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DE POLITIEKE SPANNING STIJGT 

ZIJN ER NOC VLAAMSE MINISTERS IN 
DE REGERING EYSKENS ? 
DE CVP LAAT ZICH RINGELOREN DOOR DE 
SOCIALISTEN. 
DE EERSTE-MINISTER WIL NOG EENS POKER SPELEN 
MET VLAAMSE BELANGEN ALS INZET. 
BRUSSELSE SOCIALISTEN VOEREN ZELF DE 
«LIBERTE DU PERE DE FAMILLE» IN. 
NIEUWE WAALSE AANVAL OP DE VLAAMSE 

VOERSTREEK. 
EN DE BRUSSELSE VLAMINGEN MOETEN HET NOC 
ALTIJD STELLEN MET MOOIE WOORDEN... 

df-voorzifter derine op kongres : 

» het davidsfonds kiest onomwonden 

voor de federale herinrichting van belgië • • » 

Er was de laatste tijd in sommige Vllaamse kringen enige 
ongerustheid ontstaan over de evolutie in het Davidsfonds, en 
meer speciaal in het Jong-Davidsfonds. De dag vóór het kongres 
van vorige zaterdag te Leuven had Gaston Claes zich in « Gazet 
van Antwerpen » nog enigszins opgewonden over een verklaring 
van JD-voorzitster Annemie Van Poucke als zonden « de doel
stellingen van het Davidsfonds niet dezelfde zijn als die van het 
Jong-Davidsfonds ». Hij uitte daarbij de vrees dat sommige 
« maatschappijkritische » jo^ge diehards het Davidsfonds wil
len losmaken van zijn katolieke en strijdbaar Vlaamse traditie. 
Davidsfonds-voorzitter prof. Derine en sekretaris-generaal Cletn 
De Ridder hebben vorige zaterdag de verontrusten in Vlaanderen 
duidelijk op hun gemak willen stellen. « Het Davidsfonds en ook 
het Jong-Davidsfonds zullen niet afstappen van hun Vlaamse en 
katolieke principes, wat in genendele een gezonde en geleidelijke 
vernieuwing in de weg hoeft te staan ». 

Dat het Davidsfonds de « akiieve Vlaamse drukkingsgroep » 
wil blijven die het altijd geweest is bewees voorzitter Derine 
meteen door in zijn programmarede duidelijke en openhartige 
taal te spreken over de recente grondwetsherziening, over het 
federalisme en over de noodzaak tot een werkelijke dialoog tus
sen de politieke frakties in Vlaanderen. 

Uit deze belangwekkende rede, die het applaus kreeg van de 
biezonder talrijk opgekomen DF-afgevaardigden, citeren wij 
hieronder integraal de passage die handelt over de aktuele 
Vlaamse problematiek. 

grondwetsherziening 
ontgoochelend 

« Dames en heren, hiervoor 
werd met nadruk verklaard dat 
het Davidsfonds een aktieve 
Vlaamse drukkingsgroep wil 
zijn. In die zin zou het ondenk
baar zijn dat op dit ogenblik 
niets werd gezegd over de re

cente politieke evolutie met 
betrekking tot de grondwets
herziening en vooral tot Brus
sel. We hebben onze mening 
kenbaar gemaakt einde novem
ber 1970 vóór de goedkeuring 
van de wijziging van de grond
wet en nadien ep omstandige 
wijze in een extra-uitgave van 
DF-mededelingen. 

We waren ontgoocheld over 

de grondwetsherziening, vooral 
om twee redenen : 
1. de demokratische, Vlaamse 
meerderheid werd prijsgeg'even 
zonder de kompensatie van een 
onmiddellijke en reële autono
mie ; 
2. de regeling voor Brussel vol
deed ons niet, o.m. wes^ens de 
geplande invoering van de 
« vrijheid van het gezinshoofd » 
tegen 1 september 1971. 

We beschouwen deze grond
wetsherziening niet als een de
finitieve regeling van het ge
meenschapsvraagstuk in ons 
land. Sommige remmende 
krachten hopen dat men nu 
wel 20 a 30 jaar bevrijd zal 
ziin van de Vlaams-Waalse 
problematiek en men de unitai
re staatsstruktuur in zeer rui
me mate heeft gered. Ik zou 
hun deze illusie willen ontne
men. 

de keuze 

Sedert jaren verdedig ik de 
stelling dat we in België voor 
een keuze, voor een dilemma 
staan. Ofwel blijft België een 
unitaire staat ; dan moet ook 
de gewone demokratische meer
derheid worden geëerbiedigd 
die de Vlamingen als eisende 
partij de gelegenheid zou bie
den de scheve toestanden recht 
te trekken. Ofwel aanvaarden 
de Walen die gewone, demo
kratische meerderheid niet 
meer ; dan wordt de unitaire 
struktuur onhoudbaar. Welnu, 
hij gelegenheid van de grond

wetsherziening is gebleken dat 
de Vlaamse parlementaire 
meerderheid niet meer onge
hinderd mag spelen. In die om
standigheden ligt het besluit 
voor de hand. In de lijn van de 
kongresverklaring van 1964 

trekken wij thans het besluit S 
het Davidsfonds kiest onom
wonden voor de federale her
inrichting van België, welke 

(lees door blz 5)' 
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WELNU, M. VANDEKERCKHOVE ? 

Op 24 maart jl. reageerde CVP-voorzitter Vandekerck-
hove op een eerder « vrijblijvende » wijze op het VU-
voorstel tot algemeen Vlaams politiek overleg. Sommige 
redacteurs van Vlaamse dagbladen zagen daarin een af
wijzing van het gesprek, anderen meenden uit de brief 
te kunnen opmaken dat « de CVP met de VU wil pra
ten », wat meteen bewijst hoe duidelijk het CVP-ant-
' voord wel was. 

Daarom vroeg onze voorzitter enkele dagen later na
mens het VU-par tij bestuur een verduidelijking, vooral 
over de draagwijdte van het derde punt uit de brief van 
M. Vandekerckhove. Dit punt luidde als volgt : « Wat het 
verleden ook aan negatieve houdingen moge opgeleverd 
hebben, aanvaardt de CVP de medewerking van alle 
parlementsleden uit welke partij ze ook mogen komen. 
De best aangewezen plaats voor deze contacten, zoals 
reeds vroeger door de CVP medegedeeld, is het Parle
ment, waar de ontwerpen worden neergelegd en bespro
ken. « Het VU-par tij bestuur wilde namelijk van de h. 
Vandekerckhove vernemen of daarmee een permanent 
en georganiseerd overleg tussen Vlaamse parlementsle
den wordt bedoeld » ofwel « enkel een vrijblijvende 
verwijzing naar de reglementaire procedure met al haar 
soms verrassende en voor Vlaanderen niet steeds gunsti
ge wisselvalligheden ». 

De h. Vandekerckhove schijnt heel wat tijd nodig te 
hebben om een verduidelijkend antwoord op te stellen. 
Nu het Davidsfondskongres nog eens extra aangedrongen 
heeft op Vlaams politiek overleg, wordt ook buiten de 
VU met spanning uitgekeken naar het definitieve ant
woord van de CVP. Komt dit weldra ? 

zwalpende regering 

Een slecht huishouden wordt geken
merkt door de ene ruzie na de andere. 

De regering-Eyskens is een slecht 
huishouden. 

Wanneer de ruzie gaat tussen Vlamin-
gren en Franstaligen ligt de oplossing 
Toor eerste-minister Eyskens voor de 
hand. Hij geeft toe op de rug van de 
Vlamingen. De Vlamingen hebben altijd 
hard gewerkt en weinig gekregen. Dit is 
een klassiek verschijnsel, een konstante 
in deze eenheidsstaat. Dus daar geen 
moeilijkheden. Wat altijd zo was kan zo 
blijven volgens de heer Eyskens. De 
Vlaamse CVP geeft toch toe en van de 
Vlaamse socialisten moet men zeker op 
dit vlak geen kritiek verwachten. Als 
die heren hun ontelbare kumnis maar 
gewaarborgd weten dan is er wat hen 
betreft, geen vuiltje aan de lucht. 

Inzake federaties en agglomeraties 

heeft de CVP toegegeven aan de BSP, 
ondanks het regeringsprogram. Van de 
kulturele autonomie, hoofddoel van de 
grondwetsherziening volgens de CVP, is 
er geen sprake meer. Waarom ook ? De 
Franstaligen hebben grondwettelijk de 
Vlaamse meerderheid schaakmat gezet. 
Daar kwam het op aan. En dat werd 
dus verwezenlijkt. Te Brussel moesten 
ze daarbij de baas blijven. Ze bleven 
het en kregen er de vrijheid van het 
gezinshoofd nog bij ! Het standpunt van 
de Volksunie bleek eens te meer juist 
te zijn. Wij hebben altijd betoogd dat 
de kultuurautonomie de lokvogel moest 
verbeelden om de grendels erdoor te 
krijgen en dat we te Brussel niets af-
doends kregen. De grendels zijn erdoor 
en ervoor en de lokvogel van de kul
tuurautonomie hangt nog steeds hoog in 
de ijle lucht. 

Diegene onder de kultuurverenigin-

gen die zich aanvankelijk lieten vangen 
aan de valse voorlichting van de klevur-
partijen zijn terug gekeerd van hun 
dwalingen. Het Davidsfonds had zich 
al vlug hervat. Op het jongste kongres 
hoorden we harde maar juiste taal. Het 
Vermeylenfonds, bij monde van rektor 
Gerlo, en het Willemsfonds eveneens 
via haar voorzitter Verhulst verklaren 
nu openbaar dat de Vlamingen ander
maal bedrogen werden bij de grond
wetsherziening. Wij, die in het parle
ment zagen wat er gebeurde, wisten dit 
al langer en het is niet onze gewoonte 
kritiek te uiten waar die niet nodig is 
om de doodeenvoudige reden dat er zo
veel flagrante feiten zijn waarop kri
tiek te leveren is dat we er geen moe
ten zoeken waar de feiten nog twijfel
achtig zijn. 

(lees door blz. 3) 

voor 
sociale vrijheid 

de Vlaming 
tebmssel 

25 april brugge 15 u. 
Vlaams actietiom. \»esi-»teanderen secr. izefjem 

De betogers verzamelen morgen vóór 
15 uur aan de Brugse Kazernevest. Wa
gens en autocars worden geparkeerd op 
de Buiten-Kazernevest langs het water 
vanaf de Kruispoort-brug. Via een 
twaalftal straten wordt opgestapt naar 
de Burg, waar de toespraken wordea 
gehouden. 
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en gij 
natuurbescherming 

Met Pasen had ik een fami
liefeest en kreeg ik een profes
sor in 't Vlaamse Land op be
zoek. We spraken over hescher-
ming van de natuur. 

De professor : ge kunt u niet 
Inbeelden hoe gevoelig de 
ieugd is voor de bescherming 
van de natuur. Meermalen heb 
ik zulks vastgesteld waar ik 
het niet vermoedde., en ik ben 
ervan overtuigd dat de VU 
daarmee bij de jongeren veel 
zal winnen bij de toekomende 
verkiezingen... 

H.H. te Meise 

taalwetovertreding 

te vilvoorde 

Onlangs werd mij medege
deeld dat de verschillende poli-
tie-eenheden van de stad Vil
voorde in een dienstnota aan
gespoord werden om, ingevolge 
de artikelen 31 en 32 van de 
wet van 15 juni 1935 betreffen
de het gebruik van talen in 
wetszaken en de uitspraak van 
het Hof van Beroep van Gent 
dd. 29 juni 1970 — Rechtskun
dig Weekblad 1970 blz 181, hun 
processen-verbaal te akteren in 
de taal van de ondervraagden 
in plaats van het, sinds 1830 in 
gebruik zijnde, formuleren van 
de vertaling in de taal van de 
streek door de dienstdoendie po
litiebeambte over het algemeen 
in het Nederlands. Vermits de 
stad Vilvoorde in princiepe ne-
derlandstalig is en dientenge
volge de beambten niet noodza
kelijk andere talen dan het Ne
derlands moeten machtig zijn 

en het klaarblijkelijk een nieu
we aantasting is van de ne-
derlandstalige kuituur en vrij
heid ten voordele van de frans-
sprekenden of andersspreken-
den, is het mijn persoonlijke 
'mening dat dergelijke praktij
ken ongewenst zijn en dat de 
maatregel waarvan hoger spra
ke zou moeten dringend her
roepen worden. 

Mag ik u aldus, waarde he
ren, vriendelijk verzoeken deze 
situatie te willen onderzoeken 
en er het nodige gevolg aan 
geven. 

K.V.H, te Vilvoorde. 

havenprotest 

In verband met het artikel 
in « Wij » van 10 april jl. « Be
nelux, veel beter dan men 
denkt » volgende bedenkingen. 

Zowel Rotterdamse pijplei
ding en wassende baggerwer-
ken als mislukte normalisatie-
proeven van de Schelde bewij
zen een eeuw onvermogen om 
het Antwerpse havenprobleem 
op een eerlijke manier op te 
lossen, ten bate van Vlaande
ren, door middel van « versle
ten tema's » als een superka
naal van Vlaanderen voor sche
pen van 200.000 a 250.000 ton 
die bij de Linkeroever zouden 
aanleggen, terwijl een indus
triegebied van 82 km. lang 
doorheen Vlaanderen ontstaat. 

Anderzijds bestaat er, ons 
dunkt nog altijd een VU-ha-
ven-commissie die sedert jafen 
globaal zou moeten advizeren 
wat er eigenlijk zou moeten en 
kunnen gedaan worden terza
ke. Men wacht in Vlaanderen, 
geduldig als altijd, op enig ini

tiatief van die bevoegde Vla
mingen. Doch middelerwijl zou 
het beter zijn geen overdreven 
reklame te maken voor on
houdbare verklaringen van per
sonen die nog nooit in het Wa
terlabo te Borgerhout zijn gaan 
zien om te weten waarover te 
praten in kennis van zaken 

Uw artikel zal zonder twijfel 
veel protest uitlokken, dat niet 
zal gepubliceerd worden. 

A.M. te Brugge 
(St.Andries). 

informatie 

Het is U natuurlijk welbe
kend dat onze partijpers in 
haar informatietaak te kort 
schiet door de verslagen over 
de debatten in het parlement 
tot een minimum te herleiden. 
Dit geldt dan nog meer als 
men de interpellaties of tussen
komsten van VU-parlementsle-
den leest. 

Ik meen dan ook dat « Wij » 
daar een correctie moet aaro-
brengen en verheug mij dat u 
de interpellatie van dhr. Van 
der Eist uitvoerig hebt weerge
geven. 

Hopelijk krijgen wij nu ook 
het antwoord van dhr. Eyskens, 
zo niet ontbreekt er iets aan uw 
informatie. 

B.B. te Mortsel. 

éénrichting 

TJc kan de brief in « Wij » 
(17 april — de nieuwe repressie) 
slechts beamen ; rijkswacht en 
politie zijn er stee(ü als de kip
pen bij om Vlaamse mensen de 
duivel aan te doen met huis
zoekingen en voorleidingen, on
dervraging en intimidatie. Ook 
hier geldt het adagio : de Waal 
eerst, eerste om het staatsman-
na toegeworpen te krijgen en 
de eerste om met zeemlederen 
handschoenen aangepakt te 
worden. De Vlaming is oltijd 
het eerst om met huiszoekingen 
en intimidatie bedacht te wor
den. 

Laten de Vlaamse boeren in-
ierdaad de enige konkluzie trek
ken : de aan de CVP gebonden 
Boerenbond verlaten en de jon
ge, dynamische boerensindika-
ten versterken. En bij de vol
gende verkiezingen (in okto
ber ?) voor de VU stemmen in 
plaats van voor de CVP ! 

A.C. te Alveringem 

havenk^^estie 

Ik ben het wel niet helemaal 
eens met het artikel over de 
N ederlands-Belgische samen
werking inzake haven-uitbrei-
ding al kan ik er wel inkomen, 
dat Antwerpen als groot indus
trieel complex zwaar door
weegt. Maar van de andere 
kant hoeft men daarop als 
Vlaams nationale partij niet zo 
sterk de nadruk te leggen, waar 
toch iedereen weet dat de 
Schelde thans meer een indus
triële ader is dan een stroom 
met toekomst (toegankelijk
heid voor de grote tonnematen) 
De kansen van Brugge-Zee-
brugge moeten meer dan nu 
waargenomen worden, in een 
geest van verdelende rechtvaar
digheid doch ook met de be
zorgdheid niet aan havenkra-
keel te doen. We mogen ons in-
derdxiad als Vlaams-nationalis 
ten niet laten verdelen nu het 
in onze strijd voor ontvoogding 
kop af, kop aan zal gaan. Dus 
wat minder Antwerpse preten
tie en bij de West-Vlamingen 
ook niet te veel overdrijven. 

B.D.V. te Gent 

naar brugge 

Het arrondissementeel be
stuur van de Vlaamse Volksbe
weging Roeselare-Tielt, aange
sloten bij het Vlaams Aktle-
komitee West-Vlaanderen, heeft 
besloten. langs de pers om nog
maals al zijn leden tot een 
daadwerkelijke Vlaamse mede
werking op te roepen. 

We hopen dat het arrondisse
ment zeer talrijk zal vertegen

woordigd zijn op de toegelaten 
betoging te Brugge op morgen 
zondag 25 april 1971. 

Gezien de noodtoestand voor 
alle Vlamingen te Brussel 
komt deze betoging zeker niet 
te vroeg. Daarom moet deze be
toging ook slagen. 

Het gaat ons allen aan I 
Want niet alleen in lerlandj, 
Biafra, Zuid-Amerika of Pakfc 
stan worden volkeren verne
derd en gehaat, ook in het 
ghetto, dat Brussel heet leven 
ledere dag onder het democra. 
tisch masker van 300.000 tot 
400.000 verdrukte Vlamingen, 
die hun Vlaams zijn moeten 
verloochenen onder de hevige 
druk van de Vlaamshatende^ 
kapitalistische, francophone 
Brusselaars. 

Wij zijn moegetergd en roe
pen halt ! U ook ? 

Met Vlaamse groet, 
het arrondissementeel bestuin; 

De redaktle draagt geen vee" 
antwoordelijkheid voor de In
houd der gepubliceerde lezer»-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorttof 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseli- ge
voerd. 
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socialisten 
nemen te brussei 
de leiding 
van de verfransing 

Sinds 1830, het jaar waarin 
deze onzalige unitaire staat tot 
stand kwam, zijn de Brusselse 
gemeenten altijd bestuiu:d ge
worden door koalities van kato-
lieken, liberalen en socialisten. 
Him stelselmatige Franskiljon
se politiek heeft deze oude 
Vlaams-Brabantse stad omge
turnd tot een fransdolle, anti-
Vlaamse vesting. Maar nog al
tijd leeft een g r o t e g r o e p 
Vlaamse mensen binnen de mu
ren van deze bastaardstad, en 
dat is een doom in het oog van 
de racistische Franstaligen. In 
de hoop dat de verfransing van 
de laatste Vlamingen nóg vlug
ger zou verlopen, stemden zij 
onlangs massaal voor het FDF. 
Dit was op zijn beurt een prik
kel voor de Brusselse liberalen 
en ook voor de Vanden Boey-
nants-CVP-ers om het Fransta
lige radikalisme nog meer naar 
de ogen te kijken. Er ontstond 
tussen hen een ware wedloop in 
het nemen van verfransende 
initiatieven. De PVV-voorzitter 
Pierre Descamps kon in decem
ber jl de pluim op zijn Frans-
gezinde hoed steken de regering 
te hebben doen toegeven op de 
vervroegde invoering van de 
beruchte « liberté du père de 
familie ». Zijn werkelijke be
doelingen daarbij heeft hij 
klaar neergeschreven in zijn 
ophefmakende brief, die inmid
dels door de goede zorgen van 
onze VU-afdelingen zowat in 
gans Vlaanderen is bekend ge
worden. Maar het is niet enkel 
Descamps en zijn PVV-ers wel

ke op die wijze de doodsteek 
wilden toebrengen aan het 
Vlaams onderwijs te Brussel. 
Ook de officiële CVP-PSC-er 
van de hoofdstad, de barnumpo-
litieker Vanden Boeynants, 
heeft er zich terdege voor inge
zet. Dat wordt in de « Vlaam
se » CVP gemakshalve meestal 
verzwegen. En dat ook de Brus
selse « socialisten wat graag 
met de vlag van de « liberté du 
père de familie » zwaaien, heb
ben ze deze week nog maar eens 
bewezen : op een vergadering 
te St. Jans-Molenbeek besloten 
de gemeentelijke BSP-dictators 
Machtens, Simonet en hun « ka
meraden » op eigen boutje te
gen 1 september a.s. de « liber
té du père de familie » in te 
voeren. Zij zullen aan hun ge
meenteraden voorstellen de no
dige administratieve maatrege
len te treffen opdat op 1 sep
tember in de scholen op hun e;e-
meente geen cc taalverklarin-
gen » meer zouden kunnen ge-
akteerd worden. Dat zij zich 
daarmee resoluut tegen de taal
wet opstellen ? Zeker, maar het 
zal hun dierbare partijgenoot 
Harmegnies (Binnenlandse Za
ken) niet zijn die hen daarvoor 
op de vingers zal tikken ! Dat 
doet hij enkel maar als een 
Vlaams burgemeester alsSoens 
van Strombeek-Bever de taal
wetten naar de letter en de 
geest wil doen toepassen. 

En daarmee staan de « be
wegingsstrategen » van de 
Vlaamse CVP voor de zoveelste 
maal voor schut. Zij hebben er 

•^ r ^ 
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émkt 
Straks zullen de socialisten weer opstappen in hun 1 meistoeten, en de mond vol hehhen over de 
kleine man. Te Brussel neemt hun « com,ing-man » Simonet, beheerder van MBLE, ondertussen de 
leiding van het fransdolle front tegen de Vlaamse kleine man. 

zich, om Eyskens terwille te 
zijn, in december toe verbon
den de « liberté » vervroegd in 
te voeren. Zij deden dit, zo sus
ten ze de verontwaardigde Vla
mingen, slechts op voorwaarde 
dat te Brussel een volwaardig 
Vlaams scholennet vanaf de 
kinderkribbe zou zijn tot stand 
gebracht, op voorwaarde dat de 
« pariteit » in het Brusselse ag
glomeratiecollege werkelijkheid 
zou zijn, de culturele kommis
sie in werking zou zijn, stevige 
V l a a m s e federaties rond de 
hoofdstad gevormd, en patati 
en patata. Waar staan zij nu 
weer, de naïevelingen ? Geen 
zinnig mens gelooft dat het nog 
mogelijk is de werkelijke vrij
heid van het Vlaamse gezins
hoofd (zoals de Vlaamse kul-
tuurverenigingen het noemen) 

te realiseren in Brussel tegen 
september. Maar inmiddels zul
len de Franstaligen de vele mo
gelijkheden tot verfransing via 
hun « liberté du père de famil
ie » terdege weten uit te bui
ten. Zelfs al zou morgen de re
gering vallen, dan nog wordt 
die « liberté » een werkelijk
heid. Daar zullen de Brusselse 
socialistische en andere kleur-
politieke burgemeesters wel 
voor zorgen. 

De « Brusselse politiek » van 
deze CVP-BSP-regenng moet 
ook een bittere ervaring zijn 
voor hen die in de positieve in
breng van de « Rode Leeuwen » 
hebben geloofd. Twee van die 
« leeuwen », Fayat en Vermey-
len, zitten in de regering, maar 
zij slaan er ongeveer het figuur 
van de lui-geeuwende en ge

makzuchtige dierenkoning zo
als wij die in de zoo kunnen 
aantreffen. Die « Rode Leeu
wen » zullen trouwens goed op 
hun tellen moeten letten of zij 
dienen als pasmunt voor het 
koopje dat hun achtbare voor
zitter Leburton aan het voorbe
reiden is teneinde het zo be
geerde eerste-mmisterschap in 
de wacht te kunnen slepen. 

Waarmee nog maar eens be
wezen is dat Vlaanderen en de 
Vlaamse Brusselaars steeds 
maar het gelag betalen door de 
slechte oneindigheid van de 
« traditionele » partijpolitiek. 

Wanneer zullen de oprechte 
Vlaamsgezinden in die partijen 
eens inzien dat het de aller
hoogste tijd is om het roer om 
te gooien ? 

zwalpende regering 
(vervolg van blz 1) 

cvp weer unitair 

Het is een triestig feit dat deze rege-
ring-Eyskens op Vlaams gebied nog 
slechter is dan de vorige regering Van
den Boeynants. Deze Franstalige Brus
selaar met zijn overwegend Franstalige 
en franskiljonse partners vreesde de 
Vlaamse reaktie en bevroor de gemeen
schapsvraagstukken. 

De « Vlaming » Eyskens ontvroor ze 
in het nadeel van de Vlamingen. Hij re
kende op zijn Vlaams image om de 
Vlaamsgezinden een reeks nederlagen 
te laten slikken. 

Dit gemis aan Vlaams refleks bij de 
CVP laat zich de jongste twee jaar nog 
duidelijker voelen door een reaktionaire 
politiek op het gebied van de vleugel
vorming. Waar ze voor de verkiezing 
van 1968 spraken over de afzonderlijke 
partij, de CVP, beleven we het thans 
dat die Vlaamse vleugel duchtig gekort
wiekt werd. De PSC heeft de CVP weer 
in genade opgenomen sinds die door de 
grondwetsherziening de Vlaamse meer
derheid aan hen verkocht heeft. Ër 
wordt weer samen gekongresseerd en 
verbroederd — op onze kap — dat het 
een aard heeft. 

De Vlaamsgezinde CVP-ers, die er 
dan ook nog op rekenen dat — zoals 
voor de P W en de BSP — te Brussel 

twee lijsten zouden komen zijn er aan 
voor hun moeite. De heer Vanden Boey
nants, geklopt bij de Brusselse gemeen
teraadsverkiezingen, heeft zijn Unie 
voor de Toekomst van Brussel opgege
ven en is opnieuw PSC-er geworden. 
Hij zal de PSC-lijst te Brussel volgende 
verkiezingen aanvoeren met de heer 
Van Elslande, die de vrijheid van het 
gezinshoofd nog in geen 25 jaar zou toe
geven, braaf en slaafs in zijn kielzog, 
achter zich op de lijst. 

De CVP en zij alleen houdt daarom 
de noodzakelijke splitsing van de arron
dissementen Brussel en Halle-Vilvoorde 
tegen. Alleen omwille van Vanden 
Boeynants, die voor hen meer waard 
schijnt dan heel de Vlaamse volksge-
gemeenschap... Wat in naam van de 
CVP-flaminganten helaas allemaal 
straffeloos schijnt te mogen gebeuren. 

spiegelgevechten 

Het spreekt daarnaast ook vanzelf dat 
er voor Brussel eigenlijk geen ernstige 
oplossing mag komen. 

Wat was er eenvoudiger dan twee 
taalregisters : één voor de Vlamingen 
en één voor de Franstaligen ? Op de 
Vlaamse lijst al wie mt Vlaanderen in
geweken is of nog inwijkt, op de Franse 
lijst al wie uit Wallonië ingeweken is 
of nog inwijkt. De kinderen automatisch 
op dezelfde lijst als de vader. Voor de 

Brusselaars-van-oudsher de keuze. En 
voor het overige wijzigingen in de sub
nationaliteit mogelijk volgens een ge
lijkaardige regeling als voor de wijzi
ging van de nationaliteit. De Vlaamse 
ministers willen en durven er echter 
niet eens over praten ! Zij knoeien voort 
zoals voor de peutertuinen en voor de 
kinderdagverblijven, waar weer eens ou
de beloften hernieuwd worden, waar
van nog geen spoor van verwezenlijking 
te bespeuren valt. Geen enkele nieuwe 
peuterschool van de twintig die met 
Pasen zouden geopend worden. 

Op het vlak van de prijzenstijging 
zijn de partners anderzijds een schijn
gevecht van formaat bezig om de sin-
dikale verkiezingen te beïnvloeden. Men 
spreekt zelfs uit de biecht. De CVP-
kranten beschuldigen de socialisten Le
burton en Cools van steeds onverwachts, 
zonder voorkennis van de partners, hun 
ontwerpen op de regeringstafel te 
gooien. Het Vlaamse deel van het twee
koppig BSP-voorzitterschap antwoordt 
in Volksgazet met een aanval op minis
ter De Saeger, die altijd zuur ziet, altijd 
met ontslag dreigt en geregeld de mi
nisterraad met dichtslaande deur ver
laat. Een echt ongezellige vent, die Me-
chelaar ! 

Ondertussen lijdt iedereen onder de 
slechte BTW-politiek van de regering, 
vooral de kleine inkomens omdat de in-
deksaanpassing de stijgmg van de le

vensduurte niet weerspiegelt. De loon-
en weddetrekkenden zijn het kind van 
de rekening, terwijl de kleine zelfstan
digen met hun erbarmelijk sociaal sta
tuut nog verder gepluimd worden. 

Ondertussen laat de regering toe dat 
het gerecht landbouwers lastig valt om
wille van de 30 miljoen schade te Brus
sel, terwijl de schuldigen van de tien
tallen miljarden schade die de boeren 
de jongste twintig jaar geleden hebben 
door niemand lastig gevallen worden. 

De voorzitter van de Boerenbond, die 
wel alle schuld op Mansholt gooit, maar 
zelf evenveel schuld heeft, ontvlucht 
zelfs zijn verantwoordelijkheid en durft 
het debat voor de TV met medeschuldi
ge Mansholt niet aan. Wil de regering 
dat de boeren braaf blijven, dat ze dan 
de landbouwers een behoorlijk inkomen 
waarborgt zoals iedereen in plaats van 
ze te misleiden en uit te roeien. Ons 
land telt immers nog het geringst pro
cent boeren van alle EEG-landen. 

En ondertussen gaat de jaarlijkse 
diefstal van tientallen miljarden op de 
rug van de Vlaamse gemeenschap straf
feloos verder. Geen enkele Vlaamse mi
nister die roert. Zij zijn de beste hand
langers van de Franstalige rovers. 
Maar de kruik gaat zo lang te water 
tot ze breekt. De afrekening met de 
Vlaamse kiezers nadert. 

wim jorissen. 
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de marathon 
Ons blad wordt de donder

dagavond afgesloten, en bij
gevolg kunnen wij nog geen 
kommentaar brengen bij de 
« oplossing » die de regering 
vrijdag tijdens de zoveelste 
marathonzitting wil berei
ken voor de berg problemen 
die zich hebben opgestapeld. 
Wij vrezen maar één zaak nl 
dat « marathonloper » Eys-
kens, die kost wat kost zijn 
termijn wil uitdoen, er nog 
maar eens een globaal pak
ket zal van maken dat te ne
men of te laten is. En wij 
weten zo onderhand wel wat 
dit voor de Vlamingen bete
kent... Tenzij de Vlaamse 
ministers in de regering dan 
toch één ogenblikje reke
ning willen houden met de 
wensen van het volk dat zij 
hebben te vertegenwoordi
gen. 

wedren 
De Kempische en Luikse 

mijnwerkers staken om aan 
te dringen op spoedige toe
kenning van het pensioen na 
25 jaar ondergrondse arbeid. 
Deze keer met de zegen van 
de vakbonden, die midden in 
de sindikale verkiezingen 
natuurlijk geen risico ne
men. 

Over het principe zijn alle 
partners het eens, alleen 
niet over de financiering. 
Momenteel pogen ACV en 
ABVV elk voor zich de 
pluim op de hoed te steken. 
Alle eenheidsfronterij ten 
spijt gedragen ze zich als 
kat en hond. Het loopt zelfs 
op een wedloop tegen het 
uurwerk uit : het ACV 
praamt minister De Paepe 
tot een vlugge beslissing, 
het ABVV riep aijn leden
mijnwerkers en gepensio
neerden voor vandaag zater-
d*>.g te Bokrijk bijeen, om 
er nog eens luid de pensioen
eis te doen weergalmen. 
Volgende week kan het 
ABVV dan zeggen dat er 
slechts dank zij Bokrijk 
schot in de zaak kwam. 

Voor ons niet gelaten, als 
de mijnwerkers maar hun 
eis zien inwilligen. De sin
dikale kinderazie nemen 
onze kompels er met de 
de glimlach bij. 

sindikale 
verkiezingen... 

Volgende week beginnen 
de sindikale verkiezingen in 

de ondernemingen, die mi
nimum 150 personeelsleden 
tellen. Het gaat om de sa
menstelling van de onderne
mingsraden en veiligheids-
komitces. 

De programmas van de 
drie kleursindikaten ver
schillen weinig of niets van 
mekaar : arbeidskontrole, 
medebeheer en arbeiders-
medezeggenschap op rege-
ringsvlak. Van een fusie tus
sen de twee grootste sindi-
katen is voorlopig nog geen 
sprake, want het ACV wil 
zijn « kristelijk gezicht » 
nog behouden. Tweede oor
zaak van verwijdering : de 
prijsinkwisitie, die Cools 
wil invoeren en het ACV in 
verlegenheid brengrt, daar 
het CVP-establishment daar
van niet wil horen. 
Er is dus ondanks alle 
programmatische gelijkheid 
wel een zekere spanning 
tussen de twee grote sindi-
katen, die anderzijds één 
zelfde schrik hebben voor 
hun rumoerige basis, die 
van haar eerste wilde sta
king niet dood is gegaan. 
Deze ontevredenheid wordt 
te baat genomen door de 
kleine, neutrale vakbonden, 
die het sindikaal monopoli-
um van de kleursindikaten 
pogen te breken en door di
verse akties reeds bewezen, 
vat te hebben gekregen op 
de sindikale basis. Er is ten 
slotte nog een andere bewe
ging in gang geschoten, nl. 
deze van de infiltratie van 
sindikaal en politiek vrijer 
denkenden, die er in slagen 
zich in ondernemingsraden 
en veiligheidskomitees te 
laten verkiezen, zonder 
daarom banden te hebben 
met de kleurpartijen. Hun 
aantal is echter nog te ge
ring. 

...test voor 
parlements
verkiezingen ? 

In politieke kringen ziet 
men met belangstelling uit 
naar de resultaten van deze 
« eerste ronde ». Het ABVV 
speelde ten volle de kaart 
van de strenge prijsbeheer-
sing uit. Op de reaktie van 
het sindikaal kiezerspubliek 
op dit socialistisch pré-elek-
toraal maneuver zal de so
cialistische partijleiding on
getwijfeld haar verdere hou
ding afstemmen, partijlei
ding die dan toch vervroeg
de parlementsverkiezingen 
in haar taktiek en strategie 
blijkt in te kalkuleren. Een 

belangrijke ABVV - winst 
zou deze berekening kunnen 
bevestigen met alle politie
ke gevolgen vandien. 

stille wenk 

Mijnheer Born, voorzitter 
van de RTB-beheerraad, 
heeft een vermanend brief
je gekregen van regerings-
kommissaris Dumont die op 
het kabinet van minister 
Parisis zijn dagen slijt. Het 
ging over een serie uitzen
dingen die « pour et con-
tre » gedoopt werden en 
meer speciaal over een uit
zending die de fiskale frau
de tot onderwerp had. Wat 
de achtbare regeringskom-
missaris daarbij ergerde is 
het feit dat de meeste luis
teraars die in het program
ma tussenkwamen vadertje 
Staat zowat als de grootste 
dief en ontduiker beschouw
den. En, schrijft Dumont, 
wat de zaak nog verergert : 
deze uitzendingen schijnen 
systematisch gewijd te zijn 
aan problemen waarvoor de 
gemiddelde luisteraar bijna 
onvermijdelijk de PSC-mi-
nisters doet opdraaien En 
dus wordt « mon cher prési
dent » vriendelijk verzocht 
biezonder oplettend toe te 
zien op wat «een ondermij-
ningsmaneuver » schijnt te 
zijn. Voor het overige be
staat er in België geen cen
suur, zo wordt ons regelma
tig verzekerd,.. 

vrome wens 

De Vaste Kommissie voor 
Taaltoezieht heeft besloten 
dat de Henegouwse gemeen
te Flobecq (Vloesberg), 
waartoe het Vlaamse ge
hucht d'Hoppe door de 
schuld van de grote flamin
gant Jan Verroken is blij
ven behoren, alle medede
lingen aan het publiek twee
talig moet opstellen. Ook de 
straatnamen moeten er in 
het Frans én in het Neder
lands op de bordjes prijken, 
ïn Flobecq zullen ze eens 
hartelijk lachen om dat«be-
sluit ». In het Waalse land 
veegt men ilnmers zijn voe
ten aan alles wat door de 
taalwetten wordt opgelegd. 
Dat was altijd zo en een 
kind kon voorzien dat het 
door de taalwetgeving van 
1962-63 niet zou veranderen. 
Wie wil weten hoe het ter

zake ook in de streek Ko-
men-Moeskroen is gesteld 
(met zijn duizenden Vlamin
gen) moet er maar eens de 
reportagereeks van Johan 
Staes (« Gazet van Antwer
pen ») op nalezen... Wat 
d'Hoppe betreft was en is de 
enige juiste oplossing : aan
sluiting bij een aangrenzen
de Vlaamse gemeente. 

kikkers 

Het massale gebruik van 
bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw heeft het kikker-
bestand in onze lage landen 
zeer sterk uitgedund. Alsof 
dit nog niet genoeg was, 
worden die nuttige diertjes 
nu ook nog in toenemende 
mate belaagd door geldbe-
wuste kikkerjagers. Het is 
namelijk zo dat welvarend 
Vlaanderen zich steeds meer 
overgeeft aan culinaire ge
neugten. En aangezien kik-
kerbilletjes bij de kenners 
doorgaan voor een ware lek
kernij... 

