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wie eenmaal toegeeft, 
moet blijven toegeven 

Het is allemaal reeds begonnen met de herrie rond de 
zetelaanpassing in de zestiger jaren. Voor dat elementair 
Vlaams demokratisch recht moest de Vlaamse CVP aan 
de Walen de toezegging doen dat grondwettelijke waar
borgen tegen « minonsering » zouden worden uitgewerkt. 
Eerste-minister Eyskens, maakte daar « zijn » zaak van. 
De Vlamingen uit de CVP en de BSP offerden zonder 
veel gewetensbezwaren de Vlaamse demokratische meer
derheidspositie op het altaar van de unitaire staat, zon
der dat Vlaanderen in ruil daarvoor een ruime mate van 
zelfbestuur kreeg. Er werden wel beschermingsmaatre
gelen en « eigen instellingen » voor de Vlamingen te 
Brussel beloofd. Er was echter een moeilijkheid : voor de 
goedkeuring van Eyskens' ingewikkelde grondwetscon
structie was een 2/3 meerderheid nodig, en daarover be
schikte de CVP-BSP-meerderheid nu eenmaal niet. Aan
gezien het in de opvatting van de unitairen « ondenk
baar » is dat een Belgische regering akkoorden zou af
sluiten met federalistische extremisten (dixit La Libre 
Belgique), ging Eyskens enkele stemmen kopen bij de 
PVV, de « zandbank van het Belgische politieke bestel ». 
Dit moest o m. betaald worden met de anti-Vlaamse « li-
berté du père de familie » en met een eerste uitholling 
van de beloofde culturele autonomie : daarvoor zou geen 
eigen fiscaliteit bestaan. Maar, zo maakten de goedgelo
vige Vlaamse CVP-ers zich sterk, die « liberté » zou er 
niet komen tenzij NA het volledig in werking treden van 
de maatregelen ten gerieve van de Brusselse Vlamin
gen en na de « afgrendeling » van de Brusselse olievlek... 
Vandaag staan wij drie en een halve maand vóór de 
fatale datum van 1 september en van het aan de Vlamin
gen beloofde is nog helemaal NIETS in huis gekomen. 
Alles beperkt zich nog altijd tot beloften. En met een 
perfide wellust gooien de anti-Vlaamse PW-ers en de 
Vlaams-onverschillige BSP-ers het ene obstakel na het 
andere voor de voeten van de opgejaagde CVP-ers, om 
maar te zwijgen van hun christelijke PSC-broeders. Zij 
krijgen nu de rekening gepresenteerd voor hun toegeef
lijkheid in de grondwetskwestie. Zij laten zich lijdzaam 
chanteren, nu eens door de socialisten, dan weer door 
de liberalen. Men kan zich afvragen wat zij nog allemaal 
zullen moeten toegeven vóór zij op 1 september a.s. en
kele uitgeholde wetteksten en geïmproviseerde « realisa
ties » zullen kunnen opblazen tot de zoveelste Vlaamse 
overwinning. En het komt maar niet bij hen op dat zij 
op hun beurt ook eens de beproefde chantage-taktiek 
van de anderen zouden kunnen gaan toepassen. Was er 
immers niet afgesproken dat er van de « liberté » niets 
zou in huis komen alvorens de Brusselse toestanden in 
Vlaams opzicht gezond zouden zijn gemaakt ? Welaan, 
waarop wachten zij dan ? 

Op 16 mei is het precies 25 jaar geleden dat er tussen Nederland en België een kultureel akkoor* 
werd afgesloten. Terwijl wij deze regels tikken zitten « onze » vorsten en eerste-ministers kultureé 
te verbroederen in het Brusselse paleis voor Schone Kunsten, waar wij helaas niet werden uitge 
nodigd. Nochtans klopt onder ons wambuis een echt groot-Nederlands hart. Om dit heuglijke kulr 
turele feit eens extra te gedenken brengen wij vandaag, naast onze wekelijkse rubriek «^Wi.i n 
Nederland », bovenstaande foto uit Neerlands kulturele aktualiteit. Op het Ministerie van Defensi» 
in De Haag hebben afgevaardigden van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen dinsdag ee« 
petitie aangeboden, waarin zij vragen dat alle haartooi-beperkingen zouden worden opgeheven 
Op onze foto ziet u de harige vertegenwoordigers van de landmacht, de zee- en de luchtmajiit vooi 
het ministerie. 

nieuwe liberale chantage 
In «Het Laatste Nieuws» van vorige dinsdag goot Willemsfonds

voorzitter Verhulst een flinke scheut glibberige olie voor de voe
ten van de in grote tijdnood verkerende CVP-ers. Vóór de uitvoe
ringswetten op de culturele autonomie in het parlement worden 
goedgekeurd, moet er eerst een « cultuurpact » worden afgesloten 
tussen de politieke partijen, zo eiste hij. Verhulst acht namelijk 
in een toekomstig Vlaams cultuurparlement « de verdrukking 
der vrijzinnigen door een CVP-VU-meerderheid niet denkbeel
dig » aangezien die partijen in Vlaanderen « samen over een com
fortabele meerderheid beschikken ». 

wi j eisen 

De alarmprocedure tot be
scherming van de filosofische 
en ideologische minderheden 
die in het ontwerp Tindemans-
Dehousse wordt voorzien acht 
hij onvoldoende. En hij preci
seert wat hij in het geëiste 
« cultuurpact » wil bedongen 
zien. In de eerste plaats enkele 
algemene non-discriminatiebe-
ginselen. Vervolgens een om
schrijving van de domeinen 
waarop anti-discrimmatoire 
waarborgen zouden toepasse
lijk zijn, en hij vernoemt : sub
sidiëring, benuttiging van open

bare diensten zoals BRT, cul
turele centra, enz. ; lidmaat
schap van beheersorganen zo
als bv. raad van beheer van de 
BRT ; lidmaatschap van advi
serende raden en commissies ; 
benoemingen in openbare 
dienst. Bovendien regels voor 
de verdeling van financiële 
middelen, benoemingen, enzo-
meer ; verantwoordingsplicht 
van de overheid inzake subsidi
ering ; oprichting van een ver-
haalinstantie en van 'n cultuur-
pact-commissle. Ten slotte, zegt 
Verhulst, maakt zo'n pact tus
sen de partijen een wetgeving 
op de betrokken gebieden zeker 
niet overbodig. 

bijkomende troef 

Wij nemen nog aan dat prof. 
Verhulst de realisatie van de 
culturele autonomie niet wil 
vertragen, zoals hij zelf schrijft, 
maar of dit ook de bekommer
nis is van zijn blauwe partijge
noten — die er ook voor ge
zorgd hebben in het parlement 
dat het een autonomie zonder 
eigen middelen zal worden — 
valt sterk te betwijfelen De 
haast waarmee de « Vlaamse > 

(vervolg op bit 3% 

kopij vroeger 

Volgende week moeten we 
met het blad een dag vroe
ger klaar zijn (feest
dag van O.H. Hemelvaart of 
20 mei). We vragen dan ook 
alle medewerkers daarmee 
rekening te willen houden 
en hun kopij een dag vroe
ger dan gewoonlijk in Ie 
sturen. Bij voorbaai dank. 

sociole rechtvoordigheid in vlaonderen 

Bij de oprichting van het sisteem van 
maatschappelijke zekerheid in België 
na de tweede wereldoorlog, werden 
vooral twee doeleinden nagestreefd : 
het lenigen van de primaire sociale no
den zoals werkloosheid, ziekte, ouder
dom enz. en het herverdelen van de in
komsten. B e i d e doeleinden werden 
slechts in beperkte mate bereikt. Daar 
waar op het vlak van de sociale noden 
iets werd bereikt, kwam van de inko-
mensherverdeling helemaal niets te
recht. De kloof tussen de hoge inkomens 
en de lage vergroot integendeel door het 
perfiede spel van de « indeksaanpas-
sing ». Een indeksaanpassing met 2 % 
betekent op een pensioen van 40.000 fr 
een verhoging met 800 fr, een gepensio
neerde met een pensioen van 5000 fr 
krijgt er maar 100 fr bij zodat het ver
schil na de indeksaanpassing met 700 fr 
vergroot is. De inkomstenverdeling ver
toont in België dan ook een zeer uiteen
lopend beeld. 

De sociale politiek die gevoerd wordt 
is ten opzichte van de inkomensverde
ling volledig neutraal, d.w.z. dat de 
maatregelen op sociaal vlak er niet toe 

bijdragen om het verschil in inkomen 
te verminderen. 

Op haar elfde partijkongres in 1969 
heeft de Volksunie een ganse waaier 
van problemen behandeld die allen ver
band houden met de levenssituatie van 
de Vlaamse mens en de Vlaamse ge
meenschap in de zich aftekenende maat
schappij van de toekomst. Uitgaande 
van de hoofdlijnen van dit kongres, wil 
de Volksunie op haar kongres van 1971 
een alternatief formuleren voor de on
rechtvaardigheid die op dit ogenblik op 
het gebied van de inkomensherverde-
ling en het verzekeren en vrijwaren van 
een minimum-inkomen heerst. 

Als volksnationale partij, die steunt 
op het bevrijdingsnationalisme, is het 
de plicht van de VU ten overstaan van 
de huidige wantoestanden een waardig 
alternatief te formuleren. 

De optie van de Volksunie zal de so
ciale realisatie van haar ideologische 
krachtlijnen zijn. Het verzekeren van 
een minimum-inkomen is een eerste 
waarborg voor ieder lid van de gemeen
schap en een eerste stap naar de reali
satie van de leuze : « gelijke kansen 

voor iedereen ». Een herverdeling van 
de inkomsten moet de deelname van 
ieder deel van de gemeenschap aan het 
welvaartspeil verzekeren. 

Ieder Vlaming heeft niet alleen het 

recht om te leven maar moet in het ka
der van de Vlaamse gemeenschap ook 
de materiële mogelijkheid tot een goed 
bestaan hebben. Het verzekeren van eea 
minimum inkomen is slechts een aan
vang, die moet leiden naar een sterke 
vermeerdering van de kollektieve so
ciale voorzieningen zoals hospitalen, 
kinderkribben, zwembaden, sportvelden 
enz. Pas wanneer de primaire sociale 
noden gelenigd zijn zal het Vlaamse 
volk zich werkelijk kunnen bevrijden 
niet alleen van het unitaire staatsrech-
terlijke juk dat de Belgische eenheids
staat oplegt, maar ook van de verstarde 
sociaal-ekonomische strukturen. 

De Volksunie heeft als plicht de wel
vaart van de ganse gemeenschap na te 
streven. Dit betekent dat ieder lid aan 
die gemeenschap tot zijn volledige ont
plooiing in die gemeenschap moet kun
nen komen. Ieder Vlaming moet m.a.w. 
deel hebben aan het globaal welvaarts
peil van de Vlaamse gemeenschap. Het 
herverdelen van de inkomsten betekent 
meteen een meer rechtvaardige verde
ling van de welvaart. 

De voorstellen van de Volksunie si
tueren de beleidslijnen voor een volle
dig nieuwe sociale politiek. Zij tonen 
aan dat de VU niet alleen in leeftijd van 
haar leden, maar ook in haar program
ma jong en dinamisch is. 

hugo coveliers. 
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Wij en gij 

walen in vlaanderen 

Ik had onlangs kontakt met 
een geboren Waal, sedert jaren 
in Vlaanderen gevestigd. Hij 
spreekt Nederlands in de pu
blieke omgang en is lid van de 
Volksunie. 

Het is wellicht een uitzonde
ringsgeval maar beslist is hij 
niet de enige Waal in Vlaande
ren die zich plichtbewust en 
konsekwent heeft aangepast. 

Hij wenst kontakt te krijgen 
met andere Walen die metter
woon in Vlaanderen gevestigd 
zijn, als een nieuw vaderland 
zonder ook maar in iets de sim-
patie voor hun Walenland te 
verloochenen. 

Wie bezorgt mij namen 
en adressen van eerlijk-Vlaams-
gezinde Walen in Vlaanderen ? 

SevAtor M. Van Haegendoren 
te Heverlee. 

noodlottige eyskens 

De nog altijd betreurde Bru
no De Winter had de gewoonte 
de draak te steken met de Li
berale Partij van « drie man 
en een paardekop ». Hij had 
het mis voor want die partij is 
als een feniks die telkens uit 
zijn as herrijst, zich aan de om
standigheden aanpast en een 
bijzondere feeling heeft voor 
demagogische tijdsgebonden 
verkiezingseisen, zoals leger
dienst, de « Vlaamse » voor
stellen inzake Brussel als te-
gengewicht voor de onvrijheid 
van de Vlaamse huisvader te 
Brussel, en de huidige propa
ganda hij de hoeren en mid
denstanders. Ik kan u verzeke

ren dat deze propaganda goed 
aanslaat en vraag mij af waar 
de Volksunie blijft. M.i. schiet 
zij op die punten te kort en ik 
meen dat het geld van sommige 
studiediensten verkeerd ge
bruikt wordt ; er is m.i. vol
doende materiaal aanwezig, de 
kwestie is aan aangepaste dy
namische volksvoorlichting te 
doen, de tijden zijn gunstig, de 
ontvankelijkheid groot. Het is 
echter een veeg teken als men 
ziet dat men Napoleon Eyskens 
ontziet en zich niet realiseert 
dat deze kleine man de nood-
lottigste Vlaamse minister is 
die we ooit hadden, alleen om 
te kunnen « finir en beauté » 
zoals hi] zelf zegt. 

V.V.K. te Lede 

konservatieve bochten 

Ik vraag me af in welke kon
servatieve bochten uw Neder
landse korrespondent, jeevee-
dee zich zal wringen, om aan 
de « Wij )>-lezers duidelijk te 
maken, dat de konfessionele 
partijen er op 28 april II. zo be
kaaid zijn uitgekomen. 

Inderdaad, de konfessionelen, 
momenteel aan het bewind met 
de liberale VVD zagen zich 8 
zetels ontfutselen, daar waar 
het Progressieve blok (de zgn. 
« kleine drie »j hun zetelaantal 
zag aangroeien met precies een 
zelfde aantal mandaten. Het 
meest veelzeggende rezultaat is 
beslist dat van Van Mierlo's 
D'66, die na een spektakulaire 
inzet in 1967 (7 zetels) dit aan
tal thans uitgebreid ziet naar 
11 zetels, zijnde een slordige 
50 % meer ! 

Als overtuigd progressist kan 
is niet anders dan mij verheu
gen om deze uitslagen, die mis
schien (dixit oud-premier 
Drees) geen goeie zaak zijn 
voor de parlementaire demo-
kratie, gezien een regerings
meerderheid biezonder moeilijk 
zal tot stand kunnen komen 
(uiteindelijk is enkel een meer
derheid mogelijk tussen de hui
dige regeringspartners en de 
afgescheurde socialisten van 

DS70) maar anderzijds wordt 
duidelijk aangetoond, dat de 
dekonfessionalisering, gepaard 
gaande met een duidelijk pro
gressief alternatief beantwoor
den aan de verzuchtingen van 
de hedendaagse mens. 

Het zou niet zo onverstandig 
zijn, mocht men zich in Volks
uniemilieus even bezinnen op 
de Nederlandse verkiezingsuit
slagen en de situaties waarin 
zij tot stand kwamen. 

R.D.B, te Antwei-pen. 

sociaal programma 

Sinds jaren lezer van « Wij » 
en stemmer voor VU kom ik 
ook eens wat voorstellen om 
onze stemmen te verdubbelen. 

De gehandikapten : om een 
plaats bij de staat, provincie of 

gemeente te bekomen moet u 
gekeurd worden, als u wat 
scheelt wordt u afgekeurd : het 
zou anders om moeten zijn, ge 
moet gehandikapt zijn of u 
komt niet binnen ! 

Belastingen : iedereen belas
ting betalen op alle inkomsten 
vanaf 150.000 fr. en op 100/100 
en niet op 8 % nietwaar mr. 
Major. Geen vrije auto en voer
der voor niemand, ze hebben 
allen geld genoeg, ministers en 
prinsen inbegrepen ; en geen 
plezierreizen (studie) naar het 
buitenland met vrouw enz. 

Pensioen : alleman hetzelfde 
pensioen en in afwachting geen 
verhoging met %, alles kost 
voor iedereen hetzelfde. Als 
men ieder hetzelfde pensioen 
en voor de kinderen het zelfde 
kindergeld geeft kunnen al de 
bedienden aan ander werk ge
zet worden en kunnen de gast
arbeiders in hun land blijven. 

Landsverdediging : minder 
generaals en veel minder vlieg
machines en tanks, onnozel 
geld weg gesmeten, goed voor 
krot, zieken en ouden van da
gen. 

Ik denk wel als u dit aan de 
kiezers voorstelt dat de partij 
nog zal vooruitgaan. 

J.E. te Bonheiden 

merckx 

In « Wij » van 1-5-71 lees ik 
het relaas over « ziekskens » 
zijn van Merckx bij het verloop 
van de Waalse Pijl. De ziekte 
zou het gevolg geweest zijn 
van het drinken van koud hier. 
Steller schrijft dat hij soms 
meer dan een kelk geledigd 
heeft en toch ging werken. Zou 
steller wel het verschil weten 
tussen een renner en iemand 
die op het bureel zit ? Ren
ners kunnen hun behoefte niet 
voldoen zoals zij willen. Be
dienden wel. Het wil er bij mij 
niet in dat er steeds op de kap 
van « Merckx » gezeten wordt. 
Waar halen ze het uit, dat Go-
defroot en andere ong. 60.000 fr. 
minder zouden trekken dan 
« Merckx » ? Allee kom. de 
beste stielmannen worden het 
best betaald, of is het misschien 
bij « Wij » niet zo ? Noem nu 
eens kat een kat : wie van de 
inrichters zal bekend maken 
hoeveel en aan wie ze alles uit
betalen ? 

E.M. te Ruisbroek 
a/Rupel. 

boemerang 

Uit louter nieuwsgierigheid 
belde ik tijdens deze kampanje 
nr. 02/791919 op. Ik wilde we
ten wat er met ie ingezameldt 
^ondsen gebeuren zou op stuk 
van kommunautaire verdeling. 

De juffrouw die mij te woord 
stond antwoordde mij vriende
lijk dat deze zouden verdeeld 
worden volgens de behoeften, 
doordat « Boemerang » een so-
lidariteitsaktie was. Goed en 
wel, antwoordde ik, maar ver
mits er in Vlaanderen de dicht
ste bevolking leeft, zullen de 
behoeften daar vrijwel het 
hoogst zijn. Daarom verwerp ik 
vooraf de « fifty-fifty y>-verde-
ling. « Over deze kwestie zal 
het aktiekomitee beslissen » 
luidde haar antwoord. 

In deze beslissing had ik geen 
vertrouwen en heb rechtstreeks 
mijn bijdrage verdeeld onder 

2 gehandikapten uit mijn on-
middellijke omgeving. 

Als de 3 gewesten beschikken 
in alles over hun eigen op
brengst is dit maar rechtvaar
dig ; daar waar er te kort ^ 
wil ik graag zien bijdragen, 
maar dan « als vrijwillig or>» 
derling dienstbetoon en ni^ 
« gedwongen » volgens het sys» 
teem dat steeds dierbaar is ac» 
de Brusselse unitaire hegemo
nie. 

We zijn die beu ! 

J.V. te Aalst 

Vlaamse tv 

Geen enkel Europese televi
sie ligt kultureel zo laag dis 
onze Vlaamse televisie, en loa 
mogen blij zijn dat ze buiten 
onze grenzen weinig kan op-
gevangen worden. 

De enige redding welke voor 
ons open ligt, is trachten die 
televisie uit de handen te re&-
den van hen die er de schuld 
van zijn dat ze een schande is 
en blijft van ons kultureel Ie» 
ven. Buiten enkele reportage^ 
en het nieuws, krijgen wij niets 
dan rotzooi en lawaai in plaats 
van goede, degelijke kost. 

Er zou dus moeten een kamr 
panje gevoerd in en buiten het 
Parlement om die rothoel te 
zuiveren en in handen te spe
len van leiders die er nieuw 
kultureel leven aan geven, eh 
een verbetering betekenen voor 
ons volk, zijn prestige verho
gen en tevens ons volk Vlaams
bewust maken 

Een oproep tot de Vlaamse 
partijen, een oproep tot de 
Vlaamse bladen en laat ons ho-
dat er een stormachtig debat 
over plaats vindt in de Wet
straat. 

H.F.K. te Antwerpen 

De reöaktie draag:t green ver
antwoordelijkheid voor de In
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisselir ge
voerd. 

DE IDEALE COMBINATIE 
u w WIJ-NUMMER EN 

DE FABRIEKSPRIIZEN VAN 

SUCCES KLEDING MEYERS 
20% KORTING 

direct uifbefaald.., 
INDERDAAD, beste WIJ-lezer, U geeff bijgaande BON af aan onze kassa of aan 
Uw verkoper en U krijgt onmiddellijk en volledig gratis onze S. grootaankoperskaart 
in de plaats, en dan . dan begint de pret 1 I I 
U hebt recht op 2 0 % korting op alle officieel getekende prijzen boven de 1.000 fr. 
en 1 0 % korting op alle prijzen beneden de 1.000 fr. reklameaanbiedingen en maat-
wferk uitgezonderd. 
En dan de keus van een der grootste kledingszaken in Vlaanderen, meer dan I.OOOm' 
vi»inkelruimte met gev/eldige afdelingen Damesmantels — tailleur» en kleedjes, rok
ken, bloezen en tunieken, broekpakken en zelfs handtassen, een volledige verdie
ping speciaal voor uw kinderen — jongens en meisjes, de keus kommuniekostuums, 
en de meisjesmantel», en voor de Heren, duizenden kostumen, sportvestons en broe-

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

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

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

Naam : 
Straat : 
Plaats : 

DuideHjk invullen en afgeven aan uw verkoper ! 

IONIEL 
SUCCES KLEDING MEYERS 

A. DE LANCLESTRAAT 4 — 

Tel. (03)78.11.44 en (03)78.35.39 

Open alle werkdagen van 9 tot 2 0 u. - Zaterdags tot 18 u. 
Zon- en feestdagen steeds gesloten. 

B O O M » 

BAAN 1 bis 

^ ^ ^ ^ ^ S 

Schoo "••^^^''L STATIESTRAAJ 

5t NIKLAAS 

*TEMSE 

SUCCESKLEDIN 

MEYERS 
RUIME PARKING 
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nieuwe liberale chantage 

SOCIAAL 
FEDERAAL 

haast en spoed... 

Het partijbestuur van de Volksunie besprak de stel-
lingname van de CVP-PSC volgens dewelke nog vóór het 
zomerreces de gewijzigde grondwet zou moeten uitge
voerd worden. 

Het partijbestuur van de Volksunie drukt zijn bekom
mernis uit over deze unitaire stellingname van de CVP 
die trouwens gepaard gaat met kontakten tussen eerste-
minister Eyskens en de heer Descamps, voorzitter van de 
P W . 

Het partijbestuur herinnert aan zijn voorstel tot 
Vlaams overleg en betreurt dat de CVP door haar jongste 
verklaring klaarblijkelijk overleg met de PSC en de PLP 
verkiest boven het streven naar een gezamenlijke Vlaam
se stellingname. 

Naar de mening van het partijbestuur van de Volks
unie zou het van Vlaams standpunt bijgevolg de voor
keur verdienen eerst nieuwe verkiezingen te laten door
gaan teneinde de bevolking de gelegenheid te geven zich 
over de wijze van toepassing van de nieuwe grondwet 
uit te spreken. 

Bovendien zou het parlement dat na deze verkiezingen 
zou zetelen niet gebonden zijn door de belofte de zgn 
vrijheid van het gezinshoofd te Brussel in te voeren. In 
dit nieuwe parlement zou tevens de medewerking van de 
PVV niet meer vereist zijn om de grondwet uit te voeren, 
daar de federalistische frakties vermoedelijk versterkt 
in dit parlement aan bod zullen komen. 

Dit kan voor de Vlamingen slechts voordelig zijn. 

Het partijbestuur van de VU meent dan ook te moeten 
waarschuwen tegen de overhaasting waarmede de CVP-
PSC te werk wil gaan met de klaarblijkelijke bedoeling 
de toenemende Vlaamse bewustwording inzake de draag
wijdte van de grondwetswijziging de pas af te snijden, 

wij, lot-haringers... 

(vervolg van blz 1) 

P W , in aanwezigheid van 
briefschrijver Pierre Des
camps, de eis van Verhulst 
overnam (« vooraleer het kul-
tuurparlement wordt opgericht 
moet een cultuurpact worden 
gesloten naar analogie van het 
schoolpact ») doet het vermoe
den rijzen dat de liberale chan
teurs « nog andere dan zuiver 
Vlaamse bedoelingen » hebben. 

Jos Van Eynde, die de laatste 
tijd geen gelegenheid laat voor
bijgaan om de CVP-regerings-
partner (en toekomstige bedde-
genoot in de « progressieve 
frontvorming « ?) behoorlijk de 
duivel aan te doen, pikte reeds 
's anderendaags bij de liberale 
eis in. « Wij kunnen prof. Ver
hulst geen ongelijk geven » 
schrijft hij. En met nauw ver
holen leedvermaak stelt hij 
daarbij vast dat de CVP-ers die 
handig dachten te spelen door 
het koppelen van de agglomera
tie- en federatieontwerp (dat 
de wederinvoering van de « li-
berté » bevat) aan het ontwerp 
op de culturele autonomie, 
daarmee de P W een bijkomen
de troef in handen hebben ge
speeld. 

