tiegoederen was. En nu blijkbaar stilaan maar ze
ker opnieuw wordt... 

Even enkele cijfers over de bevolking : in 1970 
telde Z-A 21.430.000 inwoners tegen 15.970.000 in 
1960. Er zijn 15.057.559 zwarten, 2.018.533 kleurlin
gen en 620.422 Aziaten. Het aantal blanken bedraagt 
slechts 3.750.716 doch ze zijn het heersende ras (dat 
trouwens Zuid-Afrika gemaakt heeft...). Hun aan
tal op het platteland daalde, terwijl het aantal 
kleurlingen steeg. 

club 1302 

Nee, het gaat niet om een club van Vlamingen 
(in bmnen- of buitenland) maar om de aldus ge
noemde « speerpunt » van de Schotse nationalisten. 
Î lub 1302 beschouwt de Schotten als het oudste 
volk van Europa en is van mening dat ook de Schot
ten (naast de Ieren en de Welshmen) hun eigen 
buitenlandse vertegenwoordigingen moeten hebben. 
Indien Groot-Brittanië tot de EEG zou toetreden 
dan zou Schotland — evenals Wales — als zodanig 
lid moeten worden van de Westeuropese Unie on
der de benaming Alba (Gaelic) ! 

Het blad « Douar Breiz » — orgaan van de Bre
toense nationalisten — stipt hierbij ironisch aan 
dat men in Groot-Brittanië toch nog de eigen on
afhankelijkheid kan opeisen, zonder aangehouden 
te worden. Wat in het centralistische Frankrijk 
inderdaad nog steeds niet mogelijk. 

bedenking 

Ja, zo maar een bedenking : de aanslag op de 
drie Britse soldaten te Belfast, wier lijken niet ver 
van het thans uitgebrande café werden gevonden 
werd gepleegd in een protestantse wijk van de 
stad, waar iedereen iedereen kent en waar men 
blijkbaar direkt een « vreemdeling » bespeurt en 
hem doorgaans — gezien het heersende wantrou
wen — vaak direkt als « katoliek extremist » brand
merkt. Het is na de vele botsingen quasi uitgesloten 
dat zich katolieke extremisten of gewoon maar ka-
tolieke bewoners van Belfast in exklusief prote
stantse wijken wagen (het omgekeerde geldt ook). 

Het is dan ook voorbarig — zoals in de westerse 
pers werd geschreven — deze misdaad maar dade
lijk op rekening van de Noordierse katolieken of 
van de IRA (Iers Republikeins Leger) te schrijven. 
Dit is tot dusver helemaal niet bewezen. Wie overi
gens de stemming onder de Ulsterse protestanten 
enigszins kent en hun stijgend anti-Brits gevoel 
(omdat Londen elk drastisch optreden tegen de 
katolieke minderheid verbiedt en een sociaal-eko-
nomische gelijkberechtiging als enige haalbare en 
duurzame oplossing voorhoudt) sluit de mogelijk
heid niet uit, dat de daders van de aanslag ook 
daar kunnen te vinden zijn. We kunnen geenszins 
•zo maar klakkeloos de daders van deze aanslag in 
het ene of het andere kamp gaan aanwijzen. 

Voor het overige oogst Londen nu de bittere 
vruchten van zijn imperialisme tegenover het Ierse 
volk. Uiteindelijk zal een hereniging van beide Ier
se gebieden onvermijdelijk zijn, al is de weg daar
heen nog lang en zeer pijnlijk. 

opium 

In 1969 werden te Hongkong (Britse enklave op 
het Chinese kontinent) 5.250 kg. opium, 125 kg. mor
fine en 155 kg. heroine door de doeane in beslag 
genomen, afkomstig uit China. Dit is maar een zeer 
klein gedeelte van de hoeveelheid, die jaarlijks 
vanuit China naar het Westen wordt gesmokkeld. 
Men schat dat jaarlijks 10.000 verdovende middelen 
vanuit China hun weg naar het Westen vinden over 
land, zee en per luchttransport, ondanks verscherp
te kontrole en een steeds grotere sensibilisering van 
de openbare mening, wat ondanks steeds zwaardere 
bestraffing van de zwendelaars en smokkelaars in 
verdovende middelen (tot en met de doodstraf in 
verscheidene landen van Zuid-Azië, van het Midden 
Oosten en in... China zelf...). 
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Wil men een gebruik, een folklo

ristisch gebeuren enigszins begrij

pen, dan dient men terug te gaan 

naar zijn oorsprong. Daarenboven 

geldt, dat men de meeste 

ken niet afzonderlijk ig^aa T\e 

maar ze moet plaatsei^^vnun ver

band met andere, ro^Hren bepaald 

tema. 

Dit geldt ook v 

bruiken. Zij staan in 

niet afzonderlijk maar zijn langs het 

paasfeest en de paastijd otri met 

elkaar verbonden en zij zijn daar

enboven via dit f ^ s t eveneens ver

bonden met het geheel "der lente

feesten, zoals die in de voor-kriste-

lijke periode gevierd werden. Zo 

gezien, reiken j^deze gebrui. 

reeds van in he l vroege v£«?f, 

van in de prille fente, 

vieringen. Beperken wi j 

tot de gebruiken uit de -^as t i jd 

zelf, d.i. van Palmzondag tot BelO' 

ken Pasen. 

Er bestaat een niet te nWskennen 

verband tussen de oüdBiJ^idense 

en de latere k r i s te l i j l ^S^ f ten en 

ook met Pasen is dit het gevel. 

Want het feest der Verrijzenis 

gaat samen met de herleving, de 

herbloei van een uit zijn winter

slaap ontwakende natuur en de 

vroegere lentevieringen zijn in wer

kelijkheid de voorlopers van het 

huidige kristelijke paasfeest. 

In het Nederlands werd de jood

se benaming van het feest overge

nomen, maar zowel in hef Duits als 

in het Engels duidt de naam nog op 

de oude heidense godheid, ook Ge-

zelle spreekt nog in een van zijn 

gedichten van ^ ^ o s t e r ^ j a ^ 

In de woormSm'\\k^^S vierde 

men de belangrijkste gebeurtenis

sen in de natuur: winterzonnewen

de lentebegin, einde van de oogst. 

Deze vieringen waren qeen eigen

lijke feestdagen, maar veel meer 

feesttijden, zoals bijvoorbeeld de 

« gewijde » nachten » na de win

terzonnewende. 

Deze feesttijden gaven aanlei-

dinq tot een aantal gebruiken die in 

verband stonden met het natuur-

feest en waarvan de simbolische of 

reliqieuse betekenis later verloren 

ging. 

In sommige — verdwenen — 

vastenavondgebruiken (zoals de 

vastenavondvuren) of vastenge-

bruiken vinden wi j een reminiscen

tie aan de oude heidense feestelijk

heden. 

In onze eigen folklore is het nu 
zo dat de paasgebruiken in het al
gemeen een veel sterker verkriste-
liiking vertonen dan de kerstgebrui-
ken Wij mogen niet vergeten dat 
eeuwenlang het Paasfeest het be-
lanarükste werd geacht in het ker-
kelük jaar en dat nu nog in het Oos
ters; kristendom Pasen hoqer aange
schreven staat dan Kerstmis. 

paasgebruiken 

Vlaanderen 

palmenzondag 

ensde JWekenis 
Met palmen;a!gni|^Hp|Kt de paastijd 

in zijn begrensde JWekenis, tacgyit de 
eigenlijke iM*?yclus. Deze heri 
v ^ de intï^de van Kristus 
lem gaf aanleiding tot een 
nu nog geheel of gedeelteli| 
de wijding van de palm en 
cessies. De takjes van de' 
worden op Palmzondag gewij 
gen vaak naast een religieul 
ook een magische betekenis, 
takje werd gestoken onder het kr 
beeld aan de muur, het moest dienen 
wijwater te sprenkelen bij onweer, 
diende bij de laatste sakramenten 
voor de laatste groet aan de doden. Op 
Palmzondag gingen de boeren — en di* 
gebruik is nog gedeeltelijk in voege of 
was het in ieder geval nog kort voor de 
oorlog — het « koren palmen > : zij 

ten een palmtakje op d^^^B^hoe-
keiflj^an het korenveld VaA gaat dit 
koiJHpalmen gepaard met^h» gebed , 
ctn tekst uit het Sint Jaoe-evangelie of 
eeitabezweringsformule In ^jg^vorm 

« Ik zegkn hier m^ÊÊÊKnn 
tegen M hlïksem^^Ke oorm 
tegen mieisens e^^echten 
dat ^itWfnijn koorn niet ommevechten 

duvels zwijnges 
;o kwaad om pikken es ». 

mbtirg luidde de formule o.a. : 
nt u hier in de dauw des hemels 
e vettigheid der aarde — dat de 

goede God het zegene en beware » De 
palm was niet alleen het voorwerp van 
min of meer religieuse geplogenheden , 
hij gaf ook aanleiding of diende tot 
hulpmiddel bij het uitoefenen van heel 

wat gelovige praktijken Palmblaadjea 
ot palmtakjes dienden zo o.m. Di] het 
afweren van boze geesten voor de moe
der na de bevalling : zij droeg de palm-
blaadjes m haar schoenen. Palmtakjea^ 
gedragen op de jas of op het hoofddek
sel werkten bliksemafwerend en het 
palmhouten voorwerp dat men bij zich 
droeg kan de al te grote zinnelijkheid 
indijken... Ook tegen een onvoorziene 
dood hielp een palmhouten kruisje. 

De palmprocessies die nog gehou
den worden op verscheidene plaatsen in 
Vlaanderen - waren vaak overblijfsels 
van oude passiespelen en werden ook 
dikwijls te paard of per ezel gehoudexii 
of door ruiters begeleid. Palmzondag 
kreeg ook wel eens de naam van « Ezels-
feest » ; dit had niets te maken met de 
spreekwoordelijke eigenschappen van 
het dier, maar was afgeleid uit een oud. 
middeleeuws gebruik. 
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In de palmprocessie 
meegevoerd door mensen. 
naar het Heilig Graf hadden ond< 
men met dat dier Nadien, toen de 
middeleeuwse devotie en ook 4Êe reizen 
naar het Heilig Graf afnamen werd liet 
dier vervangen door een houten afbeel
ding • de beeldstormers vernielden zo'n 
ezelsreproduktie te AntW^ÈP'sn, waar in 
1570 terug een echte ezel 
tusfiguur en de twaalf 
straat kwam. Nadien ven 
maar de processie bleef 

een Kris-
eles op 

en de ezel, 
ijlagistraat en 

bedevaarders namen er aan deel. Van 
deze vaak kleurige palmprocessie bloei 
er alleen de palmwijding en een om
gang in de kerk over .. ^ 

Is de knstelijke betekenis e^«fstam-
ming van vele gebruiken mei Palm
zondag niet te ontkennen dan staat het 
echter ook vast, dat een aantal ervan 
bij alle rehgieuse afstamming, toch een 
magische of bezwerende betekenis be-
2dtten en dat bijvoorbeeld het koren-
palmen een bezweren van het onheil en 
een lente-gebruik is, dat de vruchtbaar
heid der akkers moet bevorderen en dat 
daardoor aanknoopt bij de voorkriste-
lijke geplogenheden 

goede week-gebruiken 

De week voor Fasen de « Goede 
Week », heeft aanleiding gegeven tot 
een groot aantal vaak van streek tot 
streek verschillende gebruiken die ech» 
ter alle dezelfde oorsprong hebben. 
Vooreerst zijn er de benamingen van 
de dagen Men spreekt van « kromme 
woensdag » omdat op die dag Jezus ver
oordeeld werd en het recht dus « krom » 
werd Vroeger mocht men op die dag 
geen koorden spinnen omdat Ons Heer 
op die dag met touwen gebonden werd 
Men sprak ook van <i Schorteklokken-
woensdag » omdat dit de laatste dag is 
dat de klokken nog luiden Op Witte 
Donderdag — in Duitsland is die 
« groen » en spreekt men van « Grun 
donnerstag » - immers houden na het 
Gloria de klokken op tt luiden zwijgt 
het orgel en de bel en wordt alleen nog 
de ratel gebruikt De klokken vertrek
ken immers naar Rome en komen met 
Paaszaterdag weer op hun terugtocht 
eieren uitschuddend voor de kinderen. 

De benaming schijnt afgeleid te zijn 

van het wit brood dat men die dag aan 
de armen uitdeelde Deze uitreiking van 
brood blijkt wel een algemeen gebruik 
geweest te zijn • m het S t Julianusgast-
huis te Antwerpen stond de pelgnms-
tafel klaar. De pelgrims werden echter 
later vervangen dooi'*twaalf bejaarden, 
die een stevig jgjy .uilgehreid maal kre
gen. Ook d ^ ^ p i ^ i p i ^ i ^ H p r a g gees-
t e l i j khe i^H^P^w^^^H^een , en hei> 
innert ev iKf lR^^^^ i e t passieverhaal. 

QtiÊi^t^^50tKSK^^ eveneens gelegen-
J ^ | R | ^ ^ É | Q aantal gebruiken van re-
| H ^ ^ ^ H | | I Ë of oorsprong. Naast de pas-
S p ^ ^ ^ ^ i e s , waarin groepen die het 
Üyj^^^an Jezus afbeeldden, werd in de 
I ^Ken zelf vaak een soort passievoor-
llïelling gegeven. In Brussel was een 
oud gebrmk nog zeer lang m voege. In 
de St Augustmuskerk werd een ter-
doodveroordeelde in schijn gekruisj 
en werd na de kerkdienst begena 
In Kortrijk was het een arme die de 
rol var Kristus moest vervuHen hij 
kreeg na de plechtigheid een geldelijke 
beloning In Menen bestond deze passie-
voorstelling eveneens, maar werd ver
boden omdat de man die Knstus vow-
stelde een paar keer aar de etevolgen 
van zijn rol stiert. / 

Naast deze « officiële » Uoede Vrl̂ j-
dafsgebruiken leefde er ook een bijge
loof dat zijn wortels had m het religieus 
gebeuren Zet men hennen te broeden 
op Groede Vrijdag, dan krijgt men alleen 
hanen Eieren die gelegd werden bij 
het begin van de — zeer lange — Goede 
Vrijdagdienst hebben een bepaalde 
kracht • ze kunnen bijvoorbeeld een 
brand bluseen wanneer men ze in het 
vuur werpt ' 

het paasei, symbool 
van het fJSH/eNi 

Met de euren zijn wij gekomen aan 
hf-t voorwerp dat nog altijd het meest-
beki-nde ïs uit de paasgebruiken De 
meeste dc/er gebruiken zijn een verkris-
telijkte vorm -nn rMMpuder voorkris-
tebik magisch n t ü ^ r verbonden met 
de natwwleesten Zo blijkt veel wat 
rond Pasen aan bijgeloof of gebruik nog 
aanwezig is of was, in zijn oorsprong 
terug te brengen tot de vienng van de 
lente, van de vernieuwing van het le
ven. Het ei. als zinnebeeld van het nieu

we leven en als vruchtbaarheidssim-
bool, is een voorbeeld daarvan. 

Het ei als geschenk is in de Paastijd 
algemeen in Vlaanderen. In de Kempen 
trokken kinderen 's zaterdags voor Pa
sen rond om paaseieren te gaan vragen 
en elders weer bestond het gebruik dat 
de misdienaars rondgingen om eieren 
voor de pastoor en de koster, overal een 
« vrolijk Pasen » wensend. De « klokken 
van Rome » zijn een langbewaard ge
bruik gebleven. Met Paaszaterdag, tij
dens het « Gloria » begint immers het 
orgel terug te spelen en luiden de klok
ken weer (althans m de liturgie die 
enkele jaren geleden nog in voege was!) 
De klokken die terugkeren uit Rome 
brengen voor de kinderen eieren • in 
het gras, in de struiken, in de bosjes 
paasbloemen worden er gezocht en na
dien wordt de «buit» vergeleken. In som
mige streken werden die eieren kleur
rijk beschilderd, met een speciaal pro
cédé. Nu worden naast de gewone eieren 
ook veel eieren in chocolade of marse
pein « gebracht » en heeft de folklore 
zich aan de « commerce » aangepast. 

vuur en water 

Behalve het ei als simbolisch ge
schenk, als vruchtbaarheidswens vroe
ger, als paasgeschenk nu, zijn er nog 
andere « elementen » bij het paasge-
beuren betrokken. Op Paaszaterdag wer
den voor de mis de paaskaars, het vuur 
en het water gewijd. De vuurwijdmg 
herinnert aan de vroegere lente- (later 
paas-) vuren. Zij hielpen de zon om 
door te breken maar bezaten ook een 
zuiverende en vruchtbaarheidbrengende 
kracht. Zover de rook der vuren dreef, 
zouden de akkers vruchtbaar zijn ! De 
verkristenlijking van dit heidens geloof 
in de kracht van het vuur, door de wij
ding van vuur en paaskaars, gaf ook 
aanleiding tot volksgebruiken : stukjes 
paaskaars waren een afweermiddel te
gen onheil, en men stak de stallantarens 
aan het pasgewijde vuur aan • dit dien
de dan voor het haardvuur thuis. 

Ook het water had een, niet alleen 
reële, maar ook simbolische en magische 
zuiverende kracht, vooral wanneer men 
het met bepaalde gebaren, een bepaal
de plaats, een bepaalde dag of tijdstip 
verbondt Er zijn in onze folklore nog 
verscheidene overblijfsels van dit ge
loof aan te treffen. Het op paaszaterdag 
wvi jde water werd door de gelovigen 
nnegenomen m kruiken en kannen, om 
thuis dienst te doen bij onweer, ziekte 
of sterfgeval 

vruchtbaarheid 

Op Paasdag zelf, het hoogtepunt in 
de hele paascyklus, trok iedereen zijn 
beste kleren aan, en als er nieuwe kle
ren moesten gekocht worden dan waa 
het gewoonlijk tegen die tijd « Op zijn 
paasbest zijn » is een gezegde uit de tijd 
toen het aanschaffen van nieuwe kleren 
nog een hele gebeurtenis was. 