Voor de kikkers is het nu 
de voortplantingstijd, dan 
komen de diertjes bijeen en 
bovendien zijn ze minder 
beweeglijk. En dies zijn de 
stropers er o.m. in de streek 
van Lokeren, Zele, Berlare, 
Uitbergen, Kalken en Destel-
bergen weer eens op uitge
trokken... Wie zei ook weer 
dat onze wereld ten onder 
gaat aan ongebreidelde geld
zucht ? 

droog kuchje 

Het Davidsfondskongres 
kreeg positieve kommenta-
ren in de Vlaamse pers, op 
één enkele uitzondering na : 
« Het Belang van Limburg ». 
In die provinciale krant 
heeft Hugo Camps de ge
legenheid te baat genomen 
om zich nog maar eens te 
doen opmerken als de blin
de goedprater van de rege-
ringspolitiek. En bijgevolg 
lag de scherpe, eerlijke taal 
van Derine te Leuven hem 
zwaar op de maag. Camps 
noemt het DF-bestuur «een 
Volksunieklubje » en de 
DF-voorzitter is « een spek-
takelman » en « een politie
ke sluipschutter ». « In 
plaats van de regering aan 
te moedigen en te felicite
ren voor haar grondige In
spanning op het stuk van 

het Nederlandtalig onder
wijs te Brussel » zegt Camps 
« staarde de DF-voorzitter 
zich blind op de datum van 
1 september, dag dat de vrij
heid van het gezinshoofd 
moet hersteld worden. Kort
om, het opgelaaide flamin
gantisme van het Davids-
fonds verspreidde veel 
zwarte rook waaraan de 
zelfbewuste en positief- in
gestelde Vlaming een droog 
kuchje moet overhouden ». 
Hij kreeg voor zijn opstel 
waarschijnlijk 10 op 10 van 
senator Leynen. 

opperbevel
hebber 

Sinds België bestaat is de 
opperbevelhebber van het 
leger steeds een Franstalige 
geweest. Eerlang gaat ge
neraal Franck op rust. Zal 
eindelijk van de gelegenheid 
gebruik gemaakt worden om 
een Vlaams opperbevelheb
ber te benoemen ? Dat is 
wat met name de Vlaamse 
officieren in Duitsland met 
aandrang vragen. Minister 
Segers krijgt de gelegenheid 
om — vóór deze regering 
valt — zijn gehavend Vlaams 
blazoen op te poetsen. Af
wachten nu of hij het inder
daad ook « doet ». 

geraards droom 

De Gentse burgemeester 
Geraard Van den Daele 
speelt al geruime tijd met 
de gedachte dat er een 
nieuw kanaal van Gent naar 
Temeuzen moet worden ge
graven, om de Gentse haven 
toegankelijk te maken voor 
schepen tot 125.000 ton. Deze 
week pakte het « Gentse 
dagblad » in grote opmaak 
uit met het nieuws dat er 
met de Nederlanders een 
akkoord was bereikt over 
een tracé dat ten Oosten 
van Zelzate op Belgisch 
grondgebied zou komen. Er 
ging in de streek van Ert-
velde en Assenede — waar 
men o.m. vreesde voor de 
vernietiging van het enig 
mooie krekengebied — een 
zucht van verlichting op. 
Wat voorbarig overigens, 
want de Nederlanders lie
ten inmiddels weten dat het 
met de « overeenkomst » 
nog lang niet zover staat 
als Geraard Van den Daele 
wel zou wensen. 

boemerangtlpoliek 
We speurden deze morgen een tikkeltje benauwd 

in de spiegel naar het gezicht, dat we met een sil-
verbleedje ontdeden van scheerschuim. Zagen wij 
er harteloos uit ? Waren de groeven van neusvleu
gel naar mondhoek het kenmerk van de gierigaard? 
Vertoonden we nog andere en wellicht duidelijker 
stigmata van egoïsme en mensenverachting ? 

Hoe we ook keken, we ontdekten alleen dat we 
al een hele tijd aan een kappersheurt toe waren. 
Van een Scrooge was er in onze spiegel niets te he
speuren, alhoewel we toch op dat ogenblik reeds 
zinnens waren om een gepeperd stukje te schrijven 
tegen Boemerang. 

Neem dus van onze spiegel aan, dat we hij het 
schrijven van dit stukje ontdaan waren van alle 
lagere bedoelingen en dat we allerminst bezig zijn, 
onszelf een alibi neer te pennen voor het feit dat 
we dit jaar geen frank spenderen aan Boemerang. 
Twee jaar geleden deden we dat wél. We deden 
zelfs meer : we trokken er op uit om vignetten te 
verkopen. Met een niet onaardig rezultaat overi
gens. Wellicht niet om Marva of Merckx te doen 
blozen, maar afijn, voor een gewoon mannetje uit 
het klootjesvolk deden we het niet slecht. 

Deze keer niets daarvan, geen stap de straat op 
en geen cent uit de beurs. We kennen een vereni
ging die zich uiterst deskundig en toegewijd inlaat 
met de zorg voor mentaal gehandikapte kinderen ; 
te krijgt rechtstreeks van ons dat wat we aan Boe
merang zouden gespendeerd hebben. Op ons moet 
het radio- en tv-cirkus niet rekenen. 

We behoren niet tot degenen die zich koesteren 
in de naïeve overtuiging « dat de staat alles moet 
doen ». We menen integendeel dat het meest so
ciaalvoelende en rechtvaardige bewind er niet 

onderuit kan om af en toe beroep te doen op de so
lidariteit. En zelfs indien we ons land zo zouden 
kunnen inrichten dat er nooit behoefte zou bestaan 
aan een liefdadige cent, dan blijft er nog de hele 
wijde wereld die nog lang niet zo ver is dat hij het 
kan doen zonder wat het hart geeft. We bedoelen 
kortom, dat we niet per definitie tegen liefdadig^ 
heid zijn. Wél tegen het woord, dat ons al te zeer 
herinnert aan spaarpotten met knikkende neger
kopjes, maar niet tegen de zaak an sich. 

En ach, we storen ons ook niet aan het feit dat 
nu al dagenlang iedere avond de heer Boudewijn I 
op het tv-scherm verschijnt, publiek liefdadigheid 
bedrijvend. Als we even boosaardig mogen wezen : 
we zijn republikeins genoeg om met enig leedver
maak te kijken naar wat is overgebleven van de 
godgezalfden. Betaalde vakantie in Zarauz, gelijk 
Jan en allemaal. Af en toe lintje knippen en mel-
kerijtje bezoeken. Sandwichman voor officiële lief
dadigheid. Hihihi. Nou ja, slecht betaald is het niet. 

We vinden er geen graten in, dat het wereldje 
van de kleinkunst op zijn achterste poten staat voor 
de tv-kamera's om ons te wijzen op de grrrote ver-
plich-tin-gen die we zouden hebben. Integendeel : 
we vinden het voor onze gemoedsrust en ons ze
nuwstelsel opperbest, dat een aantal van deze meis-
sies en knapen even ophouden met wat zij zingen 
noemen. Wat zij zeggen is daarom niet beter, maar 
het klinkt gelukkig minder luid. 

Wij hebben wél de pest aan de Boemerang-puhli-
citeit. Voor tienduizend frank heeft iedere firma 
blijkbaar het recht, met naam en toenaam via het 
kleine scherm gepromoveerd te worden. Ondanks 
het feit dat vooraf heilige eden waren gezworen : 
deze keer geen namen, ditmaal geen publiciteit. 
Sinds enkele dagen defileren ze over het glinste
rend raampje in onze huiskamer, de peedeegee^s 
van banken die louter liefdadige instellingen blij
ken te zijn, de beheerders van pantoffelfabrieken, 
geneverstokerijen, diepvriesbedrijven en ^arden-
worstdraaierijen. Enkele sekonden publiciteit aan 
een tarief dat zelfs de uitgevers van het Aankondir 
gingshlad voor Zoetenaaie zou doen schaterlachen. 

Smeets van Hasselt, tienduizend frank. Shoe-Postj 
twintigduizend frank. Agfa-Gevaert — een wereld-
koncern notahene — vijfentwintigduizend fr. Een 
scheet in een fles, zeggen ze aan ons kanten. Een 
lachsommetje dat nauwelijks volstaat om de wijri, 
de cognac en de sigaar te betalen op een zaken-
lunch van twee-drie beheerders. Maar méér dan 
voldoende om onderdanig begroet te worden door 
het Boemerangjongetje of de tv-maagd van dienst 
en om den lande voorgesteld te worden als h^ 
neusje van de liefdadigheidszalm. Of hoe je het o<^ 
noemen wilt... 

Een zeldzaam dieptepunt in deze platvloersheid 
werd bereikt door de achtbare heer Vanaudenhove 
en Van Diest, die zijn Shoe-Postscriptum kwam af-
dreunen voor de som van zegge en schrijve twintig-
duizend frank. Deze heer is jarenlang partijvoor
zitter geweest, minister, machtige man achter en 
voor alle mogelijke schermen, sinds onheugelijke 
tijden wonderwel geplaatst om de wetten te maken 
en te doen stemmen die het lot van de gehandikap-
ten zouden kunnen verlichten ook zónder liefdadig
heid. En zo'n heerschap krijgt voor zijn vlooienbe-
dragje een publiciteit, die hem kommercieel meer 
dan een kwartmiljoen waard moet zijn. 

En tenslotte de pariteit. Radio, tv, vedetten en 
liefdadigheidsloopjongens hebben goed te praten 
over de vrijgevige Vlaamse mensen, over de geken
de liefdadigheid van Vlaanderen. Als de centen 
moeten verdeeld worden, houdt Vlaanderen plots 
op te bestaan. Dan gaat het zoals gebruikelijk sinds 
de Luikenaar met het houten been de grosse caisse 
sloeg in de Stomme van Portici : er zijn twee ge
westen en ze krijgen ieder evenveel. Wat in goed 
Diets wil zeggen, dat wij eens te meer met onze 
zestig procent opdraaien voor de andere kant. 

Nee, van die kraan tappen wij niet meer. En we 
geven het u op een briefje : we staan niet alleen 
met onze mening. Let op de bedragen ! Onze pro-
nostiek is, dat de Boemerang terug gaat vallen op 
de kop die hem uitgekiend heeft. 

dio genes 



W»J - 24-4-71 

regering ran het dure leven 

Het partijbestuur van de Volksunie wijdde 
een uitgebreid onderzoek aan de sociaal-ekono-
mische toestand. 

Het partijbestuur drukt zijn bekommernis uit 
over de snelle stijging van de levensduurte die 
in werkelijkheid aanzienlijker is dan het offi
ciële indexcijfer zou laten vermoeden en vooral 
de gezinsbudgetten belast. 

Een doelmatige politiek van prijsbeheer sing 
is bijgevolg noodzakelijk. Deze prijsbeheersing 
kan evenwel niet bekomen worden door een 
brutale en dirigistische prijsblokkering, zoals 
aangekondigd door vice-premier Cools. 

De overheid moet zelf in de eerste plaats de 
overheidsgelden zuiniger beheren en de sektoren 
zoals de Ziekteverzekering met hun onverant
woorde en inflatieverwekkende stijgmg van de 
uitgaven eindelijk saneren. 

Inzake de onderhandelingen over de sociale 
programmatic meent het Partijbestuur van de 
Volksunie dat eerder zou moeten gestreefd wor
den voor verantwoorde aanpassingen van het 
rechtstreeks loon in tegenstelling tot de manipu
latie van de bijdragen voor het onrechtstreeks 
loon waarvan de weerslag op het gezinsinkomen 
vrij onbelangrijk zal zijn. 

SOCIAAL 
FEDERAAL 

algemeen 

vlaams kongres 

Het «Overlegcentrum van 
Vlaamse Verenigingen» waar
bij naast het Davidsfonds, Ver-
meylenfonds en Willemsfonds 
talrijke andere Vlaamse kultu-
rele verenigingen van diverse 
strekking zijn aangesloten, wil 
op zondag 13 juni te Brussel 
een algemeen Vlaams kongres 
organiseren. Het thema wordt : 
Brussel. Voorzitter Gerlo : 
«Brussel moet eindelijk een 
tweetalige stad worden, met 
of zonder goedkeuring van zijn 
burgemeesters. Een stad waar
in ook de Vlamingen zich moe
ten thuisvoelen. Het is onze be
doeling te demonstreren dat 
dit de wil is van de overgrote 
meerderheid der Vlamingen, 
om niet te zeggen van de eens
gezinde openbare mening in 
Vlaanderen.» 

Toen de Luikenaar Fer-
nand Dehousse onlangs als 
minister in Eyskens' rege
ringsploeg werd opgenomen, 
voorspelden wij dat de touw
trekkerij om de Voerstreek 
weldra weer zou beginnen. 
Het is zover. Deze week ont
ving hij op zijn kabinet te 
Brussel vier van de zes 

de komende verkiezingen 
«iie pluim op zijn hoed wil 
steken. Waar zitten nu eens 
te meer de mondhelden van 
de Vlaamse CVP die toch 
zo goed de Vlaamse belan
gen verdedigen, en de 
IS. Vlaamse » socialisten die 
nog altijd durven beweren 
dat zij van niemand lessen 

dehousse wil de voersfreek 
op zijn hoed steken 

Voerburgemeesters en lie' 
hen daar vertellen dat zi; 
aandrongen op een spoedige 
invoering van het « speciaal 
statuut » voor de streek da' 
hen werd beloofd 

Die belofte staat inder 
daad in het regeringsak 
koord. Het is een tijdbom 
met je dat de achtbare heei 
Vanden Boeynants daar des 
tijds in heeft achtergelaten, 
en waarmee ook de «Vlaam
se » CVP-ers en socialisten 
hun instemming betuigden. 
Bovendien beloofde premier 
Eyskens in de laatste fase 
van de grondwetsherziening 
nog eens uitdrukkelijk dat 
de Luikenaars hun zin zou
den krijgen. Het « speciaal 
statuut » komt erop neer dat 
de Vlaamse Voerstreek op
nieuw uit de provincie Lim
burg wordt losgemaakt, en 
rechtstreeks onder de be
voegdheid komt van de mi
nister van Binnenlandse Za
ken. Als dit een Waal is zo
als Harmegnies nu, weten 
wij meteen wat dat bete
kent : een tijdelijke over
gangsmaatregel vóór de de
finitieve « retour a Liège ». 
Wij kunnen het begrijpen 
dat de Wallingant Dehousse 
met alle middelen nog vóór 

in Vlaamsgezindheid hebben 
te ontvangen ? 

Het wordt echt een fraai 
lijstje dat de « doeners » 
straks aan de Vlaamse kie
zer zullen mogen voorleg
gen : het vrijwillig opgeven 
van de Vlaamse demokrati-
sche meerderheidspositie in 
in een staat die unitair blijft, 
partiteit in de regering en 
bij de verdeling van de kre
dieten, het prijsgeven van 
het aloude principe huistaal 
= onderwijstaal te Brussel 
de verkwanseling van de 
Voerstreek, enzomeer. In 
ruil voor wat ? 

''het davidsfonds kiest onomwonden 
voor de federale herinrichting van belgië li 

fvervolg van blz. 1) 
benaming men daarvoor ook 
wenst te gebruiken. Daarenbo
ven willen wij ervoor ijveren 
dat die federale omvorming 
zogauw mogelijk plaats heeft. 

geen halve maatregelen 

Af en toe roept men in dat 
Bovele andere problemen van 
sociale, ekonomische, universi
taire en scolaire aard op een 
oplossing wachten en het daar
om aangewezen is minder be
lang te hechten aan de staats
hervorming. Wij zijn eveneens 
de mening toegedaan dat de 
aangehaalde vraagstukken be-
kingrijk en dringend zijn. Maar 
fnist om die reden geloven wij 
diat halve maatregelen op ge
bied van de staatshervorming 
verderfelijk zijn. Hoe vlugger 
we het probleem van de 
staatsstruktuur hebben opge
lost, des te vrijer en intenser 
zullen we ons kunnen bezig
houden met de overige vraag
stukken die inderdaad onze 
volle aandacht verdienen. 

redden wat er te redden 
valt 

Hoewel we de jongste grond
wetsherziening niet als een 
heilzame oplossing beschouw
den hebben wij gemeend dat 
het Davidsfonds een positieve 
rol moest spelen door aan te 
sporen uit die grondwetsher
ziening het maximum te halen, 
m.a.w. te redden wat er te red
den viel. Het zou immers on
vruchtbaar zijn geweest nukkig 
en pruilend in een hoek te gaan 
zitten. We weten niet of deze 
zienswijze van het Davidsfonds 
terzake enige invloed heeft ge
had, maar het verheugt ons dat 
sedertdien de Volksunie diezelf
de realistische houding heeft 
aangenomen. Na de konstatatie 
dat de gTondwetsherziening 
voor Vlaanderen alles behalve 

een overwinning is geworden, 
schrijft de VU in haar voorstel 
tot overleg tussen de Vlaamse 
parlementsleden : «Het helpt 
evenwel niet, stil te blijven 
staan bij de verkeken kansen ». 
Dat is gezond realisme. 

dialoog tussen vlamingen 
noodzakelijk 

Het zojuist genoemd voorstel 
tot overleg brengt me tot een 
andere bedenking. Zoals in het 
verleden ijvert het DF steeds 
krachtdadig voor dialoog tus
sen Vlamingen van alle partij
en. Ik zeg met nadruk : van al
le partijen. In dit verband 
moet mij iets van het hart. 
Eenieder weet waar ik politiek 
sta ; naar aanleiding van mijn 
verkiezing tot voorzitter heb
ben sommigen daaraan wel 
voldoende publiciteit gegeven. 
Met des te meer vrijmoedig
heid kan ik hier vandaag mijn 
mening zeggen. Het gaat niet 
op, het politiek overleg te be
perken tot de z.g. nationale of 
traditionele parti.jen. Laten we 
het nog duidelijker stellen. 
Wanneer de PLP — na toch 
ook zeer lang een negatieve 
houding te hebben aangenomen 
ten opzichte van de grondwets
herziening — een voorstel deed, 
werd dit onmiddellijk als een 
belangrijk feit aangezien en 
werd er met de meeste voorko
mendheid onderhandeld. Wan
neer thans de Volksunie zich 
bereid verklaart een konstruk-
tieve politiek te voeren met het 
oog op de verdere uitwerking 
van de grondwetsherziening, is 
dat niet minder .belangrijk 
Daarom is het treurig dat be
paalde Vlaamse politici dade
lijk njet hebben gezegd. Dat 
noem ik een sisteem van twee 
maten en twee gewichten. 
Zulks bewijst meteen dat er 
in de Vlaamse samenwerking 
iets mank loopt. Voor ons 
spreekt het nochtans vanzelf 
dat uit Vlaams oogpunt de VU 
heel wat betrouwbaarder is 
dan de heer Descamps en zijn 
brievenschrijvende sekretares-
se... 

desnoods tussen cvp 
en vu alleen 

Wij hopen nog steeds dat de 
Vlaamse parlementsleden van 
alle partijen bereid zullen zijn 
tot samenspraak, zoals dat op 
voortreffelijke wijze geschiedt 
in het Overlegcentrum van 
Vlaamse verenigingen en o.m. 
tussen de drie Fondsen. Mocht 
dat helaas niet mogelijk blij
ken, dringen wij aan opdat het 
partieel gesprek tussen hen die 
daartoe bereid zijn, nl. CVP 
en Volksunie, alleszins plaats 
zou vinden. Alleen reeds we
gens het feit dat we leden uit 
beide partijen tellen is het nor
maal dat het DF dergelijk over
leg genegen is. Maar de hoofd
reden is dat in het belang van 
Vlaanderen die kans tot over
leg niet mag worden verkeken. 
Niemand heeft er trouwens 
voordeel bij dat de VU — na 
afwijzing van de uitgestoken 
hand — zou worden terugge
dreven naar een harde en ui
terst negatieve oppositie. 

brussel 

Het is evident dat in de eerst
komende tijd het vraagstuk 
Brussel centraal zal staan. Dat 
is ook de reden waarom een 
aparte sektie werd gewijd aan 
het thema : « Brussel na de 
grondwetsherziening ». De 
kernvraag is : wat wordt het 
tegen 1 september ? In het ex-
tranummer van DF-Medede-
lingen werd breedvoerig uiteen
gezet welke bezwaren wij heb
ben tegen een politiek die we 
als overijld beschouwen. Dat ga 
ik hier allemaal niet herhalen. 
Bondig gezegd, komt het erop 
aan te weten of tegen 1 sep
tember a.s. alle voorwaarden 
zullen vervuld zijn om de ech
te vrijheid van het gezinshoofd 
te verwezenlijken. Met echte 
vrijheid wordt bedoeld dat het 
Vlaams gezinshoofd in de 
Brusselse agglomeratie, vrij 
van sociologische druk, voor 
zijn kinderen het Vlaams on
derwijs kan kiezen. 

Vlaamse voorwaarden 

Om voor de Brusselse Vla
mingen die sociologische vrij
heid tot stand te brengen moe
ten twee voorwaarden worden 
vervuld : een degelijk scholen-
net en een politiek klimaat dat 
ertoe bijdraagt die scholen te 
vullen. 

Het is dus essentieel : 
1. dat de Vlamingen te Brussel 
beschikken over een voldoend 
aantal scholen die behoorlijk 
uitgerust zijn, van de kinder-
kribben af ; 
2. dat er nieuwe politieke struk-
turen komen die aan de Vlaam
se Brusselaars het gevoel ge
ven dat er in de hoofdstad iets 
veranderd is en dat zij dus 
zorgen voor de toekomst van 
hun kinderen door ze naar 
Vlaamse scholen te sturen. 

kan de regering haar 
beloften waarmaken ? 

De regering heeft ons verze
kerd dat beide voorwaarden 
tegen 1 september a.s. zullen 
vervuld zijn door de uitbouw 
van het Vlaamse scholennet en 
door de oprichting van een kul-
turele kommissie, van een bij
na paritair agglomeratiekollege 
en van sterke federaties van 
Vlaamse gemeenten rondom 
Brussel. Is het verbazend dat 
wij betwijfelen of we dit alles 
tegen die snel naderende da
tum, niet alleen op papier, 
maar ook als behoorlijk funk-
tionerende instellingen, zullen 
bezitten ? Aanvankelijk had de 
regering ook de stellige over
tuiging tegen 1 september klaar 
te komen met de agglomeraties 
en federaties voor het hele 
land. Sedertdien is gebleken 
dat het niet uitvoerbaar is. Zal 
men over enkele maanden niet 
tot hetzelfde besluit komen 
wat Brussel betreft ? 

Dan bestaat evenwel het ge
vaar dat men, om de belofte 
van de invoering van de vrij
heid van het gezinshoofd tegen 
1 september in te lossen, ons 
desnoods zal willen paaien met 
halve maatregelen. 

waarschuwing 

Wij wensen de Vlaamse m t 
nisters en parlementsleden 
plechtig te waarschuwen : in
dien het Vlaamse scholennet en 
de nieuwe politieke strukturen 
te Brussel een flop worden, is 
dat rampzalig voor de Vlaamse 
situatie in de hoofdstad, maar 
bovendien verliest gij dan in 
Vlaanderen elk krediet. Indien 
men u wil doen toegeven op 
halve maatregelen, vergeet dan 
niet dat noch het voortbestaan 
van de regering, noch het be
houd van welke partijeenheid 
ook dergelijke toegeving waard 
zijn. 

mijne heren, u kweekt 
extremisten ! 

Is dat stoute taal ^ Wie zal 
zich erover verwonderen dat in 
Vlaanderen het geduld en het 
vertrouwen opgebruikt zijn ? 
Als men ziet hoe de taalwetge
ving van 1963 werd gesabo
teerd, als men nagaat hoe de 
vaste taalkonimissie werd uit
gehold, als men konstateert hoe 
de vice-goeverneur van Bra
bant wordt tegengewerkt, als 
men nu reeds kan voorspellen 
dat in 1973 de 50/50-verhouding 
in de negentien Brusselse ge
meenten weer niet in orde zal 
zijn, als men kijkt naar de suk< 
keigang van de taalkaders in 
de ministeries, de parastatalo 
en wetenschappelijke instellin» 
gen, als men denkt aan de taai> 
toestanden in de Sabena, enzo» 
voorts, enzovoorts. Tot hen die 
voor dit alles aansprakelijk 
zijn, zeggen wij : mijne herein 
u kweekt extremisten, want op 
de duur is zelfs de meest ge» 
matigde en gemakzuchtige Vla» 
ming niet meer bereid in di^ 
mate met zich té laten sollen || 
eenmaal gaat u pijnlijk ontw» 
ken, zoals na de Bormsverkic^ 
zing in 1928. Dan kan men op^ 
nieuw schrijven, zoals toen i 
« Il faut que la Flandre, la vraie 
Flandre, se sente aimée ». 
Welnu, wij vragen niet een* 
liefde. Wij zouden reeds zeer 
tevreden zijn met rechtvaardig
heid ». 
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mo ew 
merelbeekse bevolkinp in het 

geweer voor het 
loatste stukje bos 

Uit de publikaties van de « Vlaamse Bosbouwvereniging » blijkt dat vooral de 
provincies Oost- en West-Vlaanderen uitermate bosarme gewesten zijn geworden. 
Niet te verwonderen dat daar steeds meer mensen op het standpunt zijn gaan 
Btaan dat het nu eindelijk eens uit moet zijn met de stelselmatige uitroeiing van 
wat nog rest aan groene oazen. Meu name in de bosarme omgeving van Gent is 
voor velen het behoud van de laatste bosrestanten belangrijker dan het aanleggen 
van nog een weg ten behoeve van het autoverkeer of de inplanting van een lo
kaal industrieterrein. Zo voert momenteel de bevolking van de Gentse randge
meente Merelbeke een intense strijd voor de vrijwaring van de « Vurtzak », een 
beboste plek van zo'n 20 a 25 ha, de allerlaatste op het grondgebied van deze snel
groeiende gemeente. Op gronden van de intercommunale « Veneco » is er een 
Industrieterrein gepland van ongeveer 17 ha, dat de vrijwel totale uitroeiing van 
het bos voor gevolg zal hebben. Talrijke particulieren en de voornaamste vereni-
ffingen va nde gemeente stuurden reeds protestbrieven naar de burgermeester en 
ook de geneesheren van Merelbeke zouden zich als één man hebben uitgesproken 
voor het integraal behoud van het natuurgebied « de Vurtzak ». Dokter Erik Van 
Renterghem stuurde een « open brief » aan alle gemeenteraadsleden, waaruit 
wij hieronder enkele uittreksels citeren. Zal het gemeentebestuur eindelijk de 
moed hebben om op een verkeerde beslissing, die enkele jaren geleden werd ge
nomen, terug te komen in het belang van de Merelbeekse gemeenschap ? 

Uit de « open brief » van dr. Van Renterghem : 

Wanneer nu overal inspanningen wor
den gedaan voor hoomplantingen, aan
leg van wandelhossen en gemeentehos-
een, en de slogan is « iedere gemeente 
zijn natuurreservaat », moet ik tot mijn 
groot spijt en verbittering vaststellen 
dat onze eens zo mooie gemeente Me
relbeke goed op weg is een hetonwoes-
tijn te worden, zonder enige rustige 
plaafs, waar de mens nog één kan zijn 
met de natuur. 

Beseft u dan niet dat de « Vurtzak » 
één ,geheel vormt en een echt natuur
reservaat is ? Vooral op gebied van flo
ra is dit hos gekend in heel Oosl^Vlaan-
deren. Het is een gehied waar tientallen 
meldzame planten groeien en bloeien. 

Daar ik zeer veel in deze hossen heb 
gewandeld en de flora hiervan heh be
studeerd, kan ik u hv. opnoemen : de 
Bosanemoon : u moet maar eens in de 
maand april daar wandelen als de hon
derdduizenden anemonen bloeien als 
tvitte sterretjes, het speenkruid, de hos-
xleutelbloem, de dotterbloem, de sala-
monszegel, de vogelmelk, de gele do-
vennetel (énige plaats in geheel Oost-
Vlaanderen waar deze in zo grote hoe
veelheid voorkomt !), de wilde hop, de 
kamperfoelie, het bosviooltje, het nagel-
kruid, het heksenkruid, de ratelaar, de 
nachtkoekoekshloem, het longkruid, de 
hrunel, het look-zonder-look, het zeld
zame rnuskuskruid, het uiterst zeldzame 
goudveil, de zeer zeldzame éénbes, het 
even rare dalkruid, de zelden voorko
mende gevlekte aronskelk, en vele tien
tallen andere. 

Bovendien is het geen uniform bos : 
er is beukenbos (helaas reeds tientallen 
homen geveld !), er is moerasbos en er 

is droog beuken-eikenhos, met elk hun 
typische vegetatie en fauna. Tientallen 
vogelsoorten horen hier thuis, ook roof
vogels komen hier nog voor. 

Uit hoofde van mijn beroep weet ik 
dat het jachtige leven van vele mensen 
uit onze streek getempeld wordt door 
een zondagse of zomerse wandeling in 
die streek. 

Door het vernietigen van die groen
zone door het geplande industriepark, 
wordt daardoor een oase van stilte en 
rust vernietigd voor de Kliniek St. Eli
sabeth (Caritas) van Melle en voor de 
kliniek Josephine Charlotte, het vroe
gere sanatorium, thans een kliniek voor 
zeer zware zieken en stervenden. 

Regelmatig kan men doorheen de bos
sen van de Vurtzak groepen patiënten 
zien wandelen. Het is u toch niet onbe
kend dat dit een noodzakelijk iets is 
voor dergelijke mensen in een rustige 
en kalme omgeving verzorgd te worden. 

De vele honderden m,ensen waarmee 
ik de laatse weken hierover gesproken 
heh, zijn alle bedroefd en verontwaar
digd. Niemand begrijpt dat ons gemeen
tebestuur dergelijke plannen wil ver
wezenlijken. Dit is geen vooruitgang, 
dit is achteruitgang ! 

Begrijpt dan toch dat u aan onze en 
aan de volgende generaties iets ont
neemt dat niet te herstellen is. 

Er is toch plaats genoeg in Merelbeke 
als we een « industriepark » willen heb
ben. 

Of leven we dan toch in het « Land 
der Dwazen ? ». 

1 

20 jaar vlaamse ziekenkas 
Het is zowat een tradit ie 

dat aan het 20-jarig bestaan 
van een vereniging of een 
organisatie niet zonder meer 
kan worden voorbijgegaan. 
Aan deze tradit ie willen ook 
wij geen afbreuk doen. 

Het ligt niet in onze be
doeling hier een loftrompet 
op te steken over de Vlaam
se Ziekenkas of haar verwe
zenlijkingen. Wij willen oot
moedig zijn. Wat we op die 
20 jaar hebben bereikt is 
niet om het over de daken 
uit te schreeuwen. De strijd 
is hard, en moeilijk geweest, 
de medewerking van onze 
Vlaamse mensen is niet 
steeds geweest wat we er 
van verwacht hadden. Het is 
echter wel een feit — dat is 
de meesten van U nu wel 
stilaan bekend — dat onze 
Vlaamse Ziekenkas sedert de 
20 jaren van haar bestaan, 
dan toch — spijts onbegrip 
soms, spijts . scepticisme, — 
is uitgegroeid tot een in 
Vlaanderen representatief 
organisme. De Vlaamse Zie
kenkas is in onze Vlaamse 
gemeenschap een begrip ge
worden. We zijn er ons wel 
van bewust — en wie zou 
het beter kunnen weten en 
beseffen dan wijzelf — dat 
nog niet alles volmaakt is. 
De perfektie is trouwens 
niet van deze wereld ! V7ij 
allen — beheerraad - bedien
den - medewerkers — doen 
echter ons best om de per
fektie te benaderen. U kunt 
ons daarbij helpen door uw 
morele steun, ja zelfs door 
opbouwende kritiek. 

Een beetje historiek lijkt 
ons bij deze gelegenheid niet 
misplaatst. Bij enkele men
sen — waaronder o.g. — rijp
te einde 1951 de idee om de 
vroeger opgerichte Onder
linge Hulpkas (steun aan 
door de repressie getroffen 
en behoeftige strijdgenoten) 
uit t e 'bouwen tot een eigen 
Vlaams ziekenfonds. Deze 
idee kreeg vastere vormen 
na kontaktname met het On
zijdig Verbond Antwerpen. 
Al dadelijk werd van s tar t 
gegaan onder de benaming 
Vlaamse Ziekenkas Opstan
ding, met een wervingsaktie 
om de noodzakelijke 50 le
den bijeen te krijgen tot het 
bekomen van officiële er
kenning. Deze werd een feit 
op 16 april 1952 zodat vanaf 
dan volop kon gewerkt wor
den. De moeilijkheden om 
de mensen te overtuigen wa
ren groot, doch we hielden 
vol, dank zij ook de inzet 
van onbaatzuchtige mede

werkers. Nog in datzelfde 
jaar werden kontakten ge
legd in Brussel, zodat de 
werking ook aldaar kon wor
den aangevat. Waar het bu
reel bij o.g. thuis was geves
tigd bleek alras de noodzaak 
naar een kantoor in Antwer
pen uit te zien, waarbij we 
iets geschikt vonden in de 
Koningsstraat, met één be
zoldigde bediende. En ere 
wie ere toekomt, die bedien
de in kwestie is de Zieken
kas t rouw gebleven en fun
geert thans als bureelhoofd 
op de ruime burelen weike 
sedert een 7-tal jaren be
t rokken worden op het Kip-
dorp, 50, te Antwerpen. Tus
sen Koningstraat en Kip-
dorp ligt een periode van 
bestendige groei en uitbouw, 
zodat de Vlaamse Zieken
kas (de nieuwe benaming 
welke inmiddels werd aan
genomen) thans beschikt 
over een uitgebreid net van 
afgevaardigden, bode's met 
eigen wagens (U kent ze 
wel, de 2 PK's met V.Z. em
bleem), een geschoold per
soneel en provinciale besten
dige secretariaten in Brussel 
en Hasselt. 

Een woord van dank gaat 
hierbij aan allen (we gaan 
geen namen noemen — de 
lijst zou te lang worden) 
welke geen tijd noch rust 
gespaard hebben om, dank 
zij hun persoonlijke inzet, 
de Vlaamse Ziekenkas uit te 
bouwen tot wat ze nu is. 