Voor de goedkeuring van een 
gedeelte van de gekoppelde ont
werpen is de regering immers 
aangewezen op een aantal stem
men van de oppositie, aange
zien de 2/3 meerderheid is ver
eist. En daar Eyskens nu een
maal gekozen heeft voor de li
beralen, zonder ooit ernstig 
met de Volksunie te hebben 
willen praten... 

zoveelste rel 

In de pers van donderdag 
kreeg de zoveelste politieke rel 
ruime aandacht. « Wij staan 
hier voor een beginnende front
vorming van linkse krachten» 
schrijft Karel De Witte in «Ga
zet van Antwerpen », die prof. 
Verhulst verwijt dat hij er nog-

Onze « vaderlandse » pers heeft zedig gezwegen over de explo
sie van slecht humeur te Parijs nu het Duitse overwicht m de 
EEG zich voor het eerst kordaat manifesteerde naar aanleiding 
van de monetaire beslissingen. En aangezien een feit nog altijd 
eerbiedwaardiger is dan een Lord Mayor kon men het heieven 
dat, dadelijk na hetgeen de Fransen een « racistische clivage » 
noemden (Duitsland en Nederland aan de ene kant, Frankrijk en 
Italië aan de andere kant en de BLEU — de « Lotharingers... » — 
als vis noch vlees daartussen) de « entente cordiale » dadeU]k 
terug werd bovengehaald. Pompidou kondigde aan zo spoedig 
mogelijk (op 20 mei a.s.) de Engelse premier Heath te zullen oriP-
moeten met het oog op de EEG-toetreding van Groot-Bnttannie. 
Ook wijlen de Gaulle had vroeger al eens gedreigd met een omke
ring der hondgenootschappen. 

De keuze van de Belgische regering tussen de twee « blokken » 
was dus zeer belangrijk. Had ze voor de volledig vlottende frank 
een verbreding van de marges gekozen, zoals Nederland deed, 
dan waren de « Latijnen » met hun ordeloze en zwakke financiën 
geïsoleerd. Ondanks het formele maar vruchteloze beroep dat de 
Nederlandse minister van Financiën Witteveen deed op de Bene-
lu^-solidariteit en -geest, was de frankofone invloed in de finan
ciële wereld en in de regering-Eyskens groot genoeg om de beslis
sende stem van de « Belgisch-Luxemburgse Economische Unie » 
afdoende te neutraliseren. Dat de VS niet beter vroegen dan dat 
het bondgenootschap tussen Parijs en Londen opnieuw zou tot 
stand komen en de Belgiche regering « neutraal » zou blijven, 
ligt voor de hand. Als men de zaken zo bekijkt, waant men zich 
zowaar 35 of 60 jaar geleden : in de tijd van het subtiele en per
verse evenwichtsspel in Europa, waarvan wij altijd de dupe en 
het slachtoffer zijn geweest. 

Ook nu zijn de beslissingen genomen zonder dat over de ware 
achtergrond iets zinnigs is gezegd en zonder dat de « dernokra-
tische vertegenwoordigers van de natie » er ook maar enigszins 
hij te pas kwamen. Wij hebben er alleen maar het raden naar 
wie de agent was van wie en wie wat wilde. De Vlaamse « boer-
kes », inclusief « hun » eerste-minister en « hun » goeverneur tel
den weer eens niet mee. Wie eraan twijfelde heeft het uit de 
mond van minister Witteveen kunnen vernemen. 

Descamps : « de kinderen van 
de Flandriens... » 

al luchtig overheen stapt dat 
het regeringsontwerp reeds 
waarborgen bevat « die eigen
lijk indruisen tegen de regels 
van de demokratie », dat hij er 
geen rekening schijnt mee te 
houden dat de Volksunie ook 
vrijzinnigen groepeert. De Wit
te vraagt zich ten slotte af of 
het in zijn bedoeling ligt ook 
hier « de eeuwige 50-50 verde
ling (inzake benoemingen en 
toelagen) te doen toepassen ». 
«Het Volk» spreekt van slinkse 
vertragingsmaneuvers die eerst 
anti-klerikaal en dan pas 
Vlaams zijn, en « De Stan
daard » beperkt er zidh toe te 
melden dat men in regerings
kringen niet afkerig staat te
genover een cultuurpact (een 
nationaal, dan !) en zich enkel 
afvraagt of het vóór of na de 
goedkeuring van de ontwerpen 
op de cultuurautonomie moet 
komen. Jos Van Eynde, die er 
een tweede hoofdartikel aan 
wijdt, bindt enigszins in en 
stelt vast dat de P W zich blijk
baar opnieuw probeert aan te 
melden als de partij van de 
vrijzinnigen. 

overdreven 

Wij kunnen onmogelijk de 
bekommernissen van de h. Ver-
hust helemaal ernstig nemen. 
Hij vertrekt van het axioma 
dat de Volksunie in de toe
komst zou kunnen deel uitma
ken van een gewestelijke meer
derheid die de vrijzinnigen in 
Vlaanderen verdrukt. Nochtans 
kan elkeen vaststellen dat ge
lovigen en vrijzinnigen in de 
Volksunie sedert jaren pro
bleemloos samenwerken. Dit 
betekent niet dat wij a priori 
tegen een « cultuurpact » zou
den zijn. In zijn geruchtmakend 
artikel van vorige dinsdag geeft 
Verhulst trouwens zelf toe dat 
het enige parlementaire initia
tief dat ooit in die zin werd 
genomen van VU-senator van 
Haegendoren is gekomen ! 
Heeft de achtbare voorzitter van 
het Willemfonds dan werkelijk 
geen enkel vertrouwen in de 
groeiende politieke ontvoog
ding ? Wij durven niet veron
derstellen dat hij gewoon het 
politieke spel van zijn — onbe
trouwbare — politieke vrien
den heeft willen spelen. Wij 
kunnen hen terloops er nog even 
attent op maken dat hij met 
zijn non-discriminatoir eisen
pakket toch wel blijk geeft van 
enig lef : hij stelt eisen die hij 
in zijn functie van voorzitter 
van de BRT-beheerraad stelsel
matig weigert aan andere min
derheden. Of moeten wij er 
een tekeningetje bijmaken ? 

Voor het overige kunnen wij 
enkel vaststellen dat het met 
de verstandhouding in het re-
geringshuishouden steeds ver
der bergafwaarts gaat, dat met 
name de Vlaamse CVP-ers ge
biologeerd zijn door de datum 
van 1 september en dat de so
cialisten daar een pervers ple
zier aan beleven. Dat de CVP-
ers aldus steeds pijnlijker op 
de blaren moeten gaan zitten, 
doordat zij zich naïef verbrand 
hebben aan Descamps in de
cember 1970. 

P.M. 

Het schoolpact, dat de drie traditionele partijen afsloten na de onzalige schoolstrijdperiode van 
1955-58, liep op 20 november 1970 ten einde. Zolang het echter niet gevnjzigd wordt, blijft het gelden. 
Van diverse zijden werd echter aangedrongen op een grondige herziening. Een eerste bespreking 
daarover had vorige dinsdag plaats hij premier Eyskens. De CVP-ers Houben en Vandekerckhove 
zaten er tegenover de vertegenwoordigers van de aloude « linkse » koalitie. Wie schreeuwt voort
durend over « het gevaar van minorisatie » en wie minoriseert wie eigenlijk ? Inmiddels doen de 
traditionelen alsof er sinds 1958 in de politieke konstellatie van het land helemaal niets veranderd 
is Zijn de heren wel zo heel zeker dat zij ook de volgende decennia onder hun dnepes de lakens 
zullen kunnen blijven uitdelen ? En wat is een nieuw schoolpact waard waar de federalisten van 
dit land niet aan te pas komen ? 



jachf- op 
vlaamse boeren 
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Na de indrukwekkende 
boerenbetoging te Brussel, 
waar de getergde buiten
mensen hun woede o.m. op 
verkeerspalen en trams bot
vierden, werd door het ge-
rechterlijk apparaat een 
ware klopjacht naar de «da
ders » georganiseerd. Voor 
de Brusselse heren stond het 
van meet af aan vast : het 
waren de « flamins » die het 
gedaan hadden, en dus wer
den vooral Vlaamse boeren 
lastig gevallen. Dat was ook 
onze senator W. Persyn op
gevallen die daarop van de 
minister van Justitie wilde 
vernemen hoeveel aanhou
dingen er naar aanleiding 
van deze betoging werden 
verricht en hoeveel daarvan 
werden bekrachtigd. Uit het 
antwoord van Vranckx blijkt 
zonneklaar dat vooral op 
Vlamingen werd gejaagd : 
van de 31 opgeleide perso
nen blijven er 27 onder aan
houdingsmandaat, en onder 
die 27 zijn er 19 Vlamingen, 
7 Brabanders (er staat niet 
bij : Vlaamse of Waalse) en 
slechts één enkele Waal uit 
Henegouwen. Senator Per
syn wilde ook nog weten 
hoeveel personen achteraf 
werden gefotografeerd, hoe
veel er werden ondervraagd, 
hoeveel huiszoekingen wer
den verricht en hoeveel pro
cessen-verbaal opgesteld, 
telkens per provincie. Maar 
daarop kon Vranckx « in de 
huidige stand van de vooron
derzoeken en onderzoeken » 
nog geen volledig antwoord 
geven. 

fotograferen 
De politiediensten hebben 

er geen geheim van gemaakt 
dat zij bij het opsporen van 
sommige boeren-betogers 
goed gediend werden door 
« foto's die werden opgeno
men tijdens de betoging ». 
De onverantwoorde wijze 
warop sommige dagbladen 
bepaalde foto's hebben afge
drukt heeft hen vast een 
handje geholpen, maar er 
zouden ook tv-filmeelden 
zijn gebruikt en gerechts
dienaars zouden, als persfo
tografen vermomd, zelf fo
to's hebben genomen. Wij 
kunnen niet genoeg protes
teren tegen dergelijke pro
cédés die in de toekomst 
het beroep van persfoto
graaf totaal onmogelijk moe
ten maken. Het valt te ver
wachten dat bij komende 
betogingen persfotografen 
zullen gemolesteerd worden, 
hun toestellen vernietigd, 
films afgenomen, kortom, 
dat het werk hen onmogelijk 
zal worden gemaakt door 
betogers die in hen « het 
oog van de politie » zullen 
zien. Wij zijn alleen maar 
verwonderd dat — bij ons 
weten althans — de beroeps
vereniging van de persfoto
grafen tegen deze verderfe
lijk gang van zaken nog niet 
heeft geprotesteerd. 

boom-
plantdag '71 

Volgens een ruwe en on
volledige schatting van het 
« Aktiekomitee boomplant-
dag '71 » werden rond 21 
maart in Vlaanderen op
nieuw méér dan een half 
miljoen bomen geplant. 

Voornamelijk in Limburg 
en West-Vlaanderen was 
men op dat punt aktief. 
Oost-Vlaanderen komt er 
mager uit, maar daar heeft 
men ook een bestendige de
putatie die denkt dat zij in 
de eerstkomende honderd 
jaar geen vin meer hoeft te 
verroeren aangezien zij te 
Wachtebeke voor een groot 
lunapark heeft gezorgd. Het 
« Aktiekomitee » besluit 
zijn overzicht met volgende 
pertinente vaststelling en 
conclusie : « Wij achten het 
nodig erop te wijzen dat de 
boomplantaktie door sommi
ge boomkwekers, die er niet 
voor terugschrokken schan
dalig hoge prijzen voor hun 
plantgoed te vragen, ander
maal misbruikt werd. Prijs 
voor een berkje in de Brus
selse omgeving : 80 fr. Mo
gelijke leveringsprijs voor 
datzelfde berkje : 2 fr. De 
organisatoren van de boom
plantaktie zullen trachten 
dit in de toekomst te onder
vangen door een degelijke 
informatie van het publiek, 
zodat men gaat inzien dat 
men ook goedkoop kan plan
ten en dat groenvoorziening 
helemaal niet zo duur is dan 
door sommigen wordt voor
gehouden ». 

wat één man 
kan 

Te Liedekerke in West-
Brabant zetelt Frans Van 
Droogenbroeck als enig 
VU-raadslid in de gemeente
raad. Maar Frans heeft zo'n 
grote overtuigingskracht dat 
hij er tijdens de vorige zit
ting in slaagde door de een
parige raad een protestmo
tie te laten stemmen tegen 
het voornemen van sommige 
Brusselse burgemeesters om 
de « liberté du père de fa
milie » op eigen houtje in 
te voeren. Tijdens dezelfde 
zitting wist hij nog te ver
krijgen dat de gemeente 1 
fr. per inwoner zou besteden 
aan het « Vlaams Onder-
wijscentrum » en dat de 
raadsleden hun zitpenning 
(500 fr.) aan « Boemerang 
'71 » overmaakten. Wij fe
liciteren Frans voor zijn 
sterke overtuigingskracht en 
de ganse gemeenteraad van 
Liedekerke voor zijn gezon
de Vlaamse en sociale re-
fleksen. Bij die gelegenheid 
brengen wij graag hulde aan 
onze honderden (nieuwe) 
gemeenteraadsleden d i e 
overal in Vlaanderen — ook 
al zijn zij een kleine min-
derheidsfraktie — werkelijk 
het zout in de gemeentelijke 
pap zijn. Hun aktiviteit is 
enorm en de berg positieve 
voorstellen onvoorstelbaar 
groot. Door hun totale inzet 
bewijzen zij hun medebur
gers en ook onze partij een 
buitengewone dienst. 

unitair 
afscheid ? 

De « Bond van Grote Ge
zinnen van België » bestaat 
50 jaar. Dit heuglijke feit 
werd vorige zaterdag te 
Brussel zeer plechtig her
dacht, zelfs de koning was 
er met zijn vrouw. Misschien 
was dit dé reden waarom 
ie hele viering zo unitair 
was opgevat ? Voor de bui
tenwacht leek alsof Vlamin

gen en Walen nog steeds 
broederlijk verenigd zitten 
in een en dezelfde organisa
tie die « Bond van Grote 
Gezinnen van België » heet. 
De federalistische werke
lijkheid ziet er echter sedert 
meer dan 10 jaar heel an
ders uit : de Vlaamse «Bond 
van Grote en van Jonge Ge
zinnen » en de Waalse « Li-
gue des Families » zijn twee 
totaal onafhankelijke vereni
gingen geworden, terwijl de 
« Bond van Grote Gezinnen 
van België » in feite alleen 
nog maar een soort overkoe
pelend overlegorgaan is. 
Vandaar dat er tijdens de 
receptie op het Brusselse 
stadhuis gefluisterd werd 
dat het vast de allerlaatste 
unitaire gebeurtenis in het 
kader van de gezinsbewe
ging was. Hoe de Vlaamse 
BGJG sinds 1959-60 zijn 
eigen gangen gaat willen 
wij in een volgend nummer 
nader belichten. Inmiddels 
wensen wij de jubilerende 
Bond een bloeiende gezond
heid op rijpere leeftijd ! 

een affront 
De kranten hebben foto's 

gepubliceerd van de goever-
neur van de Nationale Bank, 
Robert Vandeputte, die sa
men met iijn « taalkundige 
bivalent » vice-goeverneur 
De Strycker zondag in nr 16 
van de Wetstraat aan het 
antichambreren was. De 
kranten hebben echter geen 
foto's gebracht van het feit 
dat de vroegere NB-goever-
neur baron Ansiaux zater
dagavond de vergadering 
van de EEG-ministers bij
woonde als privé-adviseur 
van die andere baron die 
Snoy et d'Oppuers heet en 
die ook nog Belgisch minis
ter van Financiën is. 

Dit is niet minder dan een 
affront voor Vandeputte : 
het is immers de absolute 
regel dat iemand die een 
ambt neerlegt zich volledig 
terugtrekt en niet probeert 
de plaats van zijn opvolger 
te misbruiken. Als Snoy een 
privé-adviseur nodig had op 
zijn inderdaad belangrijke 
maraton van vorig weekend, 
dan kwam Vandeputte daar
voor in aanmerking en niet 
de inmiddels in privé-dienst 
getreden Ansiaux. Diezelfde 
Ansiaux gedoogde vroeger 
trouwens niet dat zijn vice-
goeverneur hem vergezelde 
bij konfidentiële opdrachten. 
De blauwe heren doen wat 
graag protokolair, daarom is 
het affront aan de « Vla
ming » Vandeputte dubbel 
erg. Als een schooljongen 
mocht hij zondag zijn admi
nistratieve richtlijnen ko
men ophalen. De échte ba
zen hadden zonder hem de 
beslissingen al genomen. De 
frankofonen storen zich aan 
niets als het er op aankomt, 
en hoe kwam het erop a a n ! 

brusselse 
werkelijkheid 

De aktieve VU-ploeg van 
het arr. Leuven verspreidt 
momenteel in alle bussen 
van dit arrondissement een 
speciale uitgave van het 
blad « Nieuwe Kijk ». Op 
gevatte wijze wordt daarin 
de unitaire werkelijkheid 
uit de doeken gedaan. Zoals 

s deze : « De grote vennoot-
a schappen, in België geves-
i- tigd, beheren in totaal 2195 
e miljard. Hiervan beheren de 
t. vennootschappen met zetel 
I- te Brussel 1555 miljard. Dat 
t wil zeggen dat de grote be

drijven en instellingen van 
i België voor 74,4 % door het 

anti-Vlaamse Brussel wor
den beheerd. Voor de finan-

B ciële instellingen is dit zelfs 
86,3 %. De bazen van de 

B Brusselse grote zaken zijn 
1 voor 95 % Franstaligen. De-
1 ze mensen beheren de spaar

centen van Vlaamse mensen 
;. en voeren het beleid over 
E hun werk. In hun kantoren 
; werken achter een tweetali-
1 ge gevel de Vlaamse bedien-
; den onder Franstalige mees-
t ters in bet Frans en worden 

als Vlamingen vernederd. 
; Zo was het sedert 1830... zo 
i blijft het door de schuld van 
i de drie kleurpartijen (CVP, 
r BSP, PVV) die « koek en 
5 deeg» zijn als het erop aan-
; komt ! ». 

de staatslieden 
Zoals dit op vele plaatsen 

in Vlaanderen gebeurde, leg
de de Mechelse VU-fraktie 
tijdens de gemeenteraads
zitting van 26 april jl. een 
motie van solidariteit met 
burgemeester Soens (Strom-
beek-Bever) ter stemming. 
Burgemeester Van Daele 
(BSP) verklaarde die motie 
onontvankelijk « omdat een 
gemeenteraad zich niet mag 
uitspreken over aangelegen
heden van lands politieke 
aard». Overigens was hij van 
mening dat « de Brusselaars 
hun problemen zelf moeten 
oplossen ». Meerderheid te
gen minderheid werd de mo
tie dan ook als onontvanke
lijk verworpen. Tot de 
meerderheid in de Mechelse 
raad behoren naast voor
noemde burgemeester-volks
vertegenwoordiger Van Dae

le (BSP) ook BSP-senator 
Ramaekers, minister-volks
vertegenwoordiger Jos De 
Saeger (CVP) en senator 
Van de Kerckhove, voorzit
ter van de CVP. Het doet 
potsierlijk aan te zien hoe 
de « staatslieden » uit de 
BSP- en CVP-stal zich bij 
dergelijke moties in de ge
meenteraden voortdurend 
trachten te verschuilen ach
ter het vijgenblad dat zij 
« aangelegenheden van 
landspolitieke aard noemen». 
Hun Fransgezinde partijge
noten te Brussel hebben 
lang niet zoveel scrupules ! 
Voor het overige lullen deze 
heren te pas en te onpas 
over « inspraak » en over 
« het betrekken van de bur
gers bij het landsbeleid ». 

miljoen zou hebben opgele
verd. 

De verantwoorrelijken van 
de BRT zoeken de oorzaken 
van de flop in de « slechte 
periode », in de « verkeerde 
aanpak » en in « de geest 
van de kontestatie vooral bij 
jongere leraars en leiders » 
terwijl ook « het weren van 
de reklame een grrote handi
cap was ». 

Toe maar ! Wij kunnen er 
nog aan toevoegen dat een 
hoop mensen in Vlaanderen 
het beu zijn op kommando 
liefdadigheid te beoefenen 
terwijl de regering zelf in 
gebreke blijft, of met het 
geld van iedereen bepaalde 
vormen van « liefdadigheid » 
bedrijft waar vele Vlamin
gen het lang niet mee eens 
zijn. Ondertussen heeft deze 
uitslag alvast dit kurieuze 
gevolg : dat onze Franstalige 
broeders nu ook eens het pa
riteitsbeginsel mogen toe
passen, voor een keer ten 
gerieve van de Vlamingen... 

tijdbommen 
Dehousse laat niet af. Op 

zijn aandringen onderzoekt 
de regering een turf van een 
wetsontwerp dat de Vlaamse 
Voerstreek moet losmaken 
van Limburg en rechtstreeks 
onder de bevoegdheid van 
de minister van Binnenland
se Zaken brengt. Zullen de 
« Vlaamse » CVP-ers ook 
onder dat juk doorgaan, en 
daarmee de hele taalgrens
regeling van 1962 terug op 
de helling plaatsen ? Zij 
mogen ondertussen hun 
Brusselse bondgenoot Van
den Boeynants biezonder 
dankbaar zijn dat hij dit 
tijdbommetje in 1968 in het 
regeringsakkoord stopte ! 
Zoals zij hem op de knieën 
mogen danken voor zijn 
ijverige bemoeiingen opdat 
de « liberté du père de fa
milie » te Brussel op 1 sep
tember a.s. zou ingevoerd 
worden. Nog deze week liet 
het bestuurskomitee van de 
Brusselse PSC, waar VdB 
opnieuw de grote manitoe 
is, voor alle duidelijkheid 
weten dat de « liberté du 
père de familie » in elk ge
val op 1 september 1971 moet 
worden ingevoerd. Opdat de 
« Flandriens » hun kinderen 

zo vlug mogelijk zouden 
kunnen laten verfransen... 
Voor het overige is de CVP 
nog altijd het schild en het 
zwaard van Vlaanderen, en 
kan zij het zonder de Volks
unie wel alleen klaarspelen. I 

boemerang 
Wij hebben hier in een 

vorig nummer een aantal 
bedenkingen neergeschreven 
rond de laatste « Boeme
rang »-aktie van de BRT. 
Deze week titelden de kran
ten dat de aktie in het 
Vlaamse land een grote te
genvaller werd : er zou 
slechts 41,5 miljoen zijn op
gehaald, terwijl de 48.81.00-
aktie van de RTB zo'n 80 
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De VU JO voert zowat overal « ludieke » 
Op het marktplein van Ledeherg — vol 
van de Gentse agglomeratie — kregen d 
lende mensen. Op een rondgedeeld pam 
van de regering in het bestrijden van de 
gordel in een auto kan soms een leven r 
men uiteindelijk alle leven doden », al 

akties tegen de milieuverontreiniging, 
gens de opmettngen het ongezondste punt 
e VUJO's heel wat bijval van de winke-
flet protesteerden zij tegen de laksheid 

luchtverontreiniging. « Een veiligheids-
edden. Door de lucht te verpesten zal 
dus VUJO. 

de vakantie nadert 
Neen, het was niet Theo Lefèvre 

die vorige week de oppergaai af
schoot — hoe graag hij dat ook 
doet — door in het atoomcentrum 
te Mol Frans te gaan praten. Le
fèvre is immers een franskiljonse 
oud-gediende en ex-voorzitter van 
de uni taire CVP, die uni tair is 
gebleven na een paar jaar Vlaams-
gevleugel als gevolg van de 
strijd om Leuven. Het was een 
van zijn opvolgers, de h. Houben, 
die de hoofdvogel afschoot. Deze 
heer heeft plotseling ontdekt dat 
het par lement hoogdringend moet 
gaan werken ! Van demagogie ge
sproken. Vooreerst zouden wij de 
wens kunnen uitspreken dat de h. 
Houben zelfs eens wat meer in 
het parlement zou verschijnen, 
ook al verhoogt dit niet zo dade
lijk de gezelligheid in deze instel
ling. En verder hebben wij dit 
scenario al enkele malen voorspeld 
in de Senaat in de loop van de 
voorbije winter. Toen kon de Se
naat niet vergaderen omdat de re
gering nooit klaar was met haar 
wetsontwerpen en begrotingen. 
Een kind kon voorspellen dat 

Eyskens nog maar eens het oude 
kneepje zou toepassen : met geen 
belangrijk ontwerp klaar komen 
vóór einde mei, begin juni en dan 
het parlement afdreigen tegen
over de publieke opinie om er 
alles vlug-vlug te kunnen doorja
gen zonder grondige bespreking. 
Met leden van de meerderheid 
die de oppositie komen smeken 
toch niet te lang en te veel te 
spreken omdat zij toch ook met 
vakantie willen ! 

Het is een kinderachtig demago
gisch spelletje van mensen die 
zich zo graag « staatslieden » la
ten noemen, maar die jaar na 
jaar met dit reeds lang versleten 
« kunstje » afkomen. Men moet 
er de parlementaire handelingen 
van vorige jaren (mei-juni) maar 
eens op nalezen. Als er mensen 
zijn die parlement en demokratie 
ondermijnen, dan moet men ze 
niet zoeken in de rangen van de 
parlementaire oppositie, nee, ze 
heten Houben en Eyskens ! 

w. jorissen 

Vorige week klonk er in « La Libre Belgique » een doodsgereu-
tel op De oude reaktionaire tante van de Warmoesberg heeft 
weli&waar een aantal kwade jaren achter de rug, maar ditmaal 
klonk haar hulpgeroep dramatisch en bi)na oprecht. 

Wat er dan wel aan de hand was ? 
Wel, de Brusselse liberalen (waarvoor zij zovele jaren kiespro-

paganda heeft gemaakt) hebben, met Hougardy op kop, een bond
genootschap gesloten met het FDF om in de Brusselse agglome
rat ie een meerderheidscollege te vormen. Bijgevolg wordt Van
den Boeynants definitief vernageld in zijn politieke doodskist. 