Een gebruik dat vroeger in Vlaande
ren verspreid was en dat tussen de twee 
oorlogen in Antwerpen in de St Jakobs-
kerk werd terug in voege gebracht was 
het geven van het paaskroontje Dit 
kroontje, gevlochten uit kunstbloemen 
en ander vlechtwerk en vervaardigd 
door de buren, werd geschonken aan het 
eerste borelmgske dat ten doop gehou
den werd na Pasen. Het paas- of vont
kroontje gaf aan de drager of draagster 
ervan een zeker aureool van speciale 
hemelse bescherming 

Wijzen wij tenslotte nog op het teit 
dat de vruchtbaarheid — in al zijn vor
men — een belangrijk element is m 
menig paasgebruik. De paardenproces-
sies op tweede paasdag te Hakendover 
en te Lembeek zijn er een voorbeeld 
van. En waarom zouden juist op Goede 
Vrijdag de meisjes bedevaarten naar 
de kapel van Bevel, om er linten (eigen
lijk kousebanden) aan het traliewerk 
binden, om een goede man te bekomen? 

nieuw leven 

De paasgebruiken hier en elders ge-
tmgen allen voor een fundamenteel ge
voel, een bazis-idee : het ervaren van 
een herlevende natuur, het besef dat 
van dit herleven en van de vruchtbaar
heid dezer natuur de men" in zijn pri
mair bestaan afhangt.. 

Een religieuse vorm kreeg dit levens
besef bij de joden in het feest van een 
herlevende natuur. De dichter heeft 
kristelijk en natuurfeest dan ook sa
mengevat in zijn « Paaskantiek ». 

Ik zag u : op de weg naar 't graf 
hebt gij me aangesproken. 
Wentel de onrust van u af : 
aan 't hout van deze groene staf 
zijn bloesems weer ontloken .. 

Achter de heuvels straalt de zon 
waarvoor de winters wijken. 
Dan ziet ge mij de klare bron 
waar 't stromen van uw kracht begon 
die nimmer zal bezwijken 

r. bosmans. 
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zelfmoord bij 
jonge vrouwen 

Zelfmoordalarm in de 
Bondsrepubliek ' Gedurende 
het afgelopen ]aar werden 
er 10 000 zelfmoorden en 
60 000 pogmgen vastgesteld 
Deze laatsten werden dik
wijls op het nippertje gered 
Dit betekent een nieuw treu
rig rekord 

Vooral alarmerend is het 
toenemen van zelfmoorden 
bi] vrouwen tussen 15 en 25 
jaar Onrustwekkend is ook 
het toenemen van zelfmoor
den bij dokters en studen
ten Tot de meest bedreigde 
groepen behoren uiteraard 
ouden en eenzamen, onge-
neeshjken en mensen met 
liefdepijn 

De « Internationale Verei-
nigung fur Selbstmordver-
hutung » doet een oproep 
bi] de Duitse industrie om 
een centrum te stichten voor 
het opvangen van wanhopi-
gen Dit centrum zou m Es
sen starten Dokters, psychi
aters en sociale assistenten 
zullen ervan deel uitmaken 
Daarenboven is de uitbrei
ding voorzien van telefoon-
posten voor zielezorg 

Dr Erwm Rmgel erevoor-
zitter van vermelde interna
tionale vereniging noemt 3 
voorname oorzaken 

a) het toenemen van psy
chische zorgen , 

b) het verlies van de fami-
hale geborgenheid , 

c) m vele gevallen ook het 
beroepsleven van de 
vrouw. 

k lachtenl i j s t 

Hermann Heubeck, Duits 
psychiater heeft een lijstje 
opgesteld van de meest voor
komende klachten van vrou
wen over hun man Of de 
lijst volledig is en of ieder
een het eens kan zijn met 
de rangschikking is een an
dere vraag 

Hier dan het klachtenlijst
je • 
1) mijn man is niet t rouw ; 
2) hij toont weinig begrip 

en denkt m alle omstan
digheden aan zichzelf ; 

3) zijn moeder is alles voor 
hem HIJ had beter met 
haar kunnen trouwen ; 

4) hij loopt m lompen rond 
en houdt zijn ondergoed 
aan m bed 

5) hij t rekt zich niets aan 
van de geboortebeper
king , 

6) hij is vaak « moe ». 

sprookjes 
De « Liberation Ladies » 

van Liverpool nemen het 
met meer dat m de sprook
jes de deugden en ondeug
den van de vrouwen zo ste-
riotiep worden weergegeven 
Vastberaden vrouwen wor
den altijd als lelijk en slecht 
voorgesteld Een mooi meis
je kan haar schoonheid al
tijd gebruiken om er rijk
dom, mooie kleren en ande
re oppervlakkige dingen 
mee te krijgen Er wordt bij 
de vrouwelijke figuren geen 
aandacht besteed aan deug
den als ideeën, kreativiteit , 
morele en etische waarden, 
die alleen maar mannelijke 
hoedanigheden schijnen te 
zijn Daarentegen worden 
de mannen meestal als 
moedig, rijk, aktief en be
vallig voorgesteld En wat 
meer is op het einde winnen 
ze altijd ' 

In de sprookjes van de 
« Liberation-Ladies » zal dat 
met meer waar zijn De 
prinses zal ook al eens haar 
hersenen en scherpzinnig
heid gebruiken om de man 
Uit de moeilijkheden te ha
len waar hij meestal zich
zelf heeft ingeweikt 

De nadruk zal met meer 
worden gelegd op rijkdom, 
schoonheid en jeugd Er zal 
worden aangetoond dat man
nen en vrouwen gelijke mo
gelijkheden hebben » aldus 
een verklaring van de La
dies 

De groep heeft het sprook
je van Sneeuwwitje her
schreven als proef woor de 
mogelijke volledige herwer
king van de verhalen waar
mee de kinderen worden 
« geïndoctrineerd ». 

vrouwen aan het stuur 

Volgens een bekend ver-
keerspecialist heeft de vrouw 
bij plots gevaar of grote ver
keersmoeilijkheden nogal 
« onbegrijpelijke reacties » 
laattijdig remmen, achterop 
inrijden, versnellen m plaats 
van ver tragen en onver
wachte rij bewegingen 

Deze reacties zouden ont
staan ingevolge familiale 
moeilijkheden Heel wa t 
vrouwen verklaren aan de 
politie dat vluchtmisdrijf na 
lichte aanrijding op parking 
of m drukke winkelstraten, 
grotendeels ingegeven wordt 
door vrees voor een strenge 
echtgenoot Misschien kun
nen die strenge echtgenoten 
hierover eens grondig na
denken ! 

machtssymbool 

Diezelfde verkeerspecia-
list verklaart , dat gebrek 
aan ervaring en tragere re
actie bij de vrouw vergoed 
worden door een minder 
agressieve n j wijze De 
vrouw zal ten hoogste met 
haar voertuig pronken, maar 
heeft er minder behoefte 
aan van de auto een machts
symbool te maken om een 
al dan met vermeende viri-
liteit te bewijzen. 

meneer 
Hij staat aan de tapkast, diskreet, met een air als deed 
hij al lang afstand van het gewone doen hij lijkt zowat 
op een slome filmster uit de romantische tijd Er is nie
mand anders m het buurtcafee van de nette soort waar 
de deftige middenstand regelmatig een dik verdiend bier
tje nutt igt 
Niets ontbreekt aan het kader • de voetbaltrofeeen langs 
de wand, de foto's met jonge, triomferende spelers en 
geestdriftige supporters de wimpels van de studenten-
veieniging studenten hij zucht even en vraagt zich 
een trappist 
Z q — oudei wordend gezet en statig — schenkt bedacht
zaam het bier ze heeft nu tijd en wanneer ze hem het 
glas heeft toegeschoven poetst ze onverstoorbaar een rij 
lange glazen, x an dat soort die je met duurder bier vult. 
Studenten zijn studenten van de middelbare school 
zijn nu virtueel volwassen , vroeger rookten ze stiekum 
en nu doen ze het openlijk vroeger was een sieraret 
doodzonde en nu blijft het een interessant discussie on
derwerp als kankerverwekker , een aantal jaren geleden 
vonden ze Leonidas reuze nu willen ze het in hoofdzaak 
horen over Jordanië en Vietnam ; voetbal en wielrennen 
bhjven nog steeds gespreksthema's maar drugs en seks 
zijn het nu evenzeer Vroeger had je alleen gewone jon
gens, nu lopen er langharige wezens, en je moet goed 
uitkijken als je « juffrouw » zegt, want nu heb je ook 
meisjes op school coeducatie noemen ze dat. Als zo'n 
zestienjarig wezen je mening over Vlamingen in Brussel 
vraagt, moet je een zmnig, politiek gefundeerd antwoord 

kunnen geven, terwijl je vroeger nooit een woerd over 
maatschappij , demokratie en parti jen mocht uiten. Na de 
oorlog was zelfs de hedendaagse geschiedenis taboe, je 
kon met weten wie in je klas kwam 
ZIJ houdt even op de glazen tot prijsspiegels te wrijven 
en kijkt hem aan : ze kent hem al lang, hij is als het wa
re met de school m de buur t vergroeid, maar hij behoort 
tot de zeldzame soort van de zwijgzame leerkrachten. 
H I J vraagt zich dromerig af hoeveel spelfouten hij ver
beterde en hoe hij het Verdrag van Westfalen op zijn 
minst twint ig maal als lesonderwerp had, en of Johan, die 
nu arts is, of Peter, die een kippenkwekeri j heeft opge
zet, nog weten wie Jakob van Maerlandt was en wanneer 
ze over Bloody Mary spreken, denken ze nu wel uitslui
tend aan cocktail Hij begrijpt zichzelf en de wereld 
niet meer en hij bestelt er zich nog een uit 't patersvaatje. 
H I J voelt zich nutteloos en ontzettend vaandelvluchtig : 
hij heeft nog nooit gestaakt o, ja, tijdens die school
strijd — wanneer was dat nu weer ? — ging hij zelfs de 
s t raat op, maar toen was het uit idealisme zogezegd en 
nu gaat het louter om de centen 
Maar komt dat blonde, brutale ding uit de hoogste klas 
hier nu binnen ? 
— « Dag meneer ' » kl inkt het vrolijker dan anders en ze 
komt warempel naast hem staan. 
— « Leuk dat u er bent ' » en ze vraagt zich een heuse 
pint HIJ zou haar het glas moeten betalen, maar hij durft 
het met ze is zo zelfzeker ' Zij zou hem wel kameraad-
schappelijk m de ribben willen porren en hem zeggen : 
— « Kom nou, meneer, ik vind het fijn je hier te zien en 
te weten dat ook jij grondig ontevreden kan zijn, net als 
WIJ » maar ondanks alle branie zegt ze schuchter — 
« Op je gezondheid, meneer » en hij knikt en glimlacht. 

huguette d b. 
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Simon vestdijk 
Vestdijk kree^r dan — na Streuvels, Roland Holst, Teir-

linck en Walschap — de prijs der Nederlandse letteren, 
de grootste onderscheiding; voor letterkundigen in het 
Nederlands taalgebied. Enkele dagen later overleed hij. 

Deze bekroning is zeker niet onverdiend. Vestdijk was 
reeds kandidaat voor de Nobelprijs, evenals Streuvels en 
Walschap, en dit met reden, want omvang en betekenis 
van zijn werk overschrijden de grenzen van het eigen 
taalgebied. Vestdijk is in onze literatuur een der belang
rijkste en meest-produktieve schrijvers der eerste helft 
van deze eeuw geweest. In 1899 te Harlingen geboren, 
volgde hij H.S.B. aldaar, evenals in Leeuwarden. In 1927 
legde hij het artseksamen af in Amsterdam. Hij was een 
tijdlang scheepsdokter op een lijn naar Nederlands Indië 
doch wijdde zich daarna uitsluitend aan literatuur. Hij 
beoefende bijna alle letterkundige genres : poëzie, ver
haal, roman, essai, kritiek. Zijn poëzie, op nuchtere toon, 
haast zakelijk, heeft vaak wijsgerige of psychologische 
achtergronden. Het meest produktief is Vestdijk echter 
geweest in het proza en inzonderheid de roman. Op dat 
gebied heeft hij een verbazende scheppingskracht aan 
de dag gelegd en er is wellicht geen Nederlands auteur 
die met hem wedijveren kan wat betreft de veelvuldig
heid en verscheidenheid van zijn figuren, de omvang en 
uitgebreidheid van zijn verbeeldingswereld. 

Vestdijks romanoeuvre is zeer moeilijk op eenzelfde 
noemer te brengen : bij hem geen volgehouden, aaneen
gesloten en als één geheel te beschouwen weergave van 
mens en maatschappij zoals bijvoorbeeld bij Balzac, maar 
een grote diversiteit van mensen, milieus, onderwerpen. 
Hij behandelde de meest verscheidene onderwerpen : 
vanaf zijn Anton Wachter-romans tot zijn laatste werk 
ligt er een hele gamma van personnages, een hele reeks 
van gebeurtenissen, een hele wereld. Zij gaat van het 
oude Griekenland over het Jamaica van de slaventijd, 
het Ierland der 19e eeuw, het Duitsland der jaren 30 tot 
het naoorlogse Nederland. In dit romanoeuvre zijn noch
tans twee grote « groepen » te onderscheiden. Er is voor
eerst het historisch oeuvre, met o.m. « De nadagen van Pi-
latus », met als hoogtepunt de El Greco-roman « Het vijf
de zegel ». Er zijn ten tweede, kwantatief, de « psycholo
gische » romans. 

Beide « soorten » echter tonen ons aan, welke vaardig
heid Vestdijk bezit in het konstruktieve. Zijn romantech
niek was van die aard dat hij op dat gebied menig buiten
lands auteur wiens produktiviteit met die van Vestdijk 
kan vergeleken worden, in de schaduw stelde. 

de mens eerst 

Zijn belangstelling voor de mens, voor het individuele 
primeerde boven die voor de menselijke verhoudingen, 
het sociale. Dit verklaart meteen zijn onderzoekingstoch-
ten in de menselijke ziel, zijn psychologisch analiseren. 

Hierbij interesseerde hem vooral de menselijke ziel 
op de rand van het bewuste, op de rand van het normale. 
Vestdijks analise van de menselijke ziel, van de proble
men van leven en dood — analise die zowel het histo
risch als het autobiografisch-getint psychologisch werk 
beheerst — en zijn gebruikmaken van de moderne psy
chologie en van Freuds teorieën belet niet dat zijn werk 
sterk-naturalistische trekken vertoont. Dit onderscheidt 
het zeer duidelijk enerzijds van de moderne roman in de 
trant van Joyce, Döblin, Proust, Broch, Musil, anderzijds 
het dostojewkiaans schouwen in de diepte der menselijke 
ziel, in zijn meest-abjekte en meest-verheven uitdrukking. 

In « Lier en Lancet », een bundel essais, heeft Vestdijk 
het als een taak van de dichter beschouwd « de helse, vij
andige of walgelijke omgrenzingen van het leven bij dit 
leven zelfs stuksgewijze in te lijven ». Hij heeft dit dan 
ook getracht in zijn werk te doen. Zijn a-religieuse le-
vensvizie, dit « jenseits von Gut und Böse » deze totale 
afwezigheid aan enig besef van schuld, zonde, berouw, 
naast het pessimistisch levensbeschouwen en het beklem
tonen van het leven als een bestendige aftakeling, een af
glijden naar de dood, domineren zijn werk en komen ook 
tot uiting in zijn teoretische schriften. In « De Toekomst 
der Religie » trachtte Vestdijk aan het ontstaan van het 
godsbegrip een psychologische verklaring te geven, zich 
daarbij steunend op de psychologische kategorieën van 
de psycholoog-filosoof E. Jaensch. Het is op basis van deze 
argumentatie dat hij het kristendom afwees en zich 
naar een gezuiverde en aangepaste boeddhistische leer 
wendde. 

veelzijdig en uitgebreid 

Het is ons onmogelijk om in dit kort bestek een over
zicht te geven over de veelzijdige en uitgebreide literai
re produktie van Vestdijk. Noemen wij van zijn lyriek 

slechts de bundels « Berijmd Palet », « Vrouwendienst », 
« Kind van stad en land », « Fabels met kleurkrijt », 
« Klimmende legenden », « De uiterste seconde ». « Mne-
mosyme in de bergen » en de tijdens zijn oorlogsinterne
ring ontstane « Gestelsche liederen ». 

In zijn romanoeuvre zijn, naast de historische romans 
waarin « Het Vijfde zegel » (over het leven van El Greco) 
en « Rumeiland » (dat zich afspeelt op Jamaica ten tijde 
van de slavernij) wel hoogtepunten, zijn in de eerste 
plaats de Anton Wachter-romans van belang, vooral we
gens hun sterk-autobiografisch karakter. Niet al deze 
romans staan op hetzelfde niveau : zo werd bijvoorbeeld 
na zijn eersteling « Terug tot Ina Damman » het vervolg 
« Sint Sebastiaan » heel wat zwakker. Vernoemen wij 
daarnaast in de tweede plaats de romans rond de diri
gent Victor Slingeland met o.m. « Het glinsterend pant
ser » en « De arme Heinrich ». 

nederiand en ierland 

Om de vruchtbaarheid van zijn verbeeldingen de di-
versitet van zijn literair talent aan te tonen volstaat het 
bijvoorbeeld een roman als « De koperen tuin » te verge
lijken met « Ierse nachten ». De eerste roman speelt zich 
af in Nederland en Vestdijk is er in zijn ziels- en karak-
teranalise op zijn best. De Vestdijk van romans als « De 
dokter en het lichte meisje » en « Bevrijdingsfeest » 
waarin elke zedelijke norm ontbreekt of afgewezen 
wordt, laat in dit boek een der personen uit schuldbesef 
en wroeging de dood ingaan : een verwijzen dus naar een 
aan de menselijke natuur inherent besef van goed en 
kwaad. 