Wonderen werden niet 
verricht, er werd echter wel 
iets verwezenlijkt waarop 
wijzelf, en waarop de Vlaam
se gemeenschap, fier mag 
zijn. 

Bij deze viering rekenen 
wij op slechts één geschenk 
van U allen die nog niet bij 
ons staat : wordt lid. Aan 
leden hebben we nooit ge
noeg want ze zijn er nodig 
om aan de Vlaamse Zieken
kas nog een grotere repre
sentativiteit te geven. Wij 
rekenen op U allen. 

Tot slot nog dit : Komt 
met ons meevieren in Al-
feusdal Berchem/Antwerpen 
waar op 2 oktober een ju
bileumbal plaats heeft met 
medewerking van het orkest 
de Skycombo van André 
Coucke en het optreden van 
Kalinka. 

Afspraak dus 2-10-71 om 
gezamenlijk te delen in de 
vreugde van 20 jaar Vlaam
se ziekenkas ! 

j . lefroid, 
algemeen secretaris. 

kan dit u helpen ? 

ziekteverzekering voor zwaar gehandicapte 

kinderen van zelfstandige arbeiders 
Het koninklijk besluit van 20 juli 

1970, betreffende de ziekteverzekering 
voor mindervaliden, houdt een bepa
ling in die van groot belang is voor zelf
standigen met een zwaar gehandicapt 
kind waarvoor zij de verhoogde kinder
bijslag ontvangen. Zelfstandigen hebben 
ingevolge hun verplichte verzekering 
voor de geneeskundige zorgen enkel 
recht op tussenkomst voor de grote ri
sico's, en niet voor de gewone genees
kundige en farmaceutische zorgen, noch 
voor kinesitherapie en dergelijke, ten
zij zij hiertoe als vrijwillig verzekerde 
bijdragen betalen aan hun ziekenfonds. 

Het koninklijk besluit van 20 juli 
1970 bepaalt dat zij hun gehandicapt 
kind voor de verplichte verzekering 
kunnen aansluiten in het stelsel van de 
mindervaliden voor de zorgen die niet 
vergoed worden langs hun verplichte 
verzekering voor zelfstandigen. 

De terugbetaling van de zorgen ge
beurt tegen de gewone tarieven. Is het 
gezinshoofd echter zelf invalide, gepen

sioneerd of weduwe, dan hebben zij 
recht op de zogezegde kosteloze zorgen. 

Voor de kinderen beneden de veertien 
jaar moet geen afzonderlijke bijdrage 
betaald worden. Hun inschrijving kan 
zonder meer gebeuren wanneer het be
wijs geleverd wordt dat zij gerechtigd 
zijn op de verhoogde kinderbijslag voor 
gehandicapte kinderen. 

Voor de kinderen van veertien jaar 
en ouder is de bijdrage op 100 fr. per 
maand vastgesteld. 

Om in aanmerking te komen moet de 
« Dienst voor Geneeskundige Controle 
van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering », Belliard-
straat 93, 1040 Brussel, worden gevraagd 
om de werkonbekwaamheid van het 
kind vast te stellen, in de zin van de 
wet op de ziekteverzekering. 

Met het bewijs dat door deze dienst 
geleverd wordt, kan de inschrijving ge
beuren bij het ziekenfonds waarbij de 
zelfstandige is aangesloten. 
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borms 

Duizenden ingetogen Vlamingen brachten vorige zondag te Merksem een piëteitsvolle hulde aan de 
edele figuur van dr. August Borms, die op 12 april 1946 uit Belgische wraakzucht werd ter dood ge
bracht. Een duister « kontaktkomitee van patriottische verenigingen » is er — ondanks een provo
cerende mededeling — niet in geslaagd de rouwhulde ook maar enigszins te verstoren. 

Gij zijt mij vreemd geweest, vermetele oude vriend, 
maar dat gij Neerlands vaan manmoedig heht gediend 
dat weet ik niettemin zoals 't eenieder weet, 
die nu, in dit ons Land, zijn brood in schaamte eet. 

Voor rechters-soldeniers, beroepen door de Staat, 
is het u dan vergaan zooals het dapperen gaat. 
En de Regent keek toe, stilzwijgend, onverstoord, 
maar nam zijn pen niet op voor 't schrijven van één woordL 

Uw gratie lag gereed voor 't buigen van uw nek, 
voor 't beven van uw lip, voor 't eten van uw drek. 
Goddank, gij hebt dat tuig misprijzend genegeerd 
en noch uw dierbaar volk noch uwe naam onteerd. 

Dat kon, dat wilde of dorst men niet verstaan. 
Men riep het peleton en 't peleton trad aan. 
Maar dat het salvo, dat finaal is losgebrand, 
ons allen heeft geraakt, dat voelt heel Vlaanderland. 

En dat geen enkele stem tot u is opgegaan 
toen ieder in zijn geest u voor die muur zag staan. 
De Paus heeft niet geroerd, wij allen zwegen stil 
als was die snoode daad des Heeren eigen wil. 

Een ieder zwoer bij God : «Ik heb hem niet gekend, 
die oude, door de pest geslagen krukkenvent». 
O lafheid ongehoord, o niet te delgen schand, 
waarvan 't infame merk ons op het voorhoofd brandt. 

Nog glom een laatste sprank : Oranje's vrome telg 
verheft des Zwijgers stem en schut die stoere Belg. 
Uw nood, helaas, drong niet tot in de troonzaal door, 
wie eenmaal is gedoemd vindt nergens meer gehoor. 

Al werd uw oude romp in allerijl vermoord, 
de echo van uw stem wordt door geen schot gesmoord. 
En wat van u resteert, wordt éénmaal, naar de Wet 
van Vlaanderens eergevoel met staatsie bijgezet. 

Voorop de Kardinaal, gedost in vol ornaat, 
herzegend en verkist zijt gij zijn kameraad. 
Hij zal, na 't eersaluut, liturgisch henengaan; 
en zo heeft dan het Land postuum zijn plicht gedaan. 

Opdracht : 
Gij dacht, o lijdzaam volk, dat 't gruwelijk getij 
der oude tyrannic voor immer was voorbij. 
Weet nu dan dat uw stem door niemand ivordt aanhoord, 
zoolang gij stamelend bidt of bedelt bi] de poort, 

Willem Elsschot, 
Antwerpen 1947. 

wij in nederland 

de nieuwe regering... op papier! 
(jeeveedee) Tien dagen vóór de verkiezing van een nieuw parlement 

(Tweede Kamer) is in de Nederlandse politiek een totaal nieuw element 
ingevoerd : de alternatieve ministerslijst. Getrouw aan haar belofte pre
senteerde de zogeheten progressieve kombinatie van socialisten, demokra-
ten en radikalen namelijk het kabinet dat het land zou moeten gaan rege
ren wanneer deze drie partijen de stembusslag van woensdag 28 april 
zouden winnen. Zestien ministers en acht onderministers, allen nu reeds 
met naam èn portefeuille aangeduid, vormen het team dat volgens de pro
gressieven « bereid en in staat is » het regeringsprogramma uit te voeren 
dat diezelfde progressieven hebben opgesteld. 

De meeste politieke kommenta-
toren in Nederland hebben de al
ternatieve ministersploeg die on
der leiding staat van de Amster
damse drs Joop den Uyl (oud-mi-
nister van Ekonomisehe Zaken), 
een « schaduwkabinet » genoemd. 
Dit naar analogie van het Engelse 
model waar de oppositie eveneens 
opereert met een groep schaduw-
ministers die de zittende regering 
hinderlijk volgen en zelfs als zo
danig erkend worden, met een 
staatstoelage en al. De formateurs 
van het Nederlandse alternatieve 
kabinet wensen echter zó ver niet 
te gaan. « Als wij de meerderheid 
niet halen of er niet in slagen een 
minderheidskabinet te vormen », 
zo zei Den Uyl, « gaat ons alter
natieve kabinet uiteen. Het zullen 
dan weer gewoon de frakties zijn 
die in de Tweede Kamer namens 
onze drie partijen en namens de 
kiezers zullen optreden ». 

simplificatie 
van links-rechts 

Dat dit laatste het geval zal 
zijn, is vrij waarschijnlijk. Zoals 
we immers reeds eerder in dit 
blad schreven, is het menselijker

wijze gesproken uitgesloten dat 
de progressieve kombinatie de 
meerderheid in het parlement zal 
veroveren. Haar achterstand in ze
teltal IS immers in de huidige Ka
mer zodanig dat de regeringspar
tijen (kristelijke partijen plus li
beralen) niet met één klap kun
nen worden verslagen. Ook een 
progressief minderheidskabinet 
ligt niet in de lijn der verwachtin
gen. De kristelijke partijen met 
hun vooral in protestantse kring 
zeer getrouwe aanhang zouden 
dan zoveel veren moeten laten dat 
werkelijk van een « atoomexplo
sie » in de Nederlandse politiek 
gesproken zou moeten worden. 

De vraag rijst dan meteen wel
ke betekenis gehecht moet worden 
aan het alternatieve kabinet dat 
met zoveel aplomb in de publici
teit werd gebracht. Het is zeer ze
ker de uiterste consequentie van 
de opvatting die aan progressieve 
kant leeft, namelijk dat de tijd 
rijp is voor een twee-blokken-sys-
teem in Nederland. Voor het ge
mak wordt door de aanhangers 
van Den Uyl gesteld dat er slechts 
links en rechts bestaat en dat 
daarom het alternatieve kabinet 
de enige mogelijkheid vormt te
genover een rechtse regerings

ploeg. Wie ook maar iets afweet 
van de verhoudingen in het land, 
weet dat dit een gesimplificeerde 
tegenstelling is. Natuurlijk is er 
een onderscheid tussen vooruit-
strevenden en meer behoudenden, 
maar het feit dat liefst 28 partij
en aan de komende verkiezingen 
zullen deelnemen, wijst al uit dat 
men de zaken wat genuanceerder 
zou dienen te bekijken. 

Aan linkse zijde bij voorbeeld 
staan altijd nog de pacifistische 
socialisten (PSP) en de kommu-
nisten die samen wellicht goed 
zijn voor tien kamerzetels, maar 
die niet aan het progressieve ver
bond (mogen) meedoen. Rechts 
kan men evenmin de kleinere pro
testantse partijen en de overblijf
sels van de Boerenpartij zomaar 
geheel wegvagen, terwijl het bo
vendien de vraag is welke positie 
de Demokratische Socialisten van 
Drees junior gaan kiezen. Zullen 
deze afgescheidenen van de socia
listische moederpartij, als het erop 
aankomt, de zogeheten linkerzijde 
kiezen of zullen zij zich aan de 
zijde van de konfessionelen op
stellen ? Waarbij dan ook nog eens 
bedacht moet worden dat de de-
mokraten (D'66) een heilige af
schuw hebben van een begrip als 
« links » en alleen maar met de so
cialisten in de slag zijn gegaan om 
de al jaren besproken « Grote 
Volkspartij » te kunnen oprichten. 
Kortom, men kan wel trachten de 
indruk te wekken dat het in Ne
derland louter tussen links en 
rechts gaat, de werkelijkheid ligt 
wel even anders ! 

bekwame figuren 

Intussen laten de progressieven 
met hun alternatieve kabinet wel 
zien dat er aan hun kant voldoen
de figuren zijn die de wacht zou

den kunnen aflossen. Den Uyl zelf 
is ongetwijfeld een politicus van 
formaat, een roan die zijn zaakjes 
kent, een geducht onderhande
laar, een man die zich in het ver
leden heeft doen kennen als een 
bekwaam bestuurder. Ook de 
kwaliteiten van een man als prof. 
V o n d e l i n g (oud-minister van 
Landbouw en van Financiën), drs 
Ed van Thijn en prof. De Galan, 
om maar enkele namen uit de 
voorgestelde ministersploeg te 
noemen, zullen door niemand be
streden worden. Daar staan dan 
wel enkele figuren tegenover van 
wie men zich afvraagt of zij inr 
derdaad wel « ministeriabel » zijn, 
maar dezelfde twijfel heeft men 
in het verleden zo vaak moeten 
hebben wanneer na maandenlang 
onderhandelen tenslotte een rege
ring uit de bus kwam. In elk ge
val biedt de alternatieve ploeg, 
globaal genomen, een beeld dat bij 
een deel van het kiezersvolk ver
trouwen inboezemt. En uiteinde
lijk is het de progressieven daar
om in deze laatste dagen vóór de 
verkiezingsdag begonnen ! 

Wel zijn er veel bezwaren gere
zen tegen de wijze waarop het 
« schaduwkabinet » tot stand is 
gekomen. Terwijl het juist de so
cialisten en de D'66-ers (Van 
Mierlo !) waren die de laatste ja
ren pleitten voor meer openheid, 
kwam him alternatieve regering 
geheel binnenskamers in het diep
ste geheim tot stand. Daarmee 
vervielen zij in de fout die zij hun 
tegenstanders voortdurend hebben 
verweten. 

Omdat deze schijnregering toch 
niet in werkelijkheid aan bod zal 
komen, zullen we er maar niet te 
zwaar aan tillen. Maar dat de pro
gressieven de kans hebben gemist 
om één van hun zogezegde grond
principes nu eens in de praktijk te 
brengen, staat voor ons vast. 
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bangia desj 

Het Part i jbestuur van de Volksunie stelt met ontsteltenis vast dat de bur
gerbevolking van Bengalen het slachtoffer is geworden van het streven naar 
politieke onafhankelijkheid van Oost-Pakistan. 

Het Part i jbestuur van de Volksunie constateert dat de UNO andermaal — 
zoals in Biafra — niet is tussengekomen om het geweld en de vervolging van 
een volk te voorkomen. 

Het Part i jbestuur eist van de Belgische regering dat ze op internationaal 
vlak de nodige maatregelen zou eisen teneinde de burgerbevolking afdoend 
te beschermen en dat eindelijk zou worden overgegaan tot de opstelling en 
de goedkeuring van een Handvest voor de rechten der volkeren. 

laaievenwicht in dosz... 

Uit het antwoord van de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking op vraag 
van kamerlid De Facq blijkt dat er in 
(de Dienst voor Overzeese Sociale Zeker-
i ieid (D.O.S.Z.) slechts 61 ambtenaren 
,op de Nederlandse taalrol zijn inge-
iBchreven tegenover niet minder dan 156 
'«p de Franse taalrol ! De benoemingen 
,«ijn gebeurd volgens de criteria bepaald 
door een koninklijk besluit van 30 no-
•vember 1966 ter uitvoering van de wet 
-van 18 juli 1966 ter uitvoering van de 
•wet van 1966. De (Waalse) minister er
kent dat bij de D.O.S.Z. nog geen orga
n iek kader werd opgericht en « ipso fac
to dus ook geen taaikader ». Hij besluit 
€ dat de ten dien einde ingediende voor-
Btellen (taalkaders nvdr) thans voor de 
bevoegde ministeriële departementen in 
studie worden genomen ». 

Zoals de overgrote meerderheid van 
ide Belgische ministeriële departemen
ten heeft ook Ontwikkelingssamenwer-
kmg enorm veel tijd nodig voor de stu
die ter oprichting van taalkaders. 

Hoe lang zullen de Vlamingen zich 
me t deze doodversleten « studies » nog 
laten paaien ? Antwoord : zolang ze nog 
vertrouwen stellen in « overwinnende », 
€ sociaal bewogen » en « vrijheidslie
vende » kleurpartijen. 

splitsing der diensten, 
wanneer ? 

Bij vonnis van 2 maar t 1971 heeft de 
Raad van State een signalement over 
een Nederlandstalige ondergeschikte 
door een Franstalige overste nietig ver
klaard. Daaruit trekt kamerlid Wouters 
die zich ter zake tot minister Harmeg-
nies (Binnenlandse Zaken) richt, het 
besluit dat dit vonnis ieder ambtenaar 
he t recht geeft zijn zaken rechtstreeks 
door zijn overste te zien behandelen 
zonder daarbij de tussenkomst van ver
talers in te roepen. Daaruit vloeit voort 
dat op grond van de taalwetten van 1963 
de taalkaders in rijksdiensten en gelijk
gestelde diensten niet alleen horizontaal 
(taalevenwicht op elk échelon) doch 
ook vertikaal moeten worden verzekerd 
(alle ambtenaren van een zelfde taalrol 
horen in een zelfde taaikader thuis en 
hun hiërarchische oversten, moeten tot 
de zelfde taalrol behoren, indien ze nog 
effektief hun gezag op hun onderge
schikten willen uitoefenen). Praktisch 
komt het arrest hierop neer dat de split
sing van de diensten, waarop reeds zo 
lang werd aangedrongen, onafwendbaar 
wordt. 

Kamerlid Wouters vroeg welke prak-
' tische gevolgen de regering uit dit von
nis zou trekken. De minister kon hem 
binnen de gestelde termijn niet ant
woorden. Hij « studeert » immers zoals 
al zijn kollega's als het om taalkaders 
gaat, tenzij hij middelen beraamt om 
bvb. een burgemeester Soens te lijf te 
gaan. Op 11 juli a.s. duren die ministe
riële studies reeds acht jaar (Hertogin-
nedal juli 1963)... 

natuurbescherming I 

Langs de cpoorwegberm tussen Je t te 
«n Laken werd in opdracht van het mi-
,«iisterie van Verkeer de natuurlijke be-
jgroeiing over ettelijke honderden me
t e r s weggenomen. En niet meer vervan
gen zodat daar nu een reusachtige kale 
plek « prijkt », niet langer bevolkt door 
kleine — en nuttige — dieren, een de
solaat uitzicht op de grauwe achterbuur
ten en afval. 

Waarom, zo vraagt kamerlid De Facq, 
geen voorlopige aanplanting, een vleug
je groen in deze grauwe buurt, dus een 
iBtukje natuur herstellen. 

Bertrand, minister van Verkeer, be
antwoordde deze vraag niet eens, net zo 
min als hij tijd vond om een tweede 
vraag v.h. zelfde kamerlid (verbod van 
overvliegen van ons grondgebied door 
supersonische vliegtuigen, reeds in ja
nuari 1968 door senator Jorissen ge
vraagd) te beantwoorden. Aan Jorissen 
antwoordde Bertrand toen, « dat de zaak 
werd onderzocht ». Tot nog wordt ze 
blijkbaar nog steeds onderzocht... 

schadelijke wasmiddelen 

Momenteel is een onderzoek aan de 
gang om de al dan niet schadelijkheid 
van sommige sterk gepropageerde was
middelen op de Belgische markt na te 
gaan. Dit onderzoek gebeurt in de Ver
enigde Staten. De Hogere Gtezondheids-
raad zal zijn advies op de resultaten van 
dat onderzoek afstemmen. Aldus het 
antwoord van de minister van Volksge
zondheid op een vraag van kamerlid 
Van Steenkiste, die ook had gevraagd 
of het ministerie over de nodige kaders, 

in de kamer 

p a r l e m e n t a i r e 

Vooralsnog ligt Gaston Eyskens' 
pad niet met rozen bezaaid. Er 
zijn een paar gapende valkuilen 
en verraderli jke voetklemmen 
waarlangs hij met kleine omzich
tige pasjes voetstoots zal omheen 
proberen te komen, en ook nog 
hindernissen die hij moeizaam zal 
moeten nemen. Vandaag woens
dag begint het reeds met een zwa
re inleidende vergadering om vri j 
dag te worden gevolgd door een 
marathonzit t ing waarop de beslis
singen dienen getroffen. Er is 
vooreerst het voorstel betreffende 
de prijsbeheersing van vice-pre
mier en minister van Economische 
Zaken Cools. Verschillende versies 
zijn hierover in omloop, en naar
gelang de hoek van waarui t de 
commentaar komt, is het voorstel 
heilzaam of verderfelijk. De BSP 
zal er manmoedig voor vechten, 
zei Van Eynde krijgshaftig voor 
de radio op zijn bekende overtui
gende toon. Bertje Van Hoorick 
liet dreigend horen dat de zaak 
er móést doorkomen, zoniet was 
de plaats van de BSP niet meer 
in de regering. De bonzen uit het 
economisch leven brandmerken 
het als een aanslag op de onder
neming zelf en de behoudende 
pers noemde het als één der er
barmelijkste voorstellen die ooit 
het licht zagen. Er is nog het nieu
we ontwerp over de agglomeraties 
en federaties waar men de schijn 
moet verwekken nieuwe bestuurs
vormen in te voeren en toch de 
oude voorrechten van de gemeen
telijke potentaten ongerept te la
ten, en waar 'n stekelig hoofdstuk 
over Brussel moet in voorkomen. 
Er zijn de peutertuinen en de 
kleuterscholen in Brussel. Er is 
de houding van de nieuwbakken 
Waalse minister van (gemeen
schapsbetrekkingen, die aan de 
CVP de rekening aanbiedt voor 
haar lichtzinnige toegeving betref
fende het statuut van de Voer. 
Eyskens zal tenvolle zijn politieke 
goochelaarstalenten moeten aan
wenden om beurtelijks een troef-
kaar t uit het hoopje en uit 
zijn mouw te halen om de beide 

wettelijke bevoegdheden en begroting 
beschikt om deze voor de volksgezond
heid toch wel essentiële taak te vervul
len. Op deze laatste vraag antwoordde 
de minister bevestigend, met dien ver
stande dat hij toegeeft dat de daartoe 
beschikbare kaders en diensten, gezien 
hun uitgebreide taak een uitbreiding en 
een aanpassing van hun begroting be
hoeven. 

Door de vraag van ons kamerl id werd 
alvast de aandacht van de minister op 
een dringend probleem gevestigd, nl. 
dat van de aanpassing der voorziene en 
blijkbaar veel te bescheiden opgevatte 
beschermingsdiensten. 

« natuurbescherming » il 
n ^ h 
r Kamerl id De Facq vernam dat on- !• 
i- langs jagers, blijkbaar met toestem- "v 
^ ming van de Administrat ie van Waters d 
^ en Bossen, de wilde-eendenstand van fc 
•̂  de Koningsvijvers te Hoeilaart in het 
e Zoniënwoud omzeggens volledig hebben 

uitgeroeid. Dit gebeurt op het zelfde 
ogenblik dat de zelfde diensten in het ^ 
kader van het Europees Natuurbescher
mingsjaar een bijzondere inspanning 

g willen doen om het Zoniënwoud beter z 
(j bekend te maken bij de jeugd ! Tevens ^ 
;. werd in dit zelfde bosgebied een ge- ^ 
e deelte voorbehouden voor het « houden v 

van allerlei oefeningen » wat eveneens h 
;- schade aan fauna en flora zal veroor- h 
n zaken. I 
•t Ons kamerlid sinjaleerde deze erger- b 
!- lijke incidenten via een par lementaire t 
d vraag aan de heer Héger, minister van r 
d Landbouw, met de opmerking dat de i 
;, jeugd de houding van de betrokken ad- 1 

k r a b b e l s 

regeringspartners te winnen voor 
het gehele pakket. 

In de Kamer is de begroting 
van PTT aan de orde. Minister 
Anseele luistert verveeld en knor
rig, als steeds, naar de sprekers. 
Luc Vansteenkiste hekelt het per
soneelsbeleid van de minister. Hij 
verbaast er zich over dat sommig-
ge kandidaten steeds in het exa
men zakten toen zij lid waren 
van een bepaalde vakbond en 
slaagden als zij bij de concur
rerende vakbond waren aange
sloten. Zou het waar zijn dat door 
de tweede vakbond het codewoord 
werd verklapt ? Spreker komt op 
voor nieuwe sorteercentra en ver
dere decentralisering. Hij wil van 
de minister vernemen met hoe
veel procent de lonen bij de regie 
van telegraaf en telefoon zijn op
gelopen, om ze te vergelijken met 
de stijging in het privé-bedrijf. 

Hector Goemans handelt voor
eerst over het gebouwenprobleem. 
Vooral te Antwerpen is de toe
stand onhoudbaar. Het personeel 
is er verplicht te werken in onge-
2X>nde lokalen die vochtig en toch
tig zijn, en waar de lucht verpest 
wordt door de uitlaatgassen van 
de auto's die in- en uitrijden. Spre
ker wijst op de lage lonen in ver
gelijking met het privéberijf, en 
stipt daarbij nog aan dat soms ook 
zaterdags en zondags dient ge
werkt. Spreker geeft de politieke 
vakbonden een veeg uit de pan, 
en betoogt dat tal van misstanden 
te wijten zijn aan hun monopo
liepositie. Hij klaagt ook de slor
dige bestelling van « Wij » aan. 

Bij de bespreking van het Uni
versitair Centrum Limburg zijn 
de « minzame » Limburgers, zoals 
Harmei ze eens met een minder 
fraaie bedoeling heeft genoemd, 
aan het bakkeleien gegaan. De 
Volksunie heeft amendementen 
ingediend om in bepaalde leem
ten te voorzien. De Limburgse 
CVP-ers meenden hierover ont
stemd te moeten doen en verwe
ten de indieners de Limburgse so
lidariteit te hébben getorpedeerd. 
De PVV-er Colla, een struise vee-

ng ministratie slechts als dubbelzinnig 
ld- kan bestempelen en met de vraag, he t 
nl- Zoniënwoud eens en voorgoed als een 
de echt natuurreservaat af te bakenen en 
sr- te behandelen. 
oe In zijn antwoord moest de minis ter 
Gn de feiten toegeven, al poogde hij het 
^^ aantal gedode dieren te minimaliseren 
^^' en de vrijgave voor de « olimpische 

paardensport » (het gaat om oefeningen 
"'^'^ met het oog op de a.s. olimpische spelen 
°P te Munchen) slechts als tijdelijk voor 
^ • te stellen.. Ook al belooft de minister 
^^ dat in de toekomst dergelijke slaoht-

part i jen onder de wildstand zullen 
voorkomen worden, het incident be
wijst duidelijk hoe oppervlakkig en on
oordeelkundig van officiële zijde me t 
het steeds slinkend natuurschoon in ons 

)n- land wordt omgesprongen. Speelt soms 
m- voor sommige Waaltjes ook het feit mee 
;rs dat het « slechts » om een « Vlaams 
an bos » gaat ?... 
iet 

^ splitsing der diensten, 
jg^ waanneer ? 

er-
ng Senator Jorissen r icht te zich met de 
ter zelfde vraag tot de eerste-minister en 
•ns kreeg wél een antwoord. Eyskens ver
ge- kiest de officiële rechtspraak af te 
en wachten, die zal ontstaan door het ver-
!ns haal dat het Verbond van Vlaams Over-
or- heidspersoneel heeft ingesteld bij de 

Raad van State tegen drie koninklijke 
er- besluiten betreffende vaststelling van 
ire taalkaders. Normaal zou dit nieuw ap-
an rest o.a. de tesis moeten bevestigen, die 
de in het eerste arrest ter zake tot ui t ing 
ld- kwam. (zie vraag kamerl id Wouters) . 

arts, op wiens minzaamheid door 
jarenlange omgang met zijn pa
tiënten, duidelijk sleet is geko
men, zei dat de Volksunie haar 
woord had gebroken, en dat hij , 
in tegenstelling met deze laakbare 
houding, zijn woord wél gestand 
zou doen. Evrard Raskin toonde 
aan dat het huidige ontwerp niet 
de bedoelingen waarmaakte .van 
de initiatiefnemers en dat hier 
verbeteringen dienden aange
bracht. Hij betoogde verder dat de 
Volksunie het akkoord over de 
bestuursvorm niet verbreekt. Hij 
leverde gefundeerde kritiek op 
het ontwerp, en stelde vast dat 
het Limburgs universitair cen
t rum het privé-jachtgebied van de 
Leuvense universiteit zal worden, 
vermits zij de aflevering van de 
einddiploma's in handen houdt. 

Jef Olaerts handelde over de 
niet-integratie van de hogeschool 
in het Limburgs universitair cen
t rum. Dat is een discriminatie die 
wij niet nemen, zei hij vlakweg. 
Wij blijven t rouw aan de doelstel
lingen van de initiatiefnemers, 
maar wij zullen toch, zonder 
geestdrift goedkeuren. 

Frans Van der Eist hield een 
belangrijke rede over de Europese 
integratie. Hij vroeg zich af : Eu
ropa, om wat te doen ? Zeker niet 
om in slaafse navolging van de 
Verenigde Staten een economisch 
sterke, maar harde consumptie
maatschappij uit te bouwen. Ook 
niet om door de versmelting van 
de nationale eigenheden tot een 
monsterachtige Mischkultuur te 
komen. Wel om de geestelijke 
waarden van de gemeenschappen 
te vri jwaren, en de par lementaire 
democratie te beveiligen. Door de 
empirische aanpak zal men belan
den bij een centralistische, diri
gistische Europese eenheidsstaat 
die een gevaar is voor de kleine 
landen. Daarom moet Benelux uit
gebouwd worden en steeds voor
liggen op de uitbouw van de Eu
ropese integratie. Naast de rech
ten van de enkelen moeten de 
rechten van de gemeenschap be
veiligd worden. De uiteenzetting 
van Frans Van der Eist was een 
hooggestemde syntese van het Eu
ropees ideaal en de oprechte be
kommernis voor de volksnationale 
waarden. nik c l ae s 



de enquête van « fesf aankoop » 

de vervulling van 
onze kustzee wordt 
zorgwekkend 

Vorig jaar publiceerde het maandblad « Test Aankoop » van de Ver
bruikersunie (121.000 leden) verontrustende cijfers over de bakteriolo-
gische verontreiniging van een aantal Europese stranden. Daaruit bleek 
dat het niet langer verantwoord is het publiek in zee te laten baden op een 
aantal punten langs de Franse, Belgische en Nederlandse kust. Als reden 
daarvoor gaf de Verbruikersunie op : de aanwezigheid in het zeewater 
van (te) grote hoeveelheden bakteriën, waarvan vooral de « escheria Coli » 
als belangrijkste indicator van de vervuiling geldt. Als ziekten die door 
contact met bevuild zeewater kunnen worden opgedaan worden ver
noemd : conjunctivitis, oorontsteking, sinusitus, vaginitis, huidontstekin
gen, enteritis, tyfoide, paratyfoïde en besmettelijke hepatitis (een lever
kwaal). De reacties op de publicatie door verantwoordelijke overheden 
langs de kust en vertegenwoordigers van de toeristische nijverheid waren 
nogal emotioneel. « De Verbruikersunie overdrijft, de toestand is niet zó 
ernstig, wetenschappelijke gegevens werden verkeerd geïnterpreteerd en 
men onderschat het zelfreinigend vermogen van het zeewater », zo luidden 
de commentaren. Maar niemand dierf toch ontkennen dat er zich langs de 
meeste kusten een vervuilingsprobleem stelt. Al te veel rioleringen spuien 
hun kwalijke inhoud ongezuiverd in zee — vooral in de zomermaanden 
is de kust een biezonder dichtbevolkt gebied — en dan werd nog niet eens 
gerept over de toenemende chemische vervuiling door allerlei industriële 
afvalstoffen. In welke mate zijn die schadelijk voor de menselijke ge
zondheid ? 

Het antwoord van de Verbruikersunie op de uitgebrachte kritiek luidt 
als volgt: « Wie bewijst de zieke de grootste dienst : hij die de ziekte ont
kent of hij die voorstelt ze te bestrijden ? Wie bewijst onze stranden uit
eindelijk de grootste dienst : diegenen welke de gevaren voor een klaar
blijkelijke verontreiniging ontkennen of diegenen welke de oorzaken 
willen bestrijden ? 

Een jaar na de eerste geruchtmakende publikatie heeft de Verbruikers-
unie nu een nieuw onderzoek in het licht gestuurd. In het aprilnummer 
van « Test Aankoop » worden de resultaten bekend gemaakt van een uit
gebreide vragenlijst welke gestuurd werd naar de leden van de vereni
ging welke vorige zomer met vakantie gingen aan de Belgische, Italiaanse, 
Franse en Spaanse kust. 

baden betekent : 
meer risico nemen 

Uit de antwoorden blijkt dat het 
op diverse stranden langs de Eu
ropese kust echt niet langer meer 
gezond is een duik te nemen in 
het zilte nat. En het is daarbij 
slechts een magere troost vast te 
stellen dat het bijvoorbeeld op 
sommige plaatsen aan de Italiaan
se kust nog bedenkelijker is dan 
op sommige punten aan onze 
Vlaamse kust. Wij geven hieron
der het tekstgedeelte uit c Test 
Aankoop » (april '71) dat de re
sultaten voor onze kust behandelt 

« Voor de Belgische kust, heb
ben wij de resultaten gegroepeerd 
in 15 stranden die de belangrijk
ste toeristisdie eenheden verte
genwoordigden. Dit betekent voor 
elk strand (Zeebrugge, dat weinig 
aangedaan wordt, niet inbegre
pen) tussen 105 en 444 door onze 
leden gesignaleerde verblijven. 
Dit betekent een massa vaststel
lingen, zodat voor elk strand over 
het algemeen een geldige statis
tische aanwijzing mogelijk is. 

Een gulden regel in de statis
tiek is inderdaad dat, naarmate 
het aantal observaties groter 
wordt, de resultaten precieser zijn 
en mogen veralgemeend worden 
met een kleine foutmarge. 

In het totaal verbleven bijna 
4.000 personen aan de ca 70 km 
lange Belgische kust. Wat leren 
ons die antwoorden ? 

zes verdachte stranden 

Een aanzienlijke groep (2.363) 
verbleef aan zee met baden tij
dens het verblijf en een andere 
groep (1.337) zonder baden. In de 
eerste groep hebben 12,3 % één 
van de 9 ziekten uit onze lijst op
gedaan. In de andere (« zonder 

baden ») bedraagt het percentage 
slechts 5,4 %. 

Voor het geheel van de Belgi
sche kust, kunnen wij statistisch 
verzekeren, dat het feit van te 
baden de risico's om een van de 
vermelde ziekten (cfr. onze inlei
ding) te krijgen minstens verdub
belt. Deze bewering, die steunt op 
door specialisten welbekende sta-
titische verifikatietest, geldt ook 
voor 6 stranden in het bijzonder, 
waar de risico's naargelang van 
het geval, verdubbelen en soms 
verdriedubbelen : Knokke-Zoute, 
Den Haan, Oostende-Mariakerke, 
Westende-Lombardsijde, De Pan
ne, Koksijde. In de andere geval
len is het verband badenziekte 
zeer waarschijnlijk, maar kan men 
het niet met dezelfde zekerheid 
bevestigen, meestal omdat de 
groep van mensen die er verble
ven zonder te baden kleiner is en 
bijgevolg minder representatiel 
Is het mogelijk dat de groep van 
personen die baadden delikater 
is ? Gemakkelijker ziekten opdoet 
dan de personen « zonder bad » ? 
Het gezond verstand zegt ons na
tuurlijk van niet : kinderen 
(zwakker zolang ze jong zijn) ba
den weliswaar graag, maar zwem
men in de Noorzee vraagt dikwijls 
een minimum aan sportiviteit. 
Bij de volwassenen zijn het eer
der de jongere lagen en individu's 
die in goede gezondheid verkeren, 
dan de anderen, die kwetsbaarder 
zijn of gewoon niet in topvorm... 
Voor ons bestaat er geen twijfel 
dat, tengevolge van de verontrei
niging door de mens, het zeewa
ter de risiko's voor sommige ziek
ten vergroot. Dat is wat wij een 
jaar geleden reeds zegden. Men 
stelt vast dat voor alle stranden 
(behalve Oostduinkerke waar er 
9 ziektegevallen op 69 personen 
zijn die niet in het water gingen) 

het ziektepercentage groter is 
voor de groep « met bad ». 

struisvogelpolitiek 
helpt niet 

De verontreiniging van het zee
water is niet de enige oorzaak 
van deze ziekten. Het bewijs hier
van is dat (behalve voor besmet
telijke hepatitis, die slechts per
sonen aantast van de groep « met 
bad »), er ook ziektegevallen zijn 
in de groep « zonder bad », maar 
altijd in een kleinere verhouding. 