« Een van de nationale partijen sluit een bondgenootschap met 
de extremisten om de hoofdstad te beheren » snotterde zij « het 
is alsof de CVP met de Volksunie zou aanspannen ! ». Zo « on
denkbaar » zijn voor haar de dingen die in Brussel op het punt 
staan te gebeuren. De unitaire CVP is echter de enige om derge
lijke jammerklachten nog ernstig te nemen. De liberalen reke
nen alvast meer op de frankofone imperialisten dan op de ver
welkte charmes van de « klerikale hoer », om het eens m Claus
termen te zeggen. 

En zo wordt er te Brussel al volop gesproken van een « Par t i 
Démocratique Bruxellois » die FDF-ers en liberalen (de «officiële» 
en die van zwanzer Mundeleer) broederlijk zal verenigen. De 
katolieke overlopers van 1965 (Corbeau, Snyers d'Attenhoven e.a.) 
zouden aan de deur worden gezet. Misschien krijgen ze nog een 
onverkiesbare plaats op de VdB-lijst, wie weet. 

parti démocrat-ique bruxellois 

En wat moeten de Vlamingen van dat alles denken ? Dat wij 
te Brussel regelrecht naar een voorheen nooit geziene uitbarsting 
van fransdolheid gaan, alle nieuwe (maar ondoelmatige) instel
lingen van Eyskens' grondwet ten spijt Wij zijn geen voorstan
ders van de politiek « hoe erger, hoe beter » maar dit verander t 
niets aan de grond van de zaak. Alleen zullen de dingen nu ein
delijk eens zonneklaar worden, zelfs voor de goedgelovigsten. 
Als wij het zeggen, gelooft men ons immers niet. Hopelijk zullen 
de Vlaamse Lamme Goedzakken het nu gaan geloven als de fran-
kofonen het zélf zeggen, zoals Descamps het al voordeed met zijn 
brief over de « liberté du père de familie ». De eerste beslissing 
van het nieuwe politieke kartel is de organisatie van een groot
scheepse steunaktie voor de frankofonen van Strombeek-Bever, 
waar de dappere Vlaming Soens burgemeester is. Zij willen daar 
— wellicht met de centen van Parisis — een Frans cultuurcen
t rum oprichten. Als imperialistische provokatie kan het tellen ! 

En inmiddels tikt de tijdbom van 1 september verder af. Nooit 
voorheen was de positie van VdB, « Grote Gematigde » zo onkon-
fortabel. De Standaard heeft echt geen geluk met zijn Brusselse 
bondgenoot... 

een uitstekend initiatief, 
zei hougardy 

Te St. Genesius-Rode, enige 
Vlaamse gemeente tussen Brus
sel en het Walenland, regeren 
sedert de laatste gemeente
raadsverkiezingen de traditio
nele part i jen met de steun van 
het FDF. Dit schepencollege 
wil de gemeente zo vlug moge
lijk verbeulemansen zodat er 
een vaste verbinding komt tus
sen het FransdoUe Brussel en 
Wallonië. 

Tijdens de gemeenteraadszit
ting van 10 mei j.1. plaatste het 
college bij hoogdringendheid 
een motie op de agenda in ver
band met het nieuwe rege
ringsontwerp dat vijf Vlaamse 
federaties rond Brussel voor
ziet. De motie viel op door 
vaagheid, maar voor alle aan
wezigen was de bedoeling er
van overduidelijk. Zij kwam 
erop neer dat de heren van 
« Rhode-St. Genese » er niet 
mee akkoord gaan dat zij vol
gens het regeringsontwerp bij 
de vrij grote federatie Halle 
(22 gemeenten) worden inge
deeld. Zij wensen een kleinere 
federatie die enkel de gemeen
ten Alsemberg, Beersel, Bui
zingen, Drogenbos, Dworp, Hui

zingen, Linkebeek, Lot, Ruis
broek en Rode zelf zou omvat
ten. 

De h. Beke van de Vlaamse 
oppositielijst « Voor Rode » 
vroeg aan de aanwezige PSC-, 
CVP- en BSP-leden van de 
meerderheid hun protestmotie 
« tegen hun partijgenoten van 
de regering » te motiveren. Na
tuurlijk gaven zij de ware re
den waarom zij zo op een 
« kleine » federatie aansturen 
niet op. Schepen Monens be
perkte er zich toe te zeggen dat 
hij in het college niet de CVP 
maar de Gemeentebelangen 
vertegenwoordigt en BSP-er 
Mosselmans (what's in a name) 
behoort naar zijn zeggen tot de 
Brusselse PSB-federatie, en die 
is niet in de regering vertegen
woordigd... 

PLP-bons Hougardy was dui
delijker. Hij vond het initiatief 
van het schepencollege uitste
kend : « Het vermijdt dat Brus
sel tussen de grote Vlaamse fe
deraties zou worden verstikt, 
wat onaanvaardbaar zou zijn ». 
En volgens de FDF-man Cler-
fayt kan Rode (waar de frans
kiljons aan de macht zijn) in 

een kleine federatie 'n machts
positie innemen. De uiteinde
lijke bedoeling van de Franse 
vijfde kolonne te St. Genesiu»-
Rode is overduidelijk : de 
Vlaamse federaties rond Brus
sel zoveel mogelijk verzwak
ken door een aantal gemeenten 
samen te voegen in kleine fe
deraties waar dan het FDF, de 
PLP, de Simonet-socialisten en 
« gematigde » CVP-ers een dik
ke vinger in de pap zouden 
hebben. Het Brussels imperia
lisme ontwapent niet ! 

SOCIAAL 
FEDERAAL 

de verste grens 
We hebben hem in ons leven maar één keer ge

zien. Vier- vijfendertig jaar geleden ? Als jonge 
knaap waren we op familliebezoek te Brugge. Toen 
we langs de reien wandelden, kruiste hij onze weg. 
Mijn oom noemde zijn naam : Joris Van Severen. 
Het enige wat in onze herinnering hleef hangen, 
was de ontgoocheling van de knaap die we waren. 
De man die ons voorbij wandelde, beantwoordde 
niet aan het beeld dat we in onze kinderdroom van 
hem hadden gevormd. We kenden zijn militanten : 
hranie-achtige maar ergens respekt afdwingende 
jongens in uniform, die 's zondags voormiddags door 
ons provinciestadje kolporteerden met « Hier Dina-
so ». Wijzelf waren piepjonge kuikens in het AVNJ-
nest, maar we hadden ooit eens een schaarleider ge
had die uit het Jong-Dinaso was gekomen met het 
tcheve « schipje » op het hoofd en h»t woord stijl 
van 's morgens tot 's avonds in de mond. We waren 
toen zoals men op die leeftijd pleegt te zijn : wat 
verboden is, trekt dubbel aan. Van Severen, was ta
boe voor ons AVNJ-ers en dus werkte zijn naam 
op onze verbeelding. De ontmoeting te Brugge was 
een ontgoocheling : de man die ons tegemoet kwam 
bleek een keurige bu^oerheer te zijn, mager en mis-
tchien wel ascetisch — maar o^ize verbeelding kan 

ons terzake wel parten gespeeld hebben — doch in 
ieder geval véél kleiner, véél nietiger dan we ver
wacht hadden van wie het kommando voerde over 
de militanten. 

We hebben het pas veel later geweten, want onze 
kinderofjen konden het nog niet zien : te Brugge lie
pen we de hele Van Severen tegen het lijf. Ener
zijds de leider, in blind vertrouwen gevolgd door 
mannen die voor hem door het vuur zouden gaan — 
en anderzijds de kleine, keurige, wereldvreemde en 
bij een eerste ontmoeting ietwat nietiger dan zijn 
reputatie aandoende nota'riszoon : tussen deze twee 
uiterste verschijningsvormen boog zich het span
ningsveld van Van Severen's leven. Kontakt met 
het volk — dat voor hem echter altijd een abstrak-
tie zou blijven — bracht deze zoon uit een volks-
vreemde kaste van plattelandsburgerij tijdens zijn 
studenten- en soldatenjaren tot de Vlaamse Bewe
ging. Flamingant in de eerste generatie, verplicht 
om te breken met wat achter hem lag en om on
voorbereid het terrein te betreden waarop hij straks 
zou gaan werken : hij kon niet ander zijn dan een 
vreemde eend in de flamingantische bijt. De aposto
lische Ijver (ditmaal geen neofietenijver, maar de 
ijver van een roekeloos en mateloos idealisme) die 
hem bezielde, bracht hem tot een fel beleven en 
verwoorden van loat hij voelde en dacht Omgang 
met de gewone man zou hem zijn leven lang moei
lijk vallen, maar reeds jong bezat hij de merkwaar
dige gave om vertrouioen te winnen, om mensen 
rond zich te scharen. Toen hij in 1917 als jong offi
cier wegens flamingantisme van het front verwj-
derd werd, stonden zijn soldaten opgesteld om hem 
uitgeleide te doen, ondanks het verbod. Behalve 
misschien tijdens zijn studentenjaren te Gent zal 
het de eerste maal geweest zijn dat hijzelf en zijn 
omgeving zich rekenscliap konden geven van de gro
te aantrekkingskracht die van hem uitging. Bezield, 

altijd opnieuw waarachtig omdat hijzelf zijn hele 
leiden een zoeker naar waarheid zou blijven, was hij 
de man die vanuit nieuwe gezichtspunten oude 
waarheden een revolutionaire dimensie kon geven. 
La Belgique. quelle crève : in het woord zat de he
le hartstocht van een man die hartstochtelijk be
leefde wat hem bezielde. 

Een twijfelaar, een gespleten ziel. Een wandelaar 
tussen twee werelden, door afkomst en traditie bij
na veroordeeld om weer weg te drijven van de ze
kerheden die zijn zoeken naar waarheid en recht
vaardigheid hem een tijdlang had geboden. 

Er ligt meer dan een kwarteeuw tussen vandaag 
en de tijd van zijn werken. De tijdsafstand heeft 
Van Severen dichter bij ons gebracht, omdat loij de 
gelegenheid kregen om van verder de hele weg te 
overschouwen die hij heeft afgelegd. In al zijn in-
konsekwenties was deze weg de konsekwentie zelve 
voor de wandelaar tussen twee werelden. Voor wie 
beseft dat ieder van ons zich tenslotte beiueegt bin
nen vrij beperkte grenzen van voorbestemdheid, is 
dit loel de hoogste lof : Van Severen heeft de gren
zen overschreden, heeft nieuwe einders geopend 
voor zichzelf en voor anderen, is groter geweest dan 
de maat die voor hem klaargekmpt scheen te zijn. 

We waren reeds enkele keren aan zijn graf, daar 
op de verste grens van de Nedelanden. Van de kerk 
van St Rikiers naar het graf te Abbeville : een tocht 
van inkeer en herinneringen. We zijn blij dat we 
het graf nog nooit zonder bloemen hebben gevon
den. De laatste keer waren het een handvol mar
grieten, geplukt ergens in een pikardische wei iets 
verder. We wisten echter : zijn getrouwen leven nog 
en Van Severen leeft voort in hen. In allen die. hoe 
dan ook, hartstochtelijk de Nederlandse droom 
koesteren. 

dio genes 
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bedenkingen bij een wetsontwerp. 

bearaven 
Het wetgevend werk in het Belgische Parlement is niet altijd 

geladen met politiek buskruit, zoals men dat in de laatste maan
den met de herziening van de grondwet heeft beleefd. 

^Af en toe komen er zogenaamde « rustige » o/ « technische » 
wetten ter bespreking, maar hun aantal is niet zeer groot. , 

Wetten met levensbeschouwelijke draagwijdte zijn er ook wel. 
Met ons sterk gesensibilizeerd klimaat voor filozofische en reli
gieuze opvattingen, komt het in het Parlement niet zelden tot 
openlijke, en meer nog tot bedekte of verkapte touwtrekkerijen 
wanneer schijnbaar « rustige » wetten in de voorbereidende kom
missies of in de openbare zitting besproken worden. 

Zo wordt de eerstkomende dagen of weken, in de Senaat het 
ontwerp van wet nr 336 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
ter tafel gelegd. Het 07itwerp werd door de Kamer van volksver
tegenwoordigers overgezonden, en gaat in de Eerste Kamer een 
tweede beurt tegemoet. 

eickerlyc... 

Vermits ieder van ons, in zijn 
omgeving of in familiekring, 
met begravingen en bezorging 
van het stoffelijk overschot van 
vrienden of gezinsleden heeft 
t e maken gehad, of zal te ma
ken hebben, moet men de hele 
aangelegenheid kunnen en dur
ven onder de ogen te zien. 

De aangelegenheid ontlopen 
heeft geen zin. want wij moeten 
er allemaal, als aktief of pas
sief betrokkenen, aan meedoen. 
De dood is elks levenslot, en be
graven worden is het niet te 
ontlopen gevolg van het ster
ven Alles wat bij een begrafe
nis om de hoek komt kijken, is 
in onze welvaartstaat en in on
ze kulturele ti-adities een soort 
van statussymbool gebleven. 

begraven 
o f verbranden 

De wetten en verordeningen 
die in ons land als begraving en 
de lijkbezorging regelen, zijn 
zeer oud. Zij gaan meestal te
rug op voorschriften die het uit
vloeisel zijn van het medisch-
pblitiek bestel ontwerpen door 
dp W e e n s e hoogleraar van 
Frans-Elzassische origine Johan-
Peter Franck, en dat hij in een 
imponerend vijfdelig geschrift 
van 1779 tot 1819 had uiteenge
zet : « System einer volkstan-
digen medizinischen Polizei ». 

In de loop van de jaren wer
den de oorspronkelijke wette
lijke voorschriften van vóór an
derhalve eeuw bijgeschaafd, er 
werd natuurli |k rekening ge
houden met de levensbeschou
welijke denkbeelden, met de 
gegevens van de openbare hy
giëne, van de urbanizatie, van 
de ruimtelijke ordening, van de 
levensstandaard, enz. 

Zo moest op zeker ogenblik 
de verassing in het wetgevings
apparaat opgenomen worden. 
Lijkverbranding werd in ons 
land door de wet van 21 maart 
1932 toegestaan en geregeld. 
Het was, en is, een zeer duur 
procédé, dat maar weinig men
sen zich kunnen veroorloven, 
en er is maar één crematorium, 
te Ukkel. De crematie neemt 
thans sterk toe als gevolg van 
de ontkerkelijking. En vandaar 
o.m. spaarfondsen op lange ter
mijn aangelegd om de verassing 
te bekostigen. Met het frekwen-
ter worden van de lijkverbran
ding nemen de kosten enigs
zins af. Voorts spreekt men van 
het legalizeren der assen-
strooiing, waarvoor men terrei
nen wil voorzien. 

Anderzijds verlaat de Kerk 
haar strak standpunt en zou zij, 
mits te voldoen aan zekere 
voorwaarden, de lijkverbran
ding van de Roomse gelovigen 
toelaten, wanneer daarmee niet 
langer een opzettelijke en uit
dagende negering van de on
sterfelijkheid der menselijke 
ziel of een belediging van de 
Kerk bedoeld wordt. 

Daarbij komt dat men voor 
een nijpender wordende nood 
aan begraafruimte staat. De 

kerkhoven rondom de torens 
van onze kerken verdwijnen, 
omdat de omwoners de nabij
heid van graven vlak onder hun 
ogen als een pijniging ervaren. 
Zo beweren ten minste de voor
standers van de laïcizering on
zer gemeenten.. . 

levenden en doden 

Het klinkt tamelijk schijnhei
lig. Zoals ook de bewering dat 
een begraafplaats in een be
woonde kom onhygiënisch is, 
huichelachtig voorkomt. Die be
wering gaat niet op. 

Wanneer een lijk diep genoeg 
begraven is, mag men gerust op 
tien meter of minder van dat 
graf gaan wonen, zonder gevaar 
voor zijn gezondheid. Kijk ove
rigens hoe het gesteld is in die 
plaatsen waar de begraafgron-
den in volle bewoond gebied 
gebleven zijn, omdat daar toe
vallig ruimte ter beschikking 
was. Of omdat de gemeentelijke 
overheid niet graag haar in
komsten naar andere oorden 
ziet of wenst te zien uitwijken. 

Vorrts is het knetteridioot de 
b e g r a a f p l a a t s e n aan alle 
kanten met een hoge muur te 
omgeven, zoals de oude wet 
voorschreef. Een typisch laag 
kerkhofmuurtje doet het veel 
beter en veel schoner, of zoals 
het nieuwe artikel het oppert, 
met een passende beplanting. 
Levenden en doden ten allen 
prijze willen scheiden, is niet 
zeer staatsburgerlijk. Het ge
tuigt daarentegen van een ster
ke gemeenschapszin het verle
den van een goed verzorgde en 
niet in een afgelegen hoek weg
gestopte dodenakker. Ik nodig 
de vakantiegangers die Sluis 
bezoeken uit, in 't voorbijgaan 
een blik te werpen op de idyl
lische begraafplaats aldaar. 

Die en nog veel andere eisen 
en gegevens wil het aanstaande 
wetsontwerp 336 op de be
graafplaatsen en de lijkbezor
ging, in zijn artikelen verwer
ken. 

Alles wat de begraafplaatsen 
aangaat, valt onder het gezag, 
de politie en het toezicht van 
de gemeenten. Het is een oud 
voorrecht, en plicht, die dagte
kenen uit de tijd van de Franse 
Revolutie en ide Franse bezet
ting van ons grondgebied. Er is 
veel voor te voelen. Het zou tot 
chaotische toestanden leiden, 
moest men de begraafplaatsen 
aan de zorgen van het privaat 
initiatief overlaten. Wat een 
kommercializering zou dat wor
den ? 

de werke l i j khe id 

Op al onze begraafplaatsen 
ziet men het inschrift : eeuwig
durende grondafstand. Voor die 
grondafstand moet men peper
duur betalen. Veel personen 
leggen voor een « schone » graf
kelder een flinke stuiver opzij, 
ten einde zelfs na de dood hun 
sociale status op te bouwen. Een 

mooie en kostelijke tombe uit 
Balmoral- of Skandinaafse mar
mer, doet het zoals een luxe
slet, een nertsmantel , of een 
villa aan zee. 

Op onze stadskerkhoven staan 
daar die eindeloze rijen van 
vaak onestetische gedenkte
kens. Wat zal daar na honderd 
jaar nog van overeind blijven ? 
De marmeren of hardstenen 
monumenten zullen er nog zijn, 
maar wie zal zich om de in
houd nog bekommeren ? Een 
zeldzame nazaat ? Doch negen
ennegentig procent van de na
zaten kijken niet meer naar 
hun voorzaten om. De Vlaamse 
zegswijze dat « wat in de aarde 
gestopt is, g a u w vergeten 
wordt » is nooit harder werke
lijkheid, trots die zogenaamde 
eeuwigdurende grondafstand, 
concession a perpetuité. 

In de eerste vijf of tien jaar 
na het overlijden van een ge
liefd wezen, brengt men Aller-
heiligenbloemen op zijn laatste 
rustplaats, maar in de daarop 
volgende lustra nemen het aan
tal en de bestede prijs van de 
krisanten af. Recente graven 
verdwijnen en onder de novem-
berbloemen, maar die van vóór 
vijfentwintig jaar en meer, 
blijven kaal, ten hoogste nog 
wat mos. Dat is de realiteit ! 

het nieuwe 
wetsontwerp 

Reeds lang gaan stemmen op 
om die « eeuwigdurende » 
grondafstand op te doeken. Ik 
geloof dat het niet slecht zou 
zijn. Het geplande wetsontwerp 
336 voorziet een grondafstand 
voor vijftig jaar. Aan wie erom 
verzoekt, kunnen opeenvolgen
de hernieuwingen toegestaan 
worden. Maar weer niet langer 
dan voor vijftig jaar. De ge
meenteraad stelt het tarief en 
de voorwaarden voor het verle
nen van de koncessies vast, en 
de wet bepaalt hoe het allemaal 
dient te verlopen. Wanneer het 
graf verwaarloosd wordt, in
stort of bouwvallig is, wordt 
aan de koncessie een einde ge
maakt. 

Met de duurbeperking van de 
grondafstand hoopt men onmid
dellijk meer ruimte voor be
graving ter beschikking te krij
gen. In de eerstkomende jaren 
zal de beschikbaar gekomen 
ruimte niet zo groot zijn, om
dat de meeste zogenaamde eeu
wigdurende grondafstanden 
slechts tussen de twee wereld
oorlogen werden aangelegd, en 
in de grafkelders steeds bijge-
deponeerd wordt, zodat dit de 
vergunningsduur telkens met 
vijftig jaar verlengt. Die vijf
tig jaar beginnen maar te lo
pen, wanneer de grafkelder vol
ledig bezet is. 

Hoe dan ook, voortaan zal de 
eeuwigdurendheid beperkt wor
den. Voor sommige bijzonder 
artistieke grafmonumenten, en 
voor de grafsteden van grote 
mannen, mogen en kunnen uit
zonderingen voorzien worden. 
De gemeentelijke overheden 
zullen daaromtrent beslissen, 
en dienen zich te verstaan met 
de verenigingen voor monu
mentenzorg, de artistieke en 
historische genootschappen. 

Het zou, toch al te jammer 
zijn dat b.v. het Campo Santo 
van St Amandsberg. waar de 
kern van de Vlaamse intelli
gentsia uit het Gentse begra
ven ligt, op een onbesuisde ma
nier zou opgeruimd worden om 
plaats te maken voor begraaf
ruimte voor weliswaar eerbied
waardige maar toch voor de 
maatschappij minder verdien- ' 
stelijke overledenen. Voor het 
onderhoud van historische gra
ven zou de gemeenschap moe
ten instaan, wanneer de naza
ten het niet meer aankunnen. 
Misschien biedt het aanleggen 
van ereparken een uitkomst. 
Het ontwerp van wet voorziet 
in die mogelijkheid. 

in de volle aarde 

Een hoofdstuk van het ont
werp van wet n r 336 handel t 
over de lijkbezorging en de kis
ting. Het is helaas een spijtige 
gewoonte geworden de natuur
lijke ontbinding van de lijken 
op allerlei manieren tegen te 
gaan, b.v. door balseming (met 
formolinjekties o.m.) door het 
inwikkelen in plastieken foe
dralen, door het gebruik van 
lijkkisten uit a luminum, zink 
of lood. Men wil daardoor de 
stoffelijke overschotten als het 
ware verduurzamen, om ze zo 
lang mogelijk onder een tastba
re vorm bij zich te weten. 

Zelfs personen die aan de bo
vennatuur niet geloven, leggen 
met die konserveerdrang een 
zeker geloof in de onsterfelijk
heid van 's mensen onstoffelijk 
princiep aan de dag als wilden 
zij na de dood toch nog ergens 
voort blijven leven. De dood is 
voor hen een soort zielsverhui
zing, en daarom houden zij zo 
taai vast aan een plaatsje op 
het kerkhof, in verhouding tot 
hun sociale positie. Alleszins 
een merkwaardig verschijnsel. 

Moet men de natuurl i jke ont
binding, welke ook haar vorm 
weze, verhinderen ? Peroonlijk 
meen ik dat men niets onderne
men zou om het natuurli jk ont-

- bindingsproces te remmen. In
tegendeel. De meest rationele 
en de meest hygiënische be-
graafwijze is de beaarding, d.i. 
de begraving in een zachthou-
ten lijkkist in de aarde. Ook de 
oervolken hadden dat begrepen. 
Op een minimum van tijd 
neemt de aarde met al de ge
heimzinnige krachten die in 
haar werkzaam zijn, de licha
melijke resten van de mens in 
zich op. En zo is het goed. 

Ik vind het jammer dat men 
een dode in een stenen graf bij
zet. Het komt mij voor als een 
protest tegen de dood, waar.aan 
toch niemand ontsnapt. Een 
daad van ultieme liefde is het, 
een dierbaar wezen aan de volle 
aarde toe te vertrouwen, en de 
aarde haar werk aan hem, of 
haar, te laten voltrekken. De 
aarde beschikt over middelen 
genoeg om het stoffelijk over
schot te neutralizeren, en voor 
de overlevenden onschadelijk 
te maken. Waarom haar werk 
willen dwarsbomen ? Het dient 
tot niets, want vroeg of laat 
eist ze het volle pond van haar 
oerrecht op. 

Maar grafkelders zijn er, dat 
is nu eenmaal zo. En de wet 
moet er het beste van maken. 
Dat wordt met het aanhangig 
voorstel van wet nr 336, op een 
niet al te slechte wijze gere
geld ; al kon het ook beter. 

verassing neemt toe 

Het voorstel van wet behan
delt eveneens de li jkverbran
ding. Het is mijn overtuiging 
dat deze werkwijze met de ja
ren zal toenemen. In de parle
mentaire kommissie waar de 
aangelegenheid b e s p r o k e n 
wordt, verklaarde iemand die 
het weten kan, dat in Engeland 
vijftig procent van de overlede
nen verast worden. 

Hier is het procédé nog een 
grote uitzondering. Ik geloof 
dat men het moet in de hand 
werken, en geen natuurli jke of 
andere hindernissen in de weg 
leggen van diegenen die zich
zelf of hun verwanten willen 
laten verassen. In de eerste 
plaats zouden dan een paar lijk-
ovens mogen bijkomen, in af
wachting dat men met de idee 
meer vertrouwd is, en dat alle 
godsdienstige remmen gene
reus weggenomen worden. 

Verassing is hygiënisch en 
lost het nijpend tekort aan be
graafruimte op. De urnen met 
de as kan men in de aarde ber
gen, in een grafkelder of in een 
columbarium bijzetten. Ik zie 
de dag tegemoet dat de H. Kerk 

haar bijzonder zinrijke doden-
liturgie niet zal onthouden aan 
diegenen onder haar kinderen 
die hun stoffelijk overschot la
ten kremeren. De onsterfelijke 
ziel van de gelovigen zal de 
v lammen ontstijgen en het 
schamel beetje as dat over
schiet, zal ook tot het stof waar
uit het ontstaan is, wederkei'en. 