Naast deze door en door psychologische romans heeft 
Vestdijk in « Ierse nachten » een boek geschreven waarin 
hij zijn tekening der karakters tot het hoogst-nodige be
perkt, maar dit wordt dan op weergaloze wijze gedaan. 
Het verhaal speelt zich af tijdens de periode van de grote 
armoede en hongersnood : op deze achtergrond laat Vest
dijk door de blik van een kind, de jonge Rober Farfrae, 
de figuren van arme bijgelovige dorpelingen, rentmees
ters en grootgrondbezitters evolueren. Het boek doet, 
naar het hoofdpersonage, denken aan andere jeugd-ro-
mans maar het dekorum, de epische achtergrond brengt 
ons een boek als « Twenty years a-growing » van O'Sulli-
van in herinnering, of een roman als Cordells « The Rape 
of the fair Country » waarin de armoede, honger en so
ciale strijd in Wales tijdens de vorige eeuw wordt ge
schilderd. Wat wij hierboven zegden, nl. dat Vestdijk de 
menselijke verhoudingen minder beklemtoont, geldt dus 
zeker niet voor dit bewogen boek. 

jd 

kleinkunstmozalek 
li 

Dinsdag 27 april komt Liesbeth List 
naar de Beursschouwburg te BrusseL 
Deze avond wordt ingericht door de 
Cultuurdienst van de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen, Troonstraat 125 te 
Brussel waar de plaatsen kunnen be
sproken worden. Zal wel nodig zijn 
want voor de vuurtorendochter Lies
beth Iaat men graag zijn tv voor een 
avond. 

troubadour 

Een knappe Troubadour, onder het 
hoofdredakteurschap van Louis Ver-
beeck, is deze maand op de markt ge
worpen. Het overvloedige grijze van de 
« oude » Troubadour is er uit, de op
maak is klaar en open. Naast gesprek
ken met Sonneveld, Vanuytsel, Walter 
De Buck, Paul Ghijsels, Rienst Gratama 
heb je een volle mand aan informatie 
(Kalender bv) zowel van binnen als van 
over de grenzen. 

In eksklusiviteit de integrale tekst 
van het driekwartier durende lied Kat-
mandou van Hugo Verhulst voor de 
Elegasten. In dit nummer ook de start 
voor een maandelijkse kartoenwedstrijd. 
Troubadour wil promotie voor de ka-
toenisten en dat wil zeggen in een tijd 
dat het elan van de kartoenindustrie ge
broken is. Er zijn prijzen aan verbon
den, eerste prijs 1000 fr en twee aan
moedigingsprijzen. De moeite waard. 50 
bladzijden troubadourderij aan 20 fr. 
(Redaktieadves : Paul Poelsmans, Frans 
Massystraat, 3500 Hasselt). 

de schuur 

Voor de periode april, mei en juni no
digt De Schuur, Zandkuil, 24201 No.V-
derwijk uit om elke vrijdag, zaterdag 
en zondag een van haar kleinkunstmani-
festaties bij te wonen. 

De Schuur, een gezellige stulp in de 
Herentalse Heide, is een vaste waarde 
geworden in de kleinkunstwereld. 

Op 10 en 17 april Miek en Roel. 24 
april Peggy en Donald. 

In de maand mei krijgt De Schuur op 
1 mei Jan De Wilde en Lieve Cools. Op 
8 mei de man uit Breda Dimitri van To
ren, 15 en 16 mei Elly Nieman en Rik-
kert Zuiderveld, zaterdag 22 mei Pol 
Van Mosselveld en 29 mei Armand 
Preud'homme. 

Voor juni ziet het er eerder anders 
uit. Het lijstje gaat van wal met Hans 
Otjes op 5 juni. De Elegasten op zater
dag 12. Zaterdag 19 juni kleinkunst-
instuif met open podium waar iedereen 
die het wagen wil een kans krijgt. 

En dit alles gaat door met als achter
grond drie tentoonstellingen. 

In april de kunstpoppen van Domus 
uit Mechelen, in mei kartoens van Ray 
Gilles. Gijs Allbreghts stelt tekeningen 
ten toon gedurende de maand juni. 

mime-muziek 

Het moest er van komen, zeggen in
gewijden... Het huwelijk tussen klein
kunst en mime bracht mimemuziek. Als 
je het ons vraagt een weinig originele 
titel voor mensen van wie verwacht 
wordt steeds spitsvondig te zijn. 

Hoe dat nu kwam ? Zoals een huwe
lijk heel onschuldig. 

Frederik Van Melle, een kraan van 
een mime-kunstenaar, haalde reeds en
kele malen sukses op kleinkunstavon-
den met zijn mimeploeg. Ook toen hij 
inprovisatorisch enkele luisterliedjes be
geleidde. Daarom vond « men » dat er 
verder moest gedokterd aan dit eksperi-
ment. En men dacht en twee moge
lijk bleken uiteindelijk min of meer 
ideaal : ofwel met een bandopname er
gens achter de doeken, ofwel zoals men 
dat zegt « live » en het werd live zodat 
de show totaal wordt. Men zocht bij de 
Elegasten die ook zowat in die richting 
dachten en deden. Sommige ideeën wer
den overlapt zodat « la biélle alliance » 
volledig werd. En de twee partijen la
ten weten dat ze nog verder eksperi-
menteren Fijn ! 
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psychologie 
De psychologie is, evenals de sociologie, een jonge wetenschap, 

tenminste als zelfstandig vak. Zij is gedurende eeuwen een onder
deel der filosofie geweest en het is pas ongeveer 50 jaar geleden, 
dat naast logika en metafysika ook « zielkunde » gedoceerd werd. 

Op korte tijd heeft dit vroegere onderdeel der wijsbegeerte, 
zichzelf zelfstandig makend, een zulke uitbreiding en een zulke 
vlucht genomen, dat zij haar eigen wegen is gaan bewandelen 
met eigen metodes en laboratoria. De empirische en eksperimen-
tele psychologie maakten zich los van de wijsgerige. Er ontstond 
een grote specialisatie op dit gebied. Men hoeft slechts de betref
fende publikaties na te gaan om vast te stellen dat de psychologie 
praktische aanwending krijgt op menig terrein en dat de kennis 
van de menselijke psyche gebruikt en misbruikt wordt door en 
voor heel wat dingen. De metoden tot beïnvloeding worden meer 
en meer geraffineerd ; de toegepaste psychologie helpt hierbij. 
De moderne kommunikatiemiddelen, radio en televisie, reklame 
en propaganda gebruiken de macht der psychologie om aan de 
mensen dat mede te delen of te doen geloven wat zij die achter de 
media staan, willen. 

De belangstelling voor de 
psychologie is over het alge
meen groot, ook vanwege de 
niet-gespecialiseerden. De leek 
krijgt echter meestal moeilijk 
toegang tot deze wetenschap : 
de wetenschappelijke psycho
logie heeft de laatste decennia 
zulk een omvang gekregen en 
nieuwe woorden, begrippen en 
aftakkingen zijn ontstaan, zodat 
het niet gemakkelijk is er zon
der gids wegwijs te worden. 

In zijn boek « Psychologie -
Modell und Wirklichkeit » 
heeft dr Leo Dembicki de be
langstellende leek, maar ook de 
vakman, een zeer bevattelijke 
wegwijzer gegeven in deze we
tenschap. De opvatting van dit 
432 blz. tellende boek is zoda
nig, dat de lezer zowel de teo-
retische kant als de praktische 
toepassing voorgesteld krijgt. 
Dembicki is specialist in psy
chiatrie en neurologie Gebo
ren in 1920 te Praag, studeerde 
hij medicijnen aan de univer
siteit aldaar, en aan die van 
Frankfurt am Main. Daarenbo
ven studeerde hij psychologie, 
sociologie, geschiedenis en 
rechtswetenschap, had een om
vangrijke praktijk als psycho
therapeut en schreef talrijke 
tijdskritische en kultuurkriti-
sche essays. Dembicki is tevens 
medewerker aan de radio. 

Het boek van Dembicki be
staat uit twee grote delen : dat 

hij in de titel « model » en 
« werkelijkheid » noemt. Hij 
verbindt in beide delen de ver
staanbaarheid, de duidelijke 
formulering en de nuchterheid 
met de wetenschappelijke 
grondslag, de wetenschappelij
ke degelijkheid. Het één moet 
niet voor het ander wijken, en 
dat hij dit heeft kunnen reali
seren bewijst meteen, dat we
tenschappelijke degelijkheid en 
duistere en moeilijk-doorzich
tige formulering absoluut niet 
hand in hand gaan. 

In het eerste — teoretische — 
deel is Dembickis verklaring 
en zijn uiteenzetting over de 
ontwikkeling van de psycholo
gie even helder als in het 
tweede waarin over de toepas
sing gesproken wordt. Niet al
leen is hij als didakticus ge
slaagd : hij waagt het ook, een 
gefundeerde begrips-, metode-
en geschiedeniskritiek te ge
ven. In het eerste deel spreekt 
hij over de menselijke ziel, gaat 
de zielkunde historisch na en 
handelt over de moderne psy
chologie en het psychologisch 
experiment. Aparte hoofdstuk
ken zijn gewijd aan testpsy-
chologie, gedragspsychologie, 
psychoanalise en analitische 
psychologie (Jung). Eveneens 
uitvoerig worden de nieuwe 
ontwikkelingen en de massa-
psychologie behandeld en de 
verhouding dezer wetenschap 

met de geneeskunde en het 
recht nagegaan. 

Het tweede hoofdstuk « Psy
chologie im Lebensbereich » 
bestrijkt inderdaad een groot 
aantal aspekten van het men-
seleven : de kinderwereld, de 
puberteit, maatschappij- en 
jeugdkriminaliteit, jeugd en 
seksualiteit, krisispunten in het 
jonge huwelijk, krisispunten 
in de sociale verbindingen, in
vloeden van deze tijd die de 
persoonlijkheid schaden, psy
chologie der ziekte, neurosen 
en hun behandeling, alkolho-
lisme en pillen als grenshou-
ding, krisispunten in het oude
re huwelijk, de bejaarde mens, 
de grenzen der psychologie. 

Zoals men zien kan worden 
een groot aantal aspekten van 
het leven bestreken, op een uit
voerige en verhelderende wij
ze, met talrijke voorbeelden 
uit het leven en de praktijk. 
« Psychologie » van L. Dembri-
cki is een boek dat wij alle be
langstellenden — leek en vak
mens — kunnen aanbevelen. 
Voor wie zich interesseert voor 
psychologie kunnen wij ook 
nog een paar boeken in Neder
landse vertaling vermelden. 

Minder uitgebreid en meer 
teoretisch geeft ons de Zwitser
se prof. dr. F.L. Mueller een 
overzicht van verschillende psy
chologische sistemen en meto
des in « La psychologie tempo-
raine ». Een vertaling ervan 
verscheen in het Nederlands in 
de Aula-reeks. Met betrekking 
tot wat wij in het begin zegden 
over de invloed der psychologie 
in het dagelijks leven, verwij
zen wij naar het boek van dr. 
Marfeld, redakteur aan de 
« Berliner Morgenpost » : « Der 
Griff nach der Seele » eveneens 
in de Aula-boeken in het Ne
derlands verschenen onder de 
titel « Macht en misbruik van 
de psychologie ». 

Leo Dembicki : « Psycholo
gie - Modell und Wirklichkeit» 
Hohenstaufen-Verlag, Bodman/ 
Bodensee. Geb. 432 blz., DM 24. 

• Roger Dudant stelt tot mei ten toon in de 
Standaard Galerij te Oostende, Christinxistraat 
144 • 
• De Gidsenkring Westhoek, Opbouwwerk 
IJzerstreek en de VVV Veurne Ambacht rich
ten van 8 tot 18 april in de m,onumentale 
Sint-Audomaruskerk te Vinkem-Beauvoorde, 
de tentoonstelling « Bachten de Kupe Auto
route » in. Dagelijks van 14 tot 18 u 9 
• De Brusselse galerij « Isy-Brachot » van 
de chieke en ultra-frankofone Louisalaan) 
heeft te Knokke-Zuid een tweede galerij ge
opend, met een niet al te overtuigende « se-
lektie » uit het werk van Magritte. De galerij 
stelt alleen gevestigde namen ten toon, wat 
uiteraard het zakencijfer omhoog jaagt. Maar 
niet altijd het kulturele peil • 
• We herinneren er nogmaals aan dat DAP 
Reinaert Uitgaven een novellenprijskamp uit
schrijven n.a.v. hun 25-jarig bestaan. 55.000 jr. 
geldprijzen. De jury is samengesteld uit Hu-
bert Lampo, Antoon Carette, Hugo Brems en 
vier vertegenwoordigers van de uitgeverij. 
Manuskripten vóór 1 mei naar de uitgeverij. 
Wetstraat 133, 1040 Brussel (tel. 02/35.60.90) 
waar men het reglement kan aanvragen • 
• Oskar De Gruyterprijs van de VTB (15.000 
jr.) zal in juni a.s. aangeduid worden en in 
sept. overhandigd. Naar aanleiding van het 
25-jarig bestaan van de VTB zal dit jaar de 
prijs zowel aan een dame als een heer worden 
uitgereikt. Alle vaste oj gastakteurs en -aktri-
ces komen in aanmerking. Nadere inlichtin
gen VTB-sekretariaat, St. Jacobsmarkt 45-47 
te 2000-Antwerpen • 

K O R T 

E N 

B O N D I G 
• Van mei tot oktober wordt het zoeklicht 
op 50 kastelen in ons land gericht: 1971 wordt 
o.a. het Kasteel-jaar ingericht. « Eigen,aardig » 
dat het Kommissariaat-Generaal voor Toeris
me (waarvan de bekende franskiljon Haulot 
het hoojd is) alleen de excursies naar de 
Waalse kastelen weet te vermelden.^ Wat 
dacht U anders, van een « nationale » instel
ling ?... • 
• Het Internationaal Festival van Antwerpen 
begint op 26 april met een toneelvoorstelling 
van Herwig Hensen. Toneelgezelschappen uit 
Canada. Ierland, Engeland en Duitsland zor
gen op latere data voor voorstellingen in ori
ginele versie. Ook twee balletvoorstellingen 
zijn voorzien. Inlichtingen : Dienst voor Toe
risme, Suikerrui 19, 2000 Antwerpen, tel. 03/ 
32.24.94 en 32.01.03 • 
• De elfde Biënnale voor Moderne Beeld
houwkunst te Middelheim, Antwerpen, heejt 
dit jaar plaats van mei tot oktober en zal 
hoojdzakelijk gewijd zijn aan beeldhouwers 
uit Amerika en uit Nederland • 
• Van vrijdag 9 tot en met dinsdag 13 april 
stelt kunstschilder Vavaneska (mevr. Anna 
Volckaert-Van Elsbroeck) ten toon in de zaal 
Nova, Hundelgemse steenweg 235, Merelbe-
ke. Dagelijks van 10 tot 12 en van 1 tot 18 u 9 
• Van 3 tot en met 18 april richt de Diestse 
Kunstkring te Diest in het begijnhoj-kultur 
reel centrum een tentoonstelling in onder het 
motto « prestige kunstambachten ». Dagelijks 
van 14 tot 18 u., vrijdag gesloten en zondags 
van 10 tot 12 u. • 
• Van 2 tot 30 april stelt György Litkey zijn 
werk tentoon in galerij eerste verdieping, 
Hilton Hotel, Waterlolaan 38 te Brussel • 
• Dit jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat 
te Niel Hubertus Coeck werd geboren, en het 
is met een zekere jierheid dat de v.z.w Meyers 
Succes Club, in zijn lokaal het Kunstsalon 
Meyers, dit heuglijk feit wil herdenken met 
een retrospectieve van het werk van deze 
eerbiedwaardige schilder die niettegenstaande 
zijn nederig karakter en zijn angst voor pu
bliciteit toch een zekere gekendheid tot ver 
buiten onze grenzen heejt verworven. 

Hubertus Coeck is te Niel geboren op 31 
december 1871, is ongehuwd gebleven en over
leed te Niel op 2 mei 1944. Hij wordt vermeld 
als landschap- en portretschilder, was leer
ling aan de akademie te Antwerpen tijdens 
het bestuur van Juliaan De Vriendt, en zelf 
noemde hij zich graag leerling van Peter Van 
Der Auwera. 

Te Niel was hij stichter der gemeente
lijke teken- en schilderschool. Te Wilrijk le
raar aan de plaatselijke akademie, en verder 
nog leraar aan de teken- en schilderschool te 
Willebroek. 
Er bevinden zich tal van werken van Huber
tus Coeck in het buitenland. 