Sommige overheden « die nooit 
hoorden praten over ziekten ten
gevolge van baden in zee » of voor 
wie de verontreiniging van de 
stranden « geen reden is tot onge
rustheid », zouden er volgens ons 
goed aan doen even over deze cij 
fers te mediteren, de enige die be 
schikbaar zijn bij gebrek aan ern
stige officiële statistieken : de 
Belgische kust is natuurlijk niet 
bezaaid met lijken : 292 gevallen 
van een beperkte lijst van 9 ziek
ten op 2.363 personen die in het 
water geweest zijn, lijkt ons ech
ter voldoende verontrustend om 
radikale maatregelen te treffen in 
de plaats van metingen te beloven 
van een verontreiniging die 
slechts weinigen nog ontkennen ». 

beter handelen dan 
sussen 

Het onderzoek van de Verbrui
kersunie is vanzelfsprekend van 
beperkte omvang. Maar het is al-

ver mogelijke zee. Zij zullen dus 
gevraagd worden te betalen voor 
de zuivering, in verhouding met 
hun verantwoordelijkheid en hun 
winst. 

2. Er bestaat geen recht op veront
reiniging 

De vakantieoorden zijn niet al
leen verantwoordelijk voor de 
bakteriologische verontreiniging, 
maar dragen er sterk toe bij. Nie
mand heeft het recht verontrei
nigde riolen rechtstreeks in zee 
te laten uitmonden. Alle bad
plaatsen zouden verplicht moeten 
uitgerust zijn met zuiveringssta
tions naar verhouding van hun 
bevolking in het hoogseizoen (en 
niet enkel van hun soms zeer klei
ne autochtone bevolking). 
3. Het recht op gezondheid heeft 
voorrang op het recht op winst 

Men mag niet tegen eender wel
ke prijs « van de toerist leven ». 
Als het zo is dat een strand of een 
deel van een strand zodanig ver
ontreinigd is dat het een gevaar 
betekent voor de gezondheid, 
moet men verbieden dat er ge
zwommen wordt, zelfs wanneer 
dit schade berokkent aan de toe
ristische nijverheid. De bescher
ming van deze laatste is al te vaak 
een voorwendsel voor teveel 
schuldig stilzwijgen. 

4. De beste technische oplossing 
heeft de voorrang 

Zelfs wanneer de zuivering de 
gemeenschap een flinke duit kost, 
is zij zo dringend nodig, dat men 
er de prijs voor moet betalen voor

leszins verontrustend genoeg op
dat de verantwoordelijke overheid 
spoedig werk zou maken van een 
diepgaand onderzoek. De gezond
heid van de bevolking gaat vóór 
alles. En het volstaat daarbij niet 
dat Volksgezondheid metingen 
laat uitvoeren, die niet (mogen ?) 
gepubliceerd worden. Voor een 
politiek van « zuiver water » zet 
de Verbruikersunie een vijftal 
principes voorop die erg redelijk 
lijken. Wij citeren : 

1. De verontreinigers betalen 
Wie verontreinigt er in dit ge

val ? Alle inwoners van een land 
en zelfs van het buitenland, in de 
mate dat zij gebruik maken van 
de riolen die in zee uitmonden. 
De kustgemeenten, de handelaars, 
de eigenaars van huurwoningen en 
nog anderen kennen welvaart of 
tenminste toch voordeel, dank zij 
dit patrimonium : zij moeten ook 
een bijdrage leveren om dit pa
trimonium te behouden en om de 
vakantiegangers een gezond pro-
dukt aan te bieden : een zo zui-

aleer de bakteriologische degra
datie, die reeds ver gevorderd is, 
de toestand onherstelbaar maakt. 

5. Het voorkomen van de veront
reiniging is in ieders belang en 
volgt uit een politieke beslissing. 

Onder het voorwendsel dat 
men « de bevolking niet mag 
alarmeren « noch » de toeristische 
industrie benadelen », verdraagt 
men of 2wijgt men over de be
smetting van deze bevolking en 
over de systematische aftakeling 
van het leefmilieu. De burgers 
hebben het recht te weten. Men 
moet niet enkel informatie willen 
verzamelen, maar men moet ze 
ook durven meedelen opdat de 
burgers, die volwassen zijn, er
naar zouden kunnen handelen en 
dat de zee, onder de druk van een 
behoorlijk voorgelichte publieke 
opinie, terug zou worden wat ze 
nooit had moeten ophouden te 
zijn : een onuitputtelijke schat die 
iedereen toebehoort en een milde 
bron van gezondheid, ontspan
ning en vreugde. 
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de wereld 
nationaal I 

(Argos) Hoe een ping-pong balletje rollen kan .. en sneeuwbalachtig 
aangroeien tot een haast historische gebeurtenis ! Een paar tennistafel-
spelers, vergezeld van officials en joernalisten staan daar in het cen
trum van Peking en kijken ietwat beduusd naar de Poort van de He
melse Vrede. Zij worden omstuwd door guitige Chineesjes die « Mao! 
Mao ! » roepen en voor de gelegenheid hun spandoeken met anti-Ame
rikaanse slogans thuis gelaten hebben. Overal worden welkomtoespra
ken gehouden en een goed gehumeurde Tsjoe En-Lai verklaart zonder 
verpinken dat een nieuwe faze is ingetreden in de betrekkingen tussen 
China en de VSA. Met die ping-pong specialisten praatte de Chinese 
staatsman over de filozofie van de hippies, over de traditionele vriend
schap tussen het Chinese en het Amerikaanse volk. Voor het eerst in 
hun leven krijgen die sportbedrijvende jongens uit het Westen te ho
ren dat Sun Yat Sen, de eerste president van China in de VSA studeer
de en er zich tot het methodisme bekeerde, en dat China's kerngeleer
den in het Amerikaanse Mekka van de wetenschap hun licht kwamen 
opsteken. En er schijnt wel timing te bestaan tussen de Chinese uitno
diging en de door president Nixon aangekondigde tegenmaatregelen ; 
versoepeling in het personenverkeer en het vervoer van goederen, 
levering van niet-strategische produkten, betalingsfaciliteiten, inreis
visa voor de Chinezen, uitreisvisa voor de Amerikanen. Ook Groot-
Brittannië krijgt zijn deel van de C hinese koek : sinds 15 april mogen 
de Britten nu naar hartelust hun Chinese kennissen opbellen. Zelfs 
West-Duitsland profiteert van de algemene euforie : een groep indus
triëlen is al naar Kanton gevlogen om toch maar die jaarbeurs niet te 
missen. Verder niets dan gunstige prognoses en bemoedigende sugges
ties : te Warschau zal de dialoog tussen de VSA en Rood China worden 
hervat. Nixon heeft al verklaard dat hij in die samenhang alleen nog 
wacht op een Chinees initiatief. En laten we nu maar zwijgen van de 
Amerikaanse invasie in Kambodja die in 1970 een eind maakte aan de 
Chinees-Amerikaanse kontakten op ambassadeursniveau. 

onderscheid 

Bij nadere beschouwing gaat het 
hier om een poging van Mao om 
zich los te wrikken uit een onbe
haaglijke afzondering. Hetgeen 
hoegenaamd niet betekent dat Pe
king nu prompt zijn anti-Ameri
kaanse houding laat varen. Van
daar het in Chinese toespraken, 
steeds weer opduikend onder
scheid tussen de « imperialisten 
van Washington » en het Ameri
kaanse volk. Men kent nu het 
slaan en zalven wel : de Ameri
kaanse regering is slecht maar het 
Amerikaanse volk is goed en werd 
jammerlijk misleid. Verder ver
wacht China veel van die kulture-
le sportgebeurtenis., waarbij poli
tieke bedoelingen duidelijk voor-
aanstaan Dat de VSA dit ping
pong festival niet kon verhinderen 
(zoals in 1961 !) is al op zich zelf 
een onbetwistbaar Chinees succes. 
Boven op dit succes bevestigde 
China meteen zijn solidariteit met 
de « drie volkeren van Indochina » 
en herhaalde hoe resoluut het 
achter de Palestijnse vrijheids
strijders staat. Die publieke be
vestiging werpt al een schaduw 
op de luid verkondigde ontspan
ning die in Amerika euforische ge
volgen heeft. 

hoed u voor uw vrienden 

Eigenlijk kan men de « plotse » 
wending niet duiden zonder de pe
ripetieën die de Chinese volksre
publiek sinds haar ontstaan (1949) 
heeft meegemaakt en die ten 
grondslag liggen aan haar isola
tie. Het is bekend dat de VSA niet 
eens het eerste of het grootste zor
genkind van de Chinese kommu-
nisten was. Er waren vooral moei
lijkheden met de ideologische 
broer uit de Sovjetunie. Van meet-

schaken 
mei 

ping-pong 
af aan stonden Stalin en Mao te
genover elkaar met hun interpre
tatie van het leninisme-marxisme. 
Die konfrontatie was onontkoom
baar : Stalin moest immers reke
ning houden met het Russisch in-
dustrieproletariaat dat getalsma
tig sterker was geworden door de 
metaforfozerende vijfjarenplan
nen, terwijl Mao bij ontstentenis 
van een industriële infrastruktuur 
in boerenproletarische termen 
dacht. Dit verschil in beklemto
ning leidde tot een ideologische 
differentiatie die bijwijlen gevaar
lijk de grens van een schisma 
raakte. Maar er waren andere fac
toren, zoals bv de grenskwestie, 
die de ideologische verschillen nog 
opschroefden. De Sovjetunie loste 
zijn greep niet op Siberische ge
bieden die China steevast voor 
zich opeist. In de jongste jaren 
kwam het herhaaldelijk tot hevi
ge spanningen en ernstige grens
incidenten. Recentelijk heeft ook 
de burgeroorlog in Pakistan het 
« diplomatiek » konflikt tussen 
Moskou en Peking aangescherpt. 
De Sovjetunie kiest ondubbelzin
nig voor de opstandige Oostpaki-
stani terwijl China voor West-Pa
kistan opteert en de wereld al ge
waarschuwd heeft geen interven
tie in de binnenlandse aangelegen
heden van Pakistan te zullen dul
den. De smeulende vete tussen 

Moskou en Peking krijgt hier dus 
nieuw voedsel. 

verkeerde berekening 

Tussen Amerika en China begon 
alles verkeerd te lopen met de 
Koreaanse oorlog (1950), waar 
Chinezen en Amerikanen tegen
over elkaar stonden. Amerika in
terpreteerde de Chinese inmen
ging als een vorm van Russische 
obediëntie en ging alles op Tsjang 
Kai Sjek zetten. Achteraf bekeken 
lijkt het wel onbegrijpelijk dat 
Foster Dulles in die jaren geloof
de dat de maarschalk het Chinese 
vasteland van Taiwan uit zou her
overen... 
De verwoed anti-kommunistische 

Dulles accentueerde hierdoor een 
reeds zo delikaat volkenrechtelijk 
probleem : het vraagstuk van de 
twee Chinese staten. Waarnemers 
vragen zich nu af of het succes 
van de ping-pong diplomatie voor 
Rood-China de deur tot de Vere
nigde Naties zal openen. Hiervoor 
is echter een 2/3 meerderheid no
dig... en met een derde plus een 
stem kan de VSA die toetreding 
blokkeren. Alleen wanneer de toe
treding niet langer als « impor
tant matter » wordt geëvalueerd 
zou een eenvoudige relatieve 
meerderheid volstaan. 

Hier beginnen nu de hipoteses : 
ofwel zou Taiwan zich terugtrek
ken uit de wereldorganisatie om
dat het gewoon niet praten wil 
met landen die Rood-China steu
nen, ofwel zal Rood-China zijn 
scherpe eis tot uitstoting van Tai
wan laten vallen... Veel hangt 
hier evenwel af van de ontwikke
ling der betrekkingen tussen Pe
king en Washington. En denk nu 
maar niet dat China morgen al 
aanzitten zal in de UNO. Het ein
de van de afzondering is, wat dit 
betreft, nog lang niet in uitzicht 
want de VSA acht zich vooralsnog 
gebonden door een veiligheidsver-
drag met Taiwan. 

nood aan technici 
en deviezen 

Over de ekonomische implika-
ties van de « toenadering » kan 
men alleen maar gissen. Feit is 
dat China in het huidig stadium 
van zijn ekonomische ontwikke
ling nog niet van zijn basisindus
trieën of exportproduktie overge
schakeld heeft en dat het wat zijn 
import betreft afhangt van be
schikbare westerse deviezen. In 
beide richtingen speelt het Chi
nees tekort aan technici... die Rus
land weggetrokken heeft toen Mao 
weigerde de oekazen uit Moskou 
op te volgen. Nu kunnen de VSA 
en de SU nog konkurrentieel wor
den op het vlak van de technische 
bijstand aan China ! 

Al met al heeft Nixon toch maar 
geoordeeld dat hij na het Chinese 
initiatief niet langer passief kon 
blijven. Zijn tegenmaatregelen lij
ken wel een logisch gevolg van 
stellingen die Mr President vol
gens « Die Welt » reeds in 1967 — 
een jaar voor de presidentsverkie
zingen in het weekblad « Foreign 
Affairs » verdedigde. Nixon om
schreef toen zijn opvattingen als 
een « indamming zonder isole
ring » waarbij de buurlanden van 
China zouden versterkt worden en 
China in ruil geen agressie vanwe
ge de VSA zou hoeven te vrezen. 
Die vier jaar oude opvatting 
strookt kompleet met de « Vietna-
misering » (die nu tot « Aziatise-
ring » is uitgegroeid) en waarbij 
ook Japan, plots gekonfronteerd 
met de bruuske « wending », be
langrijke opdrachten kan toege
speeld krijgen. De rumoerige luid
ruchtigheid van de kulturele revo
lutie is alvast voorbij. Revolutio
nair China heeft nu gekozen voor 
meer gematigde methodes. Maar 
alles blijft nog bij een behoed
zaam aftasten van bescheiden, on
middellijk haalbare oogmerken. 
Er is voorzeker geen reden om aan 
te nemen dat nu meteen de kie
men zijn uitgestrooid voor een gi
gantisch konflikt tussen Moskou 
en Peking dat Andrej Amalrik er
gens tussen 1980 en '85 heeft gesi
tueerd. Er zijn alleen hoopgeven
de simptomen van optspanning. 
En dit is voorlopig toch een posi
tief resultaat. 

• De leiders van Egypte, Libië en Syrië 
maken de oprichting bekend van een Ara
bische statenbond onder de naam van 
« Unie van Arabische Republieken » met 
één vlag, één hoofdstad en één volkslied. 
De leden-landen behouden nochtans hun 
individuele soevereiniteit, wat niet belet 
dat er een federale president, een federale 
regering en een federaal parlement komt. 
Eerste doel is de bevrijding van de door 
Israël bezette gebieden. Dit is het resul
taat van moeizame onderhandelingen tus
sen de presidenten Sadat (Egypte), Assas 
(Syrië) en Kadafy (Libië). 
• Nixon hoopt op betere betrekkingen met 
Mao-China en dat hij ooit eens zelf de 
Chinese Volksrepubliek zal kunnen bezoe
ken. Wat Zuid-Vietnam betreft : er zullen 
Amerikaanse troepen blijven zolang er 
Amerikaanse krijgsgevangenen in Noord-
Vietnam zijn en zolang Zuid-Vietnam hulp 
behoeft. De Zuidvietnamese vice-president 
Ky pleit intussen voor een politieke oplos
sing van het geschil, in tegenstelling met 
een vroeger « hard » standpunt. 
• Vraagtekens over het dalen van niet 
minder dan 100.000 eenheden van de Jood
se bevolking in de Sovjet-Unie in 10 jaar 
tijds, terwijl slechts 15.000 Joden in de 
zelfde tijdsspanne uitweken. Ook het aan
tal nog Jiddisch sprekende Russische Jo
den daalde (van 21 naar 17 %) . 
• Pakistaans konsulaat te Calcutta (In
dia) loopt over naar de Oostpakistaanse 
rebellenregering (Bangla Desh). Alle 
Awamileiders behalve Rachman blijken 
nog in vrijheid te zijn en roepen in een 
bos nabij de grens met India plechtig de 
onafhankelijkheid van Oost-Pakistan uit. 
Intussen zijn de voornaamste Oostpaki
staanse steden door het Westpakistaanse 
leger bezet : alles wijst er echter op dat 
men in Oost-Pakistan naar een langdurige 
guerilla-oorlog gaat. India beschuldigt 
West-Pakistan van volkerenmoord. 

deze week 
in de wereld 
• Senator Edward Kennedy logenstraft 
het gerucht als zou hij in 1973 kandidaat 
zijn voor het presidentschap. 
• Poolse krant publiceert bijzonderheden 
over het Westduits-Russisch akkoord. De 
Sovjet-Unie zou de verbreking der politie
ke banden tussen West-Berlijn en West-
Duitsland eisen. De regering te Bonn moet 
toegeven dat deze informatie « gedeelte
lijk juist » is, doch stelt dat de « werke
lijkheid » rooskleuriger is dan wordt voor
gewend. Dit belet oud-kanselier Kiesinger 
niet, een frontaanval op de regering 
Brandt in verband met haar Oostpolitiek 
te richten. 
• Amerikaans student en twee jonge Vla
mingen, in de Sovjet-Unie wegens « orde
verstoring » aangehouden, na enkele we
ken hechtenis uit het land gewezen. 
• Na acht maanden onderbreking slaat het 
« Eskadron des doods » weer toe in Brazi
lië. Deze klandestiene terreurgroep heeft 
het vooral op « te zacht behandelde misda
digers » voorzien en zou sinds haar op
richting (1967) reeds 1000 misdadigers uit 
de weg hebben geruimd. Het « eskadron » 
zou samengesteld zijn uit politiemensen, 
die de officiële beteugeling van de misdaad 
te laks achten. 
• De Sovjet-Unie lanceert het eerste be
woonbare ruimtestation « Saljoet I » (be
naming naar de saluutschoten bij hoog be
zoek), in een baan rond de aarde die ge
woonlijk voor Sovjet-ruimtetuigen wordt 
gebruikt. Een of meer bemande Sojoez-cap-
sules zouden gekoppeld worden aan « Sal
joet I ». 
• Door de a.s. federatie van Libië met 
Egypte en Syrië komt de levering van 
Franse Mirages aan Libië in het gedrang. 
De Franse regering wil immers geen oor
logsmateriaal leveren aan de rechtstreeks 
in het Joods-Arabisch geschil betrokken 
landen. Libië werd tot nog toe door Parijs 
als een niet rechtstreeks betrokken land in 
het geschil beschouwd. Door de federering 
van dit land met Kairo en Damascus ver
andert dit. Frankrijk leverde echter tot 
nog toe slechts 3 toestellen, die als oplei
dingsvliegtuigen worden gebruikt. Parijs 
zal ofwel de levering moeten voortzetten 
doch dan ook de reeds door Israël betaalde 
50 Mirages leveren, ofwel aan geen van 
beide landen nog leveren. 
• Russische geleerden zouden nieuwe 
ruimte-energie ontdekt hebben. 
• Noorse boeren zullen als eersten ter we
reld vakantiegeld ontvangen, te financie
ren door de staat. Jaarlijks zal een bedrag 
van een half miljard fr. daarvoor uitge
trokken worden. 
• Politieke misdrijven zullen in Spanje 
voortaan niet langer door krijgsraden be
recht worden. Deze beslissing blijkt inge
geven te zijn door de malaise die na het 
proces tegen de Basken te Burgos in 
Spaanse legerkringen is ontstaan. 
• Rechter Holder van het Amerikaanse 
hooggerechtshof verwijst Charles Manson 
en drie vrouwelijke medeplichtigen naar 
de gaskamer door hun verzoek tot een 
nieuw proces en strafvermindering af te 
wijzen. 
• Volgens Amerikaanse kongresleden ge
bruiken 30.000 Amerikaanse soldaten van 
het leger in Vietnam heroine, hetzij 10 tot 
15 % van het hele Vietnamleger. 
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(Argos) Stilaan krijgen de gebeurtenissen in Oost-Pakistan meer in
ternationale raakpunten : India, Rood-China, Podgorny, Wasiiington. 
In de grote steden slaat het leger hard en geconcentreerd toe maar de 
distr ikten zal Jahji Khan wel nooit duurzaam kunnen kontroleren. Dit 
leger is een geboren verliezer. Het wordt trouwens aangevreten doo» 
massaal deserteren van de Bengali, steevast belaagd door Moedjiboer"* 
Eastern Pakistan Rifles (grenswachten) en dedemoraliseerd door een 
vijandige bevolking die liever krepeert dan (West-Pakistan) soldaten-
kost te eten. Nu schijnt dit leger ook de burgeroorlog te zullen verlie
zen, langzaam, bijna onmerkbaar. Straks storten daar de zware regens 
neer, wekenlang, en onbereikbaar zijn dan de oproerige dorpen. 

bengalens ongekroonde koning 
Moedjiboer Rachman werd in 

1920 in ihet distrikt Faridboer ge
boren. Zijn vader heeft nog voor 
Ie Britse administrat ie gewerkt, 
^[oedjiboer zelf is groter van ge-
ftalte dan de gemiddelde Bengali. 

Bijzig en gespierd zou hij geen 
'lecht figuur slaan in films van 

oldwyn-Mayer met olifanten en 
Inaharadja's. Er lopen daar jeunes 
feremiers genoeg met minder char
g e en minder talent. Als pure re-

enaar heeft die man zijn gelijke 
Jet : gebaren, stemmodulatie, 

spressie om van meer verfijn-
registers als pathos, apostrofes 
pauzeren te zwijgen. Maar een 

pitellektueel, zoals zovele erudie-
Bengali, is hij niet. Met zijn 
i tsstudie wilde het al niet vlot-

Niet omdat Moedjiboer min
i e r intel l igent zou geweest zijn 
dtm andere aspirant-jxiristen van 
ï jn generatie, maar zijn belang-
"BÜing ging meer u i t naa r poli-
!k dan naar rechtswetenschap, 
ïdenk maar even dat zo'n Benga-
fantazieloze logika moet leren 
na tuurrecht van Britse make-
! Dan maar liever da s t raat op 

heftige betogingen voor de her-
raarder ing van het Bengali. 

prestige bij de Bengali aanzien
lijk opgevoerd. Zelfs in '69 was hij 
nog te gast in een staatsgevange
nis. Maar maarschalk Ajoeb Khan 
(die nog in hetzelfde jaar door 
Jahja Khan zou gewipt worden 
omdat hij o.a. die Oost-Pakistaanse 
autonomisten niet hard genoeg 
aanpakte !) moest zijn arrestant 
spoedig vrijlaten : de Oost-Paki-
stani weigerden nl. nog verder 
met Ajoeb te praten zolang hun 
Moedjib (zo heet de rebel bij zijn 
aanhang) opgesloten was. 

messias 

Moedjib dankt zijn populariteit 
vooreerst aan zijn image van on
verzettelijk rebel. Toch geven 
zijn politieke tegenstanders (Moe-
lana Basjani bv) grif toe dat de 
Awamileider er meesterlijk in 
slaagde de mistevredenheid van 
da Bengali te verwoorden. Moedjib 
was zowat de katalysator van hun 
onstuimig nationalisme. Maar 
vandaag staat hij centraal in de 
politieke bewogenheid van zijn 

roerd toezien toen een minder
heid van hindoes de moslim 
meerderheid discrimineerde) heeft 
Moedjib zich nooit aan onver
draagzaamheid bezondigd. Nog 
net voor de burgeroorlog en de 
afgesprongen onderhandelingen 
met Jahja Khan werkte hij aan 
toenadering met India waarvan 
hij veel verwachtte voor de eko-
nomische welvaart van de Ben
gali. Persoonlijk staat hij ver af 
van het kommunisme maar als 
demokraat was hij afkerig van re
pressie tegen de aanhangers van 
Moskou en Peking. Maar toen 
Jahja Khan hardhorig bleef voor 
de luidruchtige en overtuigende 
verkiezingsuitslagen van decem
ber 1970 (Zie « Wij » van 3/4 jl) 
weigerde hij halsstarrig te kapitu-
leren op punten die naar zijn ge
voel de rechtsongelijkheid tussen 
de twee grote deelstaten van de 
federatie zouden bestendigen. 
Toen hij zag dat het boter aan de 
galg gesmeerd was nog verder 
met het staatshoofd te praten 
heeft hij de onafhankelijkheid 
van Oost-Pakistan geproklameerd. 
Die maatregel was dan recht
streeks aanleiding tot het inter-
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Moedjiboer sneuvelde eigenlijk 
op enkele lengtes van de « laag-
èfe » akademische waardigheid. 
Een paar weken voor het verwer
ven van zijn kandidatuur (voor
bereidend tot de studie van het 
recht) werd hij doorgestuurd. 

«c tweede heimat » 

In 1949 twee iaar na de zelf
standigheid van Pakistan (losge-
haakt uit het British Indian Em
pire) werd hij gearresteerd we
gens Bengaals-nationale agitatie, 
êen vrijpostigheid waar de cen-
tarale regering van Islamabad niet 
om lachte. In de gevangenis van 
Dacca vernam hij zijn benoeming 
tot adjunct-secretaris van de Awa-
rbiliga waarvan hij in 1966 voor
zitter werd. Maar toen had hij al 
negen jaar en acht maanden ge
vangenisregiem achter de rug. 
C De gevangenis is mijn tweede 
heimat » zo pochte Moedjiboer 
graag... Achteraf bekeken waren 
Se gevolgen van het celregiem 
filet zo katastrofaal. Door zijn 
herhaald en langdurig « zitten » 
ffi zijn onophoudelijk ruzieën met 
wet central gezag heeft hij zijn 

land. radikale studenten, door het 
sisteem uitgeschudde boeren en 
kooplieden (beseffend hoe voorde
lig een autonoom regiem voor hun 
zakencijfer en hun belastingsin-
breng zou zijn) staan onvoorwaar
delijk achter zijn Liga. Ten slotte 
is Moedjib ook de messias gewor
den van de havenots uit de mise
rabele dorpen en de slums van de 
overbevolkte steden. Door zijn 
meeslepend woord is hij de lang
verwachte leider geworden die 
maar doorhamert op hun grieven 
en verlangens. 

geen extremist 

Toch is die Moedjib beslist geen 
extremist . De burgeroorlog, met 
zijn open deur op secessie, heeft 
hij zeker met gewild. Zijn zes
puntenprogramma (een pragma
tisch vastleggen van de Oost-Pa
kistaanse aanspraken op zelfbe
stuur) speelde niet met separatis
tische motieven. Ofschoon hij al 
in zijn jeugd brutaal gekonfron-
teerd werd met de kulturele en 
ekonomische overheersing van de 
hindoes (de Brit ten bleven onbe-

veniëren van Jahja Khan, en het 
sein tot een burgeroorlog die nu 
al tienduizenden het leven heeft 
gekost. 

geen weg terug 

Met de dag wordt duidelijker 
dat die burgeroorlog niet alleen 
de politieke breuk tussen Oost- en 
West-Pakistan heeft bevestigd. 
Tot dusver hadden de Oost-Paki
staanse kommunisten geluisterd 
naar de ordewooiden van de 
Awamiliga. Ook de ultra-nationa
listen van Moelana Basjani (met 
zijn maoïstische simpatieën) had
den zich achter Moedjib ge
schaard. Maar vandaag nemen de 
extremistische tendensen over
hand toe. Nu de eis voor autono
mie door de gebeurtenissen voor
bijgestreefd lijkt is er geen r em 
meer op het ageren van uiterst 
Imks. Ais Moedjiboer Rachman 
nog leeft en ooit uit zijn schuil
plaatsen te voorschijn komt zal 
hij een nieuw bestek moeten op
maken en zijn nationalisme moe
ten opschroeven. Oost-Pakistan 
wil beslist niet meer naar de fe
deratie terug. 

diamant 

Volgens « International Diamond Annual », d a t 
beschouwd wordt als een semi-officiële publikatie, 
heeft Kongo-Kinshasa, in 1970, 17,5 miljoen karaat 
geproduceerd, dwz. een derde van de totale wereld-
produktie, die 51.9 miljoen karaat bedraagt. Rus
land komt op de tweede plaats met 2.7 miljoen 
karaa t en Zuid-Amerika bekleedt de derde plaats 
met 2,6 miljoen karaat. Vroeger kwam Zuid-Afrika 
op de tweede plaats. Het betreft hier sierdiamant. 

chinese voedselproduktie 

Sinds de « opening naar het Westen » is Mao-
Chma weer « in » tot wrevel van « rechts China » 
of Formosa. Dit belet niet dat er nu in de westerse 
pers allerlei positieve echo's over het rijk van Mao 
verschijnen (o.a. de voor niet-China-kenners ver
rassende ontwikkehng van de geneeskunde in Chi
na) . 

Niet te verwonderen dat Taiwan poogt minder 
gunstig luidende gegevens over de toestand in Mao-
China te verspreiden en bvb. de officiële gegevens 
over voedselproduktie en voedselverbruik poogt t e 
minimaliseren. Bij nadere beschouwing bhjkt er 
echter tussen de officiële en de « verbeterde » cij
fers niet zulk een groot verschil te zijn, al kan dit 
verschil wel verklaard worden. 

Voor de periode 1949 tot en met 1969 vertoont 
de kurve van de voedselproduktie een stijging van 
130 miljoen ton naar 166 miljoen ton. De Formo-
saanse nieuwsdiensten verminderen deze cijfers 
met gemiddeld 8 %, wat ongeveer overeenstemt 
met de geringer cijfers inzake voedselverbruik. Zo 
stelt men bij een produktie van 160,2 miljoen toa 
in 1969 een verbruik van 171,1 miljoen vast Dit ver
schil kan echter verklaard worden door de invoer 
van levensmiddelen, vooral tijdens de jaren van 
verwarring, gevolg van de thans voorbije « kultu
rele revolutie ». Ook mag niet uit het oog verloren 
worden dat de Chinese Volksrepubliek van in den 
beginne overging tot een stelselmatige aanleg van 
een voedselstock, die regelmatig wordt aangevuld. 
Ook tijdens de grote verwarring die met de kultu
rele revolutie gepaard ging. Wat eens te meer d« 
stelling bevestigt dat deze revolutie een georgani
seerde « wanorde » was en feitelijk zelden uit da 
hand zou gelopen zijn. 

weg terug ? .^ 

Hoewel Nederland en de Skandmavische landen 
berucht zijn om hun seksuele « vooruitstrevend
heid » moet de Bondsrepubliek niet onderdoen in 
« progressieve vrijheid ». Wat er aan « beestighe-
den » al gedrukt en « auf der Bühne » getoond 
word t bij onze Oosterburen grenst aan het onge
looflijke. Ook op dit vlak gaan de « vooruitstreven
de geesten » met de bekende « deutsche Gründ-
iichkeit » te werk. Het gaat zelfs zo ver dat n u 
toch stemmen zijn opgegaan om de socialistisch-
liberale regering tot zekere beperkingen te dwin
gen Minister van Justitie, Jahn, werd ertoe ge
bracht, een wetsontwerp in te dienen, waardoor 
geweldscenes en « erotische voorstellingen met 
mmderjarfgen en dieren » zullen verboden worden. 
Voorlopig IS de Bondsregering er niet toe te be
wegen, scherper m te gaan tegen de sex-golf, wa t 
nieuw protest heeft uitgelokt van kerkelijke instan
ties, ouderverenigingen e.dm De CDU-CSU heeft 
tevens de anti-pornografie-gewegmg na lang aar
zelen als tweede aanvalspaard op haar strijdpro-
gramma ingeschreven, al blijft de Oostpolitiek van 
Brandt eerste oppositiepunt, vooral nu er een dui
delijke stagnatie in deze opening naar het Oosten 
intrad. Intussen wordt de vraag luid omgeroepen 
in konservatieve kringen « of wij Duitsers een 
kultuurvolk zijn of in nieuw barbarendom verzia-
ken » (Das Deutsche Wort - 5 april). 

woordenboek 

In opdracht van de regering van Transkei (Rep. 
ZA) wordt thans door de universiteit van For t 
Hare een Xhasa-Engels-Afnkaans woordenboek sa
mengesteld. Xhasa is een der drie officiële talen 
van Transkei en wordt ook in Ciskei gesproken. In 
totaal spreken vier miljoen mensen Xhasa in Zuid-
Afrika. Eventuele vergelijkingen met vertalingen 
en officiële erkenning van talen in België laten w^ 
aan de lezer over. - ^ 
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Moest het Algemeen Nederlands Zangverbond niets anders gepresteerd 
hebben dan het inrichten van de Vlaams Nationale Zangfeesten in het 
Antwerps Sportpaleis dan zou dit al ruimschoots volstaan om de kenlet-
ters ANZ met goud te boekstaven m de geschiedenis van de Vlaamse Be
weging in de twintigste eeuw. Het is misschien wel goed in een histo
rische overzicht ook even de nadruk te leggen op de andere aktiviteiten 
van het verbond omdat het werkterrein in 1971 zoveel ruimeren breder 
Is geworden dan bi| het ontstaan van de Vlaamse Zangfeesten Meteen 
wordt daardoor duidelijk, dat deze massale bijeenkomsten nooit doel op 
zichzelf waren maar enkel hoogtepunten in een stijgende curve van een 
zangbeweging. Vandaag de dag organiseert het ANZ nog elk |aar het 
Vlaams Nationale Zangfeest — het 34e — maar daarnaast verzorgt het 
de uitgave van het « Vlaams Muziektijdschrift » (vroeger « Harop ») , 
bezit het een Federatie van Koren met een kursus voor Koordirigenten en 
Volkszangleiders , beheerst het een muziekdienst voor koor en volks-
liedmuziek, waar de meest uitgebreide verzameling van volksliederen, 
koor- en instrumentale muziek naast fonoplaten en Orff-instrumenten 
verkrijgbaar zijn terwijl het ANZ alle initiatieven steunt als zij gericht 
zijn op de bevordering of de verspreiding van het goede Vlaamse lied. 

het 34sie Vlaams naflonaal zangfeest 

Dit reusachtig complex van permst-
nente diensten en grootse organisaties 
m dienst van het Vlaamse Lied kon 
echter maar tot stand komen door óe 
inzet van veel duizenden geestdriftige 
w erkers 

De onvergetelijke Emrel Hullebroeofe 
was waarschijnlijk één van de allereer
ste pioniers met zijn «Liederavonden 
voor het Volk », die hij reeds vóór 1914 
overal inrichtte, en waarmede hij in 
1918 aanstonds herbegon tot hij m 1925 
zag, dat deze vorm over zijn hoogtepunt 
heen was 

HIJ werd omzeggens het jaar daarop 
al opgevolgd door een ander jong- en 
onstuimig dirigent, een man met een 
onverwoestbare energie en een bijna 
onbegrensd doorzettingsvermogen Wij 
bedoelen Jef Van Hoof, die de leidmg 
op zich nam van het kooi «Kunst en 
Vermaak» m Borgerhout Nog vóór 
1930 kwamen andere koren tot grote 
bloei als getuigenis van een eerste her
opleving van een algemene belangstel
ling voor de Vlaamse liederenschat Wij 
noemen hier «'t En Zal» uit Lier, het 
« Vlaams Nationaal Gemengd Koor » uit 
Mechelen, «De Liederavonden» uit 
Merksem en «Vri Vlaems, Jong 
Vlaems» uit St Niklaas-Waas 

Toen kwamen de Vlaamse volkszang
avonden, die de toen jonge Willem De 
Meyer met ontembaar entoesiasme over
al begon m te richten 

Een laatste feit, dat wij nog moeten 
aanstippen in de voorgeschiedenis van 
de Vlaamse Zangfeesten is het verschij
nen van het boek van dr H Baccaert 
« Peter Benoit, een kampioen der natio
nale gedachte», waarin een gans hoofdr 
stuk was gewijd aan de «Inrichting van 
Nationale Muziekfestivals » 

van het kerkplein 
naar de handelsbeurs 

23 mei sportpaleis antwerpen 

Men zou een boek kunnen schrijven 
over de pioniers, van de jaren rond 1930 
die over gans Vlaanderen hun wekroep 
voor het zingen van eigen liederen doca' 
hun voorbeeld propageerden. 