Het spreekt vanzelf dat bij 
wet al de accessoria van een 
l i jkverbranding dienen gere
geld te worden. Dat zijn ze ta
melijk goed in ontwerp nr 336. 

een leemte 

Het rustige voorstel van wet 
in hetwelk ik, uit beroepsmis
vorming wellicht, enig belang 
stel, vertoont een leemte, die 
ik met een amendement poog 
aan te vullen. Men moet zijn 
parlementaire taak aanvullen 
waar het, wanneer het en op de 
manier die daarvoor best ge
schikt is ! 

Meer en meer personen wen
sen hun stoffelijk overschot ter 
beschikking te stellen van het 
wetenschappelijk onderzoek., 

We lazen in de kranten dat de 
onlangs overleden auteur Ray
mond Herreman het zo beschikt 
heeft. 

De ervaring is nu dat ook ge
lovigen het aldus bij tes tament 
meer en meer gaan voorzien, en 
aan de direkteur van het ana
tomisch insti tuut de zorg (en 
het geld) overlaten voor een 
passende uitvaartdienst . Wat 
natuurl i jk geschiedt. Daarna 
worden de stoffelijke resten 
van het anatomisch onderzoek 
ter aarde besteld. 

Gelet op het toenemend be
lang van het wetenschappelijk 
onderzoek en op het tekort aan 
het daarvoor benodigde lijken-
materiaal , moet men alles in 
het werk stellen om de verwij
zing van de dode lichamen naar 
de universiteiten te vergemak
kelijken. Thans geschiedt het 
onderhands ; beter is het de 
hele materie bij wet te regelen. 
Ook de lijken die niet opgevor
derd worden, zouden naar de 
universiteiten moeten gezonden 
worden en de gemeenten zou
den daar moeten voor instaan, 
wat thans niet het geval is. 

Wetsontwerp 336 op de be
graafplaatsen en de lijkbezor
ging ruimt veel verouderde be
palingen en dekreten (van 10 
maar t 1776, van 26 juni 1784, 
van prairial jaar X n , van ther-
midor jaar XÏII, van 18 mei 
1806, enz., enz.) op een geluk
kige wijze uit de weg. 

Reeds twaalf jaar staat de 
aangelegenheid op het parle
mentaire getouw. Thans wil de 
minister van Binnenlandse Za
ken en de (socialistische) voor
zitter van de kommissie ad hoc, 
de zaak op het laatste moment, 
en op een loopje, erdoor du
wen,... de juridische flaters die 
erin staan, inkluis. Waarom ? 
Omdat er haast bij is, luidt het 
antwoord. 

Wij, en anderen, aanvaarden 
die haast niet. De Kamer heeft 
dat geslikt. Ik hoop dat de Se
naat ernstiger werk zal ver
richten, en het wetsontwerp 
duchtig ro-kammen, ten einde 
er iets degeüjks van te maken, 
dat ook een kleine tweehonderd 
jaar kan meegaan, zoals haar 
voorgangsters dat deden. 

De wet tenmakers van toen, 
deden het meestal zeer goed. 
Ik vrees dat men het thans min
der goed gaat doen. Ten minste 
wanneer men onder druk ge
zet wordt. Zo verknoeit men de 
beste dingen. Ook onze gegron
de bezorgdheid om voor onze 
overledenen een waardige en 
natuurli jke doorvaart naar het 
hiernamaals te verzekeren. 

prof . dr. I. e laut, 

vu-senator. 
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hrussel: 
graf van Vlamingen 

Woen Simonet en konsoorten einde april lieten weten dat ze op 
ifigen houtje de « lïberté du père de familie » zouden invoeren, re
pliceerde het VVO kordaat : 

<c Het hoofdbestuur van het Verbond van het Vlaams Overheids-
toersoneel stelt met ontsteltenis vast dat de socialistische burge
meesters van hoofdstad-Brussel wederrechtelijk besloten hebben 
'>anaf 1 september 1971 geen enkele taalverklaring meer te eisen 

het gemeentelijk onderwijs. 

Dergelijke houding moet zelfs nu, zonder enige uitvoering, aan-
eiding geven tot het nemen van disciplinaire maatregelen tegen 
bedoelde burgemeesters, omdat zij reeds nu hun vaste wil te keu

enen geven, wat er ook gebeure, de wettelijke formaliteiten niet te 
"̂  «uilen vervullen. Hun daad is een daad van opstandigheid tegen
over het openbaar gezag en een uiting van hun bedoeling zelf te 
wetten voor te schrijven en zich niet te storen aan onze wettelijke 
democratische instellingen, die alleen bevoegd zijn om de wetten, 
Waaraan de 19 feodale burgemeesters nochtans getrouwheid heb
ben gezworen, te wijzigen. 

Indien dergelijk optreden ongestraft blijft zullen de burgers van 
'Óit land voortaan eigenmachtig kunnen beslissen of zij 's lands 
•wetten zullen naleven. De regering zal zelf ieder gezag verliezen, 
indien zij alleen maar wijst op de gevolgen waaraan bedoelde 
burgemeesters zich blootstellen. Hun daad is nu reeds op zichzelf 
ernstig genoeg om bestraft te worden. » 

ï red : zoals verwacht gaf de regering geen kik. De fransdolle 
Brusselaars mogen alles en hun « Vlaamse » partijgenoten doen 
maar of hun neus bloedt... ) 

En dat de mensen van het Vlaams Overheidspersoneel het schan
delijke spel van de regering door hebben C« wij zullen dit, wij zul
ten dat... » ) dat er uitsluitend op gericht is tegen 1 sept. de be-
tuchte « lïberté » in te voeren, bewijst volgende motie van de aU 
jgemene VVO-raad : 

« Welke wettelijke maatregelen die regering ook in het voor-
tiitzicht mogen stellen, deze kunnen op 1 september zeker niet de 
jtoets van de werkelijke toepassing hebben ondergaan. Welnu, het 
is in het verleden maar al te vaak gebleken dat taalwetten niet 
worden toegepast, zelfs niet als sancties voorzien zijn. 

Daarenboven is het nu reeds overduidelijk dat op 1 september 
öe werkelijke sociale vrijheid van de Vlaamse huisvader die zijn 
kinderen naar Vlaamse scholen wil zenden te Brussel niet zal be-
fitaan. 

Daarom kant het VVO zich onvoordewaarlijk tegen de afschaf
fing van de taaiverklaring op 1 september. » 

jarig 
Vorige zondag werd de dynamische VTB-VAB-voorzitter Jozef Van Overstraeten 75 jaar. 
In een interview dat hem bij die gelegenheid werd afgenomen zei de onomkoopbare 
Vlaams-nationalist en grootnederlander die hij is o.m. het volgende : « Ik leef voor de 
toekomst, ik ben niet ongeduldig. Vlaanderen heeft er 140 jaar over gedaan om het 
Belgische unitaire regime, met het mes op de keel klein te krijgen. Kent u nog een ander 
volk, waar ook ter wereld, dat stand heeft gehouden terwijl het letterlijk alles tegen zich 
had : het hof, het episkopaat, het gerecht, het leger, de administratie, het onderwijs... 
Het fenomeen van de Vlaamse zelf bevrijding is uniek ». Jozef Van Overstraeten gelooft 
rotsvast in de totale Vlaamse zelfbevrijding : « Een zelfstandig Vlaanderen, dat maak" 
ik nog mee ! ». Wij wensen hem dit van harte toe en zullen er alvast het onze toe bij
dragen dat deze wens weldra gelukkige werkeli jkheid mag worden. 

wi j in nederland 

echte inspraak komt maar moeizaam 
van de grond 

(jeeveedee) Inspraak, medezeggenschap, medebeslissingsrecht zijn, be
grippen die de laatste jaren, vooral onder invloed van studenten-aktivisten, 
in Nederland zwaar opgang doen. De kreet « demokratie ! » is in tal van 
vergaderingen voortdurend te beluisteren, op scholen worden schuchtere 
pogingen ondernomen om een eind te maken aan de absolutie autoriteit 
van de leerkrachten en in het bedrijfsleven worstelt men met de proble
matiek van de ondernemingsraden (waarbij de meeste werkgevers slechts 
mondjesmaat de vertegenwoordigers van het personeel medezeggenschap 
toestaan). Ook het burgerlijk, kerkelijk en militair bestuur heeft het er 
druk mee te stellen en poogt de aloude wet van de « bazen en onderhori
gen » zoveel mogelijk te handhaven. Want demokratie is wel een mooi 
woord, maar als je de mensen om de zoveel jaar een keer laat stemmen, 
vinden degenen die het voor het zeggen hebben, het reeds welletjes. 

Er spelen zich op het ogenblik 
twee geruchtmakende « inspraak-
gevallen » af waaraan we ditmaal 
aandacht willen schenken. Ze la
ten allebei zien dat in het « pro
gressieve » Nederland op het ge
bied van de échte demokratie de 
vorderingen weinig indrukwek
kend zijn. De eerste zaak betreft 
de burgemeester van de Zuidhol
landse universiteitsstad Leiden. 
Deze week maandag werd daar 
ene dr J. Vis geïnstalleerd als 
« eerste burger ». Nog diezelfde 
dag moest hij in debat gaan met 
de gemeenteraad over zijn benoe
ming, want de raad had zich in 
meerderheid verzet tegen de komst 
van de bewuste « burgervader ». 
Men kan zich de stemming bij een 
dergelijke ambtsaanvaarding voor
stellen ! 

regering negeerde 
« profiel » 

De oorzaak van deze gang van 
zaken lag in het feit dat de rege

ring geen rekening hield met het 
feit dat zij enkele jaren geleden 
de gemeenteraden het recht gaf 
op inspraak bij de benoeming van 
nieuwe burgemeesters. (In Neder
land worden de burgemeesters 
voor zes jaar door de koningin be
noemd ; zij blijven dus ook aan 
wanneer bij de gemeenteraadsver
kiezing een totaal andere verhou
ding in de raad zou ontstaan). Van 
het recht op inspraak had de ge
meenteraad van Leiden gebruik 
gemaakt door een « profiel » op 
te stellen van de nieuwe burge
meester, dat wil zeggen een lijst 
met hoedanigheden waaraan de 
opvolger van de aftredende bur
gemeester zou dienen te voldoen. 
Aan de hand van dit « profiel » 
maakte de commissaris van de ko
ningin (gouverneur) van Zuid-
Holland een voordracht op van 
twee namen, één van een socialis
tische kandidaat en één van een 
lid van Demokraten '66. De rege
ring en vervolgens de koningin 
wezen echter de liberale dr Vis 
aan, en deze man voldeed niet aan 
de eisen die de raad in het « pro

fiel » had vastgelegd. Gevolg : 
protest van de gemeenteraad. Deze 
had geen bezwaar tegen een libe
rale burgemeester, mits hij zou 
voldoen aan de verlangens die in 
het « profiel » waren uitgesproken, 
en dit laatste was volgens de 
meerderheid van de raad niet het 
geval. 

Het is duidelijk dat de regering 
de inspraak van de raad heeft ge
negeerd. Ook de commissaris van 
de koningin voelt zich gepasseerd. 
Te Leiden vraagt men zich af wat 
het voor zin heeft om de plaatse
lijke burgerver tegenwoordigers 
het recht van inspraak te geven, 
wanneer « Den Haag » de verlan
gens van de raad toch maar naast 
zich neerlegt. Het verweer van de 
regering is dat inspraak niet het
zelfde is als medebeslissing, maar 
zelf een liberale krant als Han-
delsblad-NRC schreef dat wie een
maal het recht van inspraak er
kent, zich moreel in verregaande 
mate bindt aan de uitspraak van 
de inspraakgerechtigde. In Leiden 
is de zaak dus wel degelijk misge
lopen, en men kan er zeker van 
zijn dat gemeenteraden van ande
re steden zich in de toekomst niet 
met het inspraak-kluitje in het 
riet laten sturen. Dat is dan de — 
voor de demokratie — positieve 
kant van het geval-Vis. 

militaire artsen : 
arts of militair ? 

De tweede zaak die hier in Ne
derland opspraak verwekt, betreft 
52 pas afgestudeerde artsen die in 
militaire dienst zijn. Ze moeten 
op 17 mei de officierseed afleggen 
waarbij ze trouw beloven aan ko
ningin en vaderland en onderwor
penheid aan de krijgstucht. De 
jonge dokters hebben tegen dit 
laatste ernstige bezwaren. Moeten 
zij, in een oorlog bij voorbeeld, 
een gewonde militair behandelen 
als een patiënt of als een soldaat 

die zo gauw mogelijk opgeknapt 
moet worden om weer verder mee 
te kunnen vechten ? Volgens de 
medische ethiek is het de plicht 
van een arts mensen te (helpen) 
genezen, maar de 52 pas afgestu-
teerden vinden dat zij ingescha
keld zijn in een militair apparaat 
waarin het er om kan gaan juist 
mensen te doden. En nu krijgen 
we weer de kwestie van de in
spraak. De 52 man hebben een re
kest gericht tot de minister van 
Defensie, waarin ze eisen dat hun 
dokterseed onder alle omstandig
heden de voorrang zal hebben bo
ven de eed die zij als officier moe
ten afleggen. Met andere woorden: 
de « onderworpenheid aan de 
krijgstucht » komt voor hen pas 
op het tweede plan, vóór alles wil
len zij dokter, dus mensen-gene
zer zijn. 

Met deze eis tot inspraak zit 
men op het ministerie van Defen
sie danig in zijn maag. Er heerst 
wel enig begrip voor het stand
punt van de jonge artsen, maar 
men voelt ook aan dat het nog niet 
eenvoudig zal zijn aan hun verlan
gens tegemoet te komen. In feite 
gaat het immers om de opvattin
gen ten aanzien van oorlog en ge
weld, en wat dat betreft wordt er 
uiteraard in hogere legerkringen 
en op het ministerie nog steeds 
gedacht in termen als : de pood-
zakelijkheid van het leger, de ver
dediging tegen eventuele aanval
lers, enz. In een dergelijk denk
schema is een militaire arts op de 
eerste plaats militair en dan pas 
arts. 

Geplaatst voor dit gewetenskon-
flikt zullen de 52 volgende week 
de officierseed weigeren, tenzij de 
landelijke doktersorganisatie nog 
weet te bemiddelen. Maar zelfs in 
dat geval is het duidelijk dat de 
inspraak in het Nederlands leger 
(al zijn er de laatste tijd dan wat 
overbodige reglementen afge
schaft) nog maar aan het begin 
van enige verwezenlijking staat. 
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p a r l e m e n t a i r e 

k r a b b e l s 

in 
de 
kamer 

De regering heeft de wittebroodswe-
« e n al een tijdje achter de rug, en de 
beide partners denlcen reeds geniepig 
aan de scheiding. Elke regeringscoalitie 
i s in zekere mate, wederzijds huweljks-
bedrog : elke partner probeert de eigen 
belangen te dienen, liefst, ongemerkt 
dan, ten koste van de belangen van de 
andere. Het ligt in de wezenlijke ver
zuchtingen der partijen zo groot moge
lijk te worden, en dat maar ten koste 
van de omvang der andere. Bij de rege
ringsparti jen die op scheiding zinnen 
komt het er op aan de ontrouw van de 
andere te bewijzen. Dat spellletje werd 
in de laatste weken door CVP-PSC en 
de BSP met wisselende kansen gespeeld. 
Houben, voorzitter CVP-PSC, sprak het 
eerste woorde m het krakeel : De natio
na le voorzitter van CVP-PSC die bij de 
verwijdering tussen CVP en PSC alleen 
nog een decoratieve figuur was die on-

emakkelijk tussen twee stoelen zat, 
eeft aan werkelijke macht gewonnen 

n u de Waalse en Vlaamse kristelijke 
broeders terug met mekaar aanpappen. 
En het was de nationale voorzitter aan 
t e zien. Deze onbehouwen Waaslander, 
die nooit de goeie toon te pakken heeft 
en laatdunkend het intelligentiequotiënt 
der joernalisten en kijkers onderschat, 
is Op het TV-scherm steeds een gewaar
borgde mislukking. Ditmaal zei hij, wa t 
in een CVP-PSC communiqué stond, dat 
bepaalde communautaire uitvoerings
wet ten vóór de vakantie door het parle-
lement dienen klaargestoomd. De halve 
voorzitter van de BSP Van Eynde bries
t e onmiddellijk woedend terug dat het 
communiqué « onbeschaamd, dwaas en 
onthullend was ». De CVP-PSC, zo 
schreef hij, wil de regering kelderen. De 
CVP-kranten kaatsten de bal terug, von
den het getalm van de socialisten ver
dacht en electoraal bedoeld, het vertrou
wen tussen de partners, zo stelden zij 
vast, brokkelt af. Geen hartverheffend 
tafereel op het peil van een dorpsruzie. 

De regering heeft bij de openbare me
ning geen slechte beurt gemaakt met 
haar houding in de monetaire crisis. Na 
een marathonvergadering stond Eyskens 
om 5 uur in de morgen monter de joer
nalisten te woord. Hij deelde mee dat de 
frank niet zou zweven en de pariteit zou 
worden behouden. Hij zei dat België 
over een paar technieken beschikt waar 
door het in tegenstelling met de an
dere landen het hoofd kan bieden 
aan hoge monetaire golven. De gemid
delde Belg moet nogal opgekeken heb
ben naar die geheimzinnige jongens van 
de regering, die in hun vestzakje een 
paar tovermiddelen hebben opgeborgen 
tegen geldkwalen. 

In de openbare vergadering ging het 

onze parlementsleden 

• Kamerlid Hector Goemans hield een 
scherpe tussenkomst over de Sabena en 
de luchthaven van Deurne tijdens het 
debat over de b e ^ o t i n g 1971 van Ver
keerswezen en replikeerde herhaalde
lijk gevat op de opmerkingen van mi
nister Bertrand. 
• Kamerlid Vanstecnkiste hield een 
korte tussenkomst over de spoorverbin
ding Brugge-Kortrijk en de kwestie 
van de uit hun ambt ontzette NMBS-
ambtenarcn na de oorlog, eveneens ti.i-
dens het begrotingsdebat Verkeerswé-
cen. 

om de begroting van Verkeerswezen. 
Hector Goemans bracht kritiek op de 
Nationale Maatschappij voor Belgische 
Spoorwegen. Hij bracht het oneven
wicht tussen de 4 Waalse en de 3 Vlaam
se gewestelijke directies ter sprake. 
Spreker laakte het Brussels egoïsme dat 
de luchthaven van Deurne wil verstrik 
ken. Hij toonde aan dat deze luchthaven 
spijts geniepige sabotage steeds groeit 
zowel wat het personen- als het goede
renverkeer betreft. Hij bepleitte, de uit
breiding van luchthaven te Deurne als 
noodzakelijk complement van een we
reldhaven. Hij nam het kronische defi
cit van Sabena op de korrel en veroor
deelde op grond van cijfers het perso
neelsbeleid waarbi] de Vlamingen ster 
worden bedonderd. 

De kommunist Van Geyt die Mouli: 
na zijn onverwacht ontslag is opgevolgd 
bevestigt steeds de gunstige indruk d: 
hij bij zijn maidenspeech maakte. Hij 
een Vlaming die keurig Nederlands e 
vlot Frans spreekt. Hij maakt de indru 
van een beschaafde intellectueel, gla 
de tegenvoeter van zijn voorganger d: 
eerder een grove politieke standmak( 
was, met aggressieve lef. Minister Be 
trand, wiens fijnzinnigheid ons nog ni( 
is opgevallen onderbrak Van Gey 
plomp en onverhoeds, in de hoop c 
kommunistische nieuweling met een p( 
litieke handgreep te vloeren. Van Gej 
weerde handig af en maakte een fund; 
menteel distinguo waaruit blijkt dat h.,, 
over hersenen en een stevige back
ground beschikt ! 

Luc Vansteenkiste handelde over het 
spoorwegknooppunt Kortrijk. Hij kwam 
pp voor een betere treinverbinding 
Brugge-Kortrijk. Hij pleitte de wederin
dienstneming van NMBS-agenten die na 

in 

de 
senaat 

Is de Senaat een dodenhuis ? Sommi
ge ambtenaren beweren het. In een vo
rige legislatuur van 4 jaar stierven 19 
senatoren. Deze legislatuur is het niet 
zo erg. Toch heeft het overlijden van 
senator Smet en onmiddellijk na hem 
van senator Deliège het aantal overle
den senatoren smds de jongste verkie
zingen reeds op 6 gebracht. De CVP-ers 
Leemans en Smet, de P W - e r s Miserez 
en Deliège, de VU-er Jeurissen en de 
BSP-er Deliège. 

Beide Delièges woonden in dezelfde 
straat te Binche. De ene stierf vorig 
jaar, de andere volgde hem thans. Naast 
hen behoorde ook Miserez tot het se-
naatsarrondisement Charleroi, dat dus 
op 2 jaar drie senatoren zag overlijden. 
Met de kleine, zwijgzame en beleefde 
PVV-advokaat René Deliège verdween 
meteen de tweede effektieve verkozene 
m dit arrondissement, waar slechts twee 
PVV-verkozenen waren. René Deliège 
had zelfs bij testament gevraagd niet al
leen dat hij in alle stilte zou begraven 
worden doch ook dat hij in de Senaat 
niet zou herdacht worden. 

Voorzitter Struye kon dus slechts één 
herdenkingsrede houden. 

Daar naast de 6 overleden senatoren, 
ook nog drie zich vrijwillig terugtrok
ken, voor Van Acker, Jansen, Hutten 
en mevr. de Gerlache zijn er tot nog 
toe 10 plaatsvervangers die in de Senaat 
terechtkwamen. 

Degenen die meer dan 10 jaar Senaat 
hebben zijn than.s reeds m de minder
heid. Dat dit heel wat moeilijkheden 
meebrengt inzake pensioenen is een 
feit. Wie minder dan 5 jaar Senaat telt 
heeft geen recht op pensioen hoewel hij 
per maand meer dan 7000 frank moet 
afdragen. Wie vóór 60 jaar uit de Se-

• Senator van Haegendoren kwam tus
sen in het debat over de s t ruktuur en 
de werking van het sekundah- onder
wijs. 
• Senator van Haegendoren diende een 
wetsvoorstel in tot subsidiëring van 
plaatselijk kultureel werk, tot aktive-
ring en subsidiëring van plaatselijk kul
tureel werk, jeugdwerk, sport en licha
melijke opvoeding en tot bepaling van 
de voertaal van het hoger onderwijs. 
• Senator Jorissen diende een wets
voorstel betreffende het taalgebruik in 
de gemeenteraden in. 
• Schriftelijke vragen werden gesteld 
door kamerleden Babyion, Coppieters, 
Raskin Schiltz, Vansteenkiste, Mat-
theyssens, Goemans, Raskin en An-
ciaux. 
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Deurne i>eroordeeld ? 

naat wegvalt moet eveneens wachten tot 
die leeftijd eer hij iets t rekt . Wat voor
al een moeilijkheid betekent voor de 
senatoren die geen beroep meer heb
ben. Het vraagstuk van de omscholing 
is dus ook gesteld voor de senatoren. 
Wie niet de onweerstaanbare drang 
naar de politiek voelt en een behoorlij
ke betrekking heeft aarzelt dus gewoon
lijk eer hij de stap waagt. Anderzijds is 
het zo dat de circa 20 full-time senato
ren over het algemeen méér werken 
dan de anderen die nog een beroep heb
ben wat de konkurrent ie voor de ande
ren weer bemoeilijkt. 

Een oplossing van dit vraagstuk werd 
nog niet vooropgesteld. Het probleem 
van de verloren pensioenjaren ondanks 
zware stortingen werd echter op de 
jongste vergadering van de pensioen
kommissie scherp gesteld door een paar 
nieuwgekomen senatoren. 

In de wandelgangen van de Senaat 
werd wel wat gesproken over het ver-
kiezingssukses van de RW-er Goffart, 
die te Dinant bij tussentijdse verkiezin
gen een zetel won (van 6 naar 7), on
danks het feit dat hij er met hakenkrui
sen en met Lorreinse kruisen bestookt 
werd en ook met de slogan « Vlamingen 
buiten » waarmee men in dit toeristen-
stadje de middenstand probeerde tegen 
hem op te jagen. 

Men praat ook over de opvolging van 
Struye na de verkiezingen. Voor de 
Kamer zet men als opvolger van Van 
Acker Vranckx voorop, die als minister 
nog al eens durft blunderen maar aan 
wie de BSP verplichtingen heeft en voor 
de Senaat valt al eens de naam Houben 
maar men vindt hem te cassant en te 
weinig lenig, gebreken die men in min
dere mate ook Van de Kerckhove toe
schrijft. Maar als Vranckx de Kamer 
krijgt moet het een CVP-er of PSC-er 
zijn voor de Senaat. 

Woensdagvoormiddag stond een in
terpellatie over de Voerstreek op de 
agenda. Was de interpellant Thiry nog 
enigszins op peil, de onzin die de heren 
Pohl en Batters daarover ui tkraamden 
ging alle perken van geloofwaardigheid 
te buiten. Van Vlaamse zijde sprak de 
Tongerse senator Rutten die opkwam 
voor 'n rustig status quo en Wim Joris
sen die de Franstaligen spottend het stof 
uit de kleren klopte en de Vlaamse 

• Na de interpellatie Defraigne (PLP) 
over de Voerstreek stelde kamerlid 
Raskin de wijdvertakte chantage aan 
de kaak, die van Waalse zijde wordt op 
touw gezet in verband met de Voer-
streek. 

• Kamerlid Anciaux replikeerde op de 
interpellatie Defosset (FDF) over « de 
zaak burgemeester Soens ». In het zelfde 
debat kwam ook kamerlid De Facq even 
tussen. 

• Tijdens de bespreking van de Ver-
keersbegroting 1971 handelde kamerl id 
Babyion over de minimum-snelheid op 
de autowegen, het vraagstuk van het 
zwaar vervoer, het kontrolestelsel voor 
het wegvervoer en het toerisme. 

de oorlog werden ontzet. Hij vond ÏÏeÉ 
ongehoord dat zelfs diegenen die bxxiteii 
Vervolging werden gesteld niet o p n i e u ^ 
werden opgenomen zoals in de s taats
diensten. 