In de galerij der Nielse burgemeesters in 
de trouwzaal van het Nielse gemeentehuis is 
prachtig portretwerk van Coeck te bewonde
ren. Verder bevindt zich tal van werk in pri
vaat bezit • 
• Het voortbestaan van « De bladen voor de 
poëzie - De bladen voor de grajiek » was door 
het overlijden van hun grote bezieler en stuw
kracht, Herman Van Fraechem, vrij proble
matisch geworden. Het leeskomitee kan thans 
meedelen dat na uitvoerige onderhandelin
gen beide tijdschrijten vanaj 1 maart toe
vertrouwd worden aan de Uitgeverij Orion-
N.V. Desclée De Brouwer, die de publicatie 
en de verspreiding ervan zal voortzetten. Dat 
zal gebeuren met behoud van de titel van 
beide tijdschriften en van het leeskomitee. 
Dit komitee bestaat thans uit de hh. Sylvain 
de Bie, José de Ceulaer, Gaston Durnez, Ast 
Fonteyne, Roger Geerts, Piet Janssens. René 
Verbeeck en Frans Verstreken ; het wordt 
aangevuld met de h. Fernand Bonneure, na
mens de uitgeverij Orion. Alle briejwisseling, 
manuscripten, bestellingen enz. kunnen voor
taan gestuurd worden aan het adres van de 
Uitgeverij Orion, Wijngaardplein 15 te Brug
ge • 
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pasen 
De religieuze aktualiteit is er deze 

week de oorzaak van dat heel wat tv-eogramma's van het komend week-end 
_ het teken van Pasen staan, of alles-

ons een religieuze inslag dragen. 
Zaterdag brengt de Vlaamse tv niets 

van die aard, maar op Nederland 1 kan 
u om 23 uur naar de Paaswake kijken, 
vanuit de St-Bavo-kate draal te Haar-
Mm. Het katedraalkoor zal gezangen in 
de volkstaal uitvoeren. 

Nederland 2 brengt diezelfde avond 
om 19.05 u een programma met als titel 
c Zie het Lam Gods ». In deze uitzen
ding worden onder meer enkele Bach-
koralen gespeeld. 

Op Paaszondag kunt u via de BRT in 
Eurovisie de Paasdienst bijwonen die 
in Zaandam wordt gecelebreerd. On
middellijk daarna (om 11 uur)) volgt 
In kleur de pauselijke Paasviering 
rechtstreeks gerelayeerd vanop het Ro
meinse St.-Pietersplein. 

Na Binnen en Buiten geeft de Vlaam
se tv het programma « Jesus and the 
young generation», een BBC-produktie 
waarin een popgroep op eigen manier 
een visie op Kristus geeft. De hoofd-
brok op de BRT is zondagavond om 
halftien de kleurenfilm van de Italiaan
se kineast Roberto Rossellini « De han
delingen der Apostelen ». 

De RTB geeft zondagavond om vijf 
vanuit de abdij van Chevetogne kan u 
over halftien een Slavisch paaskoncert: 
byzantijnse kerkliederen beluisteren. 

Het interessantste in de reeks reli

gieuze programma's komt misschien wel 
maandagnamiddag om vijf half zes op 
de Vlaamse tv : een Duitse dokumentai-
rë over het werk en de ideeën van Dom 
Helder Camara, de Braziliaanse aarts
bisschop van Nederlandse afkomst met 
de progressieve ideeën. 

dublin 

De jaarlijkse show zit er weer eens 
op : zaterdagavond konden wij het allen 
meemaken. Eerste bedenking : dende
rend was het allesbehalve. Echt goede 
bedjes staken er niet in. Monaco zal wel 
het minst slechte geweest zijn, maar of 
dat liedje nou precies op hetzelfde ni
veau staat als zijn winnende voorgan
gers durven wij geenszins koudweg be
weren. Hoewel wij geen gebenedijd 
woord Fins verstaan, vonden wij de in
zending van het land der vele meren 
wel geestig : een prettig muziekje dat 
speels vertolkt werd door een zeer lieve 
jongen, geflankeerd door drie meisjes 
die beslist mochten gezien worden. 

Vergissen wij ons als wij beweren dat 
onze Jacques Raymond doorgaans beter 

presteert dan hij in Dublin deed ? Na
tuurlijk had Raymond een degelijk eks-
kuus : op het allerlaatste nippertje 
stand-in spelen moet niet zo makkelijk 
zijn. 

Bepaald walgelijk vonden wij wel de 
maandagse kranten met de foto's van 
de wenende Nicole Josy : als wij ziek 
zijn, Nicole, en verdriet hebben, kunnen 
wij best fotografen missen. Of was dat 
ook een onderdeel van de show ? 

erik 

ERIK, of het klein insektenboek, het 
wondermooie diepzinnig Bomanssprook-
je werd voor de tv bewerkt door de 
grote Mark Liebrecht, na een toneel
bewerking door Bernard Huybers. 

Vorig jaar hebben de leerlingen van 
het Turnhoutse Sint-JozefskoIIege dat 
werk opgevoerd en de Vlaamse tv heeft 
het daarna in de studio nog eens laten 
overdoen. 

Luk Moens, een leerling uit Turn
hout, levert hier een zeer flinke presta
tie. Bomans zelf treedt ook op in dit 
verhaal dat handelt over een jongetje 

De jongens van het kollege te Turnhout tijdens Erik. deze namiddag om 16 u op 
Belgische Radio en Televisie. 

dat tijdens het leren van zijn les in 
slaap valt en droomt dat hij een schilde
rij binnenstapt, waarna hij allerhande 
min of meer allegorische verhalen met 
dieren beleeft. 

Vergelijking met de populaire fabel
tjeskrant gaat moeilijker omwille van 
de poëtische effekten die Bomans heeft 
teweeggebracht. 

Zaterdag om 16 uur. 

moef-iezien 

Zaterdag 10 april. BRT : 
13ul5 • Trefpunt 
16uOO : Erik, kollegejongens spelen sa

men met Bomans diens 
sprookje 

20u35 : Wip op wip af, programma 
dat Saterdag vervangt met 
o a Pol Jacquemijns. 

Zondag 11 april, BRT : 
17ul5 : Jesus and the young genera

tion, liedies en dans omtrent 
Pasen 

18u48 : Je bent nooit jong geweest 'm 
de wereld waarin ik iong ben 
(luisterliedies). 

Maandag 12 april, BRT : 
l.̂ uOO : Don Camillo, speelfilm. 
17u25 : Dom Helder Camara, doku-

mentaire. 
18u25 : Flos, flora, floralia, dokumen-

taire over bloemen. 
20u35 : Arsenicum en oude kant, tv-

spel. 

Woensdag 14 april, BRT : 
20u55 : De klas. evokatie van een 

kleuterklas voor de oorlog 
21u55 : SOS-natuur, de natuurreserva

ten. 

Donderdag 15 april, BRT : 
20ul5 : De wereld van Somer-^et 

Maughan, tweede aflevering 
van een bloemlezing. 

21u05 : De duisternis is mijn vriend, 
film over het leven van een 
23-jarige. 

Vrijdag 16 april, BRT : 
20ul5 : Panorama, aktuele problemen. 
21u00 : Juliette van de geesten, speel

film van Fellmi. 

DE IDEALE COMBINATIE 
u w WIJ-NUMMER EN 

DE FABRIEKSPRIfZEN VAN 

SUCCES KLEDING MEYERS 
20% KORTING 

direct ui tbetaald. . , 
INDERDAAD, beste WIJ-lezer, U geeft bijgaande BON af aan onze kassa of aan 
Uw verkoper en U krijgt onmiddellijk en volledig gratis onze S. grootaankoperskaart 
in de plaats, en dan . dan begint de pret I I ! 
U hebt recht op 2 0 % korting op alle officieel getekende prijzen boven de 1.000 fr. 
en 1 0 % korting op alle prijzen beneden de 1.000 fr. reklameaanbiedingen en maat
werk uitgezonderd. 
En dan de keus van een der grootste kledingszaken in Vlaanderen, meer dan I.OOOm' 
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 kommuniekostuums, 
en de meisjesmantels, en voor de Heren, duizenden kostumen, sportvestons en broe-

* .HTca A AD RESTAURANT 
AARTSELAAR ^LINDENBOS 

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

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 : 
Straat : 
Plaats : 

Duidelijk invullen en afgeven aan uw verkoper ! 

IONIEL 
SUCCES KLEDING MEYERS 

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

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

BOOIVI« 

5AAN 1 bis -ANTWERPEN BRUSSEL-

^ ^ ^ ^ ^ 
SPOORV'EG 

Schoort»»- , ^ ^^% STATIESTRA^ 

Sï NIKLAAS 
*TEMSE 

MEYERS 
RUIME PARKING 
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danke - mersie 

Maandag werd in het sport
paleis te Gent een wielerwed
strijd georganizeerd waarvan 
de opbrengst bestemd is voor 
het gezin van Monseré Alle 
renners verleenden, naar het 
schijnt, gratis hun medewer
king, en wij kunnen dit gebaar 
van solidariteit niet genoeg 
prijzen. Ook werd een Fonds 
Monseré opgericht, dat zich tot 
doel stelt steun te verlenen aan 
het gezin Monseré. Plus nog 
een paar andere bijkomende 
dingen. Ook voor dit initiatief: 
bravo. Maar het moet ons toch 
van het hart dat wij het heel 
kras vinden dat beroep moet 
gedaan worden op (o i verdom
de) liefdadigheid wanneer een 
renner bij de uitoefening van 
zijn beroep, waarvan men de 
grote risiko's kent, verongelukt. 
Is het rm zo onmogelijk voor 
die jongens een verzekenngs-
sisteem te bedenken dat hun 
weduwen zou toelaten verder 
door het leven te gaan zonder 
altijd maar « danke-mersie » te 
moeten zeggen tot hefdadig-
heidskampioenen. Fondsen als 

dat van Monseré dwingen ons 
respekt af, maar moesten al 
lang overbodig zijn. 

poen voor bok 

Tijdens de algemene verga
dering van het Belgisch Olim-
pisch Komitee heeft president 
Mollet een grote diskoer gehou
den om te zeggen dat een ak
koord tussen BOK en regering 
betreffende de poen, nodig voor 
deelneming aan de olimpische 
spelen 1972, m het verschiet is. 
Wat het akkoord zal behelzen, 
hebben wij nog niet kunnen 
ontdekken Persoonlijk hebben 
WIJ er niet het minste bezwaar 
tegen dat de staat ook wat dui
ten — behoorlijk wat doorgaans 
— ter beschikikng stelt van de 
olimpiers. De staat geeft zoveel 
onnozel geld uit Maar als ge 
er even dieper op ingaat, zitten 
er toch komieke aspekten aan 
vast Wat heeft de Staat m fei
te geld uit te geven opdat een 
stelletje vedetten ergens ver 

van huis zou kunnen gaan lopen, 
rijden of springen, vergezeld 
van 'n hoop «delegees», waarvan 
de funktie sedert onheuglijke 
tijden zeer vaag, om niet te zeg
gen overbodig is. Wij zijn wij 
dat allemaal heel normaal gaan 
vinden, maar of het dat ook is, 
dat is toch een « other ques
tion ». 

tv en rekl^me 

Een van onze uitverkoren 
sporten : tuinieren. De bedoe
ling van die sport : het winnen 
van gezonde, natuurlijke « le-
gumen », want wij zijn bang 
voor al de scheikundige pro-
dukten in onze voeding. Maan
dagavond in onze bloedeigen tv 
een uitzending over natuurlijke 
voeding, dus groenten, vlees, 
fruit zonder scheikundige be-
o-tanddelen. Ergens in de uit
zending zei de speaker dat ei 
in Belgip al een warenhuiske
ten is, die dit natuurlijke of 
biologische voedsel op de markt 
brengt Hij vertelde echter niet 
welke warenhuizen dit zijn. 
Met alle respekt nu voor het 
beginsel « geen reklame », en 
met alle respekt voor de belan
gen van de vele andere winkels 
die dergelijk voedsel op de 
markt brengen, vinden wij het 
toch gek dat men de mensen 
de inlichting, waar ze goede 
produkten kunnen kopen, ont
houdt, maar dat men ze uren 
per week, in de sportuitzendm-

gen namelijk, overlaadt met re
klame die, om het zachtekens 
te zeggen, toch minder nuttig 
is. 

wifziging 

Grote wijziging in het An-
derlecht-huishouden. Voorzitter 
Roosens is voorzitter-af, na 
twintig jaar de lakens te heb
ben uitgedeeld. Hij blijft noch
tans m het Anderlechtbestuur. 
Hij zal nu officieel de taak 
overnemen van Eugene Steppe, 
taak die hij trouwens reeds 
vervult sedert het heengaan 
van Steppe naar Racing White. 
En in de voorzitterszetel neemt 
natuurlijk m'sieur Constant 

plaats, of Vanden Stock voor 
wie hem zo beter kent. Roosen» 
zal dus hoofdzakelijk het a<i» 
ministratiewerk (^knappeit 
Vanden Stock zal zich VOOK3 
met de eerste ploeg bezighou
den. 

Agemeen wordt nu verwacht 
dat die twee handige mannenj» 
kommerqanten in hart en nie# 
ren, in korte tijd van Ande#r 
lecht weer een grote klub zuj» 
len maken die ze zolang g&» 
weest is. Een klub als Andep» 
lecht is nu eenmaal een kons» 
mercièle onderneming. Of hei 
echter zo gemakkelijk zal gaart 
dat geloven wij niet. Er zal 
veel geld, vindingrijkheid, or
ganisatie, psichologie en gezond 
verstand moeten bij te pas ko
men. 

slechte pronostiek 

Onze pronostiek was weer eens een « foef ». U weet, wij tipten 
op Brugge voor het behalen van de voetbalkampioenstitel. AIi 
Brugge verleden zondag Standard geklopt had, dan hadden zij 
evenveel punten gehad als de Luikenaars, en met een nog ietwat 
lichter programma voor de boeg zat « het » erin. Maar .. in plaats 
van tegen Standard te winnen, verloren de Bruggelingen met 2-3, 
en met vier punten achterstand hebben zij geen schijn van een 
kans meer. Lambert and his boys begonnen nochtans schitterend 
AI vlug hadden zij twee doelpunten voorsprong, en velen zullen, 
zoals wij, gedacht hebben dat het « in de zak » was. Niets was dus 
minder waar, en het pleit voor de Luikenaars dat zij er zijn blij
ven in geloven, en het onwaarschijnlijke waar hebben gemaakt. 
Wij denken dat heel het verschil tussen Brugge en Standard hier
in lag, dat de Luikenaars nog wat meer dan de Bruggelingen 
professioneel ingesteld zijn. In ieder geval, zij worden waardige 
kampioenen, en Brugge was een volwaardig challenger. 

met fluit en kaart 

Na de dwaze leiding van gagman Loraux in de wedstrijd Lierse-
Anderlecht, was men over het algemeen in de Vlaamse pers niet 
zo bijzonder lovend over Belgie's scheidsrechter-nummer-één (niet 
volgens ons, want wij vinden dat er betere zijn). « Les Sports » 
is daarvoor kwaad, en begon na enkele dagen te vertellen dat 
Loraux te Lier nog niet zo slecht had gefloten. Als wij het gazet
teken goed begrijpen zou heel het protest van de Vlaamse pers 
draaien rond de vraag « Kent Loraux Nederlands ? ». Volgens de 
Belgisch-Brusselse sportmoniteur natuurlijk een stomme vraag, 
vermits een arbiter alleen een fluit en een paar kaarten nodig 
heeft om zich te « eksplikeren ». Strikt genomen is dat juist, maar 
op Belgisch vlak denken Wij toch dat dit in de praktijk niet hele
maal klopt. Krijgen de Vlaamse klubs, ja dan neen, meer eentalij 
Franse arbiters dan de Waalse klubs eentalig Nederlandse ? En, 
zijn de Vlaamse klubs daarvan, ja dan neen, meer « de peer » 
dan de Waalse ? Tenslotte, zijn de Vlaamse arbiters daardoor be
voordeeld of benadeeld ? Objektief antwoord beantwoordt meteen 
de vraag of hier en nu een fluit en een kaart volstaan. 

slechte figurant 

Fred Debruyne heeft het in zijn reportage over de ronde van 
Vlaanderen weer meer gehad over Eddy — achternamen zijn al
leen voor de gewone koereurs nodig — die 74ste eindigde, dan 
over al de anderen samen. Wij zijn dat gewoon geworden. Dat 
hoort blijkbaar zo. Op het einde van zijn reportage was Fred erg 
verontwaardigd omdat een deel van het publiek het nodig oor
deelde « de Belg » uit te fluiten, omdat die zich lusteloos en nuk
kig als laatste van de bende over de meet liet bollen. Wij mogen 
mischien zo vrij zijn persoonlijk te denken dat de meeste grote 
koersen volgens een op tijd en stond vastgelegd scenario, bepaald 
door de publiciteitsbazen, betwist worden. Een soort schouwto
neel dus, waarin ieder (koereur) zijn deel speelt. Merckx speelt 
doorgaans schitterend de titelrol. In het vertolken van bijrolle
tjes is hij blijkbaar minder sterk. Er zijn nu eenmaal mensen die 
ook voor de figuratie oog hebben, Fred jong. 

er was altijd sport ( 4 ) 

edukatieve sport in de 
renaissance 

De kultuurperiode, die men de 
renaissance noemt, en die vanuit 
Italië i:i de 15de eeuw gans Euro
pa overspoelde, werd gekenmerkt 
door een verwerpen van de depri-
merend-religieuze en dogmatische 
opvattinsren van de middeleeuwen, 
en door een terugkeren naar de 
bronnen van de oudheid, meer be
paald ellas en Rome. De kunst, 
de wetenschap, de levensopvat
ting, zij gingen allemaal terug 
herbeginnen bij de Grieken en de 
Romeinen de tien middel-eeuwen 
als het ware overslaand. In de 
plaats van het dogmatische den
ken van de middeleeuwer, kwam 
weer het kritische, wetenschappe
lijke denken van Hippocrates. In 
plaats van te geloven dat de mens 
eruit zas zials men het tien eeu
wen lane: geloofd had — en ver
keerd geloofd hao — smg Vesa-
lius een lijk van de galg halen en 
ging hii kiiken, waarnemen, ont
leden, vaststellen hoe deerlijk 
men zich had vergist. In plaats 
van te geloven dat de aarde een 
platte schijf was en dat de zon 
errond draaide p"in? Galilei zijn 
vel riskeren met te onderzoeken en 
te bewiizen dat de aarde een bol 

was, en dat deze bol rond de zon 
draaide. Meer en meer ging niet 
langer een wrekende god, maar 
een stralende mens in het cen
trum van de belangstelling staan. 
Een mens wiens geest de vrije 
vlucht kreeg, wiens geest onpeil
bare mogelijkheden ontdekte, de 
mens die ernaar streefde een uni
verseel genie te worden. 