Koren en dirigenten zongen op mark
ten en kerkpleinen, aan de trap van het 
gemeentehuis of m de schaduw van de 
herenhuizen van de franskiljonse bur
gerij zowel m de Kempen als m het 
Waasland, Limburg als West-Vlaande-
ren, het Payottenland als de streek rond 
Aalst, Gent of Ronse Deze eenvoudige 
volksmensen geleid door mannen als 
Van Hoof, De Meyer e a hebben tenslot
te de basis gelegd voor het eerste 
Vlaams Nationaal Zangfeest Zij besef
ten dat er aan hun inspanningen iets 
ontbrak, een jaarlijkse apoteose, waarop 
ze allen zouden samenkomen om dezelfr 
de liederen te zingen, die door hun wer
king reeds bij velen waren gekend en 
die m 1933 vorm kreeg dank zij vooral 
een « Aktiekomitee » o 1 v Karel Pee-
ters gerugsteund door het erekomité, 
waarvan dr August Borms het voorzit
terschap op zich nam 

Het liep allemaal niet van een leien 
dakje maar tegen zondag 9 juli 1933 
hielden enkele honderden het eerste 
zangfeest op de Helder m Berchem, 
waar zich nu het Berchemstadion be
vindt Het feest weid bijna m de war 
gestuurd door éen van die legendari
sche « Belgische » regenbuien zodat men 
naar de Antwerpse Handelsbeurs moest 
« vluchten » 

brussel, gent en brugge 
hun kans 

Jef Van Hoof, Emiel Hullebroeck, 
Willem De Meyer, Karel Peeters, dr. 
August Borms zijn namen, die onver-
breekbaar met het eerste Vlaams Natio
naal Zangfeest zullen verbonden blij
ven 

De tegenslag met het weder zette de 
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dit is de tijd 
dat van huis tot huis 
de zekerheid groeit 

dat 't ergste is geleden, 
de zekerheid 

dat 't hardste is geleden 
en 't oude spel van kat en muis 

verleden wordt 
waarover walsen reden 

dit is de tijd 

torichters aan tot voorzichtigheid en zo 
leidde Jef Van Hoof het tweede zang
feest in het Antwerpse Sportpaleis op 
eondag 1 juli 1934, waarop de honderd-
fte verjaardag van Benoits geboorteda
tum werd herdacht 

Chidertussen waren alle betrokkenen 
er zich van bewust, dat een bundeling 
van de krachten in een overkoepelend 
organisme een noodzaak was. In het 
Staatsblad (Moniteur Beige) van 27 
april 1935 verscheen de stichtingsakte 
van de v.z.w. «De Vlaams-Nationale 
Zangfeesten ». In 1938 zou de v.z.w. « Al
gemeen Nederlands Zangverbond» dit 
Werk voortzetten, terwijl na de tweede 
Wereldoorlog in 1948 de v.z.w. «Alge
meen Nederlands Zangverbond » op zijn 
beurt deze taak overnam en uitgroeide 
tot het machtig organisme, dat wij nu 
kennen. 

Jef Van Hoof zou nog tweemaal aan 
<Je zangfeesten meewerken. In 1935 diri-

f eerde hij opnieuw alleen in het Sport-
aleis op zondag 30 juni maar het vol

gende jaar traden naast hem op de Ant
werpse Stadswaag ook Gaston Fere-
mans, Arthur Meulemans en Lieven 
Duvosel aan om de dirigeerstok te han
teren en hun eigen liederen te leiden. 

Dan kwam het konflikt want bij de 
Bamenstelling voor het vijfde Zangfeest 
ontstond er een ernstig menigsverschil. 
'Jet Van Hoof trok zich terug en bleef 
halsstarrig weigeren nog mee te werken 
aan de Vlaamse Zanghoogdag, waarvan 
hij de eerste steen had gelegd. 

Toen eindelijk in 1959 zijn vrienden 
hem hadden overtuigd, verraste de dood 
de meester van het a Spokenhof » enke
le maanden voor het 22e Zangfeest, 
Waarvoor hij opnieuw aanvaard had te 
Vigeren. 

Na de breuk met Jef Van Hoof kwam 
men tot een nieuwe formule : zoveel 
mogelijk Vlaamse dirigenten zouden op 
het Zangfeest eigen liederen dirigeren. 
Op de Grote Markt te Brussel traden op 
& juli 1937 vier Vlaamse komponisten 
aan : Emiel Hullebroeck, Gaston Fere-
mans, Arthur Meulemans en Renaat 
Veremans. Nog twee Zangfeesten wer
den in de vooroorlogse periode inge
richt, telkens met dezelfde reusachtige 
bijval, op 3 juli 1938 te Gent en op 23 

Ëli 1939 op de overrompelde Grote 
arkt te Brugge. 

geen f rans noch 
düits gewaad 

Het uitbreken van de tweede wereld
oorlog en de daarmee gepaard gaande 
bezetting stelde het VNZ voor het ge-
wetenskonflict, dat zovelen gekend 
hebben : onder eigen leiding de voor
oorlogse lijn kordaat doortrekken of de 
werking stilleggen met het gevaar, dat 
anderen met minder zuivere bedoelin
gen ze zouden overnemen. 

Men koos de eerste maar moeilijkste 
weg. Zo kon worden voortgewerkt tot 
1945 maar toen was de toestand zodanig 
geëvolueerd, dat men noodgedwongen 
alle aktiviteiten moest stopzetten om 
niet in gevaarlijk vaarwater te verzei
len. 

Omdat het VNZ zich gedurende de 
oorlogsjaren niets te verwijten had, kan 
men nu ook vrijmoedig over de verdere 
ontwikkeling van de zangfeesten in die 
periode schrijven. 

Op 31 augustus 1941 had op de Grote 
Markt te Brussel het achtste plaats, dat 
opgetekend staat als het zangfeest van 
het ingestorte podium. Alles bleef zui
ver Vlaams onder het motto : « Men kle-
de zijn kinderen met in Frans of Duits 
gewaad, wier dos, hoe sierlijk ook, ons 
steeds gedwongen staat». Daarvoor was 
moed nodig in die dagen. 

Tijdens de voorbereidingen van het 
9e Zangfeest van 2 augustus 1942, weer
om op de Brusselse Grote Markt, namen 
de moeilijkheden met de bezetters reeds 
duidelijker vormen aan. Hendrik Bor-

gingnon schreef voor de programma
brochure een zeer scherp voorwoord, 
waarvan sommige passages op een veto 
van de censuur botsten. 

Zoals bv. deze uitlating : «Wij eisen 
het recht op om ons zelf te zijn, geen 
knechten, geen sleepdragers van wie 
ook». Zonder voorkennis van de VNZ-
leiding werd het voorwoord uit het 
reeds gedrukte programma geweerd, 
klaarblijkelijk met de goede bedoeling 
het zangfeest tot elke prijs te redden. 
Doch na de tiende uitgave in de Ko
ninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen 
in 1943 kon aan geen verdere werking 
meer gedacht worden zonder zich te 
kompromiteren. 

nogmaals willem de meyer 

Men moet de bevrijdingsdagen en de 
eerste jaren na de oorlog hebben meebe
leefd om te kunnen begrijpen, dat het 
vijf jaar kon duren vooraleer men op
nieuw aan Vlaams Nationale Zangfees
ten kon denken. 

Een hetze tegen al wie Vlaams was 
en daarvoor uit durfde komen, beroofde 
gans de Vlaamse beweging — en dus 
ook het Zangverbond — van veel toon
aangevende figuren. 

Laster en valse aanklachten, waaraan 
lichtzinnig gevolg werd gegeven, sloe
gen leemten in de Vlaamse kuituur-
rangen terwijl anderen als het ware 
verlamd door schrik op betere tijden 
wachtten. 

Iedereen besefte, dat jaren van her
groepering en voorbereiding zouden no
dig zijn om de Vlaams Nationale Zang
feesten opnieuw mogelijk te maken. En 
de pessimisten, twijfelden er zelfs aan 
of ze nog wel ooit zouden herrijzen. 

Op twee fronten werd de stijd voor 
een nieuwe reeks gevoerd. Weer eens 
was het Willem De Meyer, die aan de 
weg ging timmeren en vanaf 1947 her
begon met nieuwe liederen op Vlaamse 
Volkszangavonden. Manhaftig trok hij 
met zijn Fientje en zijn trekorgel de 
baan op om vooral de Vlaamse jongeren 
weer te winnen voor het eigen volks
lied. 

Maar ook organisatorisch moest aan 
heropbouw gedacht worden. In 1947 
werd het Algemeen Nederlands Zang
verbond opgericht door een groep dur-
vers, die tegen de stroming van de tijd 
in « Vrank en Vrij» durfden uitkomen 
voor him Vlaams-nationale overtuiging. 

Herman Wagemans was er, evenals 
Albert Pelckmans, korte tijd voorzitter 
maar in 1953 nam Valeer Portier 
het roer in zijn vaste handen en begon 
een nieuwe periode van op- en uitbouw. 

Al in 1948 kwamen de moedigsten 
onder de zingende Vlamingen samen op 
de terreinen van «'t Pirroen » in Kort
rijk. Een nieuwe reeks Vlaams-Nationa
le Zangfeesten was ingezet, die niet al
leen de voorlopige traditie zou voort
zetten en uitbouwen maar die tevens 
een konstante faktor van bewuste stel-
Itngname en objektief gewetensonder
zoek zou worden tot op onze dagen. 

In 1949 ging het 12e Zangfeest door 
op de Grote Markt te Turnhout en in 
1950 zong de massa opnieuw in het Ant
werpse Sportpaleis. Nog eenmaal waag
de men een experiment in openlucht 
nl. in 1951 op het St. Pietersplein te 
Gent om vanaf 1952 definitief het Ant
werps Sportpaleis als jaarlijks ontmoe
tingscentrum vast te leggen. 

Het is misschien wel nuttig even te 
herinneren aan de explosieve stemming, 
die op de eerste na-oorlogse zangfeesten 
heerste alsmede aan de vijandige sfeer 
die vooral in de kringen van zogenaam
de « vaderlandslievende » verenigihgen 
bleef bestaan. Toch werd geen enkel 
zangfeest ooit door ernstige rellen ver
stoord en de enkele incidenten, die dan 
door vijandige persorganen duchtig 
werden aangedikt, hebben altijd buiten 
het Sportpaleis plaats gehad. Meestal 

uitgelokt door provokatie van « anders
denkenden», die hun zelfbeheersing 
verloren als enkele honderden al te 
geestdriftige zangers nadien spontaan 
een optocht vormden om naar het stads
centrum van Antwerpen op te trekken 
met de bedoeling één of andere aktuele 
Vlaamse eis meer kracht bij te zetten. 

valeer portier 
als drijvende kracht 

Niemand kan of zal willen ontkennen 
dat het Vlaams-Nationaal Zangfeest de 
jongste vijfentwintig jaar meer gewor
den is dan alleen de jaarlijkse ontmoe
ting van circa vijfentwintigduizend zin
gende Vlamingen. Een man wiens grote 
verdiensten niemand zal betwisten is de 
huidige voorzitter dr. jr. Valeer Portier. 

Deze erkenning doet geen afbreuk aan 
de waarde van de talrijke moedige Vla
mingen, die van bij de start van het 
ANZ hun verantwoordelijkheid durfden 
opnemen. Evenmin aan de werkers van 
het eerste uur zoals Gust Van Damme, 
Piet Van den Bossche, Maurice Wage
mans, dr. Van de Steen, notaris Richard 
Cells, E. Sintobin, H. De Buck, J. An-
dries, J. Wilmots. W. Buyssens of bijna 
permanente medewerkers zoals regis
seur Remi Van Duyn of Gust Geens en 
vele anderen waaronder pionier Karel 
Peeters samen met Renaat Veremans, 
die tot aan zijn dood muzikaal adviseur 
van het ANZ bleef. 

Het is zeker de grootste verdienste 
van de huidige voorzitter van het ANZ, 
dat het waardevolle van de eerste jaren 
verzoend werd met de nieuwe vormen 
van een snel evoluerend tijdsbeeld. 
Want nog elk jaar krijgen onze Vlaam
se komponisten en dirigenten de gele
genheid om op het zangfeest hun liede
ren te leiden en nog altijd wordt dit 
besloten met «Die Stem van Suid-
Afrika », Het Wilhelmus en de Vlaamse 
Leeuw terwijl de strijdliederen nooit 
ontbreken. 

Valeer Portier is de stuwende kracht 
geweest achter de vernieuwing van de 
vorm, omdat hij tijdig klaar wilde zijn 
met de aflossing van de wacht. Daarom 
werd vanaf 1953 beroep gedaan op re
gisseur Remi Van Duyn, die met plas
tische en koreografische elementen 
van het zangfeest één geheel maakte 
gedragen door bindende teksten van 
Vlaamse dichters, waarvan Anton Van 
Wilderode de eerste was. 

Gelijktijdig kreeg de rede van de 
voorzitter jaarlijks de betekenis van 
een balans en een programma Manmoe
dig werden de grote knelpunten van de 
Vlaamse problematiek vrank en vrij 
toegelicht en kregen de bewindslieden 
van dit land het vaak erg te verduren. 
Portier was één van de allereersten, die 
namens de Raad van Beheer van het 
ANZ, op een publieke tribune dierf op
komen voor amnestie in het begin van 
de jaren vijftig toen dit woord nog als 
taboe werd beschouwd... 

Natuurlijk bleef het ANZ ook de 
moeilijkheden niet bespaard. Even 
dreigde zelfs door de verdeling van de 
krachten over twee zangfeesten het 
voortbestaan ervan in het gedrang te 
komen naar het gezond verstand haalde 
het en het «echte» Vlaams Nationale 
Zangfeest groeide, dat zelfs in 1966 volk 
moest geweigerd worden in het reus
achtige Antwerpse Sportpaleis. 

de troebadoers treden aan 

De tijd staat niet stil. Wat in het be
gin van de jaren zestig als een nieuwig
heid werd aangevoeld en door sommi
gen als « show » afgewezen, blijkt in de 
jaren zeventig alweer voorbijgestreefd. 
Het aandeel van de kleinkunstenaars 
evolueerde naar het aantreden van 

troebadoers met Miei Cools als vaandel
drager 

Tussen 1960 en vandaag volgden vie
ringen en herdenkingen elkaar op. 

Nadat meester Jef Van Hoof ons was 
ontvallen volgden herdenkingen van 
kunstenaars die het ANZ en Vlaande
ren voor eeuwig verlieten Gaston Fere-
mans (1964), Emiel Hullebroeck (1965)' 
en Renaat Veremans (1970) om alleen 
de allervoornaamsten te noemen. 

Maar de jaren gaan en komen niet 
weer. Daarom moet de jeugd ingescha
keld worden. Tussen 1960 en 1970 heb
ben de meeste jeugdbewegingen meege
werkt aan de zangfeesten. Daarnaast 
zorgden vendeliers, turners en dans
groepen voor choreografische uitbeel
ding. 

De jongeren kan men nog enkele 
ogenblikken ontroeren met teksten, die 
de ouderen vroeger in vlammende 
geestdrift zetten, maar daarnaast vra
gen zij vooral scherpe stekelige en bon
dige slogans, geestige puntverzep en 
snijdende woordspelingen. 

Daarom deed het ANZ in de jongste 
jaren beroep op mensen als Bert Broes 
sinds 1966, toen Miei Cools met de uit
voering van zijn Geuzenlied tegen het 
mandement van de bisschoppen het 
Sportpaleis deed daveren op zijn grond
vesten of op een Kor Van der Goten 
(1965, Jef Burm (1967) e.a. 

Een ander nieuw feit in de geschiede
nis van de zangfeesten is het verschij
nen van de Vlaamse vrouw. Zo presen
teerden bekende tv-vrouwen en diri
geerden Madeleine Jacobs en later Mo
nique Quix en Josée Standaert evenals 
Alicia Borghten die in 1959 Vlaamse 
liederen in dansbeelden omzette. 

Om dit onvolledige overzicht te be
sluiten zouden wij nog willen wijzen op 
enkele tema's van zangfeesten uit het 
nabije verleden zoals «Wij zijn een 
volk» (1960), «Federalisme — Vlaande
ren leeft» (1961), «Geen gebiedsroof» 
(1963), «Limburg (1968), «Brussel» 
(1969) en «Vlaanderen land zonder 
grenzen» (1970). 

Wie alle of bijna alle zangfees
ten heeft meegemaakt, zal het 
moeilijk vallen het beste uit de 
rij te noemen. Veel gemakkelijker 
zal hij vertellen over Indrukwek
kende momenten, waarvan wij er 
enkele hebben getracht in reliëf 
te zetten. 

Misschien zal hij het bin
nenrijden van de machtige bull
dozers in 1963 onder het motto 
« Geen Gebiedsroof » als een top-
pmit noemen. Wij opteren meer 
voor een uitspraak van Valeer 
Portier : «Voor mij blijft één van 
de schitterendste zangfeesten dit 
van Brugge in 1939 met die mees
terlijke meeslepende rede van < -
Cyriel Verschaeve », die ons als 
opdracht meegaf : « het lied is 
een middel om van gedachten 
krachten te maken ». 
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haar eigeimiiJJsje vrouwen in beweging 

love slory 
Vreemd hoe we allen met zakdoeken gewapend naar de 
bios trekken, met wellust t ranen laten en na het unhap-

f y-end met rood-omrande ogen de duistere aaal verlaten. 
7e zuchten, natri l lend van emotie zeggen we : « Mooi 
ee, en t reur ig ! », we snuiten onze ontroering weg en we 

beleefden heerlijke filmuren. We herontdekken Romeo 
en Jnlia in de helden van Segal, en zo blijkt het dat we 
toch met anders zijn dan onze ouders die voor Greta Gar-
bo of Rudolf Valentino in vuur en vlam stonden, en dan 
Snze grootouders die nog steeds medelijdend-aangedaan 

e lotgevallen van Madame Butterfly beleven. 
t>e romantische liefde tiert welig in de dorre tuinen van 
onze harten, net als narcissen er na de winter plots weer 
fcijn. We hebben een ijsharde winter achter de rug van 
tesgeslagen Blackboard]ungles, duistere vampierenbals, 
oiep-ontlede psychologisch-gewelddadige Bonnie en Cly-
oes, luchtig-onverschillige Bardot-Girardot-produkties, 
jireedaardig-masochistische Virginia-Woolfs of hol-somp-
^ e u s e Cleopatra's. We kregen het aan de stok met ras-
éenrellen, Parijse en andere contestaties, veel seks, met 
ipppies die Sharon Tate en anderen vermoordden, met 
arugs en met Calleys in Vietnam, met jongeren die zich 
i a brand staken, met Biafra, Ierland, Pakistan, 
t e r w i j l wij uren op de baan in zenuwslopende autorace 
doorbrachten, werden we 's avonds in de atmosfeer van 
een « Grand Pr ix » gedompeld, terwijl we ons leven aan 
de lopende band beleefden, konden we als ontspanning 
de lotgevallen van een meisje in een fabriek volgen, ter
wijl we dag in dag uit in onze steenwoestijnen verkwij
nen, konden we « Deserto Rosso » bekijken ; we ontdek
ten dat we in slechte walmen vegeteren en onze teevee 
confronteerde ons steeds weer met dode vogels, sterven
de vissen, doorgebroken olietankschepen, verschroeid 
M:as en slijkbellen op het water. 

Tenslotte waren we de breed-uitgesponnen problemen 
beu, de vermoeide desillusie moe, net als een kind een 
overlaste maag heeft als moeder het teveel krachtig voed-
èel heeft toegestopt. 
Bovendien werd onze ontspanning in beeld en lektuur 
opgepept met supermensen die een superleven leidden en 
eich onmenselijk volmaakt of onmenselijk wreed gedroe
gen ; we vergaapten ons aan James Bond en Eddy Merckx 
6n kwamen tot de vernederende vaststelling dat wij, als 
gewone luitjes, toch voor driedubbel niets telden in een 
'jvereld die wij tenslotte opbouwen. 
Ze hebben ons m de berichtgeving de « zwijgende meer
derheid » genoemd, de amorfe massa die alles over zich 
heen laat gaan, die je niet hoort omdat ze het veel te 
^ u k heeft met geboren worden en sterven, met eten en 
fcerken, verdienen en kopen. 
ineens verbreekt die stille grote groep het zwijgen, door 
bijvoorbeeld naar een m de grond zoeterige film te hol
len, waarin de gewone geschiedenis wordt verteld van 
een gewoon meisje en een jongen met veel geld, die bui 
lengewoon van elkaar houden en waarvan eén zo maar 

^doodgaat ; allen hebben we onbewust gedroomd over z o n 
tove-story, we houden ervan onze dromen tastbaar te 
i ien leven. Dromen we ontlopen onze dagelijkse 
jnraartillende problemen door m de krant eerst Suske en 
Jyiskes avonturen te volgen, dan die van de wielrenners 
«oor te nemen en tenslotte even de frontpagina te bekij
ken wij. volwassenen, t rekken naar « Doornroosje » 
en Catherina Deneuve, die gisteren nog Tristana was. 
Verschijnt vandaag in de gouden gewaden van het ver-
n lmde sprookje « Ezelsvel ». We zijn op zoek naar een 
verloren wereld waar het wonderbare nog recht op er 
kenning heeft, of het nu de drie feetjes van Walt Disney 
ïijn, of het prachtise landschap van Mira, of de heerlijke 
liefde uit « Love Story »». 

huguette d b. 

de britse vrouw en 

gelijke rechten 

Zowat 5.000 Britse vrouwen 
hebben begm maart in Londen 
de sneeuw getrotseerd om hun 
eisen voor gelijke rechten met 
de man kenbaar te maken bij 
het publiek en inzonderheid 
bij eerste minister Heath. Het 
was een van de grootste vrou
wenbetogingen in Groot Brit-
tannie sedert de eeuwwisseling 
toen de suffragettes het stem
recht voor de vrouw wisten te 
verkrijgen. Eerst werden enke
le toespraken gehouden in Hy
de Park. Daarna ging het in 
stoet — waarbij zich ondertus
sen ook een or!>anisatic van ho-
niosexuelen « the gay libera
tion front » had aan^:» <;'oten — 
naar Downing street 10, de 

residentie van de Britse pre
mier. Daar werd een petit ie 
overhandigd. Vervolgens wer
den ook nog op Trafalgar 
Square enkele redevoeringen 
gehouden. 

De Londense politie had zo
wat 70 vrouwelijke politieagen
ten opgetrommeld om een oog
je in het zeil te houden. 

De betoogsters eisen gelijke 
lonen en gelijke plaatsings- en 
onderwijsmogelijkheden voor 
vrouwen zowel als voor man
nen Daarenboven kinderkrib-
ben die de hele dag open zou
den zijn. 

Verklaring van een lid van 
de « gay liberation front » over 
zijn aanwezigheid • « het front 
steunt de zaak van alle onder
drukte minderheden » ! 

vrouwencentrum 

Amerikaanse « dolle mina's » 
hebben onlangs een gebouw op 
de terreinen van de « Harvard 
Graduate School of Design » 
bezet en meegedeeld dat zij een 
« vrouwencentrum » willen 
maken. De 150 vrouwen — van 
wie er een paar kinderen bij 
zich hadden — bezetten he t 
pand na een mars die in he t 
centrum van Boston begonnen 
was. In het vervallen gebouw 
zijn werkplaatsen van de 
school gevestigd. 

Toen de vrouwen op weg 
naar de school langs de « Play
boy Club » op Park Square 
kwamen, gooiden zij daar en
kele rui ten in. 

U heeft het al gemerkt de 
tijd van de knikkers is aan 
gang Opeens werden ze 
weer bovengehaald als op 
een afgesproken teken Maar 
niemand weet wie het gaf, 
of V. aar het gegeven werd 

Alfa je van je werk naar 
huis komt, van het station, 
met de fiets, de bus of de 
wagen zie je de knapen 
doende, gehurkt, gebogen of 
staande m groepjes rond een 
bosje knikkers, of marbol-
len of « glazen bezen » of 
wie weet hoe ze nog ge
noemd worden overal in 
Vlaanderen Een feit is de 
knikker is w^eer de koning 
van de straat en de speel
plaats De paasvakantie 
heeft dit verschijnsel 'n fer

me stoot gegeven Vanmor
gen, maandag, zijn de kna
pen met het beursje vol rin
kelend spul naar de school 
getogen En met de stille 
hoop dat ze in een stille stu
diezaal als een vuurwerk op 
de tegels openspetteren —• 
want dan ben je de held van 
de dag — wordt er onder de 
banken geruild en verwis
seld en weet ik veel Nee, 
er is helemaal niks nieuws 
onder de zon 

Alhoewel het nu allemaal 
meer mooier dingen zijn dan 
vroeger — nu heb je van die 
doorschijnende als het ware 
kaleidoscopen met gekleur
de gangen van rood en groen 
en blauw en soms molentjes 
die wild draaien als je ze 

knikkers 

hard wegschiet Zaterdag 
heb ik nog een oude gebak
ken « schieter » boven ge
graven in mijn tuin, een 
kleinood is dat Ik heb hem 
's avonds in mijn uitlopend 
bad « neergelaten » om hem 
te spoelen. Hij kwam er uit 
als een blozende baksteen-
kleurige ouwe knikker. Ik 
weet met van wie hij ge
weest is Misschien is hij 
ooit nog eens de «kampioen» 
van een knaap op klompen 
geweest Ik bewaar hem bij 
mijn verzameling « precious 
stones » 

Goed, deze dagen is weer 
een deel van Breugels kiiv-
derspelen levendig gewor
den en dat doet toch altijd 
wat als je dat voor ogen 
ziet. 

llnWIIlllllliJtullilal»! 
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zomer 

Het wordt zomer. Dit een waarheid 
als een koe. Afgezien van het feit dat 
wij een jasje minder dragen, dat de 
meisjes in hot-pants mooier zijn dan 
ooit en dat de kust weer begint te 
draaien en de brouwerijen ook, heeft 
dit heuglijk feit ook enige invloed op 
het zend- en programmaschema van de 
Vlaamse tv. 

De BRT gaat er nog steeds vanuit dat 
er tijdens de zomermaanden minder tv 
gekeken wordt dan in de koudere jaar
getijden. 

Dit is natuurlijk een loze veronder
stelling die eigenlijk op niets steunt. 
Zelfs een kijk- en luisteronderzoek kan 
daar niets van bewijzen, want het wordt 
een vicieuze cirkel. Men zendt minder 
uit omdat men denkt dat er minder ge

keken wordt, en natuurlijk wordt er 
minder uren gekeken omdat er toch niet 
zoveel wordt uitgezonden. Het kan na
tuurlijk ook omgekeerd. 

Tenslotte is er nog een respektabel 
aantal waarde landgenoten dat 's zo
mers thuisblijft. Niet iedereen is kapi
taalkrachtig genoeg om aan een of an
dere costa of riviera te liggen luieren. 
Een hoop mensen en mensjes brengen 
hun vakantie thuis door en gezien niet 
iedereen uit vissen gaat, zou er wel een 
flink aantal kijkers kunnen bestaan dat 
eigenlijk tijdens de zomermaanden lie
ver meer tv zou krijgen. 

Maar de Raad van Beheer stoort zich 
daar niet aan. 

En traditioneel ieder voorjaar wordt 
bekend gemaakt hoe er de volgende zo
mer zal besnoeid worden. 

In grote lijnen zal deze tv-zomer als 
volgt verlopen : 
van 15 juni tot en met 12 september 
gaat men 's avonds om vijf voor zeven 
de lucht in. Dit is reeds een verlenging 
met een half uur tegenover vorige ja
ren. Ook de duur van de zomerperiode 
zelf werd met een maand verkort. 

Wat de eigen produkties betreft zal 
de grootste aandacht deze zomer gaan 
naar de Beker voor Zangvoordracht in 
Knokke. Van 9 tot 15 juli wordt dat 
spektakel dagelijks uitgezonden. Aan de 
jaarlijkse Zomercarrousel werken dit 
jaar 7 tv-stations mee. In kleur. 

ardoeaan 

Nog in de zomer zal een nieuw jeugd-
feuiUeton worden opgenomen. Voor de 
eerste keer ook in kleur. «Het zwaard 
van Ardoeaan» wordt de titel van dit 
verhaal naar een scenario van Vermeu-

Stakende arbeiders (1936) in de montage film De grote wending, vrijdag om 21u30. 

len en Jeuninckx, het duo dat ook ver
antwoordelijk tekende voor onder meer 
Fabian van Fallada. Ardoeaan speelt in 
de tijd van de ridders. De opnamen zul
len plaats hebben m de studio's van 
Universal Video te Waterlo, in het Zo-
niènwoud, de grotten van Kan en in de 
buurt van Carpantras, een Frans stadje 
bij Avignon. In de rolverdeling staan 
onder meer Nand Buyl, Chris Lomme 
en Jef Demedts. 

onderbroken 

Tijdens de zomerperiode worden de 
wetenschappelijke programma's onder
broken, ledere maand komen er daaren
tegen acht speelfilms op de buis. 

Zolang Kamer en/of Senaat vergade
ren blijft op zaterdagmiddag Trefpunt 
behouden, maar Panorama valt weg in 
juli en augustus evenals het maande
lijks debat over een aktueel politiek 
probleem. "" 

Het ritme van Echo wordt op de helft 
gebracht : nog slechts om de veertien 
dagen. 

Voor jeugdige en andere kijkers wor
den een hele boel lichte ontspannings 
en dokumentaire programma's voorzien 
die bij regenweer zullen worden uitge
zonden. Wij hopen vurig dat de BRT 
van deze noodoplossing zo weinig moge
lijk gebruik zal moeten maken. 

Want uiteindelijk hebben wij zelf 
toch liever een lange hete zomer. In 
deze hoop willen wij leven (en ster
ven). ' 

moetjezienopbrtv 

Zaterdag 24 april : 
13ul5 : Trefpunt, aktuabteit. 

Zondag 25 april : 
21ul5 : De andere film, twee margi

nale films. 

Maandag 26 april : 
20u55 : Ten huize van Robert Vande-

putte. 
21u45 : De zomer, toneelspel van Ro-

main Weingarten. 
Dinsdag 27 april : 

20u25 : De groene rivier in Florida, 
dokumentaire. 

20u50 : Clavigo, tv-spel naar Goethe. 
Woensdag 28 april : 

19u23 : Borromeuskerk, openbaar 
kunstbezit. 

22u00 : De groene harten, sociale 
film van E. Luntz. 

Donderdag 29 april : 
21u00 : Horizon, de tempel van Boro-

boedoer en Zuidamerikaanse 
archeologie. 

Vrijdag 30 april : 
18u50 : Zoo in Nederland, dokumen

taire. 
20ul5 ; Panorama, aktualiteit. 
21u00 : De lamp en Het antwoord, 

twee eenakters van Heijer-
mans. 

21u40 : De grote wending, montage-
film over het volksfront om
streeks 1936 in Frankrijk. 

marginale films 

« War IS Heil » dateert van 1968. Het 
is een sooort impressie van de eerst 
wereldoorlog, gemaakt door Robert Nel 
son, één van de belangrijkste kineaste 
van de Amerikaanse underground-bew« 
ging. De prent werd op zeer eigenaai 
dige manier gefilmd zodat je bij hel 
kijken de indruk krijgt dat het oi 
authentieke documenten gaat, wat juis l 
niet het geval is. Dit effect werd echte 
opzettelijk beoogd door Nelson. 

Robert Nelson is momenteel 31 jaé 
oud en woont aan de Westkust van d 
States. Daardoor maakt hij geen de» 1 
uit van de groep underground-kineaste 
die vooral in New York werkzaam zij] 
Zijn meest bekende film is « Oh Dei 
Watermelons » (1965) ; in Knokke kree 
hij een prijs voor « The Grateful Dead 
terwijl iedereen verwachtte dat hij dej 
prijs zou wegkapen voor een andere 
film van hem, « The Great Blondine ». 
Zijn films zijn teder, doordrongen van 
een naïeve ironie, speels en feeëriek : 
karakteristieken die hem een zeer apar
te plaats bezorgen in de Amerikaanse 
underground-beweging. Men zou hem 
de Méliès van de Amerikaanse film kun
nen noemen. 

« Bloody River », de tweede korte film 
waarnaar u zondagavond kan kijken, is 
een anoniem document, een strook pel-
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Een mooi beeld uit « War is heil », zondagavond om 2Iu55. 

licule die gevonden werd door de Duit
se underground-kineast Richard Besro-
dmoff. De prent roept een oorlogssfeer 
op. « Op een dag, aldus de kineast, vond 
ik een peUicule, beelden van soldaten, 
water en lucht. Ik bracht ze bij elkaar, 
zonder geluid of commentaar ». Het re
sultaat is « Bloody River ». anonieme 
beelden uit de Vietnamoorlog, fihnstro-
ken gered uit de kilometers film die da
gelijks opgeslorpt worden door de 
nieuwsmedia. Ze zijn helemaal niet 
spectaculair, integendeel, zelfs heel ba
naal. 

ten huize van 
robert vandeputte 

Anme van Avermaet, Fons Fraeters 
en professor Florquin brengen maan
dag een bezoek aan de gouverneur 
van de Nationale Bank, professor Ro
bert Vandeputte. Het is een man die 
met elke dag in de kijker loopt maar 
die niettemin een voorname functie be
kleedt, waarvan voor een aanzienlijk 
deel de welvaart van het land afhangt. 
Hij heeft een bijzonder drukke carrière 
achter de rug die nu een mooie bekro
ning kreeg. In dit gesprek weidt hij 
hierover uit. 
Maandag 26 april om 20 u. 55, 

de zomer 

Romain Weingarten is een Franse to
neelschrijver, geboren in 1926 uit een 
Poolse vader en een Franse moeder. 

In 1948 werd zijn eerste stuk ge
speeld : Weingarten speelde er zelf een 
rol in, niet omdat hij zo nodig moest, 
maar omdat iemand het toch moest 
doen. Door zijn eigen veeleisendheid 
had hij nogal wat moeite om het werk 
dat hij daarna schreef, opgevoerd te 
krijgen. 
Dinsdag 27 april om 20 u 10, BRT. 

de groene rivier 

Op reis naar Florida • in het zuiden 
van dat land stroomt een merkwaardige 
rivier, over een afstand van zowat zes
tig mijl, maar op sommige plaatsen nau
welijks enkele duimen diep. In het gras 
van het natuurpark, de Everglades, 
waar de « groene rivier » doorheen 
stroomt, leeft een bonte fauna kaaiman
nen, herten, everzwijnen en ontelbare 
vogels Zij hebben zich aangepast aan 
de sterke klimaatschommelingen, de or
kanen, de hevige stortregens en de pe
rioden van grote droogte De vraag luidt 
echter of zij ook de bedreiging van de 
mens zullen overleven ' Dinsdag 27 
april om 20 u. 10, BRT. 
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literatuur uit oostenrijlc 
Wij hebben met opzet hierboven « Literatuur uit Oostenrijk » 

en niet « Oostenrijkse h tera tuur » geschreven. Het begrip « Oos
tenrijkse h tera tuur » behoort inderdaad, alle verhoudingen in 
acht genomen, tot dezelfde terminologische kategorie als het be
grip « Vlaamse li teratuur ». Het is een deel-terminologie : zowel 
Oostenrijk als Vlaanderen behoren taalkundig, kultureel en volks 
tot een grotere gemeenschap, ook al zijn ze van de andere delen 
dier gemeenschap politiek gescheiden. 