Mik Babyion stelde een paar vragej» 
betreffende de verkeïi»sprQblematie5ï 
Hij vroeg de minister hoe he t g e v a ^ ' 
van tankwagens met ontvlambare vloeii» 
stoffen kon worden geweerd. 

Geldolf, de nurkse schepen van Anfe 
werpen werd haast Ijrrisch toen hij dö 
lof maakte van verkeersminister BeP» 
t rand omdat hij een luchthaven zou aan
leggen in Wechelderzande. De tussen
komsten van Geldolf maken op ons 
steeds een onbehaaglijke indruk. Deze 
academicus die geen dwaas is, slaagt e r 
niet in boven het peil van de rode par
tijlokalen uit te stijgen. Zijn wat vu l 
gaire agressiviteit mist steeds haar doel 
omdat zij niet gegroeid is uit zijn over
tuiging maar een bijprodukt is van zijn 
zuur karakter . Hij praat op verkeerde 
toonhoogte, met een uitspraak waar he t 
aantwerreps hinderend doorheenklinkt, 
en matigt zich, in zijn zelfoverschatting, 
het recht aan anderen op hun taalge
bruik te critizeren. De oude Huysmans 
moet vernietigende sarcasmen over he t 
hoofd van zijn opvolgers hebben uitge
stort. 

Jo Belmans stelde op rustige toon be
zwarende vragen aan Bertrand. Hij 
vroeg om iets duidelijker antwoorden 
dan de mistige teksten die de minster in 
het Bulletin had laten verschijnen. Hij 
vroeg spottend op welke logica de minis
ter zich beriep om premies voor goed be
heer uit te delen aan de beheerder van 
de Belgische spoorwegen, als dit beheer 
bestendig tot verlies leidt. 

nik claes 

CVP- en BSP-ers waarschuwde voor de 
gebeurlijke gevolgen bij de verkiezin
gen. Zo de Franstaligen de regerings
verklar ing inroepen dat ze die dan eerst 
toepassen zei hij, voor wat betreft de 
objektieve maatstaven bij de krediet
verdeling voor streekekonomie en kui
tuur. Om van de pariteit bij de hogere 
Brusselse ambtenaren en bij de gene
raals en van de automatische zetelaan
passing maar te zwijgen. 

De heer Dehousse, 21 jaar senator, 
die sinds hij minister werd plotseling 
heel wat minder vriendelijk werd, tot 
verbazing en spot van zijn kaillega's, 
zei dat niet minder dan 200 wet teksten 
dienen gewijzigd wat maakt dat he t 
ontwerp over de Voer nog niet klaar is. 

De interpellatie van Toussaint over 
uitspraken van de eerste-minister viel 
als een baksteen. 

Dinsdag en woensdagnamiddag wer
den besteed aan de bespreking van de 
hervorming van het sekundair onder
wijs. Een reeks sprekers zoals van Hae
gendoren (zeer goed), Risopoulos en 
Bourgeois (zeer scherp), Debucquoy 
(zeer lang) spraken elk een uur. Ook 
andere senatoren zoals Dehousse, Ke
vers, Dequeecker, Dujardin (verslagge
ver ) , Ramaeken, Elaut en Jorissen de
den hun duit in het zakje. 

De kritiek ging tegen het principe 
van de volmachtswet, tegen het gemis 
aan inspraak vanwege de leraars en 
tegen de afschaffing van het eigenlijk 
gesehiedenisonderwerp destijds al inge
zet door inspekteur Flamine met zijn 
opstel van Spartacus tot Fidel Castro. 

Achter de schermen is er ook veel 
oppositie uit de meerderheidspart i jen 
maar ze kwam slechts zeer verdoken 
aan bod zoals bij Van De Wiele of bleef 
verzwegen zoals bij Bogaert. 

Woensdag werden de geloofsbrieven 
van twee nieuwe senatoren aanvaard. 
Het betreft de fruitkweker Lemmens 
als opvolger van Smet en de heer Elric 
als opvolger van Deliège. 

Voor de rest weinig nieuws in de 
wandelgangen waar men de hit te onder
ging en waar alleen wat gelachen werd 
bij de Volksuniegroep omdat een weg 
te Merelbeke, dit op verzoek van sena
tor Baert, verbreed werd, versierd werd 
een bordje : Senator Baertlaan, bordje 
dat er al dagenlang rustig blijft hangen, 
net of het autentiek is. 

# In het zeKde debat handelde kamer
lid Belmans over de voorkeursbehande
ling \ a n het reisbureau FTS door de 
NMBS, over de al te hermetische NMBS-
boekhouding en de taaiverhoudingen in 
dezelfde maatschappij . 
# Senator Jorissen diende FDF-inter-
pellant Thiry (Voerstreek) snedig van 
antwoord en kwam herhaaldeli jk tus
sen in het debat over de s t ruktuur en 
de organisatie van het sekundair onder
wijs, in welk debat senator Elaut een 
lans brak voor het behoud van het ge
schiedenisonderwijs. 
# Senatoren Van Haegendoren, Joris
sen, Bouwens, Hardy, Persyn, De Paep, 
en Vandeweghe stelden verscheidene 
schriftelijke vragen aan diverse minis* 
terSi 
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(2) ervoringen 
uit een reis naar 

noord - nederland met 
het dosfelinstituut 

Er wordt wel eens gezegd dat de grootste uitdaging voor onze eeuw erin 
bestaat een stad te bouwen. De middeleeuwen konden het. Wij schijnen 
er niet in te slagen. Wij stellen een steeds verdergaande vergelijking 
vast, maar de stad loopt uit de hand, groeit ons boven het hoofd, be
heerst ons en verknoeit ons leefmilieu in plaats van er zeif een te wor
den. Als het even kan, slaan we dan maar op de vlucht naar ergens een 
plek waar je nog leven kan met alle mogelijke illusies. 
Intussen bli j f t de opgave voor morgen t hoe dan ook een stad te bou
wen. In Nederland doen ze dat. Zelfs in de overbevolkte randstad is er 
nog ruimte. Een cynisch voordeel van de woningnood én een gewild re
sultaat van planning op lange termijn. Bijlmer-meer is daarvan een voor
beeld. In Nederland staat deze groeiende realisatie bloot aan allerlei kri
tiek. Maar komend uit Vlaanderen sta je toch te kijk, voor een enorme 
prestatie en een reusachtig alternatief waar je, hoe dan ook, wat van 
opsteekt 

een stad gegroeid 
uit een idee 

De bezoeker van de Bijlmer moet wel 
even zijn eigen huis en tuintje laten 
voor wat het is. Bijlmer is een nieuwe 
stad, opgezet door de gemeente Amster
dam voor honderdduizend mensen. Een 
wijk noemen ze dat. Amsterdam heeft 
een jarenlange traditie van hoogbouw. 
Bijlmer mag dan al voor velerlei kritiek 
vatbaar zijn. Voor wie inzake hoogbouw 
alleen beschikt over Linkeroever, of 
flatgebouwen van Amelinckx en Co, 
blijft het in ieder geval een interessant 
alternatief. Noch bij ons, noch in Neder
land is een eigen huis-met-tuin aan de 
rand van de grootstad een haalbare 
kaart voor de grote massa. Zelfs als het 
zo mocht zijn, dan nog is de basisidee 
van Bijlmermeer interessant genoeg. Op 
een kleine 10 kilometer van Amsterdam 
worden honderdduizend mensen samen
gebracht in «en onderpaste groene ruim
te. Om de drie minuten kunnen zij de 
metro nemen en 10 minuten later in het 
centrum van Amsterdam lopen. Het 
idee : vervoer staat inderdaad centraal 
in het opzet van de Bijlmer. Daarom 
heeft men voor hoofdzakelijk hoogbouw 
geopteerd. De opgespoten polder was in
derdaad ruim genoeg voor laagbouw of 
kleine flats. Maar hoe kan je in zo'n stad 
de auto verbannen ? Hoe kan je er een 
efficiënt, snel en rendabel openbaar ver
voer inrichten ? 

Dp koncentratie van de mensen in 
hoogbouw biedt deze mogelijkheden 
wel. Elk reusachtig flatgebouw (voorlo
pig alle nog met acht avonlagen, zowat 
duizend mensen) heeft een grote par
keergarage met vaste staanplaats voor 
iedere bewoner. Het platte dak is par
king voor bezoekers. De zijweg is met 
deze garages verbonden. Voor de rest 
komen er alleen de dienstauto's tussen 
de flats. De reusachtige open ruimtes 
zijn voorzien voor groen en speelplei
nen. En, merkwaardig genoeg voor ons, 
de bomen en speelpleinen zijn er al ! 

Dat hier zoveel ruimte is voor sport-
pleinen, groen, speelpleinen, hobbyruim
ten <voor sleutelen aan auto's bv.) en 
ontmoetingsruimten samen met de enor
me investeringen om de woonruimte 
verkeersvrij te houden, is een voordeel 
van het principe dat de grond eigendom 
blijft van de gemeenschap. Dit principe 
wordt door Amsterdam trouwens al bij
na een eeuw volgehouden. 

We schreven in een vorig artikel al 
dat er met hoogbouw mogelijkheden 
zijn, maar dat je in ieder geval ruimte 
moet voorzien voor groen, speelpleinen, 
nutsvoorzieningen (winkelcentra, buurt
huizen e.d.). Hoogbouw mèt voorzienin
gen neemt dus ± evenveel ruimte in als 

verspreide laagbouw. Onderzoekingen 
in Nederland hebben aangetoond dat de 
bevolking meer behoefte heeft aan laag
bouw. Door de tweede Nederlandse nota 
voor ruimtelijke ordening wordt als 
ideaal gesteld een 30 % hoogbouw a 
60 % laagbouw. 

flatneurose te vermijden ? 

In Nederland is men al tot de diagno
se gekomen van het speciaal soort druk 
dat hoogbouwbewoners bedreigt : flat
neurose, mooi gevonden maar nogal 
pijnlijk. Ook de Bijlmer wordt er door 
bedreigd. Men probeert er toch in elk 
geval wat aan te doen, zij het dan dat 
het volgens sommigen die « niet gehin
derd door enige kennis » zoals de man 
van stedebouw zei — vinden dat het niet 
gelukt is. Omheen elke woonlaag loopt 
een overdekte straat waar de melkboer 
komt, waar de kinderen spelen. 

..«4 
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Een kijkje op 

•iiiyiii 

het plan voor de middelhoge 
Zuid-Bijlmer. 

behouioing van de 

Maar als het even kan, lopen ze bui
ten. Er is ruimte genoeg, tussen het op
schietend groen. De speelpleinen zelf 
zijn helemaal uitgerust met hout, om te 
klimmen, om huisje te spelen, om met 
zand tussen te knoeien. Daarvoor wer
den boomkernen, goedkope afval van 
triplexfabrieken gebruikt. 

Wat je, als Vlaming wel mist, zijn de 
buurtwinkels, de buurtcafé's. Maar dat 
missen wij in Nederland kwasi overal. 
Er is wel ruimte om te wandelen, om te 
sporten, en dat mis je dan bij ons weer. 
Geen auto's die je overhoop rijden maar 
misschien wel verkoudheden te koop. 

Maar kies nou zelf. Het komt allemaal 
een beetje groot op je af. Je mist er het 
kneuterige, de vertrouwde rommelach-
tigheid. Net die dingen waar je bij ons 
dan weer ziek van wordt als je er tel
kens weer over struikelt. Waar dat hon
derdduizend mensen hier gezond zullen 
leven, spelen, en vrij goedkoop wonen, 
werkt wel op de verbeelding. Dat moe
ten wij maar eens kimnen doen : een 
stad bouwen. 

nelly maes, 
stafmedewerkster-di. 

^ Jf 
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Over de Vaart gezien het laatste stukje markant uitzicht op het dorp, hier plande de overheid een ambachtelijk industrie-

...terrein met als ouverture dit fraaie stuk blokkedoosarchitektuur. 
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de wereld 
nationaal I 

ofrika en midden ooslen 
(Argos) De Afrikaanse leiders 

zijn flink van de tongriem gesne
den. De hebbelijkheid om hierbij 
geen blad voor de mond te houden 
heeft al menig nieuwsbommetje 
boven het zwarte vasteland tot 
ontploffen gebracht. Voor de ver
rassing zorgde dit keer president 
Houphouët-Boigny van de Ivoor
kust. 28 april heeft de konservatie-
ve leider in zijn hoofdstad Abid
jan een paar forse en ophefmaken
de verklaringen weggegeven. Om
stuwd door buitenlandse joernalis-
ten, diplomaten en autochtone po
litici verklaarde hij dat zwart 
Afrika nu nodig op een dialoog 
met Zuid-Afrika moet aansturen. 
Hierbij verheelde het staatshoofd 
zijn bedoeling niet, ook met Por
tugal te gaan praten. Op die ma
nier rukte hij de Apartheid en het 
kolonialisme weer eens in de cen
trale aktualiteit van Afrika. Tege
lijk strooide hij het zaad uit voor 
eindeloze diskussies en palabers. 
Want dit gaat vast : zwart Afrika 
staat lang niet onverdeeld achter 
de bedoelingen van de man uit 
Abidjan. De verdeeldheid omtrent 
« de dialoog » zou in juni e.k. al 
brutaal tot eksplozie kunnen ko
men tijdens de konferentie van 
de OAE (organizatie voor Afri
kaanse Eenheid) te Kampala. Die 
organizatie staat integraal achter 
de bevrijdingsbewegingen in Afri
ka en in oktober 1970 heeft ze al 
een paar gelijkaardige voorstellen 
van Houphouët-Boigny naar de 
scheurmand verwezen. Maar 't kan 
verkeren : de meeste Afrikaanse 
leiders gaan niet op hun overtui
ging liggen. Vaak zweven en vlot
ten hun ideeën. Velen, wier ogen 
in 1970 nog vervaarlijk onhells»iel-
lend gingen uitpuilen toen « de 
dialoog » ter diskussie werd ge
steld, nemen vandaag een afv/ach-
tende houding aan of opteerden al 
voor de « nieuwe koers » uit Abid
jan. 

op vrede aangewezen 

Houphouët-Boigny en andere 
voorstanders van de dialoog (Da
homey, Ethiopië, Gabon, Ghana, 
Liberia, Madagascar, Malawi en 
ook Kenya « op voorwaarde dat 
de Afrikaanders de rechten van 
hun zwarte medeburgers erken
nen » ) gaan uit van harde feiten. 
Zoals Houphouët-Boigny stellen ze 
vast dat de, meestal louter verbale, 
steun aan de Afrikaanse bevrij
dingsbewegingen tot dusver niets 
gewijzigd heeft aan de « superio
riteit » van blank Zuid-Afrika. Die 
Afrikaanders uit Pretoria gaan 
maar onverstoorbaar door met hun 
produkten over de Afrikaanse 
markt uit te storten. In het licht 
van die ekonomische alomtegen
woordigheid zijn een paar Afri
kaanse staten gaan beseffen dat 
ook de militaire superioriteit van 
Pretoria op dit ogenblik « onaan
tastbaar » is. In zijn geruchtma
kende perskonferentie heeft Houp
houët-Boigny nadrukkelijk op dit 
besef ingehaakt. De Apartheid, zo 
stelde hij, blijft een persoonlijke 
belediging de Zwarte Afrikanen 
aangedaan, maar tegelijk is ze een 
binnenlandse aangelegenheid van 
Zuid Afrika waartegen gewapend 
verzet niets vermag. De financiële 
steun van de OAE is met eens om
vangrijk genoeg voor de revolutio
nairen in Angola alleen, laat dat 
ze nog een grootscheepse aktie te
gen Z. Afrika zou kunen voeden. 
Houphouet-Boigny stelt dan ook 
dat Afrika, gezien zijn historische 
achterstand, op vrede aangewezen 
is. Maar ook hier is volgens de 
president van Ivoorkust geen twij
fel aan : voor de duurzaamheid 
van zijn onafhankelijkheid moet 
Afrika zelf zorgen, wil het niet, 
zoals vandaag Zuid-Oost-Azië en 
het Nabije Oosten, de speelbal 
worden van machtige antagonis
ten. Meteen waarschuwde het 
staatshoofd voor een verder insij-
pelen van kommunistische, vooral 
Mao-Chinese invloed. Een derge
lijke evolutie kan, zo meent hij, 
alleen maar gunstig inspelen op de 

machtspozitie van Z. Afrika zelf. 
Hij kon hier nuttig verwijzen naar 
de konferentie van de gemenebest-
landen ( 1970 ) waar Groot-Brit-
tanië zijn voorgenomen wapenle-
veringen aan Z. Afrika meende te 
kunnen motiveren door de aanwe
zigheid van Russische vlootstrijd-
krachten in het noorden van de 
Indische oceaan. . 

afrikaanse verdeeldheid 

De tegenstanders van « de dia
loog » ( vooraan staan hier Zam
bia, Tanzania, Somalia en de repu
bliek Kongo) wijzen die « pragma
tische » houding af. Zolang de 
Apartheid bestaat is praten met 
Pretoria volstrekt onmogelijk, zeg
gen ze. Die Hardliners menen dat 
de voordelen (vnl. ekonomische) 
van de dialoog niet opwegen te
gen de politieke nadelen, o.m. het 
losbreken van Zuid Afrika uit 
zijn betrekkelijke izolering. Pre
mier Vorster van Z. Afrika grijpt 
inderdaad wel gretig naar de ver
klaring uit Abidjan, maar op de
zelfde dag dat hij de dialoog aan
prees hechtte hij nog zijn goed
keuring (principieel) aan het 
installeren van twee tv-netten 
in zijn land : een voor de 
blanken en een voor de zwarten 
en kleurlingen... Men moet dus 
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kretaris te Beiroet en Kairo, te 
Riad en Amman geestdriftig toe
gejuicht werd. Op Amerikaanse 
Buitendlandse Zaken heeft men 
nog precieze herinneringen aan 
het fluitkoncert dat onderstaatsse-
kretaris Sisko te Beiroet te beurt 
viel. ( April '70 ). 

haviken in het defensief 

Inmiddels heeft Rogers menen 
vast te stellen dat de invloed van 
de ekstremistische groepen sterk 
afgenomen is. Tegelijk heeft hij 
gekonstateerd dat de amerikano-
fielen Hoessein en Feisal eensge
zind naast Sadat van Egypte staan 
om gezamelijk de rezolutie van de 
veiligheidraad d.d. 22 december 
1967 te verdedigen, ( erkennig van 
Israël in ruil voor de ontruiming 
van de tijdens de zesdagenoorlog 
bezette Arabische gebieden ). Op 
dit stuk is de eensgezindheid bin
nen de Arabische wereld werke
lijk, voor een keer, voorbeeldig te 
noemen. Maar tussen Kairo en Je
ruzalem bleven meningsverschil
len genoeg hangen : terwijl Egyp
te ( Arabië ) een globale overeen
komst nastreeft ( ontruiming door 
Israël van de oostelijke kanaaloe
ver, erkenning van de Egyptische 
soevereiniteit over het ontruimde 
gebied en, uiteraard, heropening 
van het Suezkanaal ) wil Israël 
alleen praten over het heropenen 
van het kanaal. Voor andere knel
punten verwijst Jeruzalem, naar 
een konferentie waarbij alle be
trokken landen zouden aanzitten. 
Op dit ogenblik blijven de Israëli 's 

niet verwachten dat die dialoog 
morgen al op gang komt. Uitein
delijk zal de verdeeldheid een ge
vaarlijke hindernis blijven. 

op zoeK naar 
diplomatieke sporen 

Minder spektakulair was het re
cente bezoek van de US staatsse-
kretaris aan het nabije oosten. Te 
Rome, op weg naar Washington, 
zei Rogers « bemoedigd » te zijn 
door de gemaakte vordering naar 
een uiteindelijke oplossing van het 
Arabisch-Israelisch konflikt. Toch 
omschreef hij het rezultaat van 
zijn jongste pogingen als « noch 
optimistisch, noch pessimistisch » 
Tamelijk dubbelzinnig. Een her
opening van het Suezkanaal is dus 
niet .. onmiddellijk te verwach
ten. Maar een boeiende reis is het 
wel geweest : Saoedi-Arabié, Jor
danië, Libanon, Egypte en Israël. 
En tussendoor maar vluchtjes ma
ken en door een raampje, veilig 
hoog. neerkijken op S.iarm al Sjeik 
en andere historische plaatsen. 
Voor Rogers lagen daar vooral di
plomatieke sporen te rapen. Het 
was ook hoog nodig dat William 
iets aan zijn image ging doen. Te 
Washington voelde men zich ook 
echt opgekikkerd toen de staatsse-

doof voor het Arabisch verzoek om 
ook over de « nieuwe grenzen » te 
praten. Voor Israël moeten die 
grenzen « veilig » zijn en die vei
ligheid achten Golda Meir en Mos-
je Dajan alleen gewaarborgd als 
de meer dan vier jaar oude ge
biedsuitbreiding grosso modo be
krachtigd wordt. Geloof dus niet 
dat de Egyptenaren morgen al 
over he t Suezkanaal t rekken en 
daar ontspannen op de oostelijke 
oever gaan neerzitten. Gebeurt dat 
toch dan zal Israël onstuimig rea
geren : met een agressie die Egyp
te niet zo gauw zal vergeten. Een 
reporter van « Le Monde » die de 
verplaatsingen van Rogers van 
zeer dichtbij heeft gevolgd ( met 
die persoonlijke Boeing van Ro
gers kon hij natuurlijk niet mee !) 
weet te melden dat Israël nog een 
andere eis achter de hand had : 
als Israël die godvergeten Egypte
naren een voorbeeldige bestraf
fing toedient ( gesteld dat Sadat 's 
leger toch het kanaal zou overste
ken ! ) dan moet de VSA haar in
vloed in de Veiligheidsraad alleen 
maar zo aanwenden dat die Isra
ëlische agressie n i e t . veroordeeld 
reaktie van de US-staatssekretaris 
wordt. Men begrijpt dan ook dat 
toen een jonge Israeli hem te Je 
ruzalem een krachtig « Rogers, go 
home » toeriep Rogers prompt re
plikeerde met een even k rach t ig : 
« Morgen ga ik al ! » 

• De westerse monetaire krisis leidt tot 
opwaardering van de Zwitserse frank (met 
7 %) en van de Oostenrijkse Schilling 
(met 5 %), terwijl de Bondsregering na 
overleg met de EEG-partners besluit, de 
Deutschmark zwevend te maken, dus voor
lopig te laten vlotten. Het zelfde geldt de 
Gulden. De koers van de Belgische en 
Franse frank zou ongewijzigd blijven. 
Een spoedzitting van de EEG-ministers 
van Financiën neemt een resolutie aan, 
waarbij de intentie wordt beklemtoond de 
pariteit de Europese munten ongewijzigd 
te laten en maatregelen worden aange
kondigd om de toevloed van kapitalen te 
remmen en hun invloed op interne mone
taire toestand binnen de EEG te neutrali
seren... 

• De opwaardering van Europese munten 
— men verwacht uiteindelijk dat ook de 
Mark en de Gulden zullen reëvalueren — 
komt neer op een devaluatie van de Ame
rikaanse dollar. 

• De Atlas-Centaur-raket waarmee Ame
rika twee satellieten naar Mars wou schie
ten, stort na lancering in de Atlantische 
Oceaan. De Russen lanceren met succes 
acht Kosmos-satellieten tegelijk (met één 
raket), hoogste aantal van tot nog toe ge
lijktijdig gelanceerde satellieten. 

• Na de rondreis van de Amerikaanse 
staatssekretaris Rogers in het Midden 
Oosten overheerst gematigd optimisme : 
in beide kampen blijkt men bereid te zijn 
tot het aanknopen van besprekingen, al 
verwacht men geen onmiddellijk resul
taat. Wel lijken de kansen tot regeling 
van de kwestie van het Suez-kanaal geste
gen te zijn. 

• Iran protesteert andermaal te Londen 
tegen het overvliegen door Britse toestel
len van Iraanse schepen in de Perzische 
Golf en eist andermaal de soevereiniteit 
over verscheidene kleine eilanden in deze 
Golf op, na ontruiming door de Britten. 

• Overleg tussen Pompidou en Heath over 
de toetreding van Groot-Brittanië tot de 
EEG aangekondigd te Parijs op 20 en 21 
mei. Zonder konkrete aanwijzingen lij
ken de voorwaarden tot konkreet Brits 
EEG-lidmaatschap te verbeteren. 

deze week 
in de wereld 

• Turkije voert inleidende besprekingen 
met de Volksrepubliek China tot weder
zijdse diplomatieke erkenning. 
• Tijdens het bestand in Vietnam, afge
kondigd tussen de strijdende partijen nav 
de verjaring van Boedda's sterfdag steken 
een bonze en een boeddistische non zich in 
brand te Huè uit protest tegen de aanwe
zigheid van Amerikaanse troepen. Te 
Washington betogen ca 15.000 personen 
ten gunste « van een militaire overwin
ning in Vietnam ». 

• President Tito van Zuid-Slavië kondigt 
tijdens een rede voor een kongres over 
zelfbestuur in het bedrijfsleven scherpe 
maatregelen aan tegen « hen die vanop 
bevelposten in de partij en de staat of 
vanuit de positie van een konfortabel pen
sioen het socialistisch systeem ondermij
nen ». 

• West-Duitslands minister van Buiten
landse Zaken Scheel pleit in « Der Stern » 
voor de vrijlating van Rudolf Hess, laatste 
gevangen oorlogsmisdadiger in de Span-
dau-gevangenis te Berlijn. 