Met de mens, werd ook zijn li
chaam ontdekt. Net als bij de 
Grieken kreeg de idee van de har
monisch ontwikkelde mens, met 
zijn geest en met zijn lichaam, 
de bovenhand. Zoals Rabelais het 
zei : « Als bij de vorming van de 
mens het lichaam vergeten wordt, 
leidt dit tot uitputting van de 
geest. 

De lichamelijke vorming kreeg 
dus in de renaissance haar volle 
betekenis. Precies zoals bij de 
Grif'ken moest een degelijke gees
telijke vorming gepaard gaan 
met een werkelijke lichamelijke 
opvoeding. Het « turnen » werd 
een schoolvak. Vele renaissance-
opvoeders en geleerden spraken 
zich krachtig uit voor sportbeoefe
ning, die èn een grote vormende 
waarde toegewezen kreeg, èn een 

groot belang als ontspanningsmid
del. Da Feltre, Vegio, Ficcolimini, 
Alberti, Sadoleto, Erasmus, Vives. 
allemaal hebben ze gepleit voor de 
lichamelijke opvoeding, met een 
lichte verschuiving soms van het 
aksent, dat volgens de ene diende 
gelegd op de hygiëne, volgens de 
tweede op de ontspanning, vol
gens een andere nog op de zedelij
ke vormingswaarde, en volgens de 
laatste op het belang voor de mili
taire voorbereiding. 

Zeer bekend is het boek « De 
arte gymnastica » van J. Mercu-
rialis, waarin de verschillende 
turnoefeningen verdeeld werden 
in drie kategorieën : de hygi
ënische oefeningen (zoals dans, 
vijfkamp, atletiek enz.), de mili
taire oefeningen (schermen, paard
rijden) en de atletische oefenin
gen (eerder waaghalzerijen voor 
ver-gevorderden). Hij precizeerde 
ook hoe een goede les diende ge
geven, met een gemakkelijke 
voorbereidingsoefening, een in
spannend midden, en een relaxend 
slot. Hij vergat niet erop te wij
zen dat de manier van lesgeven 
diende aangepast aan de omstan
digheden, zoals toestand van de 
leerlingen, beschikbare tijd en 
plaats, en ' vele andere zaken. 
Kortom, veel uit het werk van 
Mercurialis wordt tot heden toe 
toegepast in de lichamelijke op
voeding. 

Hier dient ook aan toegevoegd 
dat vele van die renaissance-ge-

leerden zich niet beperkten tot 
de theorie, maar dat zij ook zelf 
op niet onverdienstelijke wijze de 
sport beoefenden. Zo wordt van 
de architekt, schrijver, geleerde 
Alberti verteld dat hij in staat 
was met samengebonden voeten 
over een man te springen. Licht
jes overdreven allicht, maar toch 
kenmerkend voor het belang dat 
sport en lichamelijke opleiding 
krijgen in de renaissance-wereld. 

Naast die zuiver pedagogische 
belangstelling, krijgen ook de spe
len als het « jeu de paume », het 
« calcio », het « soule », het « cros-
se » en het « jeu de mail ». Zij da
teren uit het einde der middel
eeuwen, maar sedertdien is het 
aantal beoefenaars sterk gestegen. 
Nog is men niet aan de kompeti
tie toe natuurlijk, en nog is de be
oefening zuiver ontspannend, 
maar in boven opgenoemde spelen 
herkent men reeds de latere spor
ten, zoals kaatsen en tennis (pau-
me , rugby (calcio), voetbal (sou
le), hockey (crosse) en golf 
(mail). 

Wat b e t r e f t de edukatieve 
waarde van de sport, sluit de re
naissance dus duidelijk aan bij de 
oudheid, wat betreft de sport als 
volksvermaak, wordt de lijn van
uit de middeleeuwen doorgetrok
ken. Wie al enkele eeuwen voor
uit denkt herkent al onze « li
chamelijke opvoeding » en onze 
« sport ». 

(vervolgt) 
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Aanbevolen Huizen 
P A P Y R U S 

Boek- en Papierhandel 
Zaakvoerder t Fons Labead 

de Ribaucourtstraal 7 
(nab i l het Sint-Jansplein) 

Stnt-Jans-Molenbeek - Brussel 8 
Telefoon i (02)28.87.09 

(ll-Xil-71) 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en w a r m bu f fe t 
L a u w e r e y s - D e B r u y n 
Gezel l ige vlaamse sfeer. 

weke l i j kse rustdag : woensdag 
Beilestraat 49 - Hekelgem 

Tel. 053/687.40 
( l l -V I -71) 

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nest ie l 16, A n t w e r p e n 

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

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

13.500 f r . I.p.v. 18.950 f r . 
Andere merken grootste kor t ing 

lan. 7 1 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

te l . 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

l^/latige pri js 
Voor West-Vlaanderen '• 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

fel . 051/612.84 
(l-Xli-71) 

« PIET POT 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraat 4 

(b i j Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en d insdag gesloten 
( l -X i l -71 ) 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater Jan Brugmant 

ian. '71 

Espresso kof f iemachines 
LA SAN MARCO 

verkoop en technische dienst 
Quel l instraat 40, A n t w e r p e n 

Tel. 03/32.92.72 
Bezoek onze exkluzieve 

COFFEESHOP 
en proef u w kof f ie 

« op z 'n best > I 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke V laming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

DE APPEL 
Fuörfsonpl. 6 - rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
« Vlaams Konferent ie-oord 

de Ham > 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste kof f iehuis 

uit DENDERSTREEK 

Blijft gij 
doof, Vlaming ? 

We vroegen : 
BOYCOT FRANSKILJONS ! 
STEUN VLAAMSE FIRMA'S 

1 kg . nettopr. 164 f r . t h . best. 
of 2 kg — 1 0 % 295 f r . spoorw. 
o f 5 kg — 2 0 % 656 fr . te rugb. 

Topkof f ie - topvoorde l ig 
Ook van 150 f r . min % 
1 of 2 kg . kan toch ieder 

bestel len I 
KOFFIE HAWAII 

Groot-Bi jgaarden T. 02/52.60.55 

Industr iële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse lever ing, alsook 
lever ing door bemidde l l ing van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
ui ts lui tend lever ing langs 

installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industr iepark - 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 Ju l ien 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 l i jnen) 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vi j f wegenstraat 13 - Izegem 
Tel. 051/316.23 

Kost minder dan U denkt I 
4.000 tevreden k lanten in 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

MODERNE WOONKULTUUR 
EURO-DOMI 

gord i jns to f fen Ploeg, Gardisette 
tapi j ten Desso • geschenken. 

Kruidtuin laan 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 

Ver l icht ingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK • BRUGGE 

200 m. bui ten de Kathel i jnep. 
Grote baan Brugge-Kortr i jk 

40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschi l lende ver l icht ings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Bedden- en Matrassenbedri j f 
« RUSTWEL » 

A. Versweyve ld - Trol l in 
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirel l i 
K indermeubelen 

«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. 

B T W ! 
Voor doorschri j fs istemen, 

boekhoud- en faktureermachines 
één Vlaams organ iza t iebedr i j f : 

Etn MERCURE 
K. A lber tp le in 12 (Station) 

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

p.v.b.a. FRICAHM 
André Hermanslaan 23 

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 

Groot-keuken materiaal - was
salons - autowasinr icht ingen, 

d iepvr ies. . . 

Bi jverdiensten : 

THUISWERK 
o.a. v o u w e n , p lakken, schr i jven, 
sorteren, enz. Werk wo rd t ook 
zelf door ons geleverd I 
In l icht ingen : Firma METALON, 
Postbus 511 , 's Hertogenbosch. 
V . R. Van Kessellaan 7 1 . 

IN T BOERKE 
Hoogstraat 41 - An twerpen 

Vakk led ing naar maat 
Sinds 1912 Tel. 03/32.08.12 

Groepen 

en 

maatschappi jen 

allerhande I I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik van de dag van het jaar 
middag- en avondmalen aanbieden, 

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vr i jdag, zaterdag of zondagavond, 

in een gezellige sfeer. 
Nadien k r i j g t U gratis gedurende 5 uur, 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep ; gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote speciali teiten z i jn : 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 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) ! A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i jk ) ; 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 p i . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende • Tel. 09/26.74.32 

KURT EDELHAGEN 
DUITS TOP-TV-ORKEST 

komt op 1 mei in 
D O R T M U N D THIERBRAU K O N T I C H 

op 2 mei in 
D O R T M U N D THIERBRAU H U L S T E 

Plaatsreservatie in alle THIER-BRAU-HOVEN 
• 

Tony W I P P • Werne r MULLER - Herw in LEHN 
Deze drie Duitse toporkesten komen in mei, juni en juli 

in de Thier Brau Hoven. 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opt ic ien, 

erkend door alle z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I ) 
Telefoon 35.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van d i t b lad : 1 0 % kor t ing 

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

Ziekteverzeker ing voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

Z E L F S T A N D I G E N 
L O O N T R E K K E N D E N 

Vraag nog heden in l icht ingen b i j u w plaatseli jke afgevaardigde. 
Geen moei l i jkheden bi j overschakel ing van een ander ziekenfonds. 
Bestendige sekretariaten : 

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

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

DORTMUNDER THIERBRAU HOF 
Koning in Astr id laan 85 — K O N T I C H 

— Telefoon : 53.09.32 — 

Al le zondagnamiddagen : 

de V L A A M S E Vir tuoos 

professor STEYART met z i j n ensemble I 

Vlamingen, 
raag GRATIS ADVIES 
voor uw hypotheek

leningen ( I e en 2e r.) 
en u w bouwgrondkred ie ten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

U N I T A S n.v. 
Kortr i jkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 1 

HOUTWORM ? 

Behandel ing van dakwerken 
tegen alle hout insekten, 

TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentat ie op aanvraag. 

Gratis en v r i jb l i j vend bestek 
in gans Benelux. 

P.V.B.A. INDUSTRADE 
Vanderzi jpestraat 12 

Wemmei 1810 . T. 02/79.20.00 

Pension • Restaurant 

«WERE-DI» 
P. de Smet de Nayerstraat 19 

MIDDELKERKE 

• 
IDEAAL VOOR UW VAKANTIE 

Mat. pr i jzen - aangename sfeer 
Nette bediening 

A l le in l icht ingen : 059/31.188 

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. 
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PERS 
spiegel 
Vijgen voor Pasen. Of de 

week van de lege doppen. Zo
wel voor de sociale veroverin
gen als voor de verdere uitwer
king van de nieuwe grondwet. 
Weinig verguldsel op een slech
te ondergrond. Of is er een deel 
van bedoeld als laattijdige één 
april-grap ? 

De verklaringen van Struye 
©ver de repressie in zijn « ten 
huize van» op de Vlaamse Tele
visie zouden daar wel kunnen 
voor doorgaan. En links en 
rechts wordt het varkentje van 
de boerenbetoging nog eens on
der de staart gekeken. 

het laatste nieuws 

De met veel tamtam aange
kondigde belastingsverminde
ring wordt in deze oppositie-
krant van wat dichterbij beke
ken. De liberalen kunnen het 
weten die beloven af en toe, de 
belastingen met 25 % te ver
minderen. 

« Ten derde pakt de regering 
Zo voorbarig uit met een in
dexatie van de laagste helas-
tingschalen, dat de verkiezings
oogmerken er afdruipen. Nor
maal had deze indexatie _ ten 
vroegste samen met de rijks-
middelenhegrotinq moeten 
voorgesteld zijn. Het is ook de 
eerste maal sinds de belasting
schalen geïndexeerd worden, 
dat de inkomensrgens zo laag 
gehouden is, zo laag zelfs dat 
geen enkel gezin waar man en 
vrouw samen werken er zul
len kunnen van genieten. Voor 
diegenen met een laaq inko
men, die er wel voor in aan
merking komen, wordt het een 
aalmoes die ze al tien maal zul
len uitgegeven hebben aan ho
gere prijzen. 

» Het algemeen kenmerk van 
de maatregelen, waarmee de 
regering in het nationaal comi
té heeft uitgepakt is het gebrek 
aan samenhang. Wat met de 
ene hand gegeven wordt, heeft 
men met de andere hand al 
weggenomen.» 

vo lksgaze t 

Hoe hol de dop van de nieu
we grondwet nog steeds is 
wordt hier wel uit een onver
dachte hoek toegegeven. Jos 
Van Eynde zelf. 

«Wij zijn zeer verbaasd dat 
pas in het allerlaatste stadium 
van de debatten plots opnieuw 
werd ontdekt dat in de grond
wetsherziening voor alle Vla-
m.ingen steeds het verwerpen 
van de culturele autonomie het 
voornaamste punt was en niet 
uitsluitend of zelfs niet in de 
allereerste plaats de Brusselse 
aangelegenheden. Men heeft 
zich als het ware door deze 
laatste laten betoveren en daar
door vergeten dat de toepassing 
van de culturele autonomie ook 
ligt te wachten en dat tot dus
ver niemand daarvoor een 
dwingende datum heeft voor

opgezet. Het is nochtans on
denkbaar dat het volgend Par
lement en de volgende^ rege
ring (die er ten laatste in mei 
1972 alleszins zullen zijn) van 
wal steken met een eed van 
trouw aan de nieuwe Grond
wet en dan rustig in het sys
tem van de oude voortdoen. » 

la libre belgique 

Op één april reageert de def
tige Libre zijn diepste frusta-
tie wel eens af. Ze legde zoge
zegd in de pen van generaal 
De Gaulle delen van memoires 
tot hiertoe nog niet gepubliceerd 
en waar de generaal het in 
deze zin over België heeft vol
gens de Libre-één-apriller. Zit 
er iets waar in ? 

«Wat de Belgische politici 
betreft, dat zijn beroepsknie-
zers, zwartmakers en zuurkou-
sen. In een land verscheurd 
door stamoorlogen, waar al ja
ren gevochten wordt om te we
ten of men in de dorpen tegen 
de grenzen van Germania, 
Vlaams of volapük moet spre
ken, waar een Spaak, de woord
voerder van alle ontkenningen, 
als Redder figureert temidden 
van een handvol afgedankte 
politici, kookt elke partij zijn 
eigen soep, op zijn eigen vuur
tje, in zijn eigen hoekje. 

»Ik hou niet van de socialis
ten, want het zijn geen socialis
ten. Ik hou niet van de chris-
ten-democraters want het zijn 
christendemocrotters. Ik hou 
niet van de liberalen want die 
houden teveel van geld. En ik 
hou nog veel minder van de 
broekaanvegers van het zoge
zegde Verdedigingsfront voor 
francofonen. die de kampioen 
zijn van de knorpotten en de za
gers, en die de gevoelens van 
de kleine man uitbuiten ten 
bate van hun eigen karnaval-
ambities... 

» Om België uit zijn toestand 
van verkiüijning te halen, wat 
heel het land in feite wenst, 
moet er een eind gemaakt wor
den aan dat regime van politie
ke spelletjes, van bedriegelijke 
combinaties en van ministeries 
- als - kaartenhuisjes. Men 
moet dus de oorlog verklaren 
aan de partijen, want de par
tijen zijn 'n echte rotzooi. Men 
moet er zich nochtans wel voor 
wachten de partijleiders aan te 
vallen. 

Met de partijen valt niets 
meer aan te vangen. Maar de 
partijleiders daarentegen vra
gen niet beter dan opgevangen 
te worden. Vooral als er een 
portefeuille te vangen valt.» 

de nieuwe gazet 

En dit is geen aprilgrap, 
maar van die tipische Belgi
sche politiek. Terwijl het Ant
werpse Jeugdtheater met veel 
inspanning zijn verdienstelijke 
aktie voortzet zonder veel offi
ciële steun, krijgt het pas opge
richte Franse jeugdtheater heel 
wa t staatsmanna. Toevallig 
omdat de zoon van Pierre Ver-
meylen er de oprichter van is ? 
Goed om weten. Zoonlief van 
de minister van Nederlands 
Onderwijs is blijkbaar een pro-
dukt van de liberté du père ' 'e 
familie. 

« Buiten de schandelijke mis
kenning van een der mooiste 
Belgische initiatieven, ook al 
komt het « m a a r » rtif het 
Vlaamse kamp, is er de mate
riële kant. Aan het Antwerpse 
Jeugdtheater xverd op de vie-

DORTMUNDER THIERBRAU 
vraagt : 

geranf-
voor u i t b a t i n g zaak 
van 2 . 5 0 0 z i t p l a a t s e n 
( o m g e v i n g A n t w e r p e n ) 

keukenoersoneel 
goede meertalige kelners 
• 

Schriiven m e t volledig curr. vi tae naar : 

A^TS Tiensesteenweg 128 - KORBEEK L O 

ring van zijn zilveren jubli-
leum — de dag vóór de opricJi-
ting van het f.N.E. — door een 
afgevaardigde van minister 
Van Mechelen « beloofd », dat 
er iets zal gedaan worden. 

f) Het nieuwe T.N.E. krijgt 
als heginsteun dadelijk méér 
dan één miljoen frank van de 
heide betrokken ministeries. 
« Le Soir » onthult een andere 
bijzonderheid. De twee men
sen, die het ' initiatief namen 
voor het T.N.E. zijn acteur Jac
ques Dorval en zijn echtgenote, 
de scenariste Renée Fuks. Maar 
wie is Jacques Dorval ? De 
zoon van de minister van Na
tionale Opvoeding. Nederlands 
regime Piet Vermeylen. Deze 
moet toch zeker op de hoogte 
zijn van het Antwerpse thea
ter. 