Niettegenstaande Oostenrijk naar bevolking amper 1/14 van 
de hele Duitse gemeenschap vertegenwoordigd (7 miljoen van de 
ca. 100 miljoen Duitssprekenden) is het kultureel binnen deze 
gemeenschap en ook naar buiten van grote betekenis. De Oosten
rijkse bijdrage tot de Duitse en Europese kuituur is een van de 
belangrijkste in het geheel dezer gemeenschappen. Hiervoor een 
verklaring te geven, zou ons te ver leiden.. Stippen wij slechts aan 
dat Duits-Oostenrijk in de K.u.K.-monarchie (kónichlich und kai-
serlich), met Wenen als centrum, een sterke kulturele uitstraling 
en aantrekkingskracht uitoefende in heel Centraal-Europa. Niet 
slechts Berlijn maar (en vooral !) Wenen en Praag (met 
Kafka, Rilke, Urzidil enz.) waren centra van Duits kultuurleven. 

ondergang van de 
donau-monarchie 

Een der grote temata van de
ze l i teratuur is de ondergang 
van de oude Donau-monarchie, 
van de krachten die in haar 
werkzaam waren en die tot 
tot haar ondergang voerden. 
Wij zien dit zelfs bij niet-Duit-
se auteurs uit de oude Donau-
monarchie : bij de Kroaat 
Krleza, bij de Tsjech Capek. 

In « Der Man ohne Eigen
schaften » werd deze onder
gang op uitvoerige wijze ge
schilderd door Robert Musil. 
De held van zijn roman staat 
tussen werkelijkheid en de mo
gelijkheid, en kan niettegen
staande zijn gaven en zijn wil 
tot de daad, voor geen enkele 
zaak zich geheel en al inzetten. 
Wanneer de oorlog uitbreekt, 
wordt hij soldaat : de enige mo
gelijkheid om uit zijn utopieën, 
zijn uitzichtloze positie van teo-
reticus te geraken. De oorlog 
wordt daarom de bankroetver
klaring en de ineenstorting van 
een kuituur, de ineenstorting 
tevens van « Kakenien » zoals 
hij Oostenrijk noemt. 

van en over doderer 

Bij een auteur als Heimito 
von Doderer wordt de tijdskri
tiek op een andere wijze gefor
muleerd en het is vooral in het 

hoofdwerk « Die Damonen » 
dat zijn teorie van de « tweede 
werkelijkheid » die de mens 
naast de eerste opricht — een 
ideologische muur, die men 
doorbreken moet om met de 
waarheid, met het leven in Kon-
takt te komen op een vfhzm 
naar voren gebracht wordt, die 
wel eens te barok en te over
dadig aandoet. De taal sneelt 
bij von Doderer een grote rol. 
Hoezeer ook door onderwerp 
en idee van zijn werk geobse
deerd, legde hij toch de nadruk 
op het kunstwerk als taai-mo
nument, als kunst met het 
woord. 

In zijn essays beklemtoonde 
hij dit trouwens. Zijn essayis
tisch oeuvre is niet zonder be
tekenis. Vermits verschei c^ene 
studies echter niet meer te ver
krijgen waren, werd een bun
deling ervan uitgegeven bij 
Biederstein-Verlag, onder de ti
tel van een der studies : « Die 
Wiederkehr des Drachen ». Het 
was Windelin Schmidt-Dengler 
die het teoretisch werk v.in de 
Oostenrijkse romancier bijeen
bracht. Wij kunenn niet elk es
say vermelden of er speciaal 
op ingaan. Wijzen wij er 
slechts op dat zijn studie over 
Gutersloh, samen met enkele 
redevoeringen over deze au
teur-schilder en leermeester 
van von Doderer, ook in deze 
band opgenomen werd. Daar
naast is er een hoofdstuk over 
« Sprache und Literatuur » met 
o.m. een studie over de roman. 
Een bizondere vermelding ver

dient de studie «Sexualitat und 
totaler Staat » waarmee de ver
zameling teoretische geschrif
ten afgesloten wordt. 

Naast deze bundel met « Auf-
satze, Traktade, Reden » zoals 
de ondertitel luidt, verscheen 
bij de uitgever ook het tweede 
deel van de (onvoltooide) « ro
man nr. 7 », dat « Der Grenz-
wald » heet. Dit tweede deel 
bleef onvoltooid : het fragment 
dat uitgegeven werd vormt de 
hoeksteen van een driedelig-ge-
plande struktuur, waarin twee 
handelingen samenlopen. 

Het kerngebeuren van het 
verhaal is een schot, afgevuurd 
in het Haltertal bij Wenen op 
een man die jaren geleden in 
'n Siberisch krijgsgevangenen
kamp getuige was van een laf
heid. Ook in zijn onvoltooid-
zijn wordt de tragiek die na
dert voelbaar, en krijgen de 
beide tegenspelers hun kontoe-
ren, hun aftekening. Dietrich 

Weber stelde uit de dagboekno
tities van von Doderer over dit 
werk een afsluitend hoofdstuk 
tesamen, voorzien van een na
woord. Verwijzen wij nog naar 
het werk van dezelfde D. We
ber « Heimito von Doderer : 
Studiën zus einem Romanwerk» 
dat een uitgebreide studie 
brengt over het oeuvre van de
ze auteur tot en met « Die Da
monen ». 

minder bekenden 

Naast Musil, Broch en von 
Doderer zijn er de minder-be
kenden, wier werk echter in 
dezelfde tradit ie en op hetzelf
de niveau staat als da t der 
voornoemden. Wij denken hier 
vooral aan twee namen : Fr i tz 
von Herzmanovsky-Orlando en 
George Saiko. Van de eerstge
noemde wordt het verzameld 
werk in twee delen nu uitgege
ven bij Langen-MüUer Verlag, 
München. Saiko, die in 1962 (70 
jaar oud) overleed, is tot nog 
toe ook voor de ingewijden 
meestal een onbekende geble
ven. Zijn werk, dat aansluit bij 
de essayistische, psichologisch-
analiserende romankunst van 
een Musil en een Broch, ligt 
dus ook helemaal in de Oosten-
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rijkse tradit ie. De uitgeverij 
Benziger Verlag in Zurich is 
nu begonnen met de herui tgave 
van Saikos werk. Behalve de 
twee grote romans « Auf dem 
Floss » en « Der Mann in 
Schilf » verschijnt ook een bun
del verhalen en een bundel es
says en brieven. Bij alle t radi t ie 
bezit het werk van Saiko toch 
een eigen vorm, vertoont he t 
een eigen kleur en aksent, ook 
wanneer het —• eveneens aan
knopend bij de Oostenrijkse 
tradit ie — de tematiek van Sai
kos generatie opneemt: die van 
de ondergang van de maat 
schappelijke orde der oude Do
nau-monarchie. 

Het verhaal is gesitueerd in 
de grensstreek, ergens w a a r 
Duits, Hongaars en Slavisch ge
bied elkaar raken, en vol t rekt 
zich in het tijdsbestek van 
één zomer. Graaf Alexander 
Fenckh, die zijn knecht Josch-
ko, een vroegere herder uit he t 
Tatrage-bergte, laat huwen 
met de door hem verleide Ma-
rischka, t racht de mooie v rouw 
von Tremblaye te winnen. De 
graaf heeft aan Joschko, een 
simpele van geest maar met de 
s ta tuur van een beer, beloofd 
dat hij hem na zijn dood opge
vuld in de hal van het kasteel 
zal opstellen.. Marischka echter 
richt haar man ten gronde en 
werpt zijn lijk in de slotvijver. 
Benevens deze Joschko-hande-
ling zijn er echter nog verschei-
« aftakkingen ». De titel wijst 
op de onvrijheid, gedreven-zijn 
van de figuren in dit werk, en 
in het algemeen van de mens 
in een maatschappij waarvan 
hij vervreemd is. 

Uit de enkele namen, de en
kele werken die wij hierboven 
vernoemden, blijkt de r i jkdom 
van de bijdrage, die Oostenrijk 
aan de hele Duitse kul tuurge-
meenschap en aan Europa ge
leverd heeft. Dat deze bijdrage 
alleen beperkt blijft tot één ge
nerat ie , wordt momenteel ook 
door de jongere Oostenrijkse 
auteurs bewezen. 

— Robert Musil : « Der Mann 
ohne Eigenschaften » — Ro-
wohlt Verlag, Keulen. 

— Heimito van Doderer : 
« Der Grenzwald » — Bie
derstein Verlag, München. 
« Die Wiederkehr des Dra
chen » — idem. 

— George Saiko : « Auf dem 
Floss » — Benziger Verlag, 
Zurich. 

— Dietrich Weber : « Heimito 
von Doderer, Studiën zu sei-
nem Romanwerk » C. H. 
Beek Verlag, München. 

• Kunst en anti-kunst is het tema van de 
tentoonstelling « Metamorfoses van het ob
ject » van 23 april tot 6 juni 1971 in het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel. Tot 9 mei 
stellen Richard Hamilton (prenten en multi
ples). Pierre Lahaut (schilderijen) en Felix 
Roulin (skulpturen) ten toon in het zelfde 
gebouw. Ingang Koningsstraat 10 • 
• Galerie « Brecfcpot », Huidevetterstraat 55 
te Antwerpen stelt tot 29 april werken ten 
toon van Jan Keustermans (schilderijen en 
beeldhouwwerken). De heer W. Doevenspeck 
leidde op 16 april jl. deze expositie in • 
• We vestigen de aandacht op het interna
tionaal festival van Antwerpen met o.a. in de 
Kon. Vlaamse Opera (Frankrijklei, Antwer
pen) een reeks toneelvoor.stellingen : « Varia
ties op een Oidipuscomplex » van Stedelinck 
op 26 en 27 april ; « La Geurre, yes sir » van 
Roch Carrier op 10 en 11 mei door « Le 
Theatre du nouveau monde » uit Montreal ; 
« Hamlet » van Shakespeare door het Lon-
dens Prospect Theatre op 1 7en 18 mei en 
« Orstes » van Aischylos door het Deutsche 
Theater mt Góttingen op 24 en 25 mei. Verder 
« Golden Bat », Japanse Rock Musical door 
de Tokyo Kid Bothers op 3 en 4 mei ; ballet: 
Ballet Felix Blaska uit Parijs op 5 mei en de 
Koninklijke Dansers van het sultanaat van 
Djokjakarta uit Indonesië op 27 mei ; koncer-
ten in het Vleeshuis (7 mei en 4 juni), in 
het Rubenshuis (op 10 en 25 juni) en in de 
Carolus Borromeuskerk (19 juni). Ten slotte 
tentoonstellingen m het Koninklijk Paleis 
(moderne architectuur), Osterriethuis (verza
melingen van de Bank van Parijs en de Ne
derlanden), Middelheim (11e Biënnale Beeld
houwkunst) • 
• Tot 29 april exposeert de Kempische kunst
schilder Albert Loots in de Rik Woutersga-
lerij (VTB), E. Jacqmainlaan 126 te Brussel. 
Weinig kunstenaars hebben met zulke inten
se beleving en zo onverpoosd het Kempisch 
landschap m al zijn stemmingen en taferelen 
in beeld gebracht. Deze kunstschilder-pastel-
list uit Tessenderlo wordt dan ook algemeen 
beschouwd als de aktiefste Limburgse hei-
matschilder. Het betreft zijn eerste tentoon
stelling te Brussel • 

• De Vlaamse Klub Kust meldde per doods
brief de opvoering van « W K vermoordt 
pianiste » van Paul Pörtner in de regie van 
Dre Poppe, in het Feest- en Kultuurpaleis te 
Oostende op 24, 26, 27 en 28 april, telkens om 
20 uur. Toegang : 60 en 40 fr. • 
• De eerste gala-avond van « de goezeput » 
vzw centrum voor vrijetijdsbesteding heeft 
plaats op donderdag 29 april om 20 u. in de 
stadsschouwburg van Brugge. Medewerken
den zijn Leen Persyn, Gerard Vermeersch 
(kabaret), Dolores Laga en Jacques Sausin 
(solisten van het ballet der 20ste eeuw) sa
men met de balletdansers van het danscon
servatorium van de Muntschouwburg, dr. An-
toon Demets (bloemenballet in diarama), In
donesische dansers (Ramayana legende), the 
cotton city jazzband. Presentatie door Leen 
Persyn. Plaatsbespreking stadsschouwburg • 
• Na Maria Rosseels sprak nu ook de beken
de Franse schrijfster Marguerite Yourcenar 
(auteur van de suksesboeken « Hadrien » en 
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« L'oeuvre en noir », waarvan de handeling 
zich afspeelt in het middeleeuwse Brugge) 
voor het forum van « De Moeritoen » te Brug
ge. Evenals de auteur van « De dood van een 
non » relativeerde Yourcenar de emancipatie 
van de vrouw, met de bedenking dat er toch 
steeds nieuwe dienstbaarheden opduiken 
naarmate er andere verdwijnen. Op deze ta
melijk pessimistische visie kwam er vanwege 
het jeugdig publiek reaktie • 
• Tot woensdag 28 april exposeert kunstschil
der Ernest Denis (leerling van Opsomer en 
Courtens) in het gebouw ter Steenweg naar 

Bergen 1424 te Anderlecht onder het motto 
« Mensen en beelden uit Marokko », op mt-
nodiging van het Kontakt- en Kultuurcen-
trum, Martelarenplein, Brussel • 
• We herinneren er nogmaal aan dat de 
VTB-VAB voor 1972 andermaal een prijs van 
de Vlaamse humor uitschrijft voor kartoens, 
humoristische tekeningen, spotprenten zon
der verklarende tekst voor rose, grauwe 
en zwarte humor, telkens met 5000, 
3000 en 200 fr, samen 30.000 fr. Alle 
Alle inzendingen — ülle Vlamingen kun
nen er aan deelnemen, waar ze ook wonen — 
moeten binnen zijn voor 16 december a.s. op 
het bondsgebouw VTB, St. Jacobsmarkt 45, 
2000 Antwerpen of voor 10 december in een 
der VTB-bijkantoren. Inlichtingen (mits bij
voeging van postzegel voor antwoord) op het 
algemeen sekretariaat, adres hierboven • 

• Mira of de teleurgang van de waterhoek 
van Fons Rademaekers naar de roman van 
Stijn Streuvels, voor film bewerkt door Hugo 
Claus, zet zijn triomftocht voort. De ontvang
sten bereiken reeds de 10 miljoen fr., een 
cijfer dat nog door geen enkele Belgische of 
Nederlandse filmproduktie werd behaald. De
ze ontvangsten gelden de steden Brussel, Ant
werpen (dat aanvankelijk geen vertrouwen 
had...), Gent en Leuven, straks in oorspron
kelijke Nederlandse versie (met Franse on
dertitel...) te Luik, Namen en Charleroi. Na 
de « liefdesverklaring » van Hugues Verherv-
ne in « Le Soir » nav de premiere kwam nu 
ook de « Pourquoi Pas ? » met een geestdrif
tig relaas over deze Vlaams-Nederlandse film 
voor de pinnen. Het is opvallend hoe onze 
frankofoontjes warm lopen voor deze typisch 
Nederlands-Vlaamse film. Ruiterlijke beken
tenis dat ze het niet even goed kunnen ? Of 
ondanks alle minachting toch bewondering 
voor de Vlaamse kuituur ? Of hebben ze lie
ver het « ancestrale » Vlaanderen (zoals het 
ook uit deze film spreekt) dan het heden
daagse Vlaanderen, dat hen te machtig wordt? 
Wie zal het uitTuaken, het feit van deze fran-
kofone geestdrift (tegenover een veel beza
digder Vlaamse reaktie) valt niet te looche
nen • 
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Biënnale in het Middelheimpark te Antwerpen deze 
zomer m het teken van Nederlandse en Amerikaanse 

beeldhouwers. 

prof. dr. frans daels : « mensen » 

Na « Mens Sana > dal In de Vlaamse Pockets van Hei
land verscheen, publiceerde prof. Daels bij de Oranje-
Uitgaven te Mortsel « Levenswijsheid » (1967). Het 
Jaar daarop kwam bij dezelfde uitgeverij een boekje in 
dezelfde geest uit : « Opvoeding », waarin de auteur be
wijsmateriaal uit zijn zeer rijke herinneringen haalt. In 
1969 publiceerde de schrijver een nieuw boekje « Leven » 
en onlangs verscheen een vierde werkje « Mensen » — 
waarin de in januari 89 jaar geworden prof. Daels uit 
sijn bezonken levenservaring en zijn levens- en mensen
kennis put, en beurtelings handelt over het mensenle
ven, de mensverbondenheid, de beschaving, ziekte en 
overlijden. Enkele bladzijden met spreuken en leuzen, 
van beroemde filosofen en auteurs én van de schrijver 
self, sluiten dit aan levenswijsheid zo rijke boekje af. 

— Prof. Fr. Daels 
Mortsel — 30 fr. 

« Mensen » — Oranje-Uitgaven, 

de man van lebak 

Toen vorig jaar de 150ste verjaardag gevierd werd van de geboorte van Eduard Douwes Defcker, 
beter bekend als Multatuli , schrijver van een boek dat niet alleen literair stof deed opwaaien, was 
dit in Noord en Zuid de gelegenheid om de schrij ver van «Max Havelaar » te herdenken. De Vlaam
se bijdrage in die herdenking was niet gering en van een blijvende betekenis. 

In de reeks « Genie en Wereld » van Heideland verscheen een mooi en lijvig boek met opstellen 
van Garmt Stuiveling, Ger Schmook, Hella S. Haase, Bob Vuyk e.a.m. Doch wellicht de degelijk-
ste bijdrage tot de Multatuli-herdenking — en tot de Multatuli-studie in het algemeen — was het 
bij het Davidsfonds verschenen boek van Marcel Janssens « Max Havelaar, de held van Lebak », 
Hoewel het herdenkingsjaar reeds voorbij is, willen wij toch op dit werk even terugkomen. « Ik 
meende mijn bijdrage tot de Multatul i -herdenking van 1970 te mogen leveren door mij te verdie
pen in de lectuur van de Max Havelaar en door de lezer daartoe uit te nodigen met onderhavig 
boek » zegt de schrijver in de inleiding. 

Het is daarom een studie 
over het boek, geen biografie 
van Eduard Douwes Dekker 
zelf. Maar toch is het biogra
fisch element erin vertegen
woordigd, want zoals M. Jans
sens zegt « de Max Havelaar 
is geen boek als een ander. Het 
boek is zo vergroeid met de 
per.soon en het leven van Edu
ard Douwes Dekker « dat de 
lezer een stukje wereld buiten 
het boek moet verkennen om 
écht binnen het boek te kunnen 
geraken.. . » De interferentie 
van kunst en leven, van de 
schrijver Multatuli en de gewe
zen ambtenaar Douwes Dekker, 
die aan deze autobiografie zijn 
specifiek karakter verleent, 
maakt dit noodzakelijk. Marcel 
Janssens is op de weg naar dit 
begrip van Multatuli 's persoon 
en wereld een goede en veilige 
gids. 

Een psychologische schets 
van de mens Douwes Dekker 
en een overzicht van de genesis 

van het boek worden gevolgd 
door een studie van de kon-
struktie van deze dubbelroman, 
die de auteur een « bestudeer
de wanorde » noemt. Daarop 
volgt een vergelijking van de 
mens Douwes Dekker en de 
Havelaar-figuur als zelfportret, 
en tenslotte komt een studie 
over de anti-held Droogstoppel 
— een naam die ons taalge
bruik ingegaan is als die van 
Uilenspiegel en Pallieter —, 
voorwerp van Multatulis satire 
maar tevens — onbewust ' — 
projektie van een deel van 
's schrijvers ideeën en eigen
schappen. Een drietal steek- en 
stijlproeven sluiten deze zeer 
degelijke — sedert Brom mis
schien wel de belangrijkste — 
studie over Multatuli 's boek af. 
Het zijn drie in onze l i teratuur 
klassiek-geworden stukken : 
« Lothario moet hangen », « De 
Japanse steenhouwer » en de 
slotrede van de Havelaar, rede 
die tientallen jaargangen van 

scholieren hebben moeten van 
buiten leren, en die de beken
de opdracht aan koning Willem 
inhoudt, met de spreekwoorde-
lijk-geworden benaming « gor
del van smaragd »... 

« Max Havelaar, de held van 
Lebak » is niet alleen een voor 
de studie van Multatuli m het 
algemeen en van « Max Have
laar in het bizonder zeer bruik
baar instrument, een verrijking 
der Havelaar-literatuur, maar 
het leest daarenboven vlot en 
is duidelijk m analyse en for
mulering, iets wat van alle 
werken in die aard niet kan 
gezegd worden ! 

Marcel Janssens « Max Ha
velaar, de held van Lebak » — 
Keurreeks Davidsfonds Leuven 
— 286 blz — gen. leden 75 fr. 
niet leden 100 fr. ; geb. leden 
120 fr. niet leden 160 jr 

supplement van dale 

Bij de uitgevers van Van Dale's Groot Woordenboek 
verscheen een supplement op de achtste vermeerderde 
druk. Dit supplement bevat 12.000 artikelen. Het zijn 
niet allemaal nieuwe woorden, integendeel : die zijn eer
der zeldzaam. Het overgrote deel van het materiaal be
staat uit nieuwe toepassingen, nieuwe betekenisnuances 
van bestaande woorden. Enkele kenmerkende voorbeel
den zijn : inspraak, communicatie, escalatie. 

Dit supplement is een noodzakelijke aanvull ing van 
het « Groot Woordenboek ». 

— Van Dale — Supplement bij 8e druk — geb. 190 fr. 
Marttnus Ni]hoff, 's Gravenhage — Nederlandsche Boek
handel, Kapellen. 

nieuw links : een analise 
De « nieuwe » linkse stroming heeft vooral bij 

de universitaire jongeren m Europa en de "VS. 
de laatste jaren weeiklank en aanhang gevon
den. Zij kristaliseerde zich in groepen en groep
jes wier numerieke sterkte niet zo groot was 
maar die door een geschikte taktiek, door de
monstraties, onlusten en/, een klimaat van span
ning en geweld schiepen, dat een vruchtbare 
bodem was voor de verspreiding van hun ideeèn. 

Welke zijn deze ideëen ? Op zoek naar een 
filosofie en een ideologie die haar aktie een 
ideële basis zou geven, vindt de nieuwe linker
zijde die bij een Marcuse en bij zijn — niet 
steeds gelukkige — interpreten, van Dutsche tot 
Cohn-Bendit. Maar in dit vaak verwarde woord-
gekraam, m deze vaak gewild-ingewikkelde ter
minologie en fraseologie is er moeiliik een rechte 
lijn te trekken, een vast koncept te onderschei
den. Dr. phil. Andreas von Weiss, die zich vooral 
met de problemen van het «Nachfolgemarxis-
m u s » bezighield en een aantal werken hierover 
schreef, heeft in zijn boek « Die neue Linke » een 
zeer objeklieve —• en door deze objektiviteit 
juist zeer kritische — analise geschreven van 

wat men onder de algemene benaming « nieuw 
links » aanduidt. Hot boek bestaat uit drie grote 
delen : de wordingsgeschiedenis, de principiële 
problematiek en de aktueel-politieke betekenis. 

De auteur wijdt m het eerste deel uit over de 
oorsprong van deze nieuwe maatschappij-kritiek 
en haar aanvankeli jk-hteiair debuut. Hij brengt 
een klare betekenis-omschrijving van de begrip
pen links en rechts, radikaal en konservatief en 
gaat de grondslagen na van de nieuwe linker
zijde : nonkonformistische kultuurkrit iek, exis-
tensialisme, psychoanalyse, neomarxisme. 

In het tweede gedeelte behandelt hij uitvoerig 
de centrale probleem-groepen voor een revolu

tionaire verandering van de wereld : utopie, 
revolutie, geweld, gezag, maatschappelijke orde. 
In het laatste gedeelte wordt dan de vraag ge
steld of de «nieuwe linksen» een werkelijk-
internationale jeugd-in-beweging zijn, en hij 
onderzoekt de verbindingen op dit vlak. Hij 
t r ek t een scherpe lijn tussen wat zich achter het 
IJzeren Gordijn voordeed en wat in het Westen 
gebeurde en wijst op het principiële onderscheid 
van beide « bewegingen ». Hij onderzoekt ook de 

verbindingen met het wereldkommunisme : de 
kritiek van nieuw links op het sovjetkommunis-
me en omgekeerd maar tegelijkertijd : nieuw 
links als het reserve-leger van dit wereldkom
munisme. Tenslotte gaat hij de verdere ontwik
kelingsmogelijkheden na. 

Het boek van dr. A. von Weiss biedt, meer 
dan gelijk welk werk dat van of over die bewe
ging geschreven werd, zowel door de klaarheid 
en de penetratie in het onderwerp, als door de 
objektiviteit in de behandeling een diepgaande 
analise van een tijdsverschijnsel. Daarbij wor
den heel wat mistifikaties opgeruimd. Noemen 
wij er slechts twee : de mythe van de « vervaar-
digbaarheid van de toekomst» en die van de 
moraliteitswaarde van begrippen als links en 
rechts, progressief of konservatief... Aanbevo
len voor al wie over aktueel politieke verschijnse
len iets meer wil weten dan de gewone goedkope 
slogans ! 

Dr. A. van Wetss «Die Neue Linke — Eine 
Kritische Analyse» Harold Boldt Verlag, Sop-
pard, 332 blz, DM 10. 
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dineer belgisch ? 

Sport-nog-steeds-70 heeft links en rechts eens gesnuisterd bij de 
rrote voetbalklubs om te vernemen welke de plannen zijn, enkele 

.reken voor de gTote voetballers-markt een aanvang neemt. De al
gemene indruk is dat men het bij de meeste klubs eerder kalmp-
es-aan wil doen. Slechts bit ter weinig besturen willen weten van 
rote investeringen. Een andere indruk : dat men eerder geneigd 
chijnt de buitenlandse wonder-trainers te laten waar zij zijn, en 
lensen van bij ons te nemen. Eenzelfde strekking kan men waar-

lemen voor wat betreft de aankoop van spelers. Wij denken dat 
i l t alles verheugend kan genoemd worden, en daarenboven dat 
lit geen noemenswaardige verzwakkingen zal meebrengen voor 
ie t Belgische voetbal. De beste spelers op onze velden zijn nog 
lltijd mensen van bij ons, en o.i. ook de beste trainers, ook al 
loeten zij dan werken in moeilijkere omstandigheden dan hun 

i)uitenlandse kollega's. 

.anderlecht solden 

« Sport 70 » meldde dat Anderlecht niet minder dan twaalf 
l e m s p e l e r s op de transferlijst zou plaatsen, waaronder een Trap-
peniers , Heylens, Plaskie, Van Binst. Twaalf spelers die dit jaar 
Jiog ui tkwamen in het eerste elftal. Samen vormen zij een behoor
l i jke eerste-afdelingsploeg. Wij geloven niet dat zij allemaal zul
l e n verkocht worden. Dat kan, denken wij, zelfs Anderlecht zich 
süet permitteren. Maar in ieder geval wijst een en ander erop dat 
!l»et Roosens-Vander Stock menens is met de reorganisatie van 
üinn klub. Het is ook al een poos duidelijk dat dit nodig is. Ons 
Üjkt ook nog iets anders duidelijk. Als nu blijkt dat men zo maar 
«en hele ploeg teveel heeft, waaronder internationalen, dan wijst 
'dit er toch op dat in het verleden de wervingsaktie niet altijd op 
efficiënte wijze is gevoerd. Tenslotte dit : het hele verdedigend 
!kompartiment afdanken is goed, maar heeft men zo dadelijk een 
.g^ans nieuw ter beschikking, zelfs als men het gaat kopen ? 

«wat te peinzen ? 

wat te zeggen ? 

Wat moeten wij zeggen over 
Parij s-Roubaix ? Dat Rozee 
(zegt Fred) Hosiers gewonnen 
heeft en dat daarmee dus eens 
een « kleine » aan de beur t 
kwam ? Dat Bic — het merk 
van Rosiers — na Flandria-
Mars en Molteni ook een klas
sieker won ? Dat Rosiers in
eens wel een bijzonder sterk 
renner bleek, vermits hij in de 
laatste kilometers blijkbaar 
zonder overdreven veel moeite 
kleppers als Merekx, De Vlae-
mmck, Van Sprmgel, Leman, 
Gimondi en anderen uit de wie
len reed ? Dat de suprematie 
van Merckx-Moltini in de voor
jaarsklassiekers dus niet zó 
sterk is als iedereen had ge
dacht, en dat « den Belg » toch 
nog niet altijd wint als hij wil? 
Dat Merekx, die Rosiers als zijn 
favoriet had voorop gezet in 
« Het Nieuwsblad », wel zeer 
goed kan pronostikeren ? Of 
moeten wij er doodgewoon niks 
over zeggen, en koersuitslagen 
maar verder nemen zoals ze ko
men, en er alleen stillekens het 
onze van peinzen ? 

lastige sport 

In onze lang vervlogen jeugd 
hebben wij eens een sereuze 
« effort » gedaan om te leren 
biljarten zoals het hoort. Wij 
hebben het niet verder ge
bracht dan een « varken » af 
en toe Zelfs onze transfer naar 
golf biljart was geen sukses, 

Deze heren zijn niet zo jong meer en toch 24 uren marcheren 
te . Marche. 

want wij hebben veel meer pin
ten betaald dan gewonnen. Wij 
zijn dus goed geplaatst om te 
weten dat biljart een moeilij
ke sport 18 Goed geplaatst ook 
om het nodige respekt op te 
brengen voor de heren die te 
Sint-Niklaas probeerden de 76 
« kunststoten » uit te voeren in 
het kader van het kampioen
schap artistiek biljart. Het gaat 

ons petje te boven hoe zij er in 
slagen die bijna onmogelijke 
opgaven toch tot een goed ein
de te brengen. Artistiek biljart 
is dan misschien geen spekta-
kulaire sport, ze stelt in ieder 
geval enorme eisen aan de be
oefenaars, en wij peinzen dat 
die heren ook op geen uurt je 
kijken als het op t rainen aan
komt. 

En wat te peinzen van de verrassende uitslag die Anderlecht 
boekte op Standard ? Anderlecht won het pleit met 1-3, en Stan-
" i rd had zowaar nog een strafschop nodig om de « eer » te red

en. Dat had nu niemand gedacht. Anderlecht gold de laatste 
jd immers als een eerder middelmatig elftal. Het t rad bovendien 
m in gewijzigde opstelling (bij voorbeeld met de jonge en onuit

gegeven Broos in de centrale verdediging, en de geschorste Trap-
[jeniers in het doel). Standard, bijna zeker van de titel, was op 
papier véél sterker. Hoe dan ook, voor Anderlecht is de overwin
n ing te Luik een goede zaak. Het moreel wordt zowat opgepoetst, 
ook van de supporters. En vooral, nu de beker en de titel en met
t e n de grote Europese kampioenschappen buiten schot zijn, heeft 
he t zijn kansen op deelname aan de troostbeker, de zg. UEFA-
beker , veilig gesteld. Het kon allemaal niet beter, vooral omdat 
{Standard tóch kampioen wordt. 

«cols 

Wij zitten met een probleem. De schuld ligt bij kameraad mi
n i s t e r Cools, en meer bepaald bij zijn gepland wetsvoorstel in 
('verband met de prijzen. Het zou erop neerkomen dat hij de macht 
aiou krijgen een bedrijf dat zijn prijzen te hoog zou stellen, voor 
«en weekje te sluiten. Het probleem dat ons het slapen belet is nu 
h e t volgende : binnenkort begint de grote openbare verkoop van 
voetballers op voet. Hun prijs komt bij ons weten nog niet voor 
op de indeks, maar sedert Stan Declerck bestaat er wel belang
stelling voor vanwege de wetgever. Stel nu een onderneming, pak 
Standard, die haar produktie duur op de markt brengt en van 
geen prijsverlaging wil weten. Mag, moet of zal Cools hier ingrij
pen, en Standard waarvan hij daarenboven supporter is, voor een 
week sluiten, de week bij voorbeeld dat er moet gespeeld voor de 
beker van Europa ? Of zijn we weer aan het doortrappen, en geldt 
het wetsvoorstel Cools alleen voor broeken, t ruien en schoenen, 
«n niet voor wat erin zit ? 

hipokriet 

Wij geloven — op gevaar af ons te vergissen vanzelfsprekend 
— dat het één van de belangrijkste kenmerken is van onze heden
daagse konsumptiesport dat de konsumment, de gaper dus, ertoe 
gebracht wordt zich geëngageerd te voelen. Dit verklaart gedeel
telijk het verschijnsel supporter, fan, spionkop, fanklub, suppor
tersuniform, trompetjes e.d.m. Dit engagement is begrijpelijk : 
het brengt op, het doet kritiekloos verteren. Geen wonder dus dat 
de klubs, en in grote mate ook de sportpers, erachter staan. Het 
houdt echter ook gevaren in. Wie wil dat de massa geëngageerd 
is, speelt groot spel, en moet tegen de weerbots kunnen. In de 
voetbalsport zien wij van dag tot dag meer supporters die balda
digheid uithalen, zoals aftroeven (zelfs doden) van scheidsrech
ters, trainers, bestuursleden. Wij verfoeien dergelijke prakti jken, 
maar wij vinden het vanwege sommige sportgazetjes en klubs 
tamelijk hipocriet dergelijke passies te laken, na ze in het leven 
te hebben geroepen. Zij het dan misschien onbewust. En zeg, 
waar gaat dat eindigen ? 

verantwoordelijkheid 

Tijdens de voetbalwedstrijd Beerschot - Anderlecht kreeg show-
arb i t e r Loraux een struise oorveeg van een verborgen toeschou-
-wer. Wij denken dat dit Loraux eens goed zal doen, na al de 
glorio! van de laatste maanden. Er is in heel die zaak echter iets 
d a t ons een beetje vreemd voorkomt. Anderlecht zal daarvoor 
jfestraft worden. En Anderlecht zal op zijn beurt die hardhandige 
supporter een proces aan het been lappen. Wat wij ons nu afvra
gen is het volgende • wie zegt dat die man een supporter van 
t&nderlecht was ? Hoe kan Anderlecht verantwoordelijk worden 
Cesteld voor de daden van om het even wie, die beweert « sup-
IMrter » van de klub te zijn ? Wie moet op het Beerschotveld voor 
d e orde instaan : Anderlecht of Beerschot ? Zijn wij al zover dat 
een klub moet opdraaien voor wat een of andere halve gare, die 
Beweert supporter te zijn, aan onnozelheden doet ? Tenslotte, en 
iBit zeer algemeen, zou het geen tijd worden dat men de begrippen 
« supporter » en « klubliefde » en zo eens grondig gaat herzien ? 

er was altijd sport ( 6 ) 

sport vandaag: business 
Rond 1900 was, vooral 

door toedoen van de indus
trialisatie, de belangstelling 
voor de sport zo groot ge
worden dat men kon den
ken aan kompetities, aan 
spektakelsport, aan betalen
de toeschouwers. Geleidelijk 
zien wij dan ook, vooral 
vanuit Engeland, allerlei 
kompetities ontstaan uit de 
volksspelen die men reeds 
van oudhers kende. Nieuwe 
uitvindingen, zoals de fiets, 
veroverde eveneens hun 
plaatsje op het terrein van 
de sport. De belangstelling 
van de massa steeg met de 
dag. 

Zodra de massa belang 
ging stellen in de sport, werd 
deze ook belangrijk voor de 
kranten. Vóór de eerste we
reldoorlog volgden amper 
een paar joernalisten de 
ronde van Frankri jk. Op dit 
ogenblik zijn er dat honder
den. De kranten zagen in de 
sport verkoopbare kopij. In 
de sportkopij een middel om 
de rest van de kran t mee 
aan de man te brengen. Zij 
gingen dus de sport aanmoe
digen, en nog vandaag wor
den de wielerkoersen gepa
troneerd door de dagbladen. 
Om de belangstelling van 
het publiek aan te trekken, 
èn voor het sportgebeuren, 
én voor de krant , werd een 
speciaal soort joernalistiek 
in het leven geroepen, dat 
maar bitter weinig te ma
ken had met de nuchtere, 
objektieve weergave van de 
feiten. Eerst kenden wij de 
periode van het romantische 
sportproza, op de wijze van 
een Karel Van Wijnendaele 
bij voorbeeld, nu het sport
proza dat afgestemd is op 
sensatie. In feite zijn ze 
beide even vals. Wat er ook 
van zij, de kranten waren 
de eerste sport-sponsors, en 
zij zijn het nog, maar niet 
meer in dezelfde mate als 
voorheen. Zij werden im
mers geleidelijk aan ver
drongen. 