• Na Ivoorkust wenst nu ook de Centraal-
Afrikaanse Republiek <^ de uitnodiging 
van de Republiek van Zuid-Afrika in te 
gaan, om besprekingen te voeren over de 
toekomst der zwarte Zuid-Afrikanen. Ge-
neraal-president Bokassa verklaart bereid 
te zijn, diplomatieke betrekkingen met de 
Zuidafrikaanse Republiek aan te knopen, 
« ten einde de blanke minderheid in Zuid-
Afrika te dwingen haar apartheidspolitiek 
op te geven ». Van hun kant weigeren zo
wel president Gowon van Nigeria als Ke-
niatta van Kenya een dialoog met Zuid-
Afrika « zolang de regering van Pretoria 
het gesprek met de eigen negerburgers 
weigert ». 

• Om hun looneisen kracht bij te zetten 
bezetten de arbeiders der Renaultfabrie-
ken hun werkhuizen te Le Mans, Billan-
court en Le Havre. 

• Ceaucescu, Roemeens partij- en staats-
leider pleit voor de uitbreiding van CO
MECON (Oosteuropese tegenhanger van 
de EEG) tot China, Albanië, Joego-Slavië 
en westerse landen. 

• Na besprekingen te Moskou nodigt de 
Franse minister van Buitenlandse Zaken 
Schumann partijleider Brezjnev uit tot een 
bezoek aan Frankrijk, op welk verzoek de 
Russische partijleider ingaat. 
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waiter ulbricht 
(Argos) Wie het leven van Walter Ulbricht overschouwt krijgt er 

pieteen de geschiedenis van de Duitse arbeidersbeweging bij. De afge-
fa^eden eerste sekretaris van de Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands (SED) was al aktief in de jaren van Karl Liebknecht en Rosa 

Éuxemburg. Toen hij op 30 april 1935 naast Joekov tussen de ruïnes van 
erlijn opdook had hij al de Spaanse burgeroorlog en een jarenlange 

emigrat ie te Moskou achter de rug. En toen begon zijn rusteloos ageren 
pas voorgoed. Na de oprichting van de DDR (1949) wordt hij de onbe
twiste meester van de Par t i j en na de dood van president Wilhelm 
t i e c k (1960) gaat hij aan de top van de staatsraad staan. Op die manier 
kumuleer t hij de funktie van partij leider met die van staatshoofd : een 
kolossale bevoegdheid die hij een decennium lang met voorbeeldige 
ijver heeft getorst. Weliswaar speelde hij 3 mei jl. een deel van die 
bevoegdheid naar zijn jongere partijgenoot Erich Honecker (58) door, 
maar de « oude haas » van het wereldkommunisme blijft staatshoofd 
en lid van het politburo. 

pruisische 
« grundlichkeit » 

Ulbricht 's aftreden als eerste 
sekretaris werd Pruisisch-gründ-
Bch voorbereid. Toen hij recente-

Êjk wegbleef van belangrijke 
ommunistische konferenties in 

he t buitenland (Boedapest, Sofia) 
begonnen de gissingen over zijn 
opvolging los te komen. Uit de bij 
officiële plechtigheden toegepaste 
rangorde was Erich Honecker 
duidelijk als coming man naar vo
ren getreden. De hele machts
overdracht van 3 mei is dan ook 
een doorgestoken kaart, een rezul-
taa t van metodische aanpak. Even 
metodisch was t rouwens ook Ul
bricht 's opgang naar de macht ge
weest : in 1946, bij de fuzie van 
kommunisten en socialisten, plaat
ste hij de populairste leiders voor
aan : Pieck voor de kommunisten 
«n Otto Grotewohl voor de SPD. 
Hijzelf verschanste zich toen in 
zijn pozitie van vice-voorzitter 
Van de partij , maar in de schaduw 
Van de twee « groten » haalde hij 
Sistematisch alle macht naar zich 
toe. Ook toen werkte hij naar 
koel berekende metode : tot zijn 
vriendschap met Lenin toe wist 
hij via Moskou te verzilveren. Zijn 
topkarr iere gaat dan ook voor een 
deel terug op het prestige dat Ul
bricht aan die vriendschap ont
leende. 

stabiliteit voor alles 

Ulbricht verwachtte veel van sta
biliteit. Nooit heeft zijn beleid 
echt gewankeld. In de andere 
Oosteuropese sattell ietstaten was 
het bewind steeds opnieuw aan 
<^hefmakende schommelingen en 
hevige rukken toe : Polen, 
Tsjechoslowakije, Roemenië. Niet 
zo met de « Rode Pruis » wiens 
regiem zelfs stabieler bleek dan 
dit van zijn Sovjetmeesters ; Ma-
lenkov, Molotov en Nikita Kroests-
jev moesten gaan, Beria werd in 
elkaar geschoten, maar onwankel
baar bleef Ulbricht aan het roer 
van zijn DDR. Onopvallend. Op 
diezelfde onopvallende manier had 
hij al de gevaarlijke erupties van 
de eigentijdse geschiedenis over
leefd : het hitlerisme, de oorlog, 
het stalinisme. Zijn s t rukturen le
ken zelfs bestand tegen de ar-
beidsrevolte van 1953, tegen de 
schande van de Muur ( 1961 ) en 
tegen de invazie van Tsjechoslo-
vakije waaraan hij stiekem had 
mieegewerkt. Misschien dankt Ul
bricht een deel van zijn stabiliteit 
aan de omstandigheid dat hijzelf 
nooit tot bloedige zuiveringen is 
overgegaan. In zijn repressierè-
giem werden geen politieke dood
vonnissen uitgevoerd. Ulbricht 
epureerde trefzeker, maar admini
stratief : met broodroof, ar-
beidskampen en hechtenis. Ook 
hier vinden we de « onkreukbare » 
s taatsambtenaar terug die rezo-
iuut achter zijn « taak » staat, en 
geen ontduiken duit. Ook als 
« plichtsgetrouwe » staatsdienaar 
staat hij in de historische tradit ie 
van zijn land. Maar de ambtenaar 
Ulbricht was tegelijk een revolu
tionair, op zijn eigen onopvallende 
manier : met schrijfkastjes en 
mappen, met reglementen en 
steekkaarten. Inhakend op de 
technologische ontwikkeling die 
hem uitermate boeide werkte hij 
later ook met ordinatoren. Bij zijn 
« afscheid » werd hij dan ook als 
ui t tredend ambtenaar gehuldigd : 
met bloemen en een hoempa-or-
kestje dat « Wir schreiten Seit ' an 
Seit ' » speelt. 

burgerlijke schijn 
bedriegt 

Biografen uit de Bondsrepu
bliek hebben vaak een vertekend 
beeld van Ulbricht opgehangen. 
Herhaaldelijk stoot de lezer op 

te rmen als demon, mefisto, kleur
loos burgermannetje. Uit de studie 
van Carola Stern ( Ulbricht : eine 
politische Biographie, 353 blz, 16 
DM, Kiepenheuer und Witsch ) 
komt het Oostduitse staatshoofd te 
voorschijn als een niet van talent 
gespeend « Kleinburger », die via 
de verwarde gebeurtenissen van 
de naoorlog op een voor zijn maat 
te grote post werd geparachuteerd. 
Zijn privé leven is van een haast 
onberoerde effenheid, alleen door
kruist door een vleugje lichtzin
nigheid : een echtscheiding en een 
nieuw huwelijk. Per slot verschilt 
het privéleven van Walter Ul
bricht in niets van de echtelijke 
geschiedenissen van zoveel poli
tieke topfunktionarissen wier da
mes, vaak ook intellektueel niet 
mee-geëvolueerd zijn en voor 
meer aantrekkelijke, vaak ook 
jongere konkurrenten moeten wij
ken. Maar uit de gemoedelijke ta
fereeltjes die Carola Stern als 
stillevens vol huiselijkheid voor 
de lezer uitstalt (Waller op pantof
fels, in kamerjapon, ochtendgim-
nastiek in korte broek en bretel-
len, een geadopteerd weesmeisje 
op de arm, onverstoorbaar Sak
sisch zabberend ) zou onbewust 
een beeld groeien dat niet langer 
strookt met de autentieke Ulbricht 
die in tien jaar zijn DDR tot het 
politiek en ekonomisch sterkste 
blok van de kommunistische we
reld opvoerde. Men zou er ook bij 
vergeten hoe sluw en arglistig 
« Walter met het baardje » aan de 
herwaarder ing van zijn staat 
werkte. Die sluwheid trad weer 
manifest op de voorgrond toen 
premier Gomoelka van Polen in 
1957 met Bonn wilde praten : Ul
bricht pareerde toen prompt met 
een voorstel tot konfederatie van 
de twee Duitslanden... Met die 
Poolse kommunisten was het 
steeds weer opletten geblazen. 
Toen Warschau 7 dec jl een ver
drag sloot met Bonn voelde Ul
bricht zich bruusk gekonfronteerd 
met de Ostpolitik van Brandt, de 
baarlijke duivel uit het Westen. 
De « ortodokse Leninist » mocht 
dan ook gnuiven toen premier Go
moelka nog in december jl de poli
tieke laan werd uitgestuurd. 

Sindsdien loopt het l«Bg niet zo 
vlot meer met die « unieke » 
Pools-Westduitse samenwerking. 

goethe, dieet en 
geschiedschrijving 

Hieruit moet blijken hoe onover
zienbaar de situatie is waarmee 
Erich Honecker al bij 't begin van 
zijn investituur moet rekenen. De 
nieuwe eerste sekretaris is een 
man van de harde lijn. Nog onver
biddelijker dan zijn voorganger 
heeft hij zich voor de « Abgren-
zung » van de twee Duitslanden 
uitgesproken. Voor zijn trouw aan 
Moskou heeft de stichter van de 
Freie deutsche Jugend (FDJ) on
der Hitler al met tien jaar hech
tenis betaald. Maar voorlopig 
blijft het afwachten hoe hij de 
DDR door het precair testgeval 
Berlijn, door de sensibiliteiten met 
Warschau en de Ostpolitik van 
Brandt zal heenloodsen. Bij alle 
ortodoksie heeft hij toch niet de 
autoriteit van een Ulbricht om te 
tornen tegen Russisch aanpappen 
met Bonn. Met zijn onverzettelij
ke houding strooide Ulbricht wel 
eens roet in het Russisch eten. 
Honecker zal de hangende proble
men meer in mineurtoon moeten 
aanpakken. Voorlopig zal hij de 
steun en de arbitrage van Ulbricht 
die staatshoofd en politburolid 
blijft, best kunnen gebruiken. 
Walter zelf vindt nu weer tijd 
voor een koele duik. Als zijn 
huisarts hem die hebbelijkheid 
nog veroorlooft. Want met het 
hart en die bloedvaten van de 
« haas van het wereldkommunis
me » loopt lang niet alles ge
smeerd. Die skischoenen van hem 
zal hij nu wel voorgoed mogen 
opbergen. Verder zal Lotte Kuhn, 
de vrouw die zijn kommunistische 
zorgen deelt, nu nodig haar kook
kunst op streng dieet moeten af
stemmen. Walter heeft aangena
me herinneringen aan gehaktbal
letjes met look ! Dit t rauma kan 
hij nu verdringen met de lektuur 
van Goethe, zijn preferentiële au
teur ( dixit Carola Stern ). Die 
staatslieden hebben toch altijd 
weer verrassende artistieke voor
keuren. Maar Goethe de Freigeist 
en... Ulbricht de fantazieloze ap
paratsjik, lijkt me toch een tegen
natuurl i jke kombinatie. Vooraf
gaandelijk zal Walter wel eerst 
een marxistische interpretat ie van 
Goethe's werk ingestudeerd heb
ben. Het was altijd zijn hobby de 
geschiedenis naar zijn eigen auto-
didaktische inzichten te duiden. 
Aan die omstandigheid dankt hij 
een deel van het odium dat sinds 
1945. in Westduitsland en voor ve
le Oostduitsers, aan zijn naam be
klijft : die dag toen hij onder de 
bescherming van Russische bajo
netten aan de uitbouw van een 
kommunistisch Duitsland begon. 

diepste mijn van de wereld 

Bij de Western Deep Levels goudmijn in Zuid-
Afrika werd een aanvang gemaakt met het boren 
van een mijnschacht die een diepte van 3650 mete r 
zal bereiken. Later zal de totale diepte op 3950 me
ter gebracht worden. Deze mijn zal de diepste zija 
ter wereld. 

wetgevende vergadering 
voor tswanaland 

Bij proklamatie van de Staatspresident in de 
Zuidafrikaanse staatscourant.- wordt de instelling 
voorzien van een Wetgevende Vergadering voor 
Tswanaland, dit in het kader van de wet inzake 
de grondwet van de thuislanden der Bantoes. Zoals 
in de wet bepaald werd de gebiedsoverheid der 
Tswana's vooraf geraadpleegd. Tswanaland volgt 
hiermee het voorbeeld van Transkei dat reeds in 
1964 een Wetgevende Vergadering ontving. Ook in 
in Ciskei, het buurland van Transkei, werd doos 
de gebiedsoverheid bij de Zuidafrikaanse regering 
een verzoek ingediend om tot deze nieuwe stap 
naar uiteindelijke zelfstandigheid te kunnen over» 
gaan. "̂  

1 
waarom 

Onlangs kwamen de Franse geheime diensten 
tussenbeide op het vliegveld van Parijs om een 
kennelijk verdoofde Chinese diplomaat uit de han
den te halen van acht stoere Mao-jongens, die hem 
in een vliegtuig naar Shangai wilden stoppen. E r 
kwam een licht handgemeen aan te pas, heel in 
tegenstelling met de veel subtielere ping-pong-stijU 
die Peking zopas (met veel sukses trouwens) te
genover Uncle Sam was gaan toepassen. 

Naar de achtergronden van dit drastisch Frans 
ingrijpen heeft men het gissen. Frankrijk was d« 
eerste grote Westerse mogendheid om met Mao-
China diplomatieke betrekkingen aan te knopen. 
Blijkbaar heeft Parijs het er wel voor over, rimpels 
aan de oppervlakte van deze betrekkingen te trek
ken door een Chinees, die niet naar Mao's rijk te
rug wilde, uit de handen van zijn begeleiders te 
halen. Waren het louter humanitaire beweegrede
nen die de Franse geheime dienst bezielden ? Ken
ners van deze diensten beweren dat ze deze « kid-
knapping » ensceneerden om roet in de Chinees-
Franse pap te gooien. Ze steunen zich daarbij op 
de virulent anti-kommunistische gezindheid van da 
brain-trust van de Fran.se contra-spionage, die met 
lede ogen de toenadering zou gade slaan tussen he t 
Westen en Mao-China. 

Berustende kommentaar van een Frans diplo
maat : « Dit incident zal stellig gedurende enkele 
maanden onze betrekkingen met Peking verstoren. 
Maar ieder beschaafde natie zou gehandeld hebben 
als wij ». 

Walter en Erich : « de koning is dood, leve de koning ! » 

tweede fase 

De Pakistaanse burgeroorlog schijnt militair ge
zien beslecht te zijn met een overwinning van hel 
Westpakistaanse leger. Men beweert dat daarmee 
de strijd niet gedaan is, omdat men rekening houdt 
met een tweede fase, deze van de guerilla. « News
week » stuurde een reporter naar het grensgebied 
tussen India en Oost-Pakistan, waar de Westpa
kistaanse guerilleros zich hergroeperen, Newsweek-
reporter Kubic stelde er groot entoesiasme onder 
de bevolking vast, niet alleen om vrijwilligers t e 
leveren aan het « Bengaals Bevrijdingsleger » van 
majoor Huq, maar ook om de vlucht naar India 
stop te zetten, ten einde de rijstoogst te beveiligen, 
nodig voor de bevoorrading én van de bevolking é n 
van de guerilla-strijdkrachten. 

Met de bewapening van dit legertje schijnt he t 
echter droevig gesteld te zijn : 3000 oude Enfield-
geweren en ongeveer 100 kleine mortieren. Boven
dien zijn er ernstige moeilijkheden wat de leiding 
betreft, zowel politiek als militair. Vooral de ver
bindingen tussen de verschillende eenheden zijn 
slecht. 

Toch hebben de Bengali's bepaalde troeven, niet 
het minst door Indiase hulp : New Deli stelde t rai
ningskampen ter beschikking, zorgt voor vervoer-
materiaal en militaire uitrusting. Bovendien is he t 
een publiek geheim dat India wapens levert aan 
de secessionisten. Er is de onloochenbare vaststel
ling dat men met 70.000 Oostpakistaanse troepen 
een 75 miljoen zielen tellende bevolking niet bl i j 
vend onder de knoet kan houden. 

Tot slot is er « generaal Moesson » de geduchte 
zomerregens die het een bezettingsleger in zulk een 
uitgestrekt gebied uiterst lastig kunnen maken, als 
« regenscherm » voor snel opererende guerilleros 
€ die m de bevolking zwemmen als vissen in he t 
water ». 

1 

I 
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Toen ik hier kwam wonen, zag ik door 

A t raam de zon ondergaan achter de 

Molenberg. Vandaag maken de huizen 

hiertegenover dat onmogelijk. Wat wil 

je eraan doen ? Ik ben tenslotte blij 

dat ik 's morgens nog kan genieten van 

een triomfantelijk opkomende zon bo

ven mijn stukje tuin... 

Dat zegt Pol Le Roy terwijl hij op

staat en het raam sluit als verweer 

tegen het gedaas van voorbijrijdende 

vrachtwagens. Zodat het plots stil 

wordt in deze woning, in deze werkka

mer één hoog voor, waarin de dichter 

Le Roy leeft tussen boeken, tussen 

schilderijen, etsen en litho's. Al die 

dingen maken hem zichtbaar gelukkig. 

Gelukkig maar niet zelfgenoegzaam. 

Want Pol Le Roy blijft helemaal revolte. 

Een vitaliteit die je met één woord in 

hem opsteekt 

Severen zei dat 't diende aangezien als 
'n dubbele verdienste. In de paar bun
dels die na de publicatie van 1941 volg
den was het element surrealisme niet 
meer zo opvallend : de Vlaamse proble
matiek en de oorlogsomstandigheden 
brachten andere inzichten met zich mee. 

de repressie legde de dichter le roy 
het zwijgen op ? 

Na de oorlog schreef ik praktisch on
onderbroken poëzie. Pas in 1952 kon het 
beste werk uit al die jaren verschijnen : 
Lucifer, Geboorte van de poëzie, Niet 
voor Bonifatius. Vooral in laatsgenoemd 
werk werd ik opnieuw de surrealist. In 
1954 publiceerde ik « Regina ». Dit werk 
was al voor 1952 geschreven en even
zeer als door mijn surrealistische in
zichten door de oorlogsweeën bepaald. 
Wat de oorlog betreft : ik heb nooit 
poëzie met propaganda-inslag geschre
ven, ondanks het feit dat men dergelij
ke poëzie toen direkt geëngageerd 

noemde. Voor mij stond het vast dat 
dergelijke poëzie in tegenstrijd is met 
het wezen van de poëzie zelf. 

je eerste en « afgeschreven » 

werk kende meerdere drukken... 

Jamaar, ik was erg populair, weet je ! 
Vooral onder de studenten. Ik hield ook 
vaak lezingen. Maar al die populariteit 
dankte ik aan... de titel van mijn bun
del : De zalige roede. 

je hebt een kommerciële 
opleiding gehad ? 

Ik deed handelswetenschappen en kon-
sulaire wetenschappen in Leuven. Na 
twee akademiejaren stopte ik ermee. Ik 
werd leraar Latijn in een klooster. 
Daarna was ik drie jaar lang boekhou
der. In 1930 ging ik definitief in de po
litiek. Als vrijgestelde van het arrondis
sement Oudenaarde-Ronse. Reeds van 
mijn studentenjaren af was ik Vlaams

nationalist. Toen het Verdinaso werd 
opgericht sloot ik erbij aan. Ik had 
voordien al kontakten gehad met Van 
Severen. Ik bleef bij de beweging tot 
en met de ontbinding. Nadien werd het 
De Vlag. 
De politiek was me liever dan een kom
merciële loopbaan en mijn universitaire 
opleiding had ikzelf niet gekozen. Ik 
wilde advokaat worden of germanist. 
Maar de prefect van het Klein Semina
rie te Mechelen, graaf Philippe de Ri-
bocourt, kwam bij mijn ouders en zei 
dat het beroep van germanist geen 
goede zaak was ( minderwaardige be
zoldigingen en anderzijds hoge uitgaven 
voor lektuur, naslagwerken enz. ) en 
dat er ook hopeloos veel advokaten wa
ren. Wij hadden het thuis niet erg breed 
en de optie op een goede baan haalde 
het. Tenslotte was het zo dat na Wereld
oorlog I de vraag naar kommercieel 
geschoolden erg groot was. Maar die 
studie, me voorgeschoteld door de baron 
als een mooi kompromis van rechtswe
tenschappen en talen, ontgoochelde 
mij diep : L'Allemand commercial, Mit 
diesem die habe ich Ehre enz... Brr. Om 
tegen de muren op te lopen. Moet je daar 
bij weten dat ik helemaal geen studax 
was en dat ik me graag liet inpalmen 
door 't studententoneel, 't KVHV, de re-
daktie van « Ons Leven », studentikoze 
manifestaties hier en daar. Op een be
paald ogenblik haalde ik me zelfs een 
tijdelijke uitwijzing op de hals. 

je bent hingenaar: 

klein-brabant en de schelde... 

Een streek van water en bossen ! In 
mijn jeugdjaren nog de rust zelve. Er 
was geen tram, er was geen bus, geen 
trein. Niks. Pas na de Eerste Wereld
oorlog zag ik er de eerste auto. Een heel 
zeldzame verschijning toen. Wij gooi
den onze klak onder de wielen van die 
auto : een klak waarover de eerste 
auto gereden had, dat was haast een 
souvenir. Mijn streek was een streek 
van droom en inkeer, een landschap dat 
de verbeelding voedde. De Schelde lag 
vlak bij ons huis, je liep erheen door
heen bossen en langs wielen ( vijvers 
en putten die blijven na een overstro-
tiiing ). Ik moet toen al dichterlijk 
voorbestemd geweest zijn. Maar ik wist 
het niet, ik besefte het eigenlijk pas 
toen men op het Klein Seminarie te 
Mechelen die gevoelens stukmaakte. 
Daar op dat Klein Seminarie was ik de 
rebel die ik altijd gebleven ben Ik 
kocht en las wat ons streng verboden 
werd : Baudelaire bijvoorbeeld. Baude
laire ( Les Fleurs du Mal ) heeft mij 
gedetermineerd... in de richting van de 
poëzie. Nadien las ik Wies Moens en 
Van Ostayens « Bezette stad ». Ik las 
dus die dichters, ik beleefde een mis
lukte liefde, de poëzie kwam in mii los. 
Omstreeks 1922-23 ontdekte ik « Les 
Illuminations » van Rimbaud. Ik liep 
als een gek met die Rimbaud langs de 
Scheldedijken, ik begreep het niet he
lemaal, maar de magie van het woord 
overweldigde mij en zou mij nooit meer 
loslaten. In 1925 kwam ook Breton als 
het ware in mijn leven. Ik had intussen 
mijn eerste gedichten geschreven en 
met Breton dook ik volop in het surrea
lisme. Breton ontwikkelde een echte 
poëtica in zijn gedichten en in zijn ge
schriften. Ik wijs hier vooral op zijn 
« Le Poison soluble », een grootse bun
del zogenaamde automatische geschrif
ten. 

je eerste bundel toont nochtans vooral 

de invloed van wies moens 

en andere expressionisten ? 

Ja. r.Iaar, nadien was ik tien jaar lang 
aan het experiment toe. Die eerste bun
del had ik voor mezelf reeds geschre
ven. Ik ging nu bewust surrealistisch 
schrijven. Een eigen richting zoekend 
kwam ik eigenlijk tot een neo-roman-
tisme dat surrealistisch bedongen was. 
In 1941 pas zou ik deze gedichten publi
ceren Ik deed het als het ware op bevel 
van Van Severen. Ik was sinds jaren 
politiek geëngageerd en ik achtte poli
tiek en poëzie onverenigbaar. Tot Van 

pol le roy: 
van severen en ook verschaeve 

hebben je beïnvloed.. 

Van Severen heeft me geestelijk gewel
dig beïnvloed. Die levenshouding en die 
wereldbeschouwing... Van Severen is in 
mijn ogen een der grootste figuren van 

een schoon mens is bij definitie een 

onze tijd. Hij was een aristokraat van 
de geest. Het Verdinaso was een har
de school. Lang niet iedereen « slaagde » 
er. Vlak na de wereldoorlog hoorde ik 
de huidige CVP-PSC-voorzitter verkla
ren : « Op elke plaats, in elke levens
omstandigheid merk je, op wie Van 
Severen de stempel van zijn persoon
lijkheid heeft gedrukt. » 
Ook Verschaeve's invloed onderging ik. 
Zij het in mindere mate nochtans. In 
Verschaeve werd ik vooral geboeid door 
de mytische geest. Verschaeve en Van 
Severen hadden absoluut verschillende 
politieke opvattingen. Van Severen had 
een zeer realistische kijk op de politiek. 
En anderzijds had iemand als ik toch 
ook wat aan een Verschaeve. Verschae
ve heeft me levensbeschouwlijk beïn
vloed, echter niet poëtisch ' 

einde 1970 publiceerde « vrij neder-

land » kolommen minachting tegenover 

jou. men struikelde over de erkenning 

die je vooral vandaag geniet, men 

struikelde zelfs over het feit dat men 

je vierde toen je 65 werd. hoe heb je 

hierop gereageerd ? 

Toen mijn vrienden mij die artikelen 
toonden, dacht ik « zal ik hierop ant
woorden, ja of neen? ? ». Eerst wou ik 
schrijven dat men tenvolle het recht 
had mijn politieke overtuiging en mijn 
politieke daden te bekritizeren, maar 
dat men er eerlijkheidshalve moest bij 
vermelden in -welke kontekst dat alle
maal gebeurde en hoeveel mensen toen 
door mij werden geholpen. 
Tenslotte dacht ik : het koelt wel zon
der blazen. Ik schreef geen brief terug, 
ik dacht, die jonge man die het artikel 
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13 
heeft gesteld is misschien te goeder 
t rouw, hij is nog veel te jong om iets 
ervan meegemaakt te hebben en hoe is 
hij voorgelicht ? 

hoe beschrijft pol Ie roy 
de surrealistische poëzie van vandaag ? 