»Laten we er om alle mis
verstand te voorkomen, bijvoe
gen dat we de oprichting van 
het franstalige jeugdtheater 
van harte toejuichen. Er kan 
niet genoeg gedaan worden 
voor de jeugd. 

y>Men moet echter niet ko
men aandraven met het argu
ment, dat er ook een Vlaamsta-
lig Nationaal Jeugdtheater 
moet komen, dat dan over de
zelfde voordelen zou beschik
ken. We klagen het feit aan, 
dat er bij de oprichting van het 
T.N.E. niet de minste vermel
ding van het Vlaamse voor
beeld af kon. Dat ze moest ge
beuren gedurende de viering 
van het Antwerpse zilveren ju
bileum met een hatelijke mis
kenning van alles wat Vlaamse 
mensen verwezenlijkt hebben. 
Dat is niet duldbaar.» 

de standaard 

Zwarte humor verkocht Paul 
Struye op de vooravond van 
één april. Hij wrong zich als 
een aal toen prof. Florquin hem 
vragen bleef stellen over zijn 
vieze rol in de repressie. Al 
zijn grootsprakerigheid kon 
niet verbergen wat deze «be
ginselenverkondiger » in feite 
vertegenwoordigt : de tipische 
gearriveerde Belgische bour
geois. Produkt van de laffe 
Belgische middelmatigheid. 
Echte «Grandeur» zou zijn : 
zich nu toch verzoenend uit te 
spreken voor de niet-oordelen-
de amnestie. 

«Naarmate woensdagavond 
het gesprek « t en huize van 
Paul Struye» vorderde, zag 
men de senaatsvoorzitter ner
veuzer en bitsiger worden. Als
of hij zich in het nauw gedre
ven voelde. Dat was niet zo 
verwonderlijk. Joos Florquin 
ging ditmaal met zijn vragen 
door tot de kern. Beheerst en 
rustig, maar met een stevige 
kennis van het dossier, wenste 
hij opheldering te krijgen over 
het betwiste beleid van Struye 
als justitieminister in de jaren 
1947-1948. Struye kon niet te
genspreken dat hij een rekord-
aantal kollaborateurs deed te-
rechtstellen. « De publieke opi
nie wilde het zo », was telkeris 
opniemu het tamme leitmotiv 
in het pleidooi pro domo. «Ik 
moest tenslotte als minister 
ontslag nemen, omdat ik nog 
niet strenq genoeg optrad», 
voegde hij eraan toe als een ul
tieme verzachtende omstandig
heid. 

»Toch blijft ook dan de 
vraag : Was die vergelding no
dig ? In Nederland en Noorwe
gen — waar heel wat straffer 
werd gekollaboreerd dan bij 
ons — werden veel minder per
sonen terechtgesteld. In België 
stierven ook jonge idealisten 
voor het executiepeloton; er 
waren niet alleen de moorde
naars van Rex en van de zwar
te SS. maar ook de gewezen ka-
jotters die tegen het «godde
loze bolsjeiüisme» aan het 
Oostfront gingen vechten. 

»Struye erkende dat de re
pressie onrechtvaardig is ge
weest. Florquin vroeg hem 
niet, wat hij over amnestie 
denkt. Misschien stond de 
vraag wel in het skript, maar 
mocht ze niet worden uitgezon
den ? Toch beheerste zij het 
hele gesprek. » 

gazet van antwerpen 

Een moedig en indringend ar
tikel van een volle bladzijde 
gaf Gaston Claes over het le
ven en de terechtstelling van 
Dr. Borms nu 25 jaar geleden. 
Op de acht vooraanstaanden 
die hij wilde ondervragen heb
ben er maar drie durven ant

woorden. «De lafheid onge
hoord» zoals Elschot het noemde 
blijft nog steeds bestaan. De 
slotsamenvatting van Claes is 
inderdaad een sintese van wat 
het geval Borms na 25 jaar is 
geworden. 

« Uit gesprekken met poZitici, 
met juristen en uit de drie 
voorgaande interviews, waar
van wij de essentie weergeven, 
blijkt dat de meest-onverdach-
ten, soms mensen die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog lijnrecht 
tegenover de sympatizanten 
met Dr. Borms stonden, gelo
ven dat de executie van 12 
april 1946 op de binnenkeer 
van de Rijkswachtkazerne van 
Etterbeek «geen terechtstel
ling maar een moord» was. 
Het «Vae victis» (wee de 
overwonnenen) heeft in dit ge
val wel in volle omvang meege
speeld zo menen zij. 

»De helden en martelaren 
zijn. na een strijd, altijd te vin
den bij de gelauwerde over
winnaars, de verraders steeds 
bij de vertrapte overwonnenen. 
Het lot is voor August Borms 
anders uitgevallen, dan voor 
Thomas Masaryk in Tsjechoslo-
vakije of voor Eamon de Vale
ra in Ierland... 

» August Borms kon in 1945, 
van zuiver Belgisch standpunt 
uit gezien, nigt ongestraft blij
ven. Maar er waren inderdaad 
andere bestraf f ingsmiddelen 
dan een salvo met twaalf ko
gels... 

» Het is altijd gevaarlijk mar
telaren te maken. Het is altijd 
gevaarlijk haat en wraak de 
dominanten te laten worden 
boven de gerechtigheid. In de 
roes van de overwinning werd 
de zwaarste straf toegepast op 
een man die. twee dagen na de 
executie. 68 jaar zou worden. 
Een gezichtszwakke. halfver-
lamde man. die alleen nog op 
twee krukken kon voortstrom-
pelen. 

»De likwidatie van Dr. 
August Borms kan nooit meer 
worden goedgemaakt, want de 
doden keren niet terug. Maar 
wil deze '^taat in leven blijven, 
dan wordt het dringend tijd 
dat, na een kwarteeuw, man
nen uit alle ideologische hoe
ken, elkaar vinden, om eindelijk 
te verwezenlijken, wat nog 
steeds niemand kon bereiken : 
de volledige verzoening. Een 
verzoening die zonder amnestie 
niet mogelijk is. » 

Voor dames en heren. Verdien 

gemakkelijk 5.000 F p/maand 

door OPINIEPEILiNG. 

Schrijf heden nog voor inlich

tingen aan bureel blad onder 
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belgisch israëlitisch 
weekblad 

Dit Joodse blad uit Antwer
pen doet niet mee aan de 
kwakkelhetze van sommige bla
den die vonden dat het weeral 
de zondebokken van flamingan
ten waren die bij de hongersta
king der Joodse jongeren inci
denten uitlokten. 

« Wij weten niet of de, door 
het coordinatiecomité van jood
se jongeren te Antwerpen uit
geroepen hongerstaking, als 
protest tegen de behandeling 
van de joodse minderheid in de 
Sovjet-Unie, de Kremlinheer-
sers slaveloze nachten heeft be
zorgd. Maar iets hebhen de sta
kers in elk geval bereikt, nl. 
de aandacht en de belangstel
ling van de Antwerpse bevol
king voor hun doelstellingen 
evenals ruime sympathie van 
politieke mandatarissen zowel 
van de CVP als van de BSP, 
van de PVV en van de Volks
unie (vooral dit laatste heeft 
opzien gebaard). Zoveel had
den de inrichters, aan wie het 
aan initiatief beslist niet ont
breekt, zeker niet verioacht. 
Gewis, er zal wel meer nodig 
zijn om Kossygin en co milder 
te stemmen tegen hun joodse 
onderdanen en hen toe te ken
nen hetgeen waarop ieder 
mens recht heeft. nl. te leven 
als joden en het recht uit te 
wijken. Men mag echter niet 
uit het oog verliezen, dat de 
hongerstaking te Antwerpen 
deel uitmaakt van een interna
tionale actie, gepland aan de 
vooravond van het 24e kommu-
nisti.'ich kongres te Moskou. 
Het is geweten, — de beroering 

ontstaan rond het proces te Le
ningrad heeft het bewezen, — 
dat de Sovjet-Unie niet onge
voelig is voor de internationale 
reacties. » 

de spectator 

Schetst de toestand van de 
Bengali in Pakistan. Hebt TJ 
ook de indruk dat er wel wa t 
parallelismen zijn ? Zoals de 
Vlamingen zijn zij een ver-' 
drukte meerderheid. Ergens 
gaat de vergelijking wel n ie t 
op. De Bengali zijn dat spelle
tje al beu na 23 jaar en gaven 
daarom bij de verkiezingen de, 
volstrekte meerderheid aan de 
nationalisten. 

«Bui ten de reeds vermelde 
eisen had Mujihur ook ge
vraagd dat de constituante in 
twee groepen zou gesplitst wor
den die elk afzonderlijk zouden 
beraadslagen over het opstelle-r* 
van een nieuwe grondwet. De 

president en Bhutto hadden dalf 
een aanslag op de integriteit 
van het land genoemd en ge
weigerd dit «separotistiscK 
programma» te aanvaarden. 
Zowel de president als de Sjeifö 
stonden onder druk : het leger 
verweet de politici hun zwak
heid en was geërgerd over de 
politiek van de president met 
zijn democratische verkiezin
gen. De Bengalen anderzijds 
trappelden van ongeduld om de 
vruchten van hun overwinning 
te plukken en sommige concur
renten van Sjeik Mujihur Rah
man waren ontevreden over de 
« parlementaire weg » die was 
gevolgd. 

» Wordt « Bangla Desh » een 
nieuw Katanga of Biafra ? De 
vergelijking gaat niet helemaal 
op. In Katanga was het een se-
cessie van een rijke provincie 
die weigerde te delen met de 
rest van het land; in Biafra was 
het vooral de opstand van één 
man die op niet goed te keuren 
manier de suprematie van ziin 
stam wou bestendigen door de 
meest rijke provincie van de 
rest van het land of te scheu
ren; in Oost-Pakistan is het een 
arm volk, waar bovendien de 
meerderheid van het land 
tüoont en dat na meer dan 23 
jaar vruchteloos wachten zijn 
eigen lot wenst in handen te 
nemen. Een dergelijke wan
hoopsdaad is misschien niet he
lemaal goed te keuren, maar 
toch wel begrijpelijk, omdat de 
centrale autoriteiten nooit ern
stig gewerkt hebhen om de 
kloof tussen heide provincie» 
ongedaan te maken.» 

de nieuAve 

Ontleedt de betoging van de 
boeren te Brussel. Het eerste 
blad dat eens duidelijk zegt da t 
ondanks alle gepraat over ge
kwetste « ordestri jdkrachten » 
het toch weer een manifestant 
is die gedood werd. Door eea 
van die t raangasbommen waar 
van na Zwartberg Vranckx 
zegde bij de interpellatie Jo-
rissen dat het werkelijk een 
verwonderlijk toeval was da t 
Valeer Sclep door dergelijk on
schuldig tuig kon gedood wor
den. 

«Het zal nog een hele tijd 
duren, tot de verantiooordelij-
ke autoriteiten zullen begrepen 
hebben, dat, primo, allleen. al 
het verschijnen van de rijks
wacht tijdens betogingen als 
een provocatie ondergaan 
wordt. — Wie met een stole 
zwaait. mMet niet verbaasd zijn 
dat zijn publiek er ook een 
zoekt. — Secundo, dient men in 
te zien. dat het aanrichten van 
stoffelijke schade geen vol
doende motief is voor het ge
nadeloos aftuigen van manifes
tanten (geïsoleerde uiteraard). 
Het horizontale afvuren van 
traangasgranaten in plaats van 
het voorgeschreven vertikaal 
afvuren — wordt blijkbaar ge
duld door de autoriteiten die de 
mond vol hebben over de « toe
nemende bandeloosheid van de 
jongelui ». 

» Het slordige geweld van de 
hoerenbetoging zal waarschijn
lijk leiden tot een voorlopige 
wijziging van het prijzenbeleid 
ten gunste van de boeren. Maar 
uiteindelijk zal dit niet het ver
dwijnen van vele boerenbedrij
ven kunnen beletten. Bij Ce 
rolverdeling in het Europese 
landhouiobeleid loorden de hoe
ren in nog mindere mate '>e-
trokken dan de arbeiders in de 
kollektieve arbeidsovereenkom
sten. » 

wai te r i uy ten . 
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bewegingslj^Jzer 

nationale vujo 

1. De volgende bijeenkomst van de Nationale Vujo-raad 
gaat door op zaterdag 17 april e.k. om 15 u., op het alge
meen sekretariaat, Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 
2. In aansluiting op de brief NM/71.0248/NJ, betreffende : 
Vujo-vertrouwelijk, vragen wij met aandrang volgend 
materiaal te laten toekomen : per arrondissement drie of 
vier aktieve kernen ; leden en adressen van het arron
dissementeel Vujo-komitee ; bestuursleden, leden en 
adressen van de kernen uit het arr. ; tijdschriften, kran
tenknipsels, studiemappen, uitnodigingen en verslagen 
van vergaderingen, voordrachten. 
Stuur alles zo vlug mogelijk door naar Ignace Gilté, 
Jachthoornlaan 17, 8200 Brugge 2, (tel. 050/18956). 

antwerpen 

ANTWERPEN (arr.) 
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). 
ARR. RAAD 

Vrijdag 16 april te 20 u. 30 in 
de bovenzaal van het lokaal 
« Nieuwe Carnot » Camotstr. 
60, Antwerpen. Alle arr. raads
leden op post. 

BALEN - OLMEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Senator Wim Jorissen houdt 
zitdag op maandag 12 april om 
20 u. in ons lokaal Café Coif
feur, Kerkstraat te Balen. 

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. 

EDEGEM 
DANSFEEST 

Ons dansfeest ter gelegen
heid van ons tienjarig bestaan 
gaat een reusachtig succes te
gemoet. De voorverkoop van 
kaarten loopt zeer vlot. Orkest 
« The May Jins ». Nieuwigheid: 
om 24 uur gaat de stemmige 
bar open waar « The Ruby's » 
ten dans spelen. 

Elzenhof (Kerkplein, Els-
donk) op zaterdag 24 april van 
21 uur af. 
VUJO 
• Ondanks de examens kende 
de ledenvergadering van 26 
maart een groot succes. Gast
spreker : W. Luyten heeft ons 
op een humoristische wijze de 
problematiek van het federa
lisme uiteengezet. 

• Leden van Vujo schilderden 
de plakkaten die op verschil
lende plaatsen in onze gemeen
te geplaatst werden om publi
citeit te voeren voor ons bal 
van 24/4. Knap werk. 
• Wij zoeken nog steeds een 
lokaal. Wie geeft Hugo Van 
Bueren, Sorbrechtshofstraat 22, 
een seintje ? 
• Wie doet er mee aan het 
choreografisch nummer op ons 
bal ? Wie graag kreatief is, ge
ve zijn naam op aan Hugo Van 
Bueren. 
OVERLIJDEN 

Wij betuigen onze deelne
ming in het leed dat onze 
vriend Ivo Van den Eynde en 
mevr. Van den Eynde-Proost 
trof met het overlijden van va
der Proost. 
DIENSTBETOON 

Loontrekkenden, wij helpen 
u gratis uw belastingsaangifte 
invullen. Wendt u tot een van 
onze gemeenteraadsleden. 

HEIST-OP-DEN-BERG 
VUJO-BAL 

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

HOVE 
STEUN 

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). 

HOBOKEN 
WERFTOCHT 

Volgende werftocht op zon
dag 25 april. Nadere bijzonder
heden volgen. 
DIENSTBETOON 

Onze mandatarissen zijn 
steeds tot uw dienst : Clem De 
Ranter, (provincieraadslid), 
Steynstraat 106, tel. 27.72.78 ; 
Fonne Crick, (gemeenteraads
lid), Broydenborglaan 19, tel. 
27.82.11 en Chretien Pichal, (ge
meenteraadslid), Heidestraat 
293. 

KONTICH 
VLAAMSE KRING 

Kaarten voor het ANZ-zang-
feest bij de dhr. Paul Lem-
brechts. Konijnenveld 41, tel. 
53.08.79 en dhr. Marcel Kubis, 
Gallo-Romeinenlaan 11, tel. 
53.26.89. 

VU-KONTICH 10 JAAR 
In het najaar viert onze afde

ling haar tweede lustrum. Vol
gend indrukwekkend feestpro
gramma kunnen wij nu al 
vooropstellen : 11 september 
autokaravaan ; 12 september • 
akademische zitting, receptie, 
lunoh, kleinkunstavond ; 18 
september : kantonale kolpor-
tage met muzikale optocht ; 
19 september : kinderfeest en 
25 september : bal. 

KALMTHOUT 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 17 april te 20 u. in 
café « Tijl », Kapellensteenweg 
13, Kalmthout. 

MECHELEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Zoals in de jaarkalender voor
zien zal de arr. raad niet op de 
tweede vrijdag van de maand 
(goede vrijdag) maar wel op 
de derde vrijdag van de maand 
— 16 april — vergaderen, in 
het gewone lokaal. 

MERKSEM 
ZONDAG 18 APRIL 

De jaarlijske dr. A. Borms 
herdenking vindt ditmaal 
plaats op zondag 18 april van 
10 uur af in het Gemeentepark. 
De herdenkingsmis zal even
eens in het park plaats hebben. 
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. 
COO 

In de loop van mei zal door 
de gemeenteraad van Merk-
sem de COO moeten samenge
steld worden. Twee leden van 
de Volksunie zullen in deze 
commissie zitting hebben. 