Zodra in onze westerse 
ekonomie de publiciteit haar 
intrede deed, gingen ver
schillende firma's inzien dat 
in de sport mogelijkheid tot 
reklame bestond. Aanvanke

lijk waren dat firma's die 
art ikelen op de markt brach
ten die iets met de sport te 
maken hadden, fietsen bij 
voorbeeld, later ook andere 
firma's. 

Tegelijk daarmee ontwik
kelde zich de beroepssport. 
Naast de kategorie sportbe
oefenaars, die alleen voor 
hun ontspanning aan sport 
deden en doen, kwam er de 
kategorie die aan sport de
den om den brode, brood dat 
niet zozeer afhankelijk was 
van bereikte sportprestaties, 
alswel van de hoeveelheid 
publiciteit die voor de 
werkecver kon geleverd 
worden. 

Naarmate de maatschap
pij een konsumptiemaat-
schappij werd, groeide na
tuurlijk het belang van de 
sportpubliciteit, net als van 
alle andere vormen van pu
bliciteit. 

De vraag was : hoe kon de 
oude belangstelling van de 
massa voor de sport maksi-
maal publicitair benut wor
den ? 

De belangstelling moet na
tuurli jk gaande worden ge
houden, o.m. door de sport 
sensationeler te maken, span
nender. Het aksent moet 
blijven liggen op de sport, 
en de publiciteit moet als 
het ware onbewust worden 
mee binnen gelepeld. De 
« gaper » moest bij het sport-
gedoe betrokken worden, hij 
moet zich geëngageerd we
ten. Hij wordt dus niet lan
ger toeschouwer, hij wordt 
supporter, en beter nog 
« fan ». Pro of contra, het 
heeft geen belang. Alle me
dia worden ingeschakeld. De 
televizie neemt zowat de 
rol over van de kranten an
no 1900. Gehoorzamend aan 
de eis der massa, beant
woordend aan de belang
stelling van de massa, geeft 
zij sport, sport tot het deu
ren en vensters uitloopt, en 
met de sport verspreidt zij 
de zo begeerde publiciteit. 

' De tv-ketens die eigen sport-
kompetities op touw zetten, 
enkel als omlijsting voor de 
aan de man te brengen pu
bliciteit, kennen wij nog 
niet in Europa, maar in 

Amerika zijn zij al oud 
vuil. 

Er zijn aan de sport in 
dienst van de kommerce 
voordelen. Voor een aantal 
mensen is zij inderdaad een 
goede broodwinning. Voor 
een gedeelte van de sport
beoefenaars, en vooral voor 
veel, heel veel tussenperso
nen, zoals managers, sport-
direkteurs, verzorgers en 
noem maar op. De sport sti
muleer t inderdaad de «kom
merce». Zij is een gedeelte
lijke oplossing voor het pro
bleem van de vrijetijdsbe
steding. Zij biedt nog andere 
voordelen. 

Zij biedt ook nadelen. Om 
sensationeel te zijn, moet zij 
risiko's lopen. Doden dus, 
ongevallen, doping. Om ef-
fektief te zijn, kan men haar 
niet overlaten aan de beoe
fenaars. Dus fraude, kombi-
ne, afspraken, korrupt ie . 
Wie de massa engageert, 
roept passie's in het leven. 
Dus vechtparti jen, vernie
ling en baldadigheid. Geba
seerd op een kompetitief sis-
teem, niet zozeer wat he t 
sportief presteren betreft, 
als wel wat het publicitair 
presteren betreft, valt het 
sportberoep zeer hard en so
ciaal onrechtvaardig uit voor 
heel wat beoefenaars. De 
g e a c h t e sportliefhebber 
vraagt wel sport, maar hij 
krijgt publiciteit en hij 
wordt daarenboven voldoen
de gekonditioneerd om die 
kritiekloos te slikken. Vaak 
zelfs wordt de sport niet in 
de kommerce, maar in de 
politiek gebruikt om de aan
dacht van de mens te leiden, 
af te leiden of mis te leiden. 
Men denke aan de olimpi-
sche spelen van Berlijn, aan 
de ronde van Frankr i jk 
1968, om maar twee voor
beeldjes te noemen. Het zijn 
maar een paar van de vele 
nadelen. Zij volstaan om 
duidelijk te maken dat de 
sport machtig is, en dat ze 
gevaarlijk kan zijn. In hoe
verre wij die gevaren willen 
zien, en in hoeverre wij er 
ons willen tegen verzetten, 
hangt alleen van ons af. 

(Slot) 
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Aanbevol0ii Hitizeii 
P A P Y R U S 

Boek- on Papterhanöel 
Zaakvoerder t Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabij het Sint-Jansplein) 

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

( l l -XI I -71) 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
L a u w e r e y s - D e B r u y n 
Gezeflige vlaamse sfeer. 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Beilestraat 49 • Hekelgem 

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

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestlel 16, Antwerpen 

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

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

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

fan. 7 1 

AL AL KEU!<ENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand - Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

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

« PIET POT » 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Pieter Potstraal 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

Maandag en dinsdag gesloten 
(l-XII-71) 

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

lan. '71 

Espresso koffiemachines 
LA SAN MARCO 

verkoop en technische dienst 
Quellinstraat 40, Antwerpen 

Tel. 03/32.92.72 
Bezoek onze exkluzieve 

COFFEESHOP 
en proef uw koffie 

« op z'n best » ! 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

DE APPEL 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

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

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

CORTHALS 
KaHestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koff iehuh 

uit DENDERSTREEK 

Blijft gij 
doof, Vlaming ? 

We vroegen : 
BOYCOT FRANSKILJONS I 
STEUN VLAAMSE FIRMA'S 

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

Topkoffie • topvoordelig 
Ook van 150 fr. min % 
1 of 2 kg. kan toch Ieder 

bestellen I 

KOFFIE HAWAII 
Groot-Bijgaarden T. 02/52.60.55 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelling van 

uw installateur. 
Residentiële 

>va rmel uchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

Hotel - Restaurant 
CAFE BREUGHEL 

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

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

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vijfwegenstraat 13 - Izegem 
Tel. 051/316.23 

Kost minder dan U denkt I 
4.000 tevreden klanten in 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

MODERNE WOONKULTUUR 
EURO-DOMI 

gordijnstoffen Ploeg, Gardisette 
tapijten Desso - geschenken. 

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

TeL 18.17.17 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE • AEG • LINDE 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

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

Ziekteverzekering voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

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

Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32,73.05 (2 l) 
Brabant : E. {acqmainlaan 124 - 1000 Brussel 
Tel. 02/19.08.64 
Limburg : Zuivefstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 

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

Vlamingen, 
/raag GRATIS ADVIES 
voor uw hypotheek-

eningen ( I e en 2e r.) 
en j w bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem konfakt met ons I 

HOUTWORM ? 

Behandeling van dakwerken 
tegen alle houtinsekten, 

rWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
in gans Benelux. 

P.V.B.A. INDUSTRADE 
Vanderzijpestraat 12 

Wemmei 1810 - T. 02/79.20.00 

Verftchtingsg rootha nijel 

MARC DE VRIESÊ 
{hef betere genre] 

ASSEBROEK • BRUÖGE 
£00 m. buiten de Kaihelijnep. 

érote baan Brugge-Kortrijk 
40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTWEL » 

A. Versweyveld - Trollin 
Herentalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirelli 
Kindermeubelen 

' «TIENER-STUDIO» - T. 21.59.58 
Herentalsebaan 351-353 

2100 DEURNE 

Voor een zwembad, voor een 
goede grasmaaier. Firma 
N.V. LODE DE COCK 

Machelse steenweg 1-5 - Hove 
Tel. 55.47.64 • Open zaterd. 6u. 

B T W ! 
Voor doorschrijfsistemen, 

boekhoud- en faktureermachines 
één Vlaams organizatiebedrijf: 

Etn MERCURE 
K. Albertplein 12 (Station) 

9160 Hamme - TeL 052/481.00 

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

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 

Groot-keuken materiaal - was
salons - autowasinrichtingen, 

diepvries... 

Bijverdiensten : 
THUISWERK 

o.a. vouwen, plakken, schrijven, 
sorteren, enz. Werk wordt ook 
zelf door ons geleverd I 
Inlichtingen ; Firma METALON, 
Postbus 511, 's Hertogenbosch. 
V. R. Van Kessellaan 71 . 

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 - Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel. 03/32.08.12 

Bij een bezoek 
aan Overmere-Donk 

vergeet niet 
« DE CARLTON » 

bij Rik De Meester 
een aangename Vlaamse 

ontspanning I 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne 

DE KALVAAR p.v.b.a. 
Steenweg op Oudenaarde 45 

9499 VOORDE (Ninove) 
gesloten van 16 tot 31 aug. 1971 

Voordelige maatkleding 
Onberispelijke snit 

ROB VAN DYCK 
Meester-kleermaker 

voor Dames en Heren 
Jul Moretuslei 348 - Wilrijk 

Tel. 27.2.44 - Op verzoek komt 
Rob met stalen aan huls. 

Pension - Restaurant 

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

MIDDELKERKE 

• 
IDEAAL VOOR UW VAKANTIE 

Mat. prijzen - aangename sfeer 
Nette bediening 

Alle inlichtingen : 059/31.188 

«OMMM 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

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

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugsfraaf 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 

K U R T E D E L H A G E N 
DUITS RADIO EN TV TOPORKEST 

KOMT OP 1 MEI IN 
DORTMUNDER THIERBRAUHOF 

TE KONTICH — Tel. (03)53.09.32 
EN OP 2 MEI IN 

DORTMUNDER THIERBRAUHOF 
TE HULSTE (KORTRIJK) — Tel. (056)715.36 

Plaatsreservatie in alle THIERBRAU-HOVEN alle zaterdagen en zon
dagen - De beste orkesten in de DORTMUNDER THIERBRAUHOVEN. 

BINNENKORT DE ORKESTEN : 

TONI WITT — WERNER MUELLER — HERWIN LEHN 
39140 A 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Lei op het huisnummer I) 
Telefoon 35.86.62 

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

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK ! 

Pluralistisch, volksnationaal onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat 
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins 

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 

SLUIT A A N BIJ EEN V A N O N Z E KOORDINATIEKOMITEE 
V L A A M S E Z IEKENFONDSEN • ^ ^ ^ VLAAMSE 
V L A A M S t Z . IC IV t iNru lNü i t lN . ZIEKENFONDSEN 

De Broederliefde, Ezelstraat 125, 8000 Brugge 
Tel 050/368.37 

St.-Franciscus-Bijstand, Zandvekenvelden. 8, 2260 Nijlen 
Tel. 03/82.82.76 

Vlaamse Ziekenkas, Kipdorp 50, 2000 Antwerpen 
Tel 03/32.73.05 

Vlaams Ziekenfonds Brabantia, Ninoofse steenweg 288, 1080 Brussel 
Tel. 02/23.87.77 

Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 101, 9000 Gent 
Tel. 09/23.52.27 
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PERS 
spiegel 
Het springen van de botten 

en het springen van de prijzen 
«nag volgens de regering niet 
samengaan om ons aller lente-
Stemming niet te bederven. 
Maar de metoden van opper-
snce^er Cools die er nogal ra-
i ikaa l het mes wil inzetten 
wekken meer dan gemengde 
gevoelens. De week na Pasen 
bleef verder rustig, terwijl het 
radikale kongres van het Da-
Tidsfonds weinig CVP-geegt-
drift kon opwekken. Enkele pe
riodieken kunnen we aanhalen 
in deze nog stille week waar 
zelfs de resistensialisten Borms 
eindelijk ongestoord lieten her
denken door een ruime schaar 
Vlamingen. 

de nieuwe gids 

F. Margot van het NCMV 
trekt ten strijde in deze offi
cieuze CVP-krant tegen dui-
Bienaanvijzer Cools. Het is al 
te willekeurig. 

« Wij geloven niet dat er vol-
ioende redenen zijn om aan te 
nemen dat het ontwerTp Cools 
«en betere kans maakt. 

» Men zou over de mogelijk-
heid tot invoering van een on
middellijk te betalen geldboete 
nog kunnen heenstappen. Over 
ie invoering van een eenvor
mige boekhouding zou kunnen 
gediscussieerd worden, voor zo
ver zulks — wat de h. Cools 
êchijnt te aanvaarden — geen 
nieuwe administratieve ver
plichtingen voor de kleine en 
middelgrote ondernemingen in
sluit. 

» De aan de minister van Eco
nomische Zaken gegeven macht 
om aan individuele onderne
mingen maonmumprijzen op te 
leggen en om zonder tvLssen-
komst van de rechtbank zeljs 
de tijdelijke sluiting van onder
nemingen te bevelen, zal echter 
op een muur van verzet stuiten 
waar de regering bij het einde 
van haar « steeple-chase ». niet 
gemakkelijk over zal geraken. 

» Door de noodzaak van deze 
verstrenging der prijsregeling 
te onderlijnen, werkt de rege
ring overigens ongewild een 
prijsstijgingspsychose in de 
hand, op een ogenblik waarop 
zij moet toegeven dat de tot 
dusver genoteerde hausse be
neden de verwachtingen is ge
bleven. » 

de standaard 

Is het sop de Cools wel 
waard vraagt Ruys zich af, die 
het ganse geharrewar wil her
leiden tot een karakteriologi-
sche onstuimigheid van de so
cialistische minister, 

«Tenslotte is er misschien 
ook-het geval-Cools zelf. Bij de 
vorming van de regering stond 
de -minister ongeveer op de 
laagste sport van de ladder. 
Ten gevolge van het overlijden 
van Merlot en later van Ter-
wagne kreeg hij de tweede 
zwaarste last te torsen. Hij is 
jong en slecht omringd. En 
heeft weinig aan zijn socialisti
sche kollega's in de regering; 
op een paar uitzonderingen na, 
zijn die van lage kwaliteit. Hoe 
zwakker een minister staat, hoe 
nerveuzer hij soms reageert. 
Het is niet uitgesloten dat som
mige socialistische « vrienden » 
van de heer Cools diens on
stuimigheid misbruiken voor 
een zeer persoonlijk, ambitieus 
spelletje... 

» Maar dat alles is nog geen 
voldoende reden om de rege
ring te doen struikelen, vooral 
dan op het ogenblik ivaarop het 
land meer dan ooit behoefte 
heeft aan een sterke uitvoeren
de macht. 

»Er is trouwens nog een an
dere reden om het kabinet viet 
te doen vallen. Waar staat men 
immers met de staatshervor
ming ? » 

gazet van antwerpen 

Was wel geestdriftig over het 
Vlaams radikalisme dat op het 
Oavidsfondskongres tot uiting 

wam. Wij hopen voor Prof. 
Derine dat de echo van zijn 
stem ook doorklinkt in zijn 
ei^en partij , die op dat radika
le Vlaamse vlak meer en meer 
op de gekende woestijn gaat 
hiken met die eenzaam roepen
de. 

« De programmarede van De
rine loas duidelijk, soepel in de 
formulering maar onbuigzaam, 
waar het de trouive naleving 
van de drie voornoemde princi
pes betreft. Inzake de ontgoo
chelende grondwetsherziening 
riep de nieuwe voorzitter op 
tot een eendrachtig Vlaams 
front met uitsluiting van nie
mand. 

» In dat verband had Profes
sor Derine. die buiten het Da-
vidsfonds bekend staat als 
CVP-mandataris, zeer scherpe 
woorden, voor hen, die het 
voorstel tot Vlaamse samen
werking, uitgaand van de 
Volksunie, afwijzen. Ook zijn 
pleidooi voor massale aktie ten 
voordele van de amnestie kreeg 
alle aandacht. » 

WILLEBROEKSE 
METAALBOUW 

P.V.B.A. 
Egmont en Hoornestraat 15 

Wiliebroek 
MAZOUTTANKS 
METAALWERKEN 
PIJPVERWERKIN6 
Tel. 03/78.82.34 

de vlaamse 
oudstrijder 

Waar men ook stond, dat is 
taal onder Vlamingen. Op het 
ogenblik dat vele Vlamingen 
het koninklijk beloftewoord ge
lovend aan de IJzer streden, 
leidde Borms het aktivisme. 
Toch oordelen zij zo over de fi
guur van Borms. 

« JViet alle Vossen gingen des
tijds akkoord met Borms' kon-
sekwenties, dat weten wij al
len. Maar evenzeer durf ik te 
getuigen, dat ook niet één on
der ons twijfelen zal aan de 
eerlijkheid, de onkreukbaar
heid, aan de trouw - tot de - ar
moedige - bedelzak van de 
idealist, die Borms zijn hele 
leven is geiveest. 

En als dan jakhalzen als die 
heren van NSB vorige week 
nogmaals de noodzaak aanvoel
den een hatelijk veto te her
nieuwen tegen elke amnestie
maatregel in dit land. wel, laat 
mij dan ook nog dit éne zinne
tje aanhalen van die andere 
letterkundige, die zeker ook 
niet lajigs onze kant stond, 
Marnix Gijsen, maar die het 
uitschreeuwde : 

» « Een land, dat een man van 
70, lam op een stoel gezeten, 
laat fusilleren, mag zonder fat
soen gezegd, zijn smoel hou
den ».' 

» Het is een hard woord, om 
een artikel als dit te be-eindi-
gen. Maar ik kan er ook niet 
buiten! 25 jaar na 12 april 
1946 ! » 

de maand 

Een zeer lezenswaardige te
rugblik « na 25 jaar » geeft de 
Gentse hoogleraar Prof. Frans 
Van Isacker, broer van de his
toricus, over kollaboratie en re
pressie. Het ganse Belgische 
gedoe komt er uit te voorschijn 
als een plat-opportunisme zo
wel tijdens als na de oorlog. 
Toen werd het «houdt de dief». 

«Het strekt de Belgische opi
nie helaas niet tot eer dat, zo 
de slinger weer oversloeg naar 
anti-Duitse gevoelens, deze 
nieuwe « ideeën» hun oor
sprong vonden in de stijgende 
bevoorradingsmoeilijkheden en 
in de persisterende taaiheid 
van de Engelsen... 

» Het klinkt niet fraai en nu 
is men dit wellicht allemaal op
recht vergeten, maar het staat 
onomkeerbaar geboekstaafd. In 
elk geval was men het toen, 
dadelijk na de bevrijding des 
lands, nog niet vergeten; wel 
wou men het doen vergeten en 
de zaken laten doorgaan alsof 
alleen Hendrik de Man de Bel
gische Werkliedenpartij had 
ontbonden en 't eenheidssyndi-

kaat opgericht. Iedereen onge
veer had een slecht geweten, 
ook de magistratuur. Had zij 
zich niet hals over kop gewor
pen in het vervolgen van (tij
den de achttiendaagse veld
tocht) voortvluchtige ambtena
ren en gezagsbekleders; was 
zij daarna het «gehate» regi
me der sekretarissen-generaal 
niet al te grif ter hulp gesneld 
met een vrij strenge repressie 
üai! de sluikhandel ? Ongetwij
feld werd deze stille (in het 
Frans zou men zeggen honteu-
se) maar verbreide wroeging 
de oorzaak van een weinig re-
luisante houd-de-dief-mentali-
teit. Men had alleen maar veel 
angst dat men. door het verto
nen van enig begrip voor het 
andere kamp, ook in dat «an
dere » kamp zou worden ge
duwd. Niemand heeft de moed 
opgebracht om het recht op 
consideratie op te eisen voor de 
ontreddering waarin de trieste 
dagen van mei veertig iedereen 
hadden gedreven. » 

la libre belgique 

Over meer dan een halve 
bladzijde met drie fotos ver
lucht gaf de « Libre » een door
lichting van de Volksunie. Zo 
ziet ze onze parti j in de komen
de tijd. 

«De Volksunie hoopt een 
nieuwe sprong voorwaarts te 
doen bij de komende parle
mentsverkiezingen. Zij gaat 
zich inspannen om de Vlaamse 
bevolking te tonen dat de 
nieuwe grondwet voor de Vla
mingen aartsslecht is. Dat zij 
zoveel kernkansen voor de Vla
mingen in gevaar brengt en dat 
de herziening in ruimere zin 
moet aangepakt worden, name
lijk in federale zin. Deze extre
mistische partij hoopt de CVP 
uiteindelijk zo ver te brengen 
dat zij voor haar drukking zal 
moeten bezwijken. Kortom zij 
wil de « slag van Leuven » nog 
eens overdoen. Daarom moet 
in de schoot van de ÓVP een 
nieuwe Verroken worden ge
vonden. Om dit te bereiken 
wil zij in een opgewonden kli
maat « bommen » doen ontplof
fen zoals de pariteit van de 
kredieten en de investeringen.-» 

zoekerfjes 

WEEKENDS - CARACEN 
KETEN 

in prefab, of vast. Inlichtingen : 

VdP, 34, Begijnhofstraat te 
1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

vie et langage 

Is een maandblad dat zich als 
srnstig aandient. Het wordt 
zelfs uitgegeven bij Larousse 
in Parijs, En daar wordt het 
dan eens allemaal afgeschil
derd hoe het zit met die Vla
mingen en Walen in België. Die 
Vlaamse verdrukkers maken 
het wel grof. Het wordt tijd 
dat Jules Destrée een nieuwe 
open brief komt schrijven « l i s 
nous ont volé la F landre» . . . 

« De omsingelingspolitiek van 
Wallonië gaat verder. Dorpen 
worden ons ontnomen en aan 
het Vlaanuse land gehecht on
danks de protesten van de be
volking. Zij worden gedwon
gen een zeer hoge geldsom bij
een te brengen om hun kinde
ren Frans onderwijs te laten 
volgen in de nabije provincie. 
Randgemeenten luorden met 
geweld vervlamst, soms met 
kommandotroepen en met de 
steun van de kerk. De verbin
dingen zijn allen naar het noor
den gericht, zijn moeilijk naar 
het zuiden (autowegen die 
nooit beëindigd worden, niet-
geëlektrificeerde spoorwegen, 
te smalle kanalen). Moeilijke 
verbindingen tussen de ver
schillende streken van Wallo
nië. Steeds grotere eenheid met 
Holland, kulturele akkoorden 
wel met Holland en weigering 
om dergelijke akkoorden af te 
sluiten met Frankrijk. Alle 
vernederingen worden toege 
past. Het volstaat zelfs niet 
meer om een job te krijgen dat 
men tweetalig is, men moet van 
Vlaamse oorsprong zijn. Maar
een Vlaming die een beetje 
Frans brabbelt wordt als twee
talig beschouwd. » 

waiter luyten 

1) Bediende, 35 jaar, zoekt werk 
als technisch bediende + gebeur-
li jk ambulancier : An twerpen , Brus
sel, Mechelen of St-Niklaas. 

2) Lic. pol . en sociale, ekonomische 
humaniora, zoekt werk in perso . 
neelsdienst van bedr i j f , prov. Bra
bant of An twerpen . 

3) Scheikundige laborante A l , zkt 
passende bet rekk ing, l iefst p rov in 
cie An twerpen . 

4) Industrieel laborant, oudste van 
7 k inderen, zoekt passende betrek
k ing. 

5) Bediende, 35 jaar, 15 jaar erva
r ing fakturat ie, zoekt passend werk 
(Mechelen, Brussel, An twerpen . 

6) Bediende, 24 jaar : 3 jaar techn. 
+ 2 jaar handelsschool : zeer goed 
Duits, Frans en NederI , , zoekt be
t rekk ing prov. An twerpen en Bra
bant. 

8) Jonge man : 22 jaar, zoekt be
t rekk ing als bediende, zelfs inte
r im : Brabant of An twerpen . 

9) Dame zoekt thu iswerk. 
Voor 1 tot en met 9 : schri jven of 

te le fon. : senator Jorissen, Louis»-
straat 3 1 , Mechelen, tel . 015/435.96 

R 5 9 

Accountantskantoor zoekt me
dewerker op de hoogte van 
boekhouding - centralisatie en 
balansen. Goede begrippen be
treffende BTW. Tweetalig. 
Schriftelijke aanbiedingen me t 
curr. vitae en pretenties te 
richten aan Publi VéWé 6083, 
Gallaitstraat 172 — 1030 Brus
sel R 60 

VI . nat. ver tegenwoord igster zoekt 
vaste be t rekk ing, vast maandloorv 
wagenvergoed ing en kommissie (tB 
bespr.) in het Brusselse. Tweeta l ig , 
e igen wagen. Gerance is ook ga-
schikt. R 56 

Heem- en oudheidkundigen : 
Teneinde een volledige lijst aan 
te leggen van alle kringen int 
het Vlaamse land gelieve u w 
adres (van secretariaat) mede 
te delen aan KINDT Jules, 7 ^ 
Beatri jstraat 2580 ST K A T l ^ 
LIJNE-WAVER (dank) R 58 

Bouwkund ig tekenaar gevr. , fult» 
of hal f - t ime. Tel. 02/79.41.59 R 48 

VLAAMSE TOERISTENBOND v . i .w . 

vraagt voor onmiddellijke indiensttreding : 

TOERISTISCHE BEAMBTEN 
De kandidaten moeten hoger middelbare studies of gelijk
gestelde studies hebben gedaan. 
Wij bieden goed loon en goede werkvoorwaarden. 

Schriftelijke aanvragen kunnen worden gezonden naar i 
VLAAMSE TOERISTENBOND, St-Jakob«marict 45-47, 
2000 Antwerpen — T«l, (03)31.09.9S 

Dosfelinstituut v.z.w. tribunestraat 14 1000 Brussel 

in samenwerking met Centrum voor Dienstbetoon 

& Naschoolse Vorming. Initiatiedag voor kaderle

den, gemeentemandatarissen en sociale werkers. 

ARRONDISSEMENT DENDERMONDE 

Zaterdag 24 april 1971 van 14 tot 18 u in zaal « Den Om-
meganck », M a r k t Dendermoade. 

PROGRAMMA : 
13u45 : Kennismaken - Formali tei ten. 
14u00 : « Met succes besturen : g^oede menselijke verhou

dingen & public relations — Staf van het Dosfel
insti tuut. 

14u45 : « Hoe activeer ik de werking ? Hoe organiseer ik 
een doeltreffende oppositie ? » — J. Somers, ge
meenteraadsl id VU-St-Katelijne-Waver en VU-
bestuurslid. 

15u30 : Koffie. 
15u45 : « Zoem-groepen » : de deelnemers discussiëren 

in groepjes over de behandelde problemen. 
16u45 tot 17u45 : Verslagen van de zoem-groepea, vragen, 

ideeën, suggesties aan paneel. 
Einde rond 18u. 

DEELNEMING : 
30 fr., koffie en syllabus inbegrepen. 

INSCHRIJVING : 
— J. DE STOPPELEIR, provinciaal directeur Dosfelin

stituut, Vossenlo 19, 9210 Heusden op pr 91.56.31 van 
mevr. J. De Stoppeleir-Maes met vermelding initiatie-
dag voor kaderleden, Dendermonde. Tel. 89/52.91.05. 

— Oost-Vlaams Centrum voor Dienstbetoon en Naschool
se Vorming, Stuifstraat 15, 9331 Appels. Tel. 052/247.76. 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 

Vraag FORT ZEGELS aan o m e bexinestations 

BECO verwacht ook uw besfelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, Z W I J N D R E C H T 

Tel. : (03)52.81.73 - 3 2 . 0 2 . 1 0 

— -^ -'̂  - '- '--' 
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bewegi 
VUJO-NATIONAAL 
VREDESAKTIE 

Grootscheepse nationale 
aktie voor de vrede op 8 
mei e.k. Ieder arrondisse
menteel Vujo-komitee vaar-
digrt 3 Vujo's af naar Brus
sel. Bijeenkomst in de Tri
bunestraat 14 te Brusssel 
om 14 uur. 

PERSMOTIE 
« De nationale raad van 

de Volksunie jonger en stelt 
vast dat met alle publicitai
re middelen een « Boeme-
rang-aktie » wordt georgani
seerd. Protesteert tegen de 
paritaire verdeling van de 
gelden die door Vlaanderen 
en Wallonië worden ge
schonken. 

Klaagt aan dat de over
heid schromelijk in gebreke 
blijft inzake gehandikapten-
zorg, zodat nog steeds een 
beroep moet gedaan worden 
op de openbare liefdadig
heid. 

De Volksuniejongeren vra
gen dat allen die zich inzet
ten voor Boemerang druk
king zouden uitoefenen op 
de politieke mandatarissen 
om de bestaanszekerheid 
van de gehandikapten op 
menswaardige wijze te 
waarborgen door hen een 
verantwoord inkomen te 
verschaffen ». 

antwerpen 

ANTWERPEN (arr.) 
KNS 

Dinsdag 18 mei : « Onze » 
KNS-voorstelling van het stuk 
« August, August, August » te 
20 uur. Bestel nog ten spoedig
ste uw genummerde kaarten bij 
Vital Peeters, Apollostraat 47 
te Berohem (tel. 21.46.24) of op 
het VU-sekretariaat van Ant-
werpen-Stad, Wetstraat 12 te 
Antwerpen (tel. 03/36,84.65). 
HULDE 

Het arr. bestuur en arr. raad 
Antwerpen verheugen zich bij 
de viering (heden) n.a.v. het 
10-jarig bestaan van haar flink 
werkende afdeling Edegem. 
Ons hartelijk proficiat. 
ARR. RAAD 

Ten einde alle misverstanden 
te voorkomen, gesticht door 
de « biezondere slechte postbe-
deling » in het Antwerpse, 
wordt de arr. raadsafgevaar-
digden nu reeds langs deze 
weg ter kennis gebracht : 1) 
« Biezondere » arr. raad op vrij
dag 14 mei e.k. te 20u In het 
ff Thierbrau-Hof », Groenplaats 
te Antwerpen ; 2) « Gewone » 
arr. raad op vrijdag 21 mei e.k. 
te 20u in bovenzaal « Nieuwe 
arnot », Camotstraat, Antwer
pen. 
VUJO-ARR. ANTWERPEN 
B MEI 1971 

Voorbereidende werkverga
dering i.v.m. kongresresoluties. 
Belangstellenden zijn welkom 
te 20u30 op het VU-sekretari
aat, Wetstraat 12 te Antwer
pen. 
12 MEI 1971 

Arr. VUJO-ledenvergadering 
ter bespreking der kongresre
soluties. Te 20u30 in de boven
zaal van « Nieuwe C3arnot », 
Carnotstraat 60, Antwerpen. 

ANTWERPEN STAD 
KOLPORTAGE 

Zondag 25 april in de noorde
lijke wijken der stad. Bijeen
komst sekretariaat Wetstraat 
12, Antw., 10 u. 
IJZERBEDEVAART 

Raamaffiches en autoaffiches 
verkrijgbaar op het sekreta
riaat. 
KNS 

Jaarlijks terugkerende voor
stelling ingericht door het arr. 
Antwerpen : « August, August, 
August » op dinsdag 18 mei. 
Kaarten op uw sekretariaat : 
Wetstr. 12, tel. 36.84.65. Dage
lijks toegankelijk vanaf 9u30 
tot 16u30, ook tijdens de mid
daguren open. Donderdag tot 
19u (zaterdag en zondag geslo
ten). Voor stortingen ; post-
chekrekening nr 61.75.11 van 

Bergers G., 2000 Antwerpen 
(5 fr. bijvoegen voor verzen
dingskosten). 
VUJO 

Komitee op vrijdag 30 april. 
Sekretariaat, Wetstraat 12 om 
20u30. 

Werkvergadering op woens
dag 5 mei, eveneens om 20u30 
op het sekretariaat. 
LEDENVERGADERING 

Ter bespreking kongresreso
luties en eventueel opmaken 
van amendementen. Alle leden 
welkom op donderdag 6 mei op 
het sekretariaat Wetstraat 12 
om 20u30. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretari
aat. Voor speciale gevallen 
liefst donderdag van 18 tot 19u 

Voor COO-gevallen : afspraak 
bellen met dr De Boel, tel. • 
33.97.90. 

Zitdag dr. Ballet bij hem 
thuis, Jan Van Rijswijcklaan 
74 op maandag 26 april van 
18u30 tot 19u30. 

BALEN-OLMEN 
SINDIKALE VERKIEZINGEN 

Ons kernlid A. Geuens werd 
bij de EMGO te Lommel ver
kozen als Ie afgevaardigde der 
bedienden voor de onderne
mingsraad en voor de komissie 
van veiligheid en gezondheid. 
Hij kwam op voor LBC. 

Ivo Dillen heeft bij de PRB 
te Balen zijn kandidatuur ge
steld. Hij staat als 2e op de 
LBC-lijst voor de onderne
mingsraad. De verkiezingen 
hebben plaats op 18 mei. 
GELUKWENSEN 

Onze ondervoorzitter A. 
Mangelschots behoorde 50 jaar 
geleden tot de Ie promotie van 
onderwijzers bij de normaal-
school te Maasmechelen. Verle
den week werd hij, samen met 
de overige jubilarissen van het 
eerste uur in de bloemetjes ge
zet door de huidige direktie. 
Ook onze afdeling sluit zich bij 
deze viering aan en wenst hem 
nog vele jaren. 
GEMEENTERAAD 

Wij vragen onze leden zo 
talrijk mogelijk aanwezig te 
willen zijn op de gemeente
raadszitting van maandag 26 
april te 20u. Tijdens deze zit
ting worden o.a. de leden van 
de COO aangeduid. We verza
melen in ons lokaal om 19u30. 

BOECHOUT 
HELPT U ? 

Deze week heeft onze propa-
gandaploeg weer vele kilome
ters afgelopen bij het bussen 
van ons pamflet over de ver
koop van het domein der Witte 
Paters. Steun welkom bij voor
zitter Fred Entbrouckx, Vin-
kenstraat 35, penningmeester 
Jan Verlinden.Vinkenstraat 36 
of sekretaris Flor Van Praet, 
Provinciesteenweg 363. Bij 
voorbaat onze dank. 

BORGERHOUT 
KAARTEN 

Kaarten voor het VU-Burge-
meesterbal vs.n en te Broechem 
op 8 mei zijn te bekomen bij 
onze secretaresse mevr. Van 
Geert, Luit. Lippenslaan 22, 
Borgerhout. Op het zelfde adres 
ook kaarten te bekomen voor 
de vertoning op 18 mei in de 
KNS ten voordele van de VU-
propagandakas van het arr. 
Antwerpen. 

Nog enkele kaarten voor het 
zangfeest op 23 mei zijn be
schikbaar bij ons bestuurslid 
Verbergt Jos, Florastraat 81, 
Borgerhout. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Zowel voor leden als voor al
le inwoners der gemeente, 
staan onze gemeentelijke man
datarissen beschikbaar. Sche
pen Dillen, Lode van Bercken-
Verbeelen, Jos. Posenaertsstr. 
lei,184, tel. 21.30.90 ; schepen 
37, tel. 35.57.08 : Frans Dirks, 
provincieraadslid en gemeente
raadslid, K. Van den Oever
straat 26, tel. 36.38.94 ; Dirk 
Stappaerts, Bikschotelei 246, 
raadslid, tel. 21.39.97 ; Hugo 
Andries, Turnhoutsebaan 98, 
raadslid, tel. 36.59.67 ; dr Ja
cobs, Te Boerlaerlei 29, raads
lid, tel. 21.21.36 ; Karel Eykens, 
Weversfabriekstraat 40, raads
lid, tel. 36.56.10. 

Voor de COO kan men zich 
ook steeds wenden tot mevr. 
Raets, Vincottestraat 55, tel. 
36.79.97. 

BROECHEM 
BAL VAN BURGEMEESTER 
8 MEI 1971 

Veiling Broechem, Antwerp
se steenweg, Broechem. Mede
werking van drie harmonieën : 
VU-Harmonie Antwerpen, VU-
Harmonie Nijlen met drum
band en Harmonie St. Cecilia 
Broechem met majoretten. 