Mijn antwoord hierop moet beginnen 
me t het vermelden van een opvallende 
publikat ie : « Le journal des poëtes », 
een recent nummer gewijd aan « Le 
surrealisme en Belgique ». Welnu, dit 
« surrealisme en Belgique » is voor de 
samenstellers natuurl i jk alleen fransta-
lige poëzie. Wat in Vlaanderen gebeurt 
weten zij niet. Er is nochtans Vlaamse 
surrealistische poëzie, er zijn ook be
langrijke bijdragen erover verschenen 
hier. Dat dit alles over het hoofd gezien 
wordt is een beschamende toestand. En 
onafgezien daarvan, het surrealisme-
n u m m e r is op zichzelf een beschamende 
zaak : banaal, soms kinderachtig en 
soms vulgair, vaak pure na-aperij van 
Breton, in zijn geheel tegelijk petiete
r ig en verwaand. Nochtans bood het 
werk van sommige Vlamingen surrealis
tische stof : Claus, Gils en in zekere zin 
ook Leopold M. Van den Brande. 

vind j i j je eigen poëzie 
echt surrealistisch ? 

Neen. Ik heb altijd een zekere afstand 
bewaard tegenover het surrealisme. 
Want in se ben ik een religieus inge
steld mens en het surrealisme heeft die 
instelling heftig bevochten. Tenminste 
in de zogenaamde « officiële » manifes
ten. Wij zien hoe bijvoorbeeld Breton 
van meet af kontakt zocht met een 
Guénon, met een Flamel. Wellicht was 
die anti-religieuze instelling uitsluitend 
een manier om naar buiten te t reden. 

van mezelf ; als je van de poëzie houdt, 
moet je ook van de poëten houden, 
vooral van de jongere omdat die het het 
ergst nodig hebben. Nieuwe dichters 
aan bod te zien komen is tegelijk een 
betrachting en een vreugde. Als je in 
iemand « iets ziet », moet je helpen ge
stalte eraan te geven. Waarom altijd 
maar zitten kankeren over wat in het 
werk van een jonge dichter ontbreekt ? 
Slechts heel zelden maar steekt een vol
maakte het hoofd op. Ik durf beweren 
dat je elke debutant als je dat werke
lijk wil naar de bewaarklas van de li
te ra tuur kan sturen. Maar dan ver
moordt je meteen vele talenten. Het is 
ook mijn ervaring dat debutanten zo
veel zinderende beeldspraak ten toon 
spreiden, beeldspraak waarmee zij 
vaak de klassiekers overstijgen. De 
klassiekers moeten het meestal van hun 
geweldige taairi jkdom hebben. Ik herin
ner mij l 'abbé Brémond die uit Racine 
een zogenaamd eeuwig vers aanhaalde. 
Waarop ik onmiddellijk aanmerk : goed, 
maar hoeveel dergelijke verzen zal je 
ontdekken onder de tienduizenden die 
door Racine werden gepleegd ? Terwijl 
ik in bijna elke debutant een of meer 
grote momenten kan aanduiden. 

Nog een andere reden is een persoon
lijke en minder prett ige ervaring, een 
soort schuld waarvan ik mij nooit hele
maal heb kunnen bevrijden. Iemand die 
gedurende een oorlog enorm leed had 
moeten verwerken - hij had op tragische 
wijze zijn vrouw, zijn kinderen en zijn 
materieel bezit verloren — schreef on
der die aandrang een bundel die hij mij 
voor beoordeling bezorgde. Die bundel 
was in mijn ogen zo oerversleten, zo 
kathechismusachtig braaf dat ik meende 
die man hard te moeten terechtwijzen. 
Toen mijn mokerslagen gepubliceerd 
werden schrok ik van wat ik had ge
daan. Kijk, ik heb in mijn leven altijd 

talentvol, maar al bij al hebben zij ons 
veel goede poëzie gebracht. Tegenover 
deze mensen ontstond een reaktie in 
twee richtingen : de spatiale, konkrete 
poëzie en de nieuw-realistische poëzie. 
De konkrete pëzie wil ander j discipli
nes met de poëzie fusioneren. Zij willen 
uiteindelijk bereiken dat de mensen 
door zekere schokeffecten ( b.v. grafi
sche voorstelling ) de poëzie ervaren. Ik 
stel alleen maar vast dat genoemde 
dichters meteen over hun hoogtepunt 
heen waren. Tenminste wat de woord-
poëzie betreft. Poëzie kan men overal 
ontdekken : in schilderijen, in de mu
ziek, gewoon in alles. Maar als wij over 
poëzie en over poëten spreken bedoelen 
wij woordpoëzie. Het woord is een on
uitputtelijk arsenaal, terwijl al de voor
handen zijnde « konkrete » middelen 
vlug uitgeprobeerd zijn. Wil men de 
poëzie laten overleven, dat moet men 
het woord laten primeren. 
De nieuw-realistische poëzie is naar 
mijn mening geen gelukkige reaktie ge
worden. Met licht voorbehoud voor het 
Hollands nieuw-realisme van Buddingh' 
en Verhaegen. De direkte notering van 
het dagelijks gebeuren blijkt het wezen
lijke van de poëzie absoluut te missen : 
de bevrijding van de mens naar het 
geestelijke toe. Toen het nieuw-realisme 
met enkele jaren vertraging in Vlaan
deren aan bod kwam, werd het bewijs 
hiervan geleverd. Van allen die zich in 
Vlaanderen nieuw-realist noemen is al
leen Roland Jooris opvallend in de goe
de zin van het woord. 

en daniel van ryssel, 
gerd segers, jan vanriet ? 

Van Ryssel schrijft steengoede gedich
ten. Toen ik zijn laatste bundel las, heb 
ik een groot vraagteken geplaatst achter 
zij « nieuw-realist zijn ». En wat merk 

je verder ? Bij Gerd Segers valt nieuw-
realisme samen met een zekere beperkt
heid als dichter. En Jan Vanriet is vrij 
sterk geëngageerd en stijgt boven de 
blote notering uit. Al kent hij Ausch
witz en Birkenau alleen « van horen 
zeggen », hij bereikt met die thematiek 
hoogtepunten in zijn poëzie. Tot de om
geving van die mensen horen nog een 
een heel stel andere goede dichters die 
zeker geen nieuw-realisten zijn. Ik vind 
het jammer dat men vandaag min of 
meer tot die « omgeving » moet beho
ren, wil men als jonge dichter een kans 
krijgen eens op het ereschavotje te gaan 
staan. 

zijn m] nog modern ais v/ij de roman
tiek niet met luide trom verloochenen, 
pol? 

De romantiek is de mens zelf. Dat uit
schakelen is de mens zelf uitschakelen. 
Wij mogen toch geen robotten worden ? 
Spreken over te verwaterd , te senti
menteel en op die manier de zuivere 
romantische instelling willen treffen, 
aanvaard ik niet als ernstig. 

tegenover konkrete poëzie en nieuw-
realisme tekent zich een reaktie af 
vanwege wie geloven in de ware, zui
vere poëzie ? 

Die reaktie krijgt werkelijk gestalte. 
Sommige jongerentijdschriften doen 
flink mee. Dat is een goede zaak. Ik ge
loof dat die reaktie het tenslotte zal ha
len. Zuiver poëtische beleving is een 
der grootste momenten in ons mens zijn. 
Het loont dus de moeite daarvoor te 
strijden. 

fransjos verdoodt. 

m goed mens! 

Voor de leitmotieven van 't surrealisme 
ben ik helemaal gewonnen : vrijheid, 
liefde, poëzie als openbare kracht. Een 
en ander deden mij een eigen weg kie
zen. Mijn bundel « Lava » is echt sur
realistisch, enkele van mijn andere 
bundels zijn het slechts gedeeltelijk. 
Toen ik het hevigst om mijn geestelijk 
evenwicht moest vechten, was ik het 
ergst surrealistisch. 

je revolteert in je werk ? 

Bepaalde kerkelijke dogma's, maat
schappij-normen hebben mij altijd voor 
het hoofd gestoten. Ik hou van de liefde, 
van het uitvieren ( niet botvieren ) van 
de vrijheid, maar revolte om de revolte 
schuw ik. Poëzie is voor mij een daad 
van bevrijding. De dichter openbaart 
zich zelf en meteen ook de mens in het 
algemeen. Intussen moet hij steeds ho
gerop willen, zo zuiver mogelijk naar de 
geest leren leven. In die zin heb ik 
zelfs de wanhoop als bevrijdend aange
zien, op voorwaarde dat je niet begeeft, 
da t je jezelf niet verliest. Ik zeg aan de 
jonge mensen van vandaag voortdurend, 
dat de weg van het defaitisme een ver
keerde weg is. 

je hebt een bijzonder vertrouwen in 
jonge en/of nieuwe dichters, velen 
onder hen trekken zich aan die vriend
schap en aan dat vertrouwen op. 
dat ergert sommigen, zij verwijten je 
dat je mordicus bij eenieder pozitieve 
zaken wil ontdekken. 

Dat is een zeer doordachte stell ingname 
vanwege mij . Aanvankelijk lagen die 
kaarten anders maar tenslotte vond ik 

het hoofd rechtop gehouden, wroeging 
om het verleden heb ik nooit gehad, 
maar toen... toen wel ! Ik zei mezelf : 
dat nooit meer ! Ook als poëtisch ver
mogen afwezig is moet je de eerlijke ge
voelens, het kloppend har t van de mens 
achter het woord kunnen respekteren 
en dat respekt kunnen uitschrijven ook. 

als ik je zou vragen de poëzie 
van vandaag in Vlaanderen 
te inventariëren. 

Ik zou het doen, maar het is geen mak 
keiijk taak. Misschien kan ik beginnei 
met de vaststelling dat er geen «ismen; 
meer bestaan, of dat men liefst niet ove: 
ze praat : om de haverklap duiken e: 
nieuwe op zonder dat de vorige gedu 
rende een aanvaardbare tijdspanne kon 
den handhaven wat men erin wou ste 
ken. Als ik toch poog te inventariën 
noem ik eerst de zogenaamde randge 
vallen, de mensen die nog klassiel 
schrijven. Meerdere van hen zijn reed; 
aan een zeker modernisme toe, zowel 
wat woordkeuze als thematiek betreft 
Er zijn er die zich tot dit formeel klas 
sieke schrijven aangetrokken voelen, il 
zou het hen nooit ontraden. Wel weel 
ik dat velen van daaruit een zelfverze
kerde s tap naar nieuwere inzichten 
zullen zetten. Tenslotte is het belang
rijkste schoonheid te scheppen. Opvoe
den en aanzetten tot schoonheid kan 
men nooit genoeg. Schone mensen zijn 
per definitie goede mensen. 
Na die eerste groep zie ik een tweede 
groep : de bewust modernistisch schrij
venden. In hun poëzie ontdekt men ele
menten die horen tot post-expressionis-
me, het para-surrealisme, het direkte 
surrealisme en andere grote stromingen 
van onze tijd. Niet allen onder hen zijn 
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buweiijksboekje 

Ingevolge de laatste actie 
van de Mechelse pluralis
tische groep heeft senator 
Wim Jorissen aan de minis
ter van Justi t ie de parlemen
taire vraag gesteld of het 
waar is dat de personen ge
huwd voor 1958 nog steeds 
in het bezit zijn van een hu-
welijksboekje, waarvan de 
tekst in tegenspraak is met 
de wet van 30 april 1958. 
Door deze wet werd de ge
hoorzaamheid van de vrouw 
aan de man officieel afge
schaft. Minister Vranckx 
heeft geantwoord dat alle 
vrouwen die het verlangen 
een dubbel bekomen kunnen 
van het huwelijksboekje met 
daarin de wetsbepalingen in 
zwang op het ogenblik van 
aflevering van het doku-
ment. 

Het oude boekje mag dus 
gerust v e r w e z e n worden 
naar het museum voor folk
lore. 

Dit laatste komt natuurlijk 
niet van de minister ! 

haar 

neo-nazis 

De morgen voor de Borms-
hulde te Merksem zou één 
van de radiostations van Ne
derland een bericht omge
roepen hebben, dat in essen
tie op het volgende neer
komt : « Stichting van neo
nazipartij in België. Hulde 
wordt gebracht aan de groot
ste verrader die België ooit 
gekend heeft, nl. dr. Borms. 
Een toppunt is dat de burge
meester van Merksem zijn 
steun verleent door een hui
depark ter beschikking te 
stellen ». 

Wij denken dat de verant
woordelijken voor dit krank
zinnige bericht niet ver te 
zoeken zijn. Is dit soms geen 
bevestiging van ons artikel 
« Vlaanderen en het buiten
land ? ». 

vrouw en koe 

De Nederlandse pacifis-
tisch-socialistische partij ge
bruikte als verkiezmgsaf-
fiche een foto van een koe 
met een naakt meisje er 
voor. De Vereniging voor 
Vrouwenbelangen, die de 
lijsttrekker als spreker had 
uitgenodigd, vond dit meer 
dan beledigend en klaagde 
terecht het feit aan dat het 
lichaam van de vrouw «voor 
propagandadoeleinden en 
verkiezingsstunten w e r d 
misbruikt ». 

Een van de leden van de 
vereniging stelde voor — om 
de rollen eens om te keren 
— een blote man met een 
stier op een affiche af te 
drukken 

Voer ons met gelaten ! 

anti-sex-pil 

Een Duits tijdschrift stelt 
voor een anti-sex-pil op de 
markt te brengen, omdat de 
liefde oorzaak zou zijn van 
alle mogelijke ellendige kwa
len en ongelukken die vooral 
de man treffen. 

Hoeveel jonge mannen 

De b loemen van zondag ve rwe lken , de « goede be
doel ing » b l i j f t . 

zijn al niet van een trap of 
ladder gevallen bij het bin
nensluipen van de kamer 
van hun geliefde ? Blauwe 
ogen en uitgeklopte tanden 
bij rivalen zijn met meer te 
tellen. Over de verkoudhe
den, opgedaan door in tij en 
ontij te wachten op de uit
verkorene, spreken wij niet 
eens. Dat mannen de gekste 
dingen doen in vlagen van 
jaloersheid weet iedereen. 
Hoeveel verkeersongevallen 
zijn er veroorzaakt door au
tobestuurders die naar vrou
wenbenen kijken in plaats 
van afstand te bewaren ? 

Anderzijds, zo vervolgt het 
Duitse tijdschrift, zou de pil 
verhoogde bloeddruk met 
zich kunnen brengen en 
tandbederf en longaandoe
ningen. Dus kunnen wij het 
eigenlijk nog het best bij het 
oude houden, zucht Wolfram 
Siebeck tot slot van zijn ar
tikel. 

waaauvs^ ! 

Volgens een plaatselijke 
krant zijn de Nederlanders 
koortsachtig op zoek naar 
een ander woord voor « hot 
pants ». De meest voor de 
hand liggende benaming was 
de rechtstreekse vertaling, 
nl « warme broekjes » De 
krant voegde er volgende 
spitsvondigheden aan toe ; 
jonkiepronkie. globetrotter-
tje, emancipaties, vijgeblad 
'71, broek van niks, vreemd-
gaandertje. pikantbroekje, 
janziedaareens. 

Wij vervolledigen met bo-
ven.staande « waaauw » en 
het grappige Zuid-Afrikaan-
se « amperbroekie ». 

verpleegkunde 

Uitspraak van Karl-Heintz 
Juntzen, Duits senator uit 
Bremen : « De duur van het 
verblijf van mannelijke pa
tiënten in onze ziekenhuizen 
staat m rechtstreekse ver
houding tot de gemiddelde 
leeftijd van het vrouwelijk 
verplegend personeel ». 

Kommentaar overbodig I 

eigentijdse non 

Zuster Cornelia, 41 jaar, 
van de Orde der Goddelijke 
Voorzienigheid, werkt sedert 
een jaar bij de politie van 
Pontoon Beach in de Ame
rikaanse staat Illinois. Deze 
« Bruid des Heren » gaat op 
patrouille m nonnenkledij, 
pistool aan de gordel, poli-
t iekenteken en kruis op de 
kraag. Zuster Cornelia, die 
tocht tot majoor gebracht 
het tijdens de Korea-veld-
heeft bij de USA-lucht
macht, beheerst judo en ka
rate Voor een paar jaar 
werd zij overvallen door 
twee struikrovers Sindsdien 
dagtekent haar besluit de 
politie te helpen 

Wij zouden het niet graag 
aan de stok krijgen met Zus
ter Cornelia ! 

betreurenswaardige 
mislukking 

Vijftien jaren strijd tegen 
de waterbezoedehng in de 
Verenigde Staten zijn uitge
lopen op een « betreurens
waardige mislukking ». Dit 

beweert de bekende advo-
Kaat Ralph Nader, voorzit
ter van een studiecommissie. 

Deze commissie heeft na 
anderhalf jaar opzoekingen 
een verslag gepubliceerd, 
waar in bevestigd wordt dat 
de 3 mil jard dollars — se
dert 1956 door de federale 
regering ter beschikking ge
steld — niet in staat ge
weest zijn de bezoedeling 
van belangrijke stromen ook 
maar in enige mate te ver
minderen. 

Vooral op het gebied van 
industriële bezoedeling is de 
mislukking het grootste, 
meent het verslag. De ver
antwoordelijken zijn zowel 
de industriëlen als de fede
rale en plaatselijke instan
ties. Eén enkele Amerikaan
se gemeente werd voor het 
gerecht gedaagd — zoals de 
wet op de waterbezoedeling 
het toelaat — maar geen en
kele nijveraar is ooit ver
volgd geweest. 

Het verslag vermeldt ver
der dat de uitgaven van de 
industriëlen voornamelijk te
rugslaan op de publiciteit. 
Voor het jaar 1969 werd 
slechts 0,2 % van de bruto 
inkomsten besteed aan de 
strijd tegen de lucht- en wa-
terbevuiling. 

Voor het overige gaat alles 
goed en stikken de kinderen 
in de stad ! 

guillotine 

In de « Figaro » houdt Do
minique Auclères een plei
dooi voor de afschaffing van 
de doodstraf. Zij is zeer te
leurgesteld dat slechts een 
kleine meerderheid — nau
welijks 58 % van de Fran
sen — zich uitspreekt tegen 
de doodstraf. Zij ziet met de 
minste menselijkheid in het 
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mes en vraagt zich af of een 
beschaving — die n a a m 
waardig — geloven kan dat 
de cel, waar de beul bij da
geraad zijn slachtoffer halen 
komt, een oord van berouw 
zou zijn. Zullen de nabe
staanden van de slachtoffers 
van de moordenaar getroost 
zijn door de dood van diege
ne die zelf doodde ? 

Mannen vermoorden el
kaar in afschuwelijke en on
gerechtvaardigde oorlogen. 
Massamoorden gaan voort 
in naam van vrijheid of in 
naam van een of andere ab
surde en voorbijgestreefde 
ideologie. 

Aan die dingen een einde 
maken zou de schoonste taak 
van de mens zijn, indien hij 
er ooit zou toe komen. Het 
meest onaanvaardbare blijft 
nochtans, aldus Dominique 
Auclères, het ter dood bren
gen van een mens in naam 
van de gerechtigheid. 

En zij vervolgt : Welke ge
rechtigheid ? Die van de 
mensen ? 

politiek en liefde 

De republikeinse president 
Nixon zou aan zijn raadge
ver in buitenlandse politiek, 
Henry Kissinger, dringend 
gevraagd hebben een einde 
te stellen aan zijn flirt met 
de 33-jarige tv-ster Marlo 
Thomas. Deze toneelspeel
ster die jonggezel Kissinger 
« ernstige bedoelingen »toe
schrijft, behoort tot de de
mocratische parti j en stortte 
onlangs zeer demonstratief 
1000 dollars voor een anti-
Vietnamoorlogsfonds. 

hilda u. 

kommuniezieltjes 
Gegroet jullie, opgepoetste gezichtjes, witgewassen ziel
tjes die in blanke gewaden, met opgeblonken levens
vreugde kerkewaar ts zijn gegaan ! Die mei-zondag zal 
jullie als een zonnig afscheid van jullie kinderjaren zijn, 
zoiets als een plechtige finale van die onbezorgde ouver
ture die de kinderti jd voor het mensenleven is. Er waren 
bloemen, witte uiteraard, en gelukwensen van de familie. 
Gegroet, trotse ouders, vaders in het nieuwe-pak-met-
de-grotere-streepjes dan twee jaar geleden, moeders in 
de nieuwe jurk, korter dan voor een paar maanden en 
duurder ook, want de beeteewee kwam ergens tussen. 
Jullie beseffen plots dat Ansje misschien binnen de drie 
jaar met een vaste vriend naar huis komt en dat Bart 
ernstig moet studeren. Dat is echter later zorg ; nu snui
ven jullie de wierookgeuren op als was het een duur par
fum en straks gaan jullie aan de feestdis zitten, m a a r 
veel zullen jullie niet eten, want tante Mies zal je teveel 
moeten vertellen over haar meisje en oom Karel over zijn 
voetbalploeg. 
Gegroet vrolijke familieleden, jullie hebben maanden 
telefoongesprekken gewisseld over het thema : wat ko
pen we de kommunikanten ? En jullie hebben een be
hoorlijke financiële inspanning geleverd : grootmoeder 
het kruisje, grootvader het horloge, en dan dat ruim-
verklarend woordenboek, en daar die ècht-lederen 
schrijf map, en natuurl i jk ontbreekt die dure vulpen niet 
en een reistas evenmin en leuke nicht Kristien kocht 
z o n dom ontzettend duur plusje-beest voor de kamer , 
maar het feestkind was daar het blijst mee. 
Gegroet, koks en koksmaats, jullie hebben prachtige wit
te leesttafels geleverd : het voorgerecht was een feeëriek 
kreeftschouwspel, de soep was velouté geworden, de 
aardappelen « pommes » en het vlees gemarineerd, ge
prepareerd, gekruid en versierd als een schotel voor de 
tafel van een zonnekoning. En het dessert : een reuze-
ijstaart tot vreugde vooral van de kinderen, want de vol
wassenen hadden een zware maag en een dubbele tong 
van het aperitief, de Riesling, de champagne, de bour
gogne, de cognac 
Gegroet, Vlaanderen van de kommuniezieltjes : de ker
ken geurden naar anjers en weerklonken van de vrome 
gezangen, de families pronkten met hun voor de dag 
eklatante eensgezindheid en materiële welvaart, de res
taurants ruimden de resten van zovele feestmaaltijden 
weg. Morgen preken de pastoors weer over broederli jk 
delen, kijken de vaders naar teeveevoetbal, zeuren de 
kinderen over de eksamens en piekert moeder over de 
vakantie die nog moet uitgestippeld, georganiseerd en 
betaald, betaald. . 

huguette d.b. 
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leven wij in een welvaartstaat ? 

Ongenuanceerd kunnen we stellen dat 
er in onze welvaartmaatschappii drie 
groepen ziin : de topklasse, de midden
groep en de minderbedeelden of verge
ten groepen. De spreiding of betere ver
deling van de goederen is dus nog niet 
verwezenlijkt. 

Mag welvaart zo maar kritiekloos 
worden aangemoedigd ? Welvaart die 
voor vele mensen maar te bereiken is 
ten koste van al te grote inspanningen, 
ten koste van hogere waarden op fami
liaal, sociaal en cultureel plan, ten koste 
van individuele gezondheid en leefmi
lieu gezondheid ? 

Het streven naar die welvaart, neemt 
ons zo in beslag dat wij eenvoudig ver
geten te « leven ». 
Maandag 17 mei om 20ulO. 

het eenzame kind 

Deze sociale film van Maurice Pialat 
werd in 1968 gedraaid en door de Fran
se filmcritici eenparig een uitzonderlijk, 
diepmenselijk en van alle pathos en 
valse gevoeligheid ontdaan werk ge
noemd. Het gaat hierin om een alle
daags probleem : dat van verlaten kin
deren die worden toevertrouwd aan de 
openbare onderstand. 

Pialat heeft het probleem waarover 
rijn film handelt eerst terdege bestu
deerd. Daarom koos hij ook geen be
roepsacteurs voor de vertolking, maar 
mensen die zelf een gelijkaardige erva
ring achter de rug hadden : het echt
paar Marie-Louise en René Thierry. De 
film werd opgenomen in het desolate 
noorden van Frankrijk, waar ook in 
werkelijkheid verlaten kinderen van 
de Parijse banlieue ondergebracht wor
den, meestal in mijnwerkersgezinnen. 
Dinsdag 18 mei om 20u40 

magasien 
Dit kritisch-satirisch programma sluit 

nauw aan bij de actuliteit. De hele ru
briek wordt volledig opgevat als een 
soort nieuwsuitzending, maar dan beke
ken door een kritisch-satirische bril. 
Zulks is mogelijk geworden o.m. door 
het feit dat de zendtijd is teruggebracht 
tot een half uur. Het geheel bestaat uit 
sketchen, liedjes en quickies. 
Woensdag 19 mei om 22a05 

de goedtreic 

Documentaire over het marginale 
Zuid-Afrika. De Zuidafrikaanse goud
mijnen leveren een belangrijke bijdra
ge tot de verbazingswekkende industri
ële ontwikkeling welke Zuid-Afrika de 
laatste jaren te zien heeft gegeven. 

Maar die enorme expansie is niet moge
lijk zonder de toevloed van zwarte ar
beidskrachten uit de omringende Afri
kaanse landen : Beetsjoeanaland, Mala
wi en Lesotho. Wettelijk en onwettelijk 
komen zij met duizenden af op de schit
tering van het goud. Een document over 
een kant van de Zuidafrikaanse maat
schappij die zelden aan bod is gekomen. 
Vrijdag 21 mei om 20ul0 

ieder om beurt... 

...is blijkbaar niet te veel, denkt men 
bij de Vlaamse tv, en nadat de rooie 
broeders op de allereerste meidag in de 
programma's aan hun trekken komen, 
wordt nu hemelvaartsdag 20 mei, in het 
teken van Rerum Novarum geplaatst. 

Eerst is er een massaal spel uit het 
Antwerpse sportpaleis. Volgens de ini
tiatiefnemers gaat het hier om meer 
dan een spel. De inrichters willen na
melijk ook aandacht besteden aan een 
kritische benadering van eigentijdse 
gegeven. Tevens wil men de oplossing 
suggereren die de kristelijke arbeiders
beweging aan de problemen van van
daag wil geven. 

Tussen de vele medewerkers zitten 
Ann Christy, Miei Cools en Jef Burm. 
Plus de Elegasten. 

De hoofdbrok van de avond wordt 
evenwel het tv-spel « Rebel in soutane » 
van Rudolf Henz en Florian Kalbeck, 
Onderwerp van dit spel is het leven, 
de strijd en de opvattingen van de re
volutionaire Columbiaanse priester Ca-
milo Torres, ex-student aan de Leuvense 
universiteit. In februari '66 werd Torres 
tijdens een treffen tussen partizanen en 
legergroepen gegrepen en gefusilleerd. 
Amper een maand voordien had hij in 
zijn «Proklamatie aan de Columbianen» 
bekend gemaakt dat hij de revolutionai
re strijd van zijn verdrukte volksgeno
ten met de wapens zou helpen beslech
ten. 

Het tv-spel « Rebel in soutane » is 
een gedramatiseerde versie, gebaseerd 
op autentieke dokumenten. In een regie 
van Yvonne Lex speelt Jef Demedts 
de hoofdrol. 

Terloops : op het feest van Rerum 
Novarum is de politieke tribune op de 
Vlaamse tv voorbehouden aan de P W . 
Hoe het kan verkeren. 

dolcument 

Voor wie van het popgenre houdt is 
er zaterdagavond 15 mei op Nederland 
2 een zeer belangrijke uitzending. On
der de titel « Ladies and Gentlemen... 
The Rolling Stones » worden enkele op
namen vertoond die geschoten werden 
tijdens het allereerste Stonesoptreden 
dat in '63 in de Londense Marqueeklub 
plaats had. Nu Mick Jagger en zijn vier 
muzikale spitsbroeders besloten hebben 
Albion te ontvluchten en zich in het 
zonnige Saint-Tropez aan minder ver
moeiende aktiviteiten over te geven, is 
deze uitzending een uniek dokument. 
Kenners zullen kunnen vergelijken 
welke lange weg de Stones in een tijds
spanne van acht jaar hebben afgelegd. 

De Vlaamse tv heeft blijkbaar The 
Stones nog niet ontdekt. 

keromar 

Een jeugdfeuilleton is een raar ding. 
Wie als volwassene af en toe een afle
vering van Keromar bekijkt, begrijpt 
er geen moer van. Finroen en Loksber-
gen en Guldir en Opperbolt. Het taaltje 
lijkt nogal ingewikkeld. Toch schijnt 
dit vervolgverhaal bij de kinderen aan 
te slaan. Nu is het inderdaad zo dat elk 
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Wanneer wij vanavond om 20u.35 het muzikale portret van Lize Marke zullen 
zien zal zij voor ons geen verrassing zijn want Lize Marke is voor heelwat men
sen helemaal geen onbekende. Vaak heep zij haar Vlaamse geaardheid niet onder 
stoelen of banken gestoken. Graag kondigen wij dan ook deze tv-kennismaking 
met haar aan. Aan een Vlaams tv-blad zegde ze : « Vlamingen zijn niet chauve-
nistisch genoeg ». 

De show van vanavond brengt acht liedjes waaronder een potporrie waarin Lize 
het liedje van het festival in Napels brengt. De opnamen voor de show werden zo 
een beetje overal gemaakt waar de zangeres hetzij geboren werd of geruime tijd 
verbleef. Zo zullen we beelden zien van de school in Denderleeuw (Leeuwbrug) 
waar zij school liep, Aalst, Brussel en Gent, de opera, Sint Martens-Latem en 
natuurlijk ook Wemmei waar ze woont. 

Lize Marke heeft bewezen dat het niet waar is dat Vlaamse zangers in het buü 
tenland geen sukses kennen. Het voorbeeld van Kalinka en Lize Marke zijn een 
bewijs van deze stelling. En de trofees die zij in het buitenland haalden ondor-
strepen dit. Zaterdag 15 mei om 20u.35. 

nieuw begrip met handen en voeten 
vermeld wordt. Kinderen onthouden 
blijkbaar ook moeilijke namen als het 
verhaal zelf ze interesseert. Zo kennen 
wij een baasje van vier dat vloekt als 
een heuse Bolt. 

Toch wachten wij met spanning op 
het moment waarop de Vlaamse tv een 
jeugdfeuilleton zal maken waarin kin
deren de hoofdrol spelen. Is dat dan 
echt zo moeilijk ? 

dubliners 

Wie een subtiel staaltje wil van hoe 
buitenlanders hun volksmuziek op een 
natuurlijke manier aan de man brengen 
moet beslist maandagavond om halfze
ven afstemmen op Tienerklanken. Tij
dens fragmenten van een troebadoers-
avond die omroep Brabant in januari 
in de Leuvense stadsschouwburg orga
niseerde, krijgt u een optreden van 
« The Dubliners » Deze muzikale kna
pen zijn vijf baardige Ieren die telkens 
zij in Vlaanderen optreden zichzelf met 
een bekend patersbier volgieten. Voor 
de rest maken zij uitstekende muziek. 

moetjezienopbrtv 

Zaterdag 15 mei : 
13ul5 : Trefpunt, aktuliteit. 

Zondag 16 mei : 
21u05 : Melanie, show. 

Maandag 17 mei : 
20ul0 : Leven wij in een welvaarts

staat ? Dokumentaire. 
20u55 : De houtkoffer, tv-spel van 

Marga Minco. 

Dinsdag 18 mei : 
20u40 : Het eenzame kind, eerste 

voorstelling bij ons van deze 
merkwaardige film. 

Woensdag 19 mei : 
22u05 : Magesien, kritisoh-satirisch 

programma. 

Donderdag 20 mei : 
20u50 : Rebel in Soutane, tv-spel over 

Camilo Torres. 

Vrijdag 21 mei : 
20ul0 : De goudtrek, dokumentaire 

over Zuid-Afrika. 
21u55 • Appolon : staking en bezet

ting, film over een sociaal-
konflikt. 

Brouwerij 
MOORTCAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Aniwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 

Vlamingen, 
vraag GRATIS ADVIES 

voor uw hypotheek
leningen ( Ie en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met onsl 

een vtb-ekskluziviteit ! 

bijzondere jeugdreis naar amerika 

Wie kan deelnemen ? 
Studerenden van 16 tot 25 jaar. 

TWEE REIZEN 
14 juli tot 11 augustus 
22 tot 30 augustus. 

Doel 

Leerrijke vakantie in 't algemeen. Verblijf bi| 
een uitgekozen Amerikaans gezin, de beste 
manier om de werkelijke « American Way of 
Life » te leren kennen. 
Waarborgen 

— Rechtstreekse vliegtuigreis uit Zaventem 
naar Philadelphia ; 

— Per 30 deelnemers reist een VTB-mede-
werker mee ; 

— Een aantal Amerikaanse gezinnen worden 
vooraf door een afgevaardigde van de 
VTB-direktie bezocht. 

Aantrekkelijke prijs 
16 900 fr. per persoon. 

Begrepen in de reissom 
Vliegtuigreis, volledig pension bij een Ame
rikaans gezin, de VTB-reisleiding, alle taksen 
en fooien. 

VTB Sint Jacobsmarkt 45, 2000 Antwerpen 
tel. : 03/31.09 95. 
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gesprek met de kerk 

laat mij uitspreken, moeder 
In zijn roman « Laat mij uit

spreken, moeder » heeft Raf 
Van de Linde (nseudoniem 
van e.p. R. Van Hecke) de hui
dige situatie in de Kerk en 
vooral die van de pri^^ster op 
diepgaande wijze behandeld. 
Het probleem van het ceMbaat 
komt daarbij vooral in ^et licht 
te staan. Celibaat berekent : 
de staat van ongehuwd-zijn, en 
wanneer wij het woord gebrui
ken denken wij d'rekt aan de 
RK geestelijkheid, die de 
verplichting op zich irenomen 
heeft in deze staat te leven. 
Dat het celibaat geen essenti
eel bestanddeel van het pries
terschap is, wordt bewezen 
door de eerste eeuwen van het 
kristendom en toegesreven door 
de Kerk zelf. En wat het pasto
raal aspekt betreft : de pro
testantse dominee en de orto-
dokse pope kunnen huwen 
zonder dat dit aan hun priester
lijke staat of apostolaat af
breuk doet. In de R.K.-Kerk 
zijn de jongste jaren dan ook 
stemmen opgegaan om het ce
libaat af te schaffen. Voor- en 
tegenstanders hebben daarbij 
argumenten van religieuse, so
ciale, ekonomische en psycho
logische aard — en wij gaan 
die hier niet opsommen en uit
eenzetten, want dat zou meer 
dan één artikel vergen. 

Raf Van Linde heeft in zijn 
literair werk een belangrijke 
plaats voorbehouden aan de re
ligieuse problematiek. Een 
werk als «Vaarwel aan Ger
trude» dat hem literaire be
kendheid verschafte, maakte 
tevens ophef omwille van het 
behandelde onderwerp. Wa filo
sofische en teologische studies 
en na een licentiaat in politie
ke en sociale wetenschappen en 
een graduaat in koloniale we
tenschappen vertrok hij in 1957 
naar Kongo, werkte er zowel op 
buitenposten als op een cen-
trumpost in het bisdom Kami-
na en maakte er de « onafhan
kelijkheid » mee. Dit Kon^o-
verblijf gaf aanleiding tot ver
scheidene romans zoals «Die 
tijd is nu voorbij», « De Moe-
loeba Catteeuw », « Aas voor de 
leeuwen» — een aangrijpend 
verhaal over de Simba-terreur 
— «En toen werd alles anders» 
(een bundel Kongo-verhalen) 
en «De Weg is zo lang» : dit 
laatste, zijn jongste Kongo-
boek meer een neerslag van 
eigen ervaring met het koloni
satie-werk dan een roman. 

Deze Kongo-romans vormen 
een apart gedeelte van Raf Van 
de Lmdes literaire produktie, 
naast zijn essayistisch werk 
(o.m. over Streuvels) en zijn 
lektuur voor de jeugd. 

De klemtoon ligt bij Van de 
Linde echter op de religieuse 
problematiek. De moeder in de 
titel van zijn jongste roman 
« Laat mij uitspreken, moeder » 
is de Kerk en de zoon die tot 
haar spreekt is een jong pries
ter. 

De « fabel» van de roman is 
tamelijk eenvoudig en is 
slechts de aanleiding tot een 
reeks monologen en dialogen. 
Het kritisch betoog dezer ge
sprekken van de zoon tot de 
moeder, van de jonge priester 
met Michèle de Groot, onge
huwde joernaliste en oud-me-
destudente, en van de priester 
met haar vader klinkt vaak 
bitter maar deze bitterheid 
wordt getemperd en gewijd 

door een onwankelbaar geloof 
en een heilige ijver : «Nooit 
zal ik iemand met zoveel over
tuiging kunnen aanhangen als 
U ..» 

De kritiek die zich richt te
gen een aantal facetten van de 
kerk in het verleden en het he
den krijgt een konkrete en een 
aktualiteitswaarde in het leed 
en de tragiek van de priester 
en het meisje, die van mekaar 
houden. Zo wordt het gesprek 
van de zoon met de Moeder 
over het celibaat dan ook het 
kernstuk van deze roman — 
hoezeer ook de andere facetten 
aan bod komen : de opvoeding 
in de school en aan het semina
rie, verouderde geloofspraktij
ken enz. Illustratief bij deze 
kritiek wordt dan de eigen 
jeugdervaring en het gesprek 
met de oude de Groot, wiens 
zoon uit het seminarie gejaagd 
werd en die sneuvelde als huur
soldaat. In zijn kritische ijver 

onderwerpt het hoofdperson-
nage heel deze problematiek — 
zowel die van de krlstelijke 
pedagogie als die van een met 
bondieuserie en hagiografische 
folklore overdekt evangelisch 
geloof — aan zijn menselijke 
twijfels en vraagt de Kerk om 
uit een fundamentele dubbel
zinnigheid te treden, waar de 
moeder - zoon - relatie vertroe
beld wordt omdat de nodige 
liefde aan de ene zijde beant
woord wordt met een onnodig 
wantrouwen anderzijds. 

Het is niet de eerste maal dat 
in onze literatuur auteurs 
scherpe woorden over hebben 
voor de opvoeding die zij ont
vingen in het kristelijk onder
wijs : Laurent Veydt in «Een 
Roeping», Paul de Wispelaere, 
en onlangs nog Willy Spille-
been in «Steen des Aanstoots» 
(een boek waar wij binnenkort 
op terugkomen) deden het 
eveneens. Bij Van de Linde is 
de kritiek niet door een bitter 
afwijzen ingegeven, wél docar 
een bekommernis om het prin
cipieel behoud van de krlstelij
ke pedogogiek en een bekom
mernis om een oplossing voor 
de noden van de mens in de 
Kerk én van de Kerk zelf. 
Wijkt Van de Linde de andere 
aspekten en hun problemen 
aiet uit, dan wordt toch de spe
cifieke situatie van zijn roman
figuur het sterkst beklem
toond : de problematiek van 
het celibaat. De tragiek van de 
jonge priester en het meisje 
moet dit sterk betoog schragen. 
De waarheid van het betoog 
lijdt niet onder het feit dat de 
priester in zijn gesprek over 
het celibaat in feite een plei
dooi pro domo houdt. Maar het 
doet wél enigzins schade aan 
de waarachtigheid van de ver
zekering, alleen gedreven te 
zijn door de ijver voor Gods 
huis. «Laat mij uitspreken, 
moeder» is een schitterend 
pleidooi voor de evangelische 
zuiverheid in het geloof en de 
evangelische liefde in het le
ven, een pleidooi dat hoog uit
steekt boven veel literatuur 
over dit onderwerp — en dat 
daarenboven geschreven is in 
een zuivere, nuchtere, ont
hechte taal, wat nog sterker de 
kracht der argumentatie onder
streept. Het is daarenboven een 
boek dat niemand die zich om 
de problemen van kerk en le
ven bekommert, ongelezen kan 
laten. En het is niettegenstaan
de zijn sterk-betogend karak
ter, vlot leesbaar meeslepend, 
kortom : een getuigenis voor 
het literaire talent van zijn au
teur. 

Raf Van de Linde : «Laaf mij 
uitspreken, moeder ». 202 blz — 
Boekengilde De Clauwaert, 
Kessel-Lo. Leden : 100 fr. Niet-
leden : 165 fr. 

hedendaagse 
deense letterl<unde 

In de wereldbekende Universalreeks van Reclam ver
scheen onlangs een kleine antologie van jonge Deense 
auteurs, bijeengebracht, vertaald en van een inleiding 
voorzien door Hanns Grössel. Bij de auteurs die in deze 
antologie opgenomen werden zijn er enkele bekende, 
andere minder-bekende namen. Bij de bekenden : Klaus 
Rifbjerg, Sven Holm, Sven Age Madsen, Leif Panduro. 
De moderne Deense literatuur kende aanvankelijk een 
sterke sociale bewogenheid. Het sociaal realisme van 
Martin Andersen Nexö (1869-1954) kreeg bekendheid 
over de grenzen van Denemarken heen, niet alleen door 
de verfilmde roman « Ditte, een mensenkind ». Even sterk 
sociaal-geïnspireerd is het werk van de marxist Hans 
Kirk. Dit sociaal en psychologisch realisme dat geduren
de bijna een eeuw de Deense literatuur beheerste, stoot

te op reaktie : een psychologisch subjektivisme, een poë
tisch realisme kwam aan bod dat zich in sprookje en 
mythe het beste uitte en dat internationale vermaardheid 
kreeg door Karen Blixen (Isak Dinesen) die in 1962 
stierf. Zij reageerde tegen het zwaarwegende naturalisme 
en werkte daardoor een vernieuwing van de Deense ro
mankunst in de hand. De naoorlogse literatuur waarvan 
wij in het Universalboekje een 15-tal voorbeelden krij
gen, is in zoverre Europees dat zij de tema's van het pro
test tegen de traditie en de vervreemding van de mens 
in de moderne maatschappij behandelt. Ook de experi
mentele roman zoals die van Svend Age Madsen en die 
van Sven Holm sluit aan bij de algemene Europese lite
raire mode. Europees kwaliteitsniveau vinden wij dan 
vooral bij een Rifjbjerg wiens werk ook in het Neder
lands vertaald werd. 

Het Universalboekje is een goede introduktie tot de 
moderne naoorlogse Deense literatuur : een korte inlei
ding van Hanns Grössel leidt deze bloemlezing in. 

Universal-Bibliothek, Reclam « Danisc^ie Erzdhler der 
Gegenwart ». Internationale Pers, Karel Govaertstraat 
56-58 Deurne-Antwerpen, nr. 7935/7937 — 192 blz — 51 fr. 

mm 

• In alle stilte werd vorige za
terdag de Gentse aktexir Robert 
Maes begraven, in gans Vlaan
deren bekend door zijn schit
terende vertolking van boer 
Van Paemel in de tv-bewerking 
van Cyriel Buysse's « Het gezin 
Van Paemel ». Want Robert 
Maes was boer Van Paemel en 
heeft als zodanig duizenden 
simpele Vlaamse mensen ont
roerd, door hen te konfronteren 
met de barre werkelijkheid van 
« arm Vlaanderen », onzaliger 
gedachtenis. Met Robert Maes 
verdwnijnt een karakterspeler 
van grote klasse uit de Vlaamse 
toneelwereld, die zich in een 
groter taalgebied stellig had 
kunnen meten met de grote ve
detten • 
• Tekeningen van Cremonini 
en spiegelobjekten van Luther 
worden tot 6 juni tentoonge
steld in het paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel • 
• Van 14 mei tot 1 juni stelt 
Jan De Winter ten toon in de 
Galerij Nova te Mechelen, Ne-
ckerspoel 21. Dagelijks van 10 
tot 12 en van 14 tot 18 uur • 
• De VTB-VAB ncht een na
tionale fotoprijskamp in 1971. 
Alle proeven moeten binnen 
zijn ten laatste op 31 oktober 
a.s. op volgend adres : iVationa-
le Fotoprijskamp 1971, VTB, 
St. Jacobsmarkt 45 2000 Ant
werpen, alwaar het reglement 
kan verkregen worden. Zoals 
in 1968 ontvangt de prijswiv^ 
naar een gouden medaille, er 
zijn 50.000 fr. prijzen, dubbel 
zoveel als vorige keer • 
• De Koninklijke Biblioteek 
Brussel blijft zeer aktief in het 
« dokumentair tentoonstellings
wezen ». Na de tentoonstelling 
over de Commime van Parijs, 
de tentoonstellingen Munch en 
de Clouets, pakt ze thans uit 
met twee nieuwe tentoonstel
lingen nl. « Het Oostenrijks 
verzet 1938-1945 » in de Inter
nationale Zaal, van 15 mei tot 
22 juni en « Les écrivains réu-
nis » of de Franse poëzie van 
de twintiger jaren tot op heden, 
een expositie die de Belgische 
franstalige uitgeverij in Frank
rijk illustreert, zelfde duur • 
• Te Bonheiden eooposeert tot 
23 mei in « Ruimte », Oude 
Kasteellaan 7 kunstschilder E. 
De Grève uit Muizen • 
• Onder het motto « Mens en 
Chemie » richt het Technisch 
Instituut St. Bernardus, Basse-
velde van 16 tot 31 mei een 
tentoonstelling in met een labo-
expo, een diarama, een foto
tentoonstelling en een kunst
tentoonstelling waaraan mede
werken de schilders Dudant, 
Mara, Van Lint, Van Saene, 
Wijckaert en Noël. Adres : As-
senedestraat 18 te Bassevelde • 
• In samenwerking met Talens 
organiseerde de uitgeverij Lan-
no te Tielt, een grote kleur-
prijskamp voor jongens en 
meisjes. Het werd een groot 
sukses, want vele inzendingen 
muntten uit door originele 
kleurcomposities, verzorgde af
werking en verrassende kunst
zin. Tot einde mei worden de 
boeken van de winnaars te 
Tielt tentoongesteld. Kasteel
straat 97 • 

• Naar aanleiding van het 25-
jarig bestaan van het Rubens-
huis als museum, wordt er van 
17 juli tot 17 oktober a.s. een 
tentoonstelling gehouden onder 
de titel « Rubens en zijn tijd. 
Tekeningen uit Belgische ver
zamelingen ». Benevens teke
ningen van Rubens, Van Dyck 
en Jordaens — waaronder een 
aantal dat voor de eerste maal 
wordt geëxposeerd — zal deze 
tentoonstelling zorgvuldig ge
selecteerde tekeningen bevat
ten van minder bekende kun
stenaars uit de omgeving van 
de drie « groten » van de 
Vlaamse kunst uit de 17de 
eeuw • 
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- De honcerten In Mstorlsche 
lehouwen kennen een uitzon-
lerlijk sukses. Voor het koiu-
lert van 4 juni In het Vleeshuis 
'Kenneth Gilbert ^ klavecim-

jel) zijn nog enkele plaatsen 
peschikhaar. Hetzelfde geldt 
éoor de koncerten in het Ru-
henshuis op 10 juni (Sertum 
tdusicale Coloniensis) en 25 jvr 
ni (Münchener Vokalensemhle) 
en voor het concert van het 
Vppsdla Domkyrkkör in de 
$int-Carolus-Borrmeuskerk op 
IS juni. 

Inlichtingen : Dienst voor 
toerisme, Suikerrui 19, tel : 03/ 
32.01.03 • 

• Nummer vier van het 
« Vlaams Muziektijdschrift » 
word t ingeleid met een art ikel 
van Vic Mees over « Ar thur 
Wilford » (1851-1926), een ver-

teten Vlaams komponist van 
Ingelse afkomst, die nochtans 

van grote betekenis was voor 
de verspreiding van de Vlaam
se muziek, met een interna
tionale scholmg en zelfs inter
nationale bekendheid. J a n 
Broeckx snijdt in « Schets voor 
een kritische analyse van de 
muziekkri t iek » een delikaat 
onderwerp aan. Verder bijdra
gen van H. Heugebaert (Mens 
en Muziek, de barok), Herman 
Sabbe (Nachtmuziek van An
dre Laporte) , Jul iaan Wilmots 
(2dt er « muziek » in het zang
feest). Muziekbiblioteek, Quod
libet en Koor- en Verenigings
leven. 

Per nr. 20 fr. abt. 125 fr., te 
storten op per nr. 963.36 van 
he t ANZ, 200 Antwerpen • 

• Op Hemelvaartsdag, 20 mei 
a.s. richten de Diets Solidaris-
Usche Beweging en de Werk
groep Delta Antwerpen-Kem-
pen een Joris van Severen-her-
denking in. Met de jaren groeit, 
ook buiten de kring van zijn 
getrouwen, en voornamelijk 
onder jongere mensen, de waar
dering voor deze uitzonderlijke 
man. Ook het Benelux-Scouts-
verbond verleent zijn mede
werking. De plechtigheid gaat 
door te Antwerpen op 20 mei 
1971, te 10.15 uur in de VTB-
zaal aan de St. Jacobsmarkt nr 
45 • 

• Gedurende het schooljaar 
1970-1971 richtte de VTB ander
maal een prijskamp in over toe
risme in Vlaanderen voor leer
lingen van het hoger middel
baar onderwijs en hoger tech
nisch onderwijs, zowel uit of
ficiële als uit vrije instellingen. 
Er werd een groepswerk ge
vraagd, dat moest bestaan uit 
een verhandeling of een tech
nisch verslag, illustratie en een 
gedicht of gedichten over het 
gekozen tema en eventueel pas
sende muziek enz. 

De deelnemende scholen wor
den er aan herinnerd dat de 
groepswerken vóór 31 mei 1970 
op het hoofdkantoor van de 
VTB, St. Jacobsmarkt 45, Ant
werpen, moeten aangekomen 
zijn. met vermelding « Prijs
kamp Toerisme » • 

• Vergeet niet dat op zondag 
23 mei te Antwerpen het 4de 
Vlaams - nationaal zangfeest 
plaats heeft, begin om 14.30 u. 
tn het sportpaleis, onder alge
mene regie van Remi Van 
uuyn, met rede door ANZ-
voorzitter Valeer Portier, me
dewerking van talrijke dirigen
ten. Miei Cools, M.C Moerdijk, 
de Vaganten, De Kornet en Ka-
ro, Chiro- en Blauwvoetvendel-
m.uziekkapellen. de jeugdhar-
monie van Poperinge, Toon 
Van der Plaetse, organist Paul 
Rutger, koperensemble Theo 
Mertens. bindteksten van Jan 
D'haes een Bert Broes 

Kaarten 150, 100 en 40 fr. (de
ze laatste niet gereserveerd), 
op het sekretariaat Oudaan 22-
24 Antwerpen, dagelijks van 9 
tot 17 u., op 23 mei zelf nog 
van 10 tot 12 u. • 

Voor het eerst sinds 10 jaar kunnen we weer kennis 
maken met het werk van Edvard Munch, de Noorse schil-
der-graficus, die zulk een belangrijke invloed heeft uit
geoefend op het Duits expressionisme : van 8 mei tot 31 
juli heeft in de Houyoux Galerij in de Koninklijke Bi-
blioteek te Brussel een tentoonstelling van een keuze uit 
zijn zeer omvangrijk grafisch werk plaats. Het gaat om 
een selektie uit het bezit van de « Staatlichen Museen » 