Op een voltallige bestuurs
vergadering met de mandata
rissen van onze afdeling wer
den aangeduid als voor te stel

len commissie-leden onze ka
meraden Leo Michielsen en 
Omer Stevens. De lijst met na
men der plaatsvervangers zul
len wij later mededelen. 

MORTSEL 
PROFICIAT 

VU-afdeling Mortsel en be
stuur bieden dhr. en mevr. Leo 
Van Nuffelen-Moens hun har
telijkste gelukwensen aan bij 
de geboorte van hun eerste 
« flinke zoon » Kurt. Tevens 
een welgemeend proficiat aan 
de « nieuwe grootouders ». 
PRIVÉ LENTE-AVOND 

Wij verwachten onze leden 
en bijleden op onze « Privé-
leden-lente-avond » van vrij
dag 30 april e.k. te 20 u. stipt. 
Lenteavondmaal en gezelligsa-
menzijn met orkest « Jacky-
Sands ». Zaal Hellemans, Egge
straat 27, Mortsel. Deelname-
formulieren ten spoedigste te 
zenden aan Th. Van Batenburg, 
Blauwbroedersstraat 14, Mort
sel of rechtstreekse storting van 
(70,- fr. X aantal deelnemende 
personen) uw deelnamekosten 
op per 11.51.12, Volksunie, W. 
Claessens, Liersesteenweg 197, 
Mortsel met de nodige vermel
ding. 

Dr. Aug. BORMS-
HERDENKING 

Op zondag 18 april verzame
len wij met onze wagens (en 
leeuwenvaandel) aan de par
king van het nieuw gemeente
huis. Vertrek stipt te 9 u. 15 
naar Merksem. 
SIMPATIE 

Afdeling Mortsel sluit zich 
graag aan in de gelukwenserij 
bij de aanstelling van VU-bur-
gemeester Juul De Cuyper te 
Broetfhem. Mortsel zal ook aan
wezig zijn op het « Reuze Bur
gemeestersbal » van 8 mei e.k. 
te Broechem in de « Veiling 
der Kempen » (1500 plaatsen). 
Bestel onmiddellijk uw inkom-
kaarten (50 fr.) bij Wim Claes
sens, Liersesteenweg 197, Mort
sel, tel. 55.39.09. 

KNS 
Bestel nog tijdig uw inkom-

kaarten voor onze KNS-voor-
stelling van 18 mei e.k. (zie be
richtgeving vooraan bij arr. 
Antwerpen). 

NIEL-SCHELLE 
SEKRETARIAAT 

Onze afdeling huurde zopas 
een huis, waar op dit ogenblik 
hard wordt gewerkt om het zo 
spoedig mogelijk te kunnen 
openen als sekretariaat. Gele
gen te Niel, hoek Antwerpse
straat-Stationsstraat, zal het 
zeker de aandacht trekken. 

Om te beginnen zullen we er 
wekelijks een zitdag voor 
dienstbetoon organiseren door 
ons gemeenteraadslid Jos De 
Koek. 
RUPEL- en SCHELDE RALLY 

Deze door onze afdeling inge
richte auto-rally, op 31 mei 
(2de sinksendag) moet en zal 
een succes worden. Wij nodi
gen alle vrienden uit die dag 
vrij te houden voor een namid
dag moderne ontspanning in 
Niel en omgeving. Meer détails 
hierover later. 

VUJO 
Onze afdeling nam kontakt 

op met Boom en Rumst om op 
gewestelijk vlak een Vujo-
werking op gang te helpen. Een 
eerste vergadering is gepland 
voor een afvaardiging jongeren 
van de 3 afdelingen op 8 april. 
Wij wensen hen een goede 
start. 

NIJLEN 
HULDEFEEST 
BURGEMEESTER 

De afdeling Nijlen heeft de 
jongste tijd bergen werk ver
zet. Het bestuur was dan ook 
van oordeel dat onze burge
meester een huldiging meer 
dan verdiende. Ondervoorzit
ter Louis Lenaerts werd met 
de leiding van de operatie be
last. Niet alleen Nijlen maar 
gans de Volksunie kan trots 
zijn op een man als burgemees
ter Lode Van Dessel en zal 
willen bijdragen tot deze hul
diging. 

Het feestprogramma voorziet 
o.a. de komst van Nonkel Bob 
voor de kinderen en wel op 
vrijdag 30 april van 17 u. 30 
tot 20 u. 30 in de grote tent op 
het kerkplein. Zaterdag 1 mei 
speelt vanaf 20 u. het grote 
Hummel-Bummelorkest ten 
dans in dezelfde grote tent. Bo
vendien werden nog een op
tocht en receptie gepland. 

TURNHOUT (Arrend.) 
ARR. VERGADERING 

Donderdag 22 april 1971, ar-
rondissementele vergadering 
van de gemeentemandatarissen. 
Nadere gegevens volgen. 

WECHELDERZANDE 
KANTONNAAL VU-BAL 

Vrijdag 16 april te 20 u. In 
zaal Rio (vlak bij de kerk) In
kom 40 fr. 

WLÏNEGEM 
ALGEMENE VERGADERING 

Dinsdag 27 april te 20 u. in 
het Vleminckhof : algemene le
denvergadering. Spreker Wim 
Jorissen over de algemene 
Volksunieproblematiek. 

WILRIJK 
VUJO-NIEUWS 

Tijdens de tweede vergade
ring werd het sociaal engage
ment van de Volksunie bespro
ken. Enkele nieuwe gezichten 
vergrootten het groepje. Er is 
nog altijd plaats (figuurlijk 
dan, want letterlijk wordt druk 
naar stoelen gezocht). Kontakt-
adres : Torenstraat 9, elke 
woensdagavond vanaf 20 uur. 
BAL 

Wij gaan samen naar de 
vrienden van Elsdonk-Edegem 
na onze eigen « Pensenkermis ». 
Iedereen houdt zaterdag 24 
april zeker vrij. 

brabant 

BRUSSEL (Arrend.) 
ARR. RAAD 

Zaterdag 8 mei om 15 u. in 
« Waltra », Arduinkaai te Brus
sel. Agendapunten voor deze 
raad worden verwacht tegen 
uiterlijk 27 april e.k. 
KOLPORTAGE 

Eerstvolgende kolportage op 
zondag, 18 april e.k. te Roos-
daal. Bijeenkomst om 9.30 uur 
aan de kerk van Pamel. Wij re
kenen vooral op de afdelingen 
uit de omstreken (St.-Kwin-
tens-Lennik, Gooik, St.-Katha-
rina-Lombeek en Liedekerke). 
LEDEN 

Niettegenstaande dat het ar
rondissement Brussel - Halle -
Vilvoorde aan de spits van de 
rangschikking van nieuwe le
den staat, komt de vernieuwing 
van de lidkaarten voor 71 te 
traag binnen. Wij vragen dan 
ook alle afdelingen hiermede 
gedaan te maken. Ook voorlo
pige afrekeningen zijn welkom! 

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. 

DIEST 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Willy Somers werd door de 
vergadering voorgesteld als 
kantonnaal gevolmachtigde 
Naast de koördinatie van de 
bestaande afdelingen Diest, Mo-
lenstede en Zichem, zal hij zich 
vooral bezighouden met de or
ganisatie in Testelt, Scherpen-
heuvel, Bekkevoort en Schaf
fen. Voor alle kontakten : Wil
ly Somers, Klappijstraat, 39/6, 
Molenstede. tel 013/326.69. 

GEMEENTE EKEREN 

Bij het gemeentebestuur van 
EKEREN zijn plaatsen van 
ONGESCHOOLD WERK
MAN te begeven, en wordt 
tevens overgegaan tot sa
menstelling van een werfre-
serve. 
Toepassing van de voorkeur
rechten. 

Inlichtingen en voorwaarden 
te bekomen op de gemeente-
secretarie. 
Aanvragen met de nodige 
bewijsstukken te richten aan 
de heer Burgemeester der 
gemeente EKEREN vóór 5 
mei 1971. 

EPPEGEM 
HUWELIJK 

Het bestuur van de afdeling 
Eppegem - Zemst wenst zijn 
bestuursleden Hilde Van Noyen 
en Georges Van Steenwinkel 
van harte geluk ter gelegen
heid van hun huwelijk te Ep
pegem op zaterdag 3 april jl. 

zoekertjes 
1. Jong industrieel laborant zoekt 
passende betrekking in de p rov i rv 
cie An twerpen of Brussel. 

2. Jonge dame, 23 jaar, moderno 
humaniora, typiste, zoekt passende 
betrekking 

3. Jonge dame, industrieel laboran
te, zoekt passende bet rekk ing, 
l iefst in het Antwerpse. 

4. Schri jnwerker, 61 jaar, zoekt pas
sende betrekk ing, l iefst in het M e -

chelse. 

5. Gediplomeerde sociale en po l i 
t ieke wetenschappen zoekt passen
de betrekking 

6. Vlaamse dokter uit het Mechelse 
(5 kleine k inderen) zoekt k inder
meisje. Schri jven of te lefoneren s 
(voor 1 tot en met 6) aan sena
tor Jorissen, Louisastraat 31 , M e -
chelen. Tel. (015)435.96 R 43 

Bouwkund ig tekenaar gevr., full'-
of hal f - t ime Tel 02/79.41.59 R 42 

Man, 45, zoekt passende w e r k g e 
legenheid in het Gentse voor o n 
derhoudswerken. Schr. blad onder 
KVD. R 48 

Helper off-setter zoekt werk in het 
Antwerpse. Schr. of bel len sen. Jo
rissen, Mechelen, Kon. Ast r id laan, 
te l . 015/435.96. R 49 

Gevr. man. bediende ca 25 j . mod. 
of wet . hum. met enige handelser
var ing voor verkoopdienst van k l . 
bedr i j f met zeer gevarieerde techn. 
gamma, gevest, westrand Brussel. 
Schr. met levensloop en gewenst 
salaris aan blad onder nr R 50 

Dworp - bouwgronden , prachtige 
landel i jke l igg ing. Zeer lage pr i jzen, 
langs autoweg op 10 min. van Brus
sel. Inl icht gemeentehuis te l . 0 2 / 
56.55.05 of kom zelf i R 51 

VI . nat. ver tegenwoordigster zoekt 
vaste bet rekk ing, vast maandloon, 
wagenvergoed ing en kommissie (te 
bespr.) in het Brusselse. Tweetal ig. 
Eigen wagen. Schoonheids-, onder-
houds- of huishoudel. prod. , text ie l . 
Hal f - t ime ook goed. R 56 

Boekhouder, 50 j . , kaderl id V U , g e 
t ro f fen om VI . nat. over tu ig ing, zkt 
passende betrekking omgeving A n t 
werpen. Zich wenden tot L. Van de 
Wal le , St-Erasmusstraat 18, 2200 -
Borgerhout. R 52 

Vlaams-nationalist, zwaar ge t ro f fen 
t i jdens repressie, 56 jaar, zoekt ka
mer met pension bi j voorkeur in 
Vlaams gezin, l iefst omgeving Leu
ven, Brussel, Mechelen. Kontakt ; 
Wi l l y Kuypers, Swertmolenstraat 23, 
Herent, tel . 016/296.42 R53 

Gezocht hulppersoon, 20-25 jaar 
voor sociale dienst - niveau lager 
middelbaar onderwi js - t i jde l i jk 
vo l led ige dagtaak - in een bedr i j f 
nabij Leuven. Kontakt : W i l l y Kuy
pers, Swertmolenstraat 23, Herent, 
tel . 016/296 42 R 54 

Kernredaktie : 
T. van Oversfraefen (eind-
red.) , P. Martens (hoofdred.), 
R. Corty (red. sekr ) M. van 
Liedekerke 
Redaktie en publiciteit: 

Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
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Administratie en beheer: 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
rel 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement: 300 fr. 
Halfjaarlijks: 170 fr. 

j Driemaandelijks 95 fr. 
I Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
' losse nummers : 8 fr. 

Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « W I J » , 
Voldersstr 71 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraal 20 

Brussel 1120 
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MOLENSTEDE 
DANSFEEST 

Derde dansfeest van de afde
ling Molenstede op zaterdag 17 
april in de zaal Berkenhof, 
Turnhoutse baan, Molenstede. 
Een « alternatief » dansfeest in 
de blauwe streek. 

LEUVEN (arr.) 
PLANNING KONGRES 

Het nationaal kongres zal 
doorgaan op 5 en 6 juni. Alle 
afdelingen worden verzocht een 
ledenvergadering te beleggen 
om de kongresbesluiten te be
spreken. Amendementen op 
deze ontwerpbesluiten moeten 
binnen zijn bij de arr. sekreta-
ris voor zaterdag 8 mei. Deze 
amendementen zullen bespro
ken worden op de arr. raad van 
14 mei. 

GEMEENTEBELEID 
Studiedag over gemeentebe

leid voor alle belangstellenden 
zaterdag 17 april van 14 tot 17 
u. in het Huis der Vlaamse 
Leergangen te Leuven. Behan
deld worden de begroting en 
de KOO. 

VUJO 
Vergadering van de arr. VUJO 

werkgroep op vrijdag 16.4 in 
lokaal Opera, Bondgenotenlaan, 
30, Leuven om 19.30 u. 

KRAAINEM 
BAL OP 30 APRIL 

Door het optreden van Ja
cques Raymond te Dublin, 
werd het bal voorzien op 3 
april jl. uitgesteld tot vrijdag 
30 april om 21 uur. 

HEVERLEE 
FEESTMAAL 

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

Gost-vlaanderen 

AALST 

AFSCHEID 
De begrafenis van onze trou

we vrienden, dinamische ka
derleden en aktieve kandidaten 
voor de gemeenteraadsverkie
zingen Fritz en Marleen Van 
der Stock heeft plaats op maan
dag 12 april a.s. om 10.30 u. in 
de St. Martinuskerk te Aalst. 
Het bestuur roept leden en sim-
patisanten op, deze plechtig
heid zo talrijk mogelijk bij te 
wonen. 

BALEGEM 
WERKVERGADERING 

Alle medewerkers voor Oos-
terzele, Moortsele, Scheldewin-
deke en Balegem verzamelen 
op dinsdag 13 april om 20 uur, 
in 't Hof van Oranje, bij Albert 
Feliers, Provinciale Baan te Ba
legem. Afrekenen hdkaarten. 
Iedereen brengt één nieuwe 
medewerker mee. 

BEVEREN-WAAS 
TOP-TIENER GETROUWD 

Op 26 maart tekende Guil-
laume Vanderveken zijn le
vensabonnement. Annie Tinde-
mans zal er in de toekomst 
voor zorgen dat Guillaume (of
te Willem) in de beste voor
waarden abonnementen kan 
werven. 

p o k langs deze weg dus het 
allerbeste voor Annie en Wil
lem ' 

GAVERE 
KLEINKUNSTAVOND 

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. 
KOLPORTAGE 

Dikkelvenne, Meilegem, As-
per en Zingem worden bewerkt 
op zondag 18 april. Samen
komst te 9.30 u. te Asper, Ga-
verkasseide, in café Mazoet ! 

GENT-EEKLO (arr.) 
BEWEGINGSWIJZER 

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). 

HEUSDEN - DESTELBERGEN 

DAVEREND VU-BAL 
Het 2de lentbal van de VU-

Heusden - Destelbergen kende 
een meer dan bevredigend suk-
ses ! Veel volk, talrijke pri j
zen, een gezellige zaal en een 
degelijk spelend dansorkest : 
« Mark Swing en zijn groep ». 
Onder de talrijke aanwezigen : 
provincieraadslid Oswald Van 
Ooteghem en de gemeente
raadsleden Michel Coppens, 
Koen Van Meenen en Paul Van 
Durme. Opvallend was de aan
wezigheid van vele jongeren. 
Hierbij dankt Volksunie Heus-
den - Destelbergen alle mede
werkers zeer hartelijk. 

MERELBEKE 
DE GRIFFOEN 

Aanstaande maandag 2de 
Paasdag morgenwandeling in 
de bossen van Lembeke met de 
vrienden van « De Wielewaal ». 
Samenkomst om 5 u. 40 op het 
dorpsplein. Warm aanbevolen 
aan de jeugd. 

NINOVE (Kanton) 

BAL 
Zaterdag 17 april om 21 uur 

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

Alle VU-geïnteresseerde jon
geren van het kanton Ninove 
houden vrijdag 16 april vrij , 
want mevr. Nelly Maes, natio
naal voorzitster komt spreken. 
Nadien gedachtenwisseling. Ca
fé « De Waag », Graanmarkt 
Ninove, om 20 uur. 

ST-NIKLAAS (arr.) 
MOTIE 

De kaderleden van de Volks
unie, arrondissement Sint-Ni-
klaas hebben zich beraden over 
de probleem van de milieuhy
giëne in het Waasland. 

Wat betreft Progil en de ver
brandingsoven te Kemzeke 
handhaaft de vergadering haar 
verzet. Maar andermaal wordt 
onze ongerustheid gewekt, dit
maal door de bouw van de zo
genaamde « smeerpijp », een 
collector van afvalwaters van 
de Kempische industrieterrei
nen, rechtstreeks naar de 
Schelde worden gestort en al
dus het gevaar voor een dode 
Noordzee nog vergroten. Het is 
duidelijk dat alleen een zuive
ringsstation op het uiteinde van 
de riool een verantwoorde op
lossing kon zijn. De Volksunie 
heeft hiertoe een voorstel inge
diend in de kamer. 

Dit voorstel werd door de 
CVP-BSP meerderheid verwor
pen. De Volksunie-kaderleden 
wensen tegen deze verwerping 
krachtig te protesteren! 

west-vlaanderen 

BRUGGE (arr.) 
VOOR DE VLAAMSE MENS 
TE BRUSSEL 

Zondag 25 april e.k. gaat te 
Brugge een betoging door om 
de sociale vrijheid van de 
Vlaamse mens te Brussel te 
verdedigen en de verbastering 
van het Vlaamse kind tegen te 
gaan. 

De optocht vertrekt om 15 u. 
aan de Kruispoort, om te ein
digen op de Grote Markt, waar 
een slotmeeting wordt gehou
den. Kentekens voor deze beto
ging (25 fr stuk) kunnen van 
nu af reeds besteld worden en 
ook affiches zijn verkrijgbaar 
op het provinciaal sekretariaat 
van het « Vlaams Aktiekomi-
tee », Gentsestraat 18, 8700 Ize-
gem (tel. 051/3337). 

KOLPORTAGES 
Wij verwachten een algeme

ne mobilisatie om op zondag 
18 april te Ruddervoorde te 
gaan kolporteren. VUJO zal zo
als altijd van de part i j zijn. 

Mogen wij op bestuursleden, 
raadsleden en mandatarissen 
rekenen ? 

VUJO 
Donderdag 15 april e.k. komt 

de heer Ludo Van Wauwe spre
ken over «Federalisme». VUJO 
wenst niet dat deze uiterst be
langrijke voordracht zou voor
behouden blijven aan hen al
leen, maar nodigt ook alle le
den uit het arrondissement uit 
om een specialist in de federa
listische problematiek te aan
horen en... uit te vragen. De 
voordracht « Federalisme » : 
utopie of mogelijkheid », zal 
uit drie delen bestaan, a. waar
om federalisme + pro's en con
tra's ; b. bevoegdheidsverde
ling : c. debat. 

Bovenzaal « Breydelhof » Su-
veestraat 2, Brugge om 20.30 u 
stipt. 

BRUGGE (stad) 
DIENSTBETOON 

ledere zaterdag zijn onze 
mandatarissen te spreken in 
het « Breydelhof », Suveestraat 
2, Brugge. Er is altijd iemand 
aanwezig van 11.30 tot 12.30 u. 

HANDZAME - KORTEMARK 
OVERLIJDEN 

In een tragisch verkeersonge
luk op 28 maar t overleed de 23-
jarige mevrouw De Schrijver-
Derhcke, één van onze jonge 
leden, waarin onze afdeling be
lofte zag voor de toekomst. On
der grote deelneming werd zij 
op 3 april te Handzame ten gra
ve gedragen. Onze innige deel
neming aan Johan De Schrij
ver, haar echtgenot en aan de 
familie. 

lEPER 

GEBOORTE 
Vol vreugde melden Roger 

en Cecile Vandenbilcke-Rem-
merie de geboorte van een 
nieuwe leeuwtje, Jan, broertje 
van Diederik en Annick. Jan 
werd geboren op 1 april 1971. 
Hartelijk proficiat aan de ge
lukkige ouders. 

JABBEKE 
NACHT VAN JABBEKE 

De fameuse, traditionele 
«Nacht van Jabbeke» gaat 
door op zaterdag 17 juli en zon
dag 18 juli. 

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

KORTRIJK (arr.) 
KADERDAG 

De kaderdag op 3 april was 
gewijd aan drie belangrijke 
punten : 

1. Verbetering van de Leie, 
noodzakelijkheid en gevolgen ; 
2. De Vlaams sociale politiek 
van de Volksunie ; 3. De Volks
unie nu en haar voorstel aan 
de andere partijen. 

De geanimeerde gesprekken 
bewezen de grote belangstel
ling die onze kaderleden be
toonden voor deze onderwer
pen. 

Op een persconferentie die 
deze dag besloot werden de in
genomen standpunten aan de 
pers bekend gemaakt. 

KOKSIJDE 
HUWELIJK 

Ons trouw lid Roger Catrysse 
t rad te Kinshasa (Kongo) in 
het huwelijk met Lucienne 
Hallaert uit Gentbrugge. Wij 
wensen de jonggehuwden van 
har te geluk. 

KNOKKE-HEIST 
STEUN BRUSSEL 

Onze afdeling beantwoordde 
de oproep van het arrondisse
menteel bestuur van Brussel 
hen financieel te steunen in 
hun strijd tegen de nefaste ge
volgen van de grondwetsher
ziening. 

VLAAMS DANSFEEST 
Op vrijdag 30 april a.s. (voor

avond 1 mei) om 20.30 uur in 
zaal « Ravelingen », Kerkst raat 
te Heist, dansfeest ingericht 
door de plaatselijke VU-afde-
ling. 

GEMEENTERAAD 
Belangstellenden die wensen 

verwittigd te worden ten einde 
de gemeenteraadszittingen te 
kunnen bijwonen, kunnen hun 
adres opgeven op het sekreta
riaat van de afdeling : Gilbert 
Pollet, Bondgenotenlaan 51, 
8390 Knokke-Heist (tel. 050/ 
52513). 

KOEKELARE 
GOEDE BETERSCHAP 

Volksvertegenw. Etienne Loo-
tens werd op maandag 5 april 
te Brugge in het Sint-Jans-zie-
kenhuis aan de stembanden ge
opereerd. Wij wensen hem van 
ganser har te spoedig en defini
tief herstel. 

LOOTENS' BAL 
Op zaterdag 17 april gaat in 

de zaal « Terbassenwei » te 
Koekelare het groot bal van 
volksvertegenwoordiger Loo-
tens door, met het orkest « Die 
Alpenjager » (18 man !). Toe
gang 50 fr. 

LEFFINGE - SPERMALIE 
DE PLAKKERS VAN LAKEN 

Op vrijdag 23 april a.s. vindt 
een grote vergadering plaats in 
de zaal « Bierhuis » (aan de 
brug) te Leffinge met volgende 
dagorde: Bob Maes over « Brus
sel na de gemeenteraadsverkie
zingen » ; Advokaat Piet De-
pauw over «Brusselse justitie». 
Deze laatste is de verdediger 
van de « plakkers » uit Laken. 

Wij verwachten veel volk. 

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 
KABARET & KOLDER 

Heden 10 april vindt in de 
zaal « Beiaard » een kabaret-
en kolderavond plaats, inge
richt door onze afdeling, onder 
het motto « Het zevende 
knoopsgat ». Toegang slechts 
30 fr. Iedereen welkom. 

OOSTENDE - STENE 
AFSCHEID VAN 
J E F PROVOOST 

Op 30 maar t is de alombeken-
de vlaams-nationalist in merg 
en been, Jef Provoost, voor al
tijd van ons heengegaan. Se
dert de gemeenteraadsverkie
zingen, toen hij op onze lijst 
nog de 5e plaats bekleedde, 
ging het hem niet meer te best: 
zijn inzet was voor zijn ver
zwakt har t té groot geweest. 

Talrijk waren de vrienden en 
strijdgenoten die op de ui tvaart 
aanwezig waren, op die gure za
terdagmorgen 2 april. 

De arrondissementele en de 
afdelingsvlag stonden aan zijn 
graf, toen senator Leo van de 
Weghe een zeer treffend af
scheidswoord uitsprak, dat wij 
niet in zijn geheel kunnen 
weergeven, doch waarui t vol
gende zinnen moeten bewaard 
blijven : 

« Gij waar t het oudste en het 
trouwste lid van de kleine kern 
die, vanaf de stichting van de 
vlaams-nationale part i j in 1954, 
in Oostende aktief was om de 
verspreide gelederen weer aan
een te sluiten en de strijd terug 
aan te binden. Een schijnbaar 
uitzichtloze en hopeloze strijd. 
Jouw volharding bracht ons 
waar we nu staan. Daarom zijn 
we je dankbaar. Voor dit leven 
van strijd en trouw. Een leven 
dat als voorbeeld kan dienen 
voor de jonge generaties, die 
geroepen zijn om de strijd 
voort te zetten ». 

Een rouwkrans vanwege de 
Oostendse Volksimie en een 
vanwege de VU-gemeente-
raadsfraktie brachten hulde 
aan de onbaatzuchtige, edel
moedige en vooral totale inzet 
van Jef Provoost. 

OUDENBURG 
DANK 

Wij danken al onze leden, en 
deze van omliggende afdelin
gen, voor hun aanwezigheid op 
ons eerste bal, dat in een niet 
te beschrijven opperbeste stem
ming is verlopen ! En dit nu we 
nog maar een jaar op eigen 
voeten staan. Onder de vele 
aanwezigen zagen wij zelfs le
den van Herentals, Antwerpen 
en Denderleeuw. 

OOSTENDE - VEURNE -
DIKSMUIDE (arr.) 
KONGRES EN ARR. RAAD 

Aangezien de par t i j raad van 
de VU-het nationaal kongres 
uitgesteld heeft naar 5 en 6 ju-

, ni en toch geen resoluties ter 
beschikking waren van de af
delingen, wordt de arr. raads
vergadering van 18 april, waar
op de afdelingsamendementen 
besproken zouden worden, naar 
een latere datum verschoven. 
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STENE 
FAMILIE-UITSTAP 

Zaterdag 17 april 1971 r icht 
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-AARTRIJKE 
DIENSTBETOON 

Zaterdag 17 april e.k., door 
volksvertegenwoordiger Pie ter 
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). 

medegedeeld 
VLAAMSE VOETBALKLUB 
ST-AGATHA-BERCHEM 

Een internationale voetbal
match in het prachtig sport-
kompleks van de Nationale 
Bank van België, Basilieklaan, 
14. De Berchemse ploeg V.K./ 
S.A.B, speelt tegen The Old 
Elysmans Boys-London, op za
terdag, 10 april 1971, om 14,39 
uur, roet medewerking van he t 
gemeentebestuur van Sint-Aga-
tha-Berchem. 

In de voormiddag : Verken-
ningsri t met de Engelse en 
Berchemse ploegen in o n z e 
hoofdstad. 

Op de middag : Receptie op 
het gemeentehuis. Middagmaal 
met de beide ploegen. 

In de namiddag : Opstellen 
van de beide ploegen. Om 15 u. 
aftrap gegeven door de burge
meester. 

Op de late namiddag : Lunch, 
met nadien een gezellige ver
broederingsavond in het klub-
lokaal : C.U.P., Kerks t raa t 77. 

Vrije toegang. 

DIENST VOOR BEDRIJFS-
KADERVORMING 

Van 3 tot 7 mei 1971 organi
seert de Dienst voor Bedrijfs-
kadervorming van de Stich-
ting-Lodewijk de Raet haar 
derde kursus «De Meestergast 
in het Bedrijf» te St.-Martens-
Bodegem. 

Bijdrage : 5.200 fr. (alles in
begrepen). 

Bestemd voor : Meestergas
ten, werkmeesters , ploegbazen, 
monitors, brigadiers, onderba-
zen, instrukteurs, technische 
bedienden. 

Inschrijving : Inschrijven 
door storting van een voorschot 
van 1.200 fr of van het volledi
ge bedrag van 5.200 fr op post
rekening 833.14 van de Stich-
ting-Lodewijk de Raet, Maria-
Theresiastraat 55, 1040 Brussel. 
Telefoon : 02/19.29.33. Deze 
kursus wordt gehouden in in-
ternaatsverband. 

ZICH GOED UITDRUKKEN 
Van 26 tot 30 april e.k. r icht 

de dienst Bedrijfskadervor-
ming van de Stichting-Lode-
wijk de Raet weerom een kur
sus in over «ui tdrukkingsvaar
digheid » (mondelinge en 
schriftelijke kommunikat ie) . 
Deze kursus wordt georgani
seerd te Heverlee en zal geleid 
worden door M. Haazen, direk-
teur van de Stichting. Inlich
tingen : tel. 02/19.29.33. van 
Stichting-Lodewijk de Raet, 
Brussel. 

TOERISTISCHE VALORISA
TIE VAN ZUID-OOST 
VLAANDEREN 

De regionale komitees van 
Zuid-Oost Vlaanderen van de 
Stichting Lodewijk de Raet or
ganiseren op 17 april e.k. een 
studiedag te Michelbeke ( in
sti tuut Stella Matutina) over 
de valorisatie van het toerisme. 

Inschrijvingsgeld : 150 fr., te 
storten op per. 517968 van de 
heer A. Vanrysselberghe, Win-
keldries 27 te 9692 Melden. 

Inlichtingen : Stichting Lode
wijk de Raet, Maria Theresia-
straat 55. 1040 Brussel, tel. : 
02/19.29.33. 

X 
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KUNNEN kan 
"wat anderen 

niet kunnen 
600 eigen arbeiders 
toot mogelifltheden 

Sinds jaren is Kunnen een vast begrip in de wereld van het bouwbedrijf. 
Omdat bij Kunnen de Icwaliteit steeds op de eerste plaats is gekomen. 
De duizenden gelul<l<ig0 en tevreden mensen voor wie Kunnen reeds mocfit bouwen 
kunnen dat getuigen. 

OP KUNNEN KUNT U BOUWEN 
Daarom komen dagelijks zovele toekomstige bouwers naar Kunnen, 
zowel privébouwers als industriëlen, leder 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 fs met Kunnen bouwen ook voordelig bouwen. 

KUNNEN HEET U WELKOM 
200 m^ 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. 

nicEmEEn BOUUJBEDRIJF KunnEn nu 
ANTWERPEN, MEIR18 GENK, WINTERSLAGSTRAAT 22 GENT LEUVEN, BRUSSELSESTRAAT 33 

TEL 03/31.78.20 TEL. 011/544.42 ONDERBERGEN 43 TEL. 016/337.35 
TEL. 09/25.19.23 

KUnnEn met de grote K uan Kuioliteit 
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brasser... 

ongetwijfeld 

Allard ? 

Miljard ! 

Proces Calley 

My Laimentabele zaak 

FC Brugge hoorde... 

...de doodsklokke 

Gifwolken vernietigen... 

...aard en andere bijen 

Claus' film loopt goed 

Een Mirakel ? 

Dolle Mina's vinden... 

...schoonheidswedstrijden misselijlc 

1 
Antwerpse Zoo breidt uit 

zooo 

Boter en melk duurder 

Ook de Eyskens ? 

Sindikaten de... 

...Paepegaaien van de regering 

Senaatsvoorzitter op tv met... 

...Struyesvogel antwoorden 

Merckx in Ronde van Vlaanderen... 

...geen dolle man 

cSj^ 

publieke 
vrouw 

r kursief • ^ 
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Nee, een publieke vrouw is niet wat u dacht. 
Dat zou al te gemakkelijk zijn. Een publieke vrouw 
is soms zo klein dat je er licht overheen kijkt. Zij 
is bijvoorbeeld een koningin op een postzegel : 
duizenden postbeambten geven haar door van 
hand tot hand, kreuken haar en stoppen haar on
bruikbaar geworden in je reglementaire bus. Of
wel is een publieke vrouw zo groot als het Agence 
Rossel of andere af fiche-jongens haar willen heb
ben. Zo een publieke vrouw wordt helemaal onher
kenbaar als je haar nadert. Dat zal wel iets met 
optische effecten te maken hebben... en met de 
haast waarmee je naar haar toeloopt. Lef hebben 
die publieke affichevrouwen wel. Ik heb er een 
gekend die alle vrouwen pijlrecht in de ogen keek : 
't zal Roda smeersel zijn voor de gezondheid van 
uw man. Hoe vreselijk vermetel, vind ik. Want 
men bemoeit zich toch zo maar niet met ander
mans gezin, de man incluis. 

Ha, die reclamelui hebben geen geweten meer 
vandaag de dag. Het is allemaal begonnen bij die 
vrouw in blauwe overall die men zo publiek en zo 
ongemakkelijk had neergelegd, net voor de wielen 
van een BMW. En die blauwe overall, mensen, die 
had werkelijk inhoud. Je kan zo merken dat de 
BMW niet op het platteland wordt ge-maakt. 

Nadien verscheen het schoonste meisje uit de 
C & A-collectie in de krant. Komt er iemand van
avond ? vroeg ze de argeloze lezers. Ze was vieren
veertig centimeter hoog, een perfecte yoga-zit. En 

die ogen mensenlief. Je zou werkelijk je avond 
voor ze vrij gehouden hebben. Wat ik ook deed. 
Maar 't liep mis : de magazijnen waren bij val
avond gesloten en de zitdag ging niet door. 

De Amerikanen moesten natuurlijk ook weer 
hun duit in dergelijke zakjes stoppen. Een Bel
gische confectie-girl d. 44 cm is die heren uiter
aard te min. De hunne verscheen 48 hoog op een 
advertentie. En natuurlijk met een plot erbij : 
Mevrouw, dit is de secretaresse van uw man. En 
verder in kleine lettertjes zij is zus en zij kleedt 
zich zo, zij kleedt zich bij Mister Taylor. Toen ver
scheen de publieke vrouw plots niet meer in het 
openbaar. Zij werd vervangen door een publieke 
man. Een kereltje met een onwaarschijnlijk mooie 
baard. Hij werd aan tienduizenden mannen voor
gesteld. Hij heet Paul Breckveldt en sprak aldus : 
ik ben de vriend van uw vrouw, ik onderhoud 
bijzonder intieme relaties met een indrukwekkend 
aantal jonge vrouwen. 

Toen mijn vrouw lucht kreeg van al die geval
len van reclamekunde verdacht ze mij ervan dat 
ik ergens de hand had in die obscene slogans. Ik 
voelde mij ineens een heel goede reclameman en 
tegelijk een slechte huisvader. En ik moest ook 
bekennen dat ik stilaan spijt kreeg omdat ik haar 
zo vaak door de krant heb gesleurd. Tenslotte 
wordt zij op die manier ook een publieke vrouw. 

frans-jos verdoodt 