Neem kontakt met Wim 
Duys van de plaatselijke afde
ling, tel. 03.795.398. 
NIEUW BESTUUR 

De statutair voorziene afde-
lingsbestuurs-verkiezing van 9 
april, diende, gezien het juiste 
aantal bestuurskandidaten, 
slechts in beperkte bestuurs
vergadering doorgevoerd. On
der voorzitterschap van arr. 
sekretaris Wim Claessens werd 
het volgend bestuur samenge
steld : voorz. : Penne Eugeen ; 
sekr. : Duys Wim ; penningm.: 
Vervliet Frans ; prop. : De 
Cuyper Juul en org. : Ver
werft Albert. 

DUFFEL (kanton) 
KONGRESVOORBEREIDING 

Maandag 3 mei om 20u30, le
denbijeenkomst voor alle afde
lingen uit het kanton Duffel in 
het lokaal In de wereld. Grote 
Markt, St-Katelijne-Waver. Be
spreking van de ontwerp-reso-
Itie van het kongres. 
AANBIEDING 

De afdeling Duffel beschikt 
opnieuw over een goede twee-
dehands-offsetmachine die aan 
voordelige voorwaarden kan be
komen worden. Telefoneren 
onder 015/31718. 
VLAAMS BAL 

Zaterdag 15 mei 1971 om 20u 
30 in de zaal Alcazar, Handels
straat, Duffel. 

EDEGEM 
« VU-10 »-BAL 

Vanavond om 21 uur start 
het reuze dansfeest ter gelegen
heid van ons tienjarig bestaan. 
De bar opent om 24 uur. 
VUJO 

Op 27 april is er repetitie 
voor de ontspanningsavond 
voor de ouden van dagen. Sa
menkomst bij Griet Muys. 

aan onze propaganda-verantw.: 
Luc Defossé, Keizershoek 210, 
tel. 53.17.31. 

MERKSEM 
ONZE GEPENSIONEERDEN 

Onze afdeling belegt op vrij
dag 6 mei vanaf 20 uur in oiis 
lokaal Tijl een avond waarop 
onze gepensioneerden zullen 
gevierd worden. Onze bejaarden 
die in kontakt willen komen 
met het Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden kunnen te
recht bij ons medelid A. Huf-
kens, iedere dinsdag en donder
dagavond vanaf 20 uur in Tijl. 
KNS-VOORSTELLING 

Wii dringen er bij onze le
den op aan niet te wachten tot 
de laatste dagen om kaarten te 
bestellen voor de opvoering in 
KNS-Antwerpen op 18 mei e.k., 
gepatroneerd door het arr. be
stuur VU-Antwerpen. Voor 
kaarten bel onze penningmees
ter Jan Vinken, tel. 45.49.13. 

EKEREN 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 24 april in 
de wijk « De Bist ». Bijeen
komst bij Maurits Van Ton-
gerloo, Leliënlaan 62, Ekeren 2. 
Vertrek : 14 uur. 

HOBOKEN 
ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 4 mei om 20 u. in lo
kaal « Oude spiegel », Kiosk-
plaats. Bespreking teksten en 
resoluties van aanstaand partij-
kongres op 5 en 6 juni. 

HOVE 
MEDEVOELEN 

Een smartelijk ongeval bracht 
zware rouw in het gezin van 
onze vriend en strijdgenoot 
Guido Verheyden. Een eerder 
banaal ongeluk kende een tra
gisch verloop en knakte meteen 
een jong en beloftevol leven af. 
We betuigen vader en moeder 
Verheyden en familie ons diep 
medevoelen met het pijnlijk 
verlies van hun jongste kind 
Sieglinde. 
KNS 

Arr. KNS-voorstelling op 
dinsdag 18 mei e.k. Bestel tij
dig uw genummerde kaarten. 
Neem kontakt met een van de 
bestuursleden. 

KAPELLEN 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 25 april gaan 
we voor de vierde maal dit 
jaar op pad. Bijeenkomst bij 
M. Avermaete, Christ. Palle-
mansstraat 108, Kapellen te 
10u30. 

KONTICH 
VUJO 

Onze jongerenwerking groeit. 
Nieuwkomers altijd welkom ; 
kontaktadressen 8: Danielle 
Sys, Hoge Akker 68, Kont. 
Kaz., tel 53.08.93. Karel Du-
tnont, Mechelse Steenweg 37 
en Luc Sermeus Edgard Tinel-
laan 18. tel. 53.23.63. 
KNS-VOORSTELLING 

(Zie arr. berichtgeving). Ge
lieve uw namen door te geven 

MORTSEL 
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 gezellig sa
menzijn met orkest « Jacky-
Sands ». Zaal Hellemans, Egge
straat 27, Mortsel. 
WIJ DOEN MEE 

Zaterdag 8 mei e.k. hopen 
wij VU-afdeling Mortsel sterk 
te vertegenwoordigen bij de in
huldiging van VU-burgemees-
ter Juul De Cuyper te Broe
chem te 20 uur. Bestel onmid
dellijk uw inkomkaarten (50 
fr.) bij Wim Claessens, Lierse-
steenweg 197, Mortsel, telefoon 
03/55.39.09. 
10 JAAR 

Heden viert VU-afdeling 
Edegem haar 10-jarig bestaan 
met een groots dansfeest (zie 
beridhten Edegem). VU-afde
ling Mortsel wenst haar zuster
afdeling hierbij een hartelijk 
proficiat. 
KNS 

Ook u. geachte Mortselse le
zer verwachten wij op deze 
unieke voorstelling. Inlichtin
gen : zie vooraan bij de mede
delingen van het arr. Antwer
pen. 

SCHOTEN 
DIENSTBETOON 

Voor sociale zaken en proble
men met betrekking tot de 
COO : Walter Verduyn, liefst 
op donderdag vanaf 20u30 in 
het lokaal Braamstraat 121 te 
Schoten of na telefonische af
spraak tel. 58.54.60. 

Voor tussenkomsten in ge
meentelijke aangelegenheden : 
gemeenteraadslid John Jor-
daens, Paalstraat 49, tel. 58.52.84 
of gemeenteraadslid Jos De 
Borger, Anjerstraat 23 (Deu-
zeld), tel. 45.34.70. 
HERINNERING 

ledere donderdag werkverga
dering in de Braamstraat 121 
te Schoten. Alle leden welkom. 

WILRIJK 
OVERLIJDEN 

Op Goede Vrijdag overleed, 
na een langdurige ziekte, onze 
vriend Arthur Van de Walle. 
Geboren Ronsenaar, bezat hij 
de taaiheid van de oudere nati
onalisten uit dit bedreigd ge
bied aan de taalgrens. Aan 
mevr. S. Van de Walle-Desmet 
onze oprechte deelneming. 
DR. VEKEMANS-HERDEN-
KING 

Ook dit jaar herdenken wij 
onze geliefde dokter en leids
man. Dit gebeurt op zondag 2 
mei te 12 uur op het gemeente
lijk kerkhof (achter het park), 
ne een H. Mis in de St-Bavo-
kerk. Gelegenheidsredenaar is 
de heer Louis Robbroeckx. 
KONGRESBESLUITEN 

Over de kongresbesluiten 
spreekt Wilrijk zich uit op dins
dag 4 mei, tijdens een speciale 
ledenvergadering in het KWB-
lokaal. St-Bavostraat (aan de 
kerk). 

WILLEBROEK 
VLAAMS-NATIONALE 1 MEI
HERDENKING 

Op zaterdag 1 mei te 20u. 
Zaal « De Vlaamse Leeuw », 
Aug. Van Landeghemstraat 78 
te Willebroek. Sprekers : Ge
rard Siegers, VU-gemeente-
raadslid te Genk, voorzitter 
van het permanent stakingsko-
mitee ; Gerda Wenmeekers, 
studente ; moderator : Willy 
Cobbaut, lid van de sociaal eco
nomische studiegroep van de 

Volksunie. Deze 1 mei-avond k 
een « must » voor alle milita» 
ten en leden uit het Klei» 
Brabantse, de Rupelstreek oi 
het Willebroekse. 
OPERATIE LOKAAL 

Wij zoeken dringend een pa» 
send lokaal, café of huurhui» 
Kontaktadres VU-sekretariaa^ 
Rode Kruisstraat 16, f/illo-
broek. Tel. 78.86.48. 
WIJ IN HET WILLEBROEKSE 

Nr 3 van ons maandblad «Wij 
in het Willebroekse » komt dra 
van de pers. Het wordt niet aV 
leen een kanjer van een num
mer, maar om ons blad gratis 
te verspreiden zijn er een hele 
boel onkosten te dekken. Steun 
is van harte welkom, te storten 
op onze rekening bij de Kre> 
dietbank-Willebroek, nummeï 
1031/01655 voor Volksunie-Afr 
deling Willebroek, Rode Kruis
straat 16. Niet wachten, doen ] 

WIJNEGEM 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 27 april e.k. algeme
ne ledenvergadering met Wim 
Jorissen die zal handelen over 
de algemene VU-problematiek, 

brabanf-

BRUSSEL (Arrond.) 
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. 

AGGLOMERATIERAAD 
BRUSSEL 

E.k. vergadering van de ag-
glomeratieraad Brussel donder
dag, 29 april om 20 uur op het 
arrond. secretariaat, Dupont-
straat 27 te Brussel. 

KOLPORTAGE 
Volgende arrondissementele 

kolportage op zondag 16 mei '71 
in St Genesius Rode. Deze kol
portage moet tot een succes uit
groeien. Samenkomst om 9u30 
aan de kerk te St. Genesius 
Rode (Centrum). Iedereen op 
post. 

LEUVEN (arr.) 

MEETINGS VOOR BOEREN 
EN TUINDERS 

Volksvertegenwoordiger Lu-
do Sels zal in het arr. 3 mee
tings houden over de land
bouwproblemen. 
— Woensdag 28 april om 20 u. 

te Kumtich in de cafe op het 
voetbalveld, Bruulstraat. 

— Dinsdag 4 mei om 20 u. te 
O.L. Vrouw Tielt in de zaal 
De Oude Stam. Reststraat, 
23. 

— Vrijdag 7 mei om 20 u. te 
Glabbeek in café In de Zon 
bij Marcel Nijs, naast de 
kerk te Glabbeek-dorp. 
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LUBBEEK 
OVERLIJDEN 

Op 13 april overleed te Leu
ven Mw Meylemans-Celis, echt
genote van ons bestuurslid Ka-
rel Meylemans. Onze innige 
deelneming. 

SCHAARBEEK 
BELOFTEVOLLE START 

Een eerste en succesrijke 
vergadering had op 15 april 
plaats. De nieuw gekozen voor
zitter A. Verroken gaf een poli
tiek overzicht van de laatste 
maanden. 

Wij hopen tegen einde 1971 
de 2Ó0 leden te overschrijden. 
Voor abonnementen op « WIJ » 
wordt meer inzet van de leden 
gevraagd. 

Een tiental leden gaven zich 
op voor het kolporteren met 
speciale nummers van « WIJ ». 

Het voorstel met het oog op 
nauwere samenwerking met 
onze buurafdeling Evere werd 
door al de aanwezige leden 
gunstig onthaald. 

ZELLIK 
EINDELIJK 

Na de gemeenteraadsverkie
zingen zag de part i j Z 2000 er 
maar bleekjes uit, want zij had
den gedroomd 7 verkozenen 
(de meerderheid) te behalen 
en het bleken er maar 4 te 
zijn. 

Door een vlugge koalitie van 
CVP (3), Toekomst Zellik (3) 
en VU (1) sloeg Z 2000 groen 
uit en tuimelde zelf in de put 
die zij voor de schepenen 
Schoonjans en De Smet had 
gegraven. 

Vervuld van nijd legde Z 
2000 klacht neer bij de Besten
dige Deputatie die echter de 
uitslag der verkiezingen goed
keurde. Daarop gingen de ver
kozenen van Z 2000 ook in be
roep bij de Raad van State. 
Hun advokaat zag waarschijn
lijk het ZINloze van de drogre
denen in, want hij kwam zijn 
kliënten niet eens verdedigen 
en ging liever naar het buiten
land. De Raad van State ging 
niet op een verzoek tot verda
ging in en keurde de beslissing 
van de Bestendige Deputatie 
en dus ook de uitslag der ver
kiezingen goed. 

Eindelijk kan het nieuwe ge
meentebestuur aan het werk 
gaan. 

oost-vlaanderen 
AALST 
ROUW IN ONZE AFDELING 

Reeds vorige week betuigden 
wij onze oprechte deelneming 
aan de familie Van der Stock, 
bij de dood van Fritz en Mar
leen. Intussen overleed ook de 
echtgenote van de heer Fritz 
Van der Stock, de 27-jarige 
Veerle Wellekens, aan de ge
volgen van haar verwondingen, 
opgelopen bij het zelfde onge
v a l Ze werd donderdag jl. te 
Aalst onder zeer grote deelne
ming, w.o. talri jke VU-mensen, 
ten grave gedragen. Hiermede 
hernieuwen we onze innige 
deelneming aan de zwaar be
proefde families, Van der Stock, 
Wellekens en Van Moortel. 
STEDELIJKE COMMISSIES 

Aan alle leden werd de gele
genheid geboden kandidaturen 
voor te dragen voor de ver
schillende consultatieve raden, 
commissies en comités, alsme
de voor de C.O.O. De ingeko
men kandidaturen werden 
voorgelegd aan het uitgebreid 
afdelingsbestuur dat bij gehei
me stemming en dus op 
demokratische wijze een beslis
sing heeft getroffen. 

ASPELARE-NEDERHASSELT 
2DE VLAAMS-NATIONAAL 
DANSFEEST 

Vrijdag 30 april 1971 vanaf 
21u30 in zaal Edelweiss te 
Voorde, orkest The Musical 
Friends, toegangskaart 50 fr. 

Het arr. bestuur wenst bij 
deze gelegenheid iedereen' op 
te roepen deze afdeling te steu
nen vooral voor haar fantasti
sche prestatie te weten • 165 le
den op een totaal van 2.500 in
woners. Wie deed ooit beter ? 

BALEGEM 
KERN 

Laatste kontaktvergadering 
danderdag 29-4 in 't Hof van 
Oranje; aanstellen voorlopig 
bestuur en verdeling der taken. 
KOLPORTAGE 

Zondag 23-5 te Oosterzele, 
Scheldewindeke en Moortsele. 
STICHTING 

Vrijdag 28-5; sprekers : dr 
Leo Wouters en senator Persyn 

DENDEBMONDE (arr.) 
INITIATIEDAG 

Initiatiedag voor kaderleden 
gemeenteraadsleden en sociale 
werkers, heden zaterdag 24 
april te Dendermonde, zaal 
« Den Ommeganck », van 14 u 
tot 18 u. Organizatie : Dosfelin
stituut, in samenwerking met 
het gewestelijk sekretariaat 
van het Oost-Vlaams Centrum 
voor Dienstbetoon en Naschool
se Vorming. 

GAVERE 
KLEINKUNSTAVOND 

Een zeer prachtig geslaagde 
avond, met Willem Vermande-
re, in de kompleet volzette ki-
nemazaal Valent ino! Het be
wijs dat werken, en blijven 
werken, rendeer t ! Dank aan de 
medewerkers. 
WEERGALM 

Kopij binnen tegen uiterlijk 
24-4 bij PDP. 
BESTUUR 

Verzamelt te Asper op zater
dag 24-4 te 14u30. Afrekenen 
lidkaarten en balkaarten. 
KOLPORTAGE 

Zondag 25-4 te Baaigem en 
Munte; samenkomst Zangers
hof 10 uur. Op zondag 18-4 ver
kochten wij te Dikkelvenne en 
Asper, op anderhalf uur, 213 
nummers ! 
LENTEBAL 

Zaterdag 15 mei, 20u30, zaal 
Racing, Markt te Gavere. Toe
gang 50 fr.; orkest De Bartels; 
eregast dr. Leo Wouters. 

GENT-EEKLO (arr.) 
ZEER AKTIEVE 
VUJO-MAAND 

Week na week kolporteert de 
aktiegroep van de VUJO uit 
ons arrondissement. Een socia
listisch dagblad maakte zelfs 
gratis publiciteit over de stunt 
van de VUJO i.v.m. de milieu
verontreiniging te Gent op za
terdag 3 april. 

Zondag 18 april hadden we 
ons in twee groepen verdeeld. 
De enen trokken naar de natio
nale Bormsherdenking, de an
dere kolporteerden met veel 
ijver te Heusden in de arbeids-
wijken. 

Zondag 25 april gaan we naar 
de betoging te Brugge. Onder
tussen is het eerste nummer 
van ons tijdschriftje «Vlaams-
Sociaal » verschenen. 

Donderdag 6 mei te 20 uur 
volgt dan in Vlaams Huis Roe
land een open debatavond over 
de kongresresoluties. Ieder 
VUJO-lid is welkom. 
INSPRAAKAVOND 

Vrijdag 7 mei heeft onze 2e 
kontaktavond van het jaar 
plaats, onder het motto : in
spraak-advies ! Het deel van 
deze avond is het voorontwerp 
over de resoluties van het aan
staande VU-kongres te bespre
ken en advies uit te brengen. 

GENTBRUGGE 
VU IN DE GEMEENTERAAD 

Opnieuw grote belangstelling 
voor de jongste raadszitting 
waar, om de woorden van een 
schepen aan te halen, de VU-
fraktie haar Blitzkrieg voort
zette. 

Vooral een sociaal voorstel 
om een procentuele ristorno in 
de electriciteitsrekening toe te 
kennen aan grote gezinnen en 
bejaarden werd met veel ta
lent en vuur gepleit door Roger 
Depestele. De meerderheid 
slikte haar njet in en de beslis
sing werd uitgesteld. 

Zowel de interpellatie van 
Aimé Verpaele over de ver
waarlozing der voetpaden in 
een sociale woonwijk als het 
voorstel van Jan De Moor voor 
het opmaken van een BPA 
Brusselse steenweg lokte lange 
discussies uit. Telkens vroeg de 
VU de hoofdelijke stemming 
welke de tegenstemmende BSP 
en CVP heel wat gezichtsver
lies zal berokkenen in de be
trokken wijken. 

Tijdens het vragenuurt je 
werd het Schepencollege door 
onze mandatarissen aan de 
tand gevoeld o.m. over discri
minerende voorwaarden bij 
een kinderdagverblijf, weige
ring van inlichtingen over « De 
Gentbrugse Haard», ooglui
kend toestaan van vuilnisbelt 
naast de E3 enz. 

Volgende raadszitting op 
maandag 26 april e.k. te 19 uur. 

GREMBERGEN 
VU-BLOEMENBAL 

Op 1 mei aanstaande nodigt 
onze afdeling iedereen uit op 
haar eerste BLOEMENBAL. 

Er worden bloemen uitge
reikt en enorm veel gedanst 
onder de overdonderende DIS-

CO-BAERT. Opening van de 
disco : 21 uur. Inkom : 30 fr. 
Bieren gewone prijs. Snack-bar 
voor hongerigen. Tombola. 

Kaarten te bekomen bij alle 
bestuursleden. 

Vertegenwoordigingen v a n 
andere afdelingen kunnen hun 
tafel laten voorbehouden op te
lefonische afspraak met dr. De-
commer 052/22981. 

NIEUWKERKEN 
GROTE TOPBILJART-
PRIJSKAMP 

Zaterdag 24 april grote top-
biljartprijskamp, ingericht 
door de afdeling in samenwer
king met een plaatselijke bil-
jartclub. Waardevolle prijzen. 
Begin 6u30. Kampen te 9uur. 
Allen hartelijk welkom. Zaal 
«De Klok», bij René Van der 
Loo, Dorp te Nieuwkerken. 
VOORLICHTING EN STUDIE 

Dosfel-Instituut en A. Ve-
bruggenkring nodigen uit op 
de voorlichtings- en studie
avond op dinsdag 27 april om 
20 u. in de Parochiale Kring 
over «Waarom studeren ? » 
met inleiding door prov. raads
lid Raf Baeyens en volksverte
genwoordiger Coppieters. Daar
na vragen en debat. 

NIEÜWERKERKEN 
ZANGWEDSTRIJD 

Ie Ontdek de ster zangwed
strijd op vrijdag 30 april 1971 
in de zaal Modern Palace om 
19u30. Voor inlichtingen tel. 
053/20251. 

SINT AMANDSBERG 
STREEKBLAD « VOLKSUNIE 
SINT AMANDSBERG » 

Het eerste nummer van dit 
streekblad en bestemd voor 
alle bussen van de gemeente, 
werd begin april boven de 
doopvont gehouden. Op 9 april 
werden circa 9.000 exemplaren 
door enkele vrijwilligers ge-
bust. Dit plaatselijk blad zal 
vijf maal per jaar verschijnen. 
Financiële steun welkom door 
overschrijving op postgiro 660 
van de Kredietbank te Sint 
Amandsberg voor rekening nr. 
53772 van de Volksunie Sint 
Amandsberg. 

DEBATAVOND 
Op vrijdag 14 mei e.k. om 20 

uur komt volksvertegenwoordi
ger Maurits Coppieters (oud 
gemeenteraadslid van Sint 
Amandsberg) in Café «Drie 
koningen», Antwerpse steen
weg 91 te Sint Amandsberg 
voor een vrij debat over de ak-
tuele politieke toestand. 
VUJO 

Het kontaktadres voor de be
langstellende jongeren : M. 
Lippevelde, Antwerpse steen
weg 423 Sint Amandsberg. Op 
24 maar t j.1. is deze afdeling 
met succes gestart. 

SINT-NIKLAAS (arr.) 
KOLPORTAGE 

Zondag 25 april 1971, arr. 
kolportage met het dossier Fe
deralisme in het kanton Loke-
ren. 

Alle bestuursleden en propa
gandisten verzamelen om 9u30 
te Lokeren^ Vlaams Huis «De 
Rooster », Stationsstraat. 

ST.-NIKLAAS 
VLAANDEREN MORGEN 

De voor heden 24 april voor
ziene Dosfelinstituut-gesprek-
namiddag over « Neo-kapitalis-
me of nieuwe s t rukturen werd 
wegens belet van verscheidene 
paneelleden verdaagd tot het 
najaar. Inschrijvingen blijven 
geldig. 

WORTEGEM - PETEGEM 
AVONDFEEST 

Op zaterdag 1 mei te 20 uu r 
richt de afdeling een avond
feest in te Petegem a/d Schelde 
in herberg «De Klokke», Krau-
weelstraat 3. 

Men vangt aan met een heer
lijke maaltijd, waarvoor spoe
dig dient ingeschreven (100 fr. 
per persoon) bij de sekretaresse 
Annemie Eechoudt, Pepers t raat 
128 te Moregem (tel. 055/31349). 

west-ylaanderen 
BRUGGE (ARR.) 
KOLPORTAGE 

Het arrondissementeel be
stuur verleent zijn medewer
king aan de kolportage te 
Moerkerke, op zondag, 2 mei. 
Ook uit de raad worden nog 
een paar mensen verwacht. 
Ook Vujo t reedt terug aan. 

ARR. BESTUUR 
Gaat uitzonderlijk door op 

donderdag 29 april, te Torhout. 
Nadere berichtgeving volgt 
nog. 

BRUGGE (arr .) 

BETOGING 

Er werd besloten een har
de aktie op touw te zetten 
om de sociale vrijheid van 
de Vlaamse mens te Brussel 
te verdedigen en de verbas
ter ing van het Vlaamse 
kind tegen te gaan. Een 
voorlopig eindpunt moet de 
provinciale betoging van 
morgen zondag 25 april 
worden om 15 uur. Verzame
ling om 14 u. 

Wij betogen allen, zonder 
één uitzondering, voor de 
Vlaamse mens te Brussel. 
Wie zijn mond vol heeft 
over Brussel, moet dat ook 
in daden durven omzetten. 
Wil jij nagewezen worden 
als afwezige op een beto
ging die moet slagen ? 

Kom inlichtingen vragen 
op het sekretariaat dat za
terdag 24 en zondag 25 april 
zal open zijn van 10 tot 18 
uur in het lokaal « Breydel-
hof », Jozef Suvéestraat 2 te 
Brugge. Ook telefonisch zijn 
wij te bereiken op het num
mer 050/35067. 

BRUGGE (stad) 
DIENSTBETOON 

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

Inschrijvingen voor de bus 
vóór 10 mei bij M. Vanbeylen, 
Jan van Eyckplein 10, bij Gast-
hof « 't Boergopnsche Cruyse », 
Wollestraat 42; bij café «Vlis-
singhe», Blekerstraat 2; bij lo
kaal « 't Breydelhof », J. Suvée
straat 2. 

Reiskosten 95 fr. Afreis om 
8 uur op de Vismarkt. 
VUJO 

Donderdag 6 mei : uitgebrei
de bestuursvergadering; vr i j 
dag 7 mei : aktie voor de vrede; 
donderdag 13 mei : bespreking 
van de congresresoluties; don
derdag 20 mei : provinciale ak
tie « Doen voor groen ». 

DE PANNE 
IN MEMORIAM 

Op 5 april jl. werd hier, in 
bij zijn van familie, vrienden en 
leden, ten grave gedragen Me
vrouw Louisa Meeüs-'Thieren, 
moeder van ons bestuurslid Ju-
lien Meeüs, lid van de arrondis-
sementsraad. Onze innige deel
neming. 

HANDZAME 
IN ROUW 

Onder enorme belangselling 
en massale deelneming van 
plaatselijke en arrondissemen-
tele bestuursleden, werd alhier 
ten grave gedragen mevrouw 
Madeleine Debeuckelaere-Sou-
bry, echtgenote van ons lid 
Maurits Debeuckelaere en moe
der van onze afdelingssekreta-
ris Daniël Debeuckelaere. Onze 
innige deelneming. 

lEPER 
GEBOORTE 

Roger en Clecile Vandenbil-
cke-Remmerie melden U, sa
men met Annick en Diederik 
de geboorte van Jan . Harteli jke 
gelukwensen. Op het geboorte
kaartje lazen we volgend pret
tig gedichtje : 
« De Leeuw brul t en springt 

van plezier 
en ook wij dansen blij 
er staat een foutje in ons 
volkstellingsformulier : 
nu zijn we niet meer met vier 
er kwam er eentje bij ». 

BETOGING BRUGGE 
Morgen zondag nemen we 

deel aan de betoging te Brug
ge. In tegenstelling met een 
vorig berich-t wordt er geen bus 
ingelegd, doch ver t rekken we 
met personenwagens. Wie over 
geen eigen vervoer .beschikt 
verwitt igd dhr R. Vanden-
bilck, tel. 057/23378. Vertrek 
om 13u30 aan de parking van 
het gerechtshof. Grote Markt. 

KNOKKE-HEIST 
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. 

Maandag 26 april a.s. heeft op 
het stadhuis van Heist om 19 
uur een verplichte raadszit t ing 
plaats (op die dag moeten de 
COO-leden verkozen worden) . 
Ga die avond genieten van de 
spirituele tussenkomsten en de 
aangename stem van uw verko-
zenen. Zij zullen inderdaad hun 
woordje plaatsen, wees ervan 
overtuigd ! ! ! 
BETOGING BRUGGE 

Indien er Knokke - Heiste-
naars zijn die aan die betoging 
willen deelnemen en over geen 
vervoermiddel beschikken, 
kunnen deze hun naam opge
ven op het sekretar iaat en he t 
afdelingsbestuur brengt hen 
ter plaatse (Tel. 52.513, Gilbert 
Pollet, Bondgenotenlaan 51, 
8390 Knokke-Heist). 

KORTRIJK (ARR.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Senator F . Blanquaert : 
Kortr i jk lokaal 1302 elke maan
dag 18 tot 20 u. ; Kuurne : De 
Cirkel, elke maandag vanaf 20 
uur. 

Volksvertegenwoordiger Lu« 
Van Steenkist : Wevelgem : 
Vredestr. 10, elke maandag 20 
elke maandag 17 tot 19 u. ; "Wa-
tot 22 u. ; Kortr i jk : lokaal 1302, 
regem : « Den Arend », laats te 
zaterd. 17.30 tot 18.30 u. ; Vich-
te : Harelbekestr. 35, laatste za
terd. 16.30 tot 17 u. ; Lendele-
de : « De Handboog », eerste 
maandag. 11.30 tot 13 u. 

Provincieraadslid R. Van De 
Wattyne ; Kortr i jk : lokaal 
1302, 2e en 3e zaterd. 11 tot 12 u-
Kerkhove : Century, 3e zaterd. 
15 tot 15.30 u. ; Tiegem : 't P a r k 
3e zaterdag 14.30 tot 15 u. 

Provincieraadslid dr. W. Van 
Holme : Menen : Stat ionstraat 
42, elke dag op afspraak. 

Dienstbetoon door gemeente-
raads- en bestuursleden : 

Herwijn Van Den Bulcke J 
Lauwe : Wevelgemsestr. 124, 
elke dag op afspraak ; 

Joel Tahon : Menen : Wahis-
s t raat 10, dinsdag en donderd. 
vanaf 17 u. 

W. Malfait : Kerkhove : Gro
te baan 117, elke woensdag 20 
tot 22 u., zondag op afspraak. 

Jos Van De Walle : Avel-
gem : Rozenstraat 7, elke zater
dag 14 tot 17 u. 

W. Van Maercke : Tiegem : 
Meersstr. elke dag op afspraak. 

OOSTENDE - VEURNE -
DIKSMUIDE (arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Wij geven hier een eerste 
lijst voor het sociaal dienstbe
toon, dat zal uitgeoefend wor
den aan huis : 

Diksmuide : dr. J . Hoste : el
ke dinsdag en woensdag van 8 
tot 10 en 13 tot 14 u. 

Oostende : senator L. Van de 
Weghe : maandags van 17 tot 
19 u.; gemeenteraadslid E. Van-
steenkiste : na telefonische af
spraak ; adv. P. Callewaert i 
vrijdags van 14 tot 17 u. 

(distel : prov. raadslid M, 
Zwaenepoel : aan huis na t e l e t 
afspraak. 

Stene : mevr. D. Debruycker 
(Konterdam) : maandags vanaf 
18 u. 

De Panne : mevr. Gesquie-
re-Vander Kruys : op aanvraag 
tel. 058/41664. 

Koekelare : René Hemeryck, 
aan huis woensdags vanaf 18 u. 

Nieuwpoort : gemeenteraads
lid W. Devriendt, dinsdags van 
19 tot 21 u. 

Diksmuide : M. Maertens, za
terdags van 10 tot 12 u. 
BETOGING BRUCÏGE 

Het arr. bestuur roept alle 
bestuurs- kader- en andere le
den met nadruk op om deel te 
nemen aan de provinciale beto
ging te Brugge, morgen zondag 
25 april om 15 u. Voor Oostende 
en omgeving : ver t rek aan Ka-
nadaplein om 13 u. 

OOSTENDE - STENE 
KOO 

De afdelingsbestiuren van 
Oostende en Stene, en de VU-
fraktie in de gemeenteraad 
hebben eenparig de kandida
tuur voorgedragen van dr A. 
Van Rintel uit Zandvoorde, om 
onez part i j te vertegenwoordi
gen in de kommissie van open
bare onderstand van Groot-
Oostende. Na de verkiezings
overwinning van 11 oktober 
doen wij ook daar onze intrede. 

TIEGEM 
KERKHOVE 

« Bij het avondgloren werd 
op 2 april voor Kerkhove een 
klein Leeuwke geboren ». Met 
deze woorden werd ons ver
kondigd dat Kris geboren werd-
Aan Mireille en Jaak De Meu-
lemeester, bestuurslid Tiegem, 
onze hartel i jke gelukwensen. 
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i KUNNEN kan 
"wat anderen 

niet kunnen 
600 eigen arbeiders 
lOOI tnogeliiltlieden 

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 gelukkige en tevreden mensen voor wie Kunnen reeds mocht bouwen 
kunnen dat getuigen, 

OP KUNNEN KUNT U BOUWEN 
Daarom komen dagelijks zovele toekomstige bouwers naar Kunnen, 
zowel privébouwers als Industriëlen, 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 Ieren 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. 

nicGmEEn BOUUIBEDRUI Kunnen nu 
ANTWERPEN, MEIR18 GENK, WINTERSLAGSTRAAT 22 

TEL. 03/31.78.20 TEL. 011/544.42 
GENT LEUVEN, BRUSSELSESTRAAT 33 

0NDERBER6EN 43 TEL. 016/337.35 

TEL 09/25.19.23 

KUnnEn met de grote K uan Kuinliteit 
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ttina-Verenigde staten 

l a n d s c h a p ping-pongedaan gemaakt ? 

Limburgs bekken ligt stit 

Weer bekkenbreuk 

Camps zegt i 

« DaV.U.dsfondskongres » 

Burgeroorlog 

Bengalen in de Pakistang 

Frans-Britse betrekkingen 

Heath en koud blazen 

old 
«t Patton » won filmprijs 

« Oscar blinde » 

Charles Manson 

Een onmans 

Generaal Ky, vredesapostel 

Hara Ky rl 

Frankrijk : meerderheid terug aaneen-
geklit... 

. . .met Chaban-Delmastiek 

VVO maakt cijfers bekend 

Vlamingen nog steeds Sabenadeeld 

kirftwaffe blijft verliezen boeken 

Starffighters 

Leeuw beet in « Ferme Blanche » 

Ferme leeuw. Blanche ! 

Ronde van Italië niet op...-

. . .Merckx's girorekening 

minister Cools bedoelingen, ping pong pang, Russen in de ruimte. 

b rasse rtj es... 

iwan 

Iwan is dood. Hij stierf langsheen de smalte 
asfaltweg die je vanuit Oost-Vlaanderen op de 
eerste Brabantse heuvel brengt. Een heuvel die 
de Benedictijnerabdij toelaat zelfzeker naar de 
bomen in het moeras te kijken, naar de hoppe-
velden tussen twee boerderijtjes in de bocht van 
de asfaltweg, naar de lucht die hier altijd zwart-
grijs is en laag boven de grillig vertekende velden 
hangt. 

Iwan hokte tussen de bomen in het moeras. In 
een kleurloze vooroorlogse fordlimousine waarvan 
de wielen verzonken waren in de sompigheid. Ik 
ontmoette hem twee weken voor zijn dood. Op de 
weg tegenover het hok waarin hij stierf : een ver
laten plek, een bladzijde uit mysterieuse verhalen 
over dwaallichten, moerasgeesten en veenmanne
tjes. Op een avond stapte ik er uit mijn wagen 
omdat één van mijn koplatnpen erg hinderlijk 
aan het knipperen ging bij elke oneffenheid van 
het wegdek. Iwan dook bijna geruisloos op uit 
het moeras en stelde voor me te helpen bij het 
sleutelen. Ik was bang voor die man die ik niet 
kende en die plots voor me stond, naakt tot aan 
de gordel van zijn spijkerbroek. Het was erg koud 
die avond. Zijn naakte bovenlijf was bruin als de 
tamme kastanjes van een oud jaar. 

Vandaag voel ik spijt om de toen uit angst af
gewimpelde uitnodiging in zijn hok een warme 
drank te komen gebruiken. Iwan had een immen
se wilde zwarte baard met twee weeë ogen, 'n plat
te neus en een kleine mond erin. Nu zegt men dat 
hij zich een Christus noemde die in veelvuldige 
visioenen met een andere Christus over het na
kende einde van deze wereld had gepraat. Nu 
zegt men ook dat Iwan leefde van groenten en 
aarde en dat hij slijk dronk van het moeras. Nu 
zegt men, nu zegt men... God, ik had het toen door 
hemzelf aan mij moeten laten zeggen, ik ben een 
klein, laf burgermannetje. 

Ik heb die man Iwan genoemd. Niemand kende 
zijn naam, maar ik wou dat hij Iwan zou heten 
want hij was een wonderbare man, ik zal hem 
nooit meer kunnen vergeten. Een jaar geleden 
woonde hij nog in mijn buurt, in een officieel on
bewoonbaar verklaarde krot tussen onze preten
tieuze huizen. 

Ook omwille van mij zal hij hier weggevlucht 
zijn. Alle Menschen werden Brüder. Als het reeds 
te laat is. Kijk mij niet zo verwijtend aan met je 
dode ogen, Iwan. 

frans-jos verdoodt 
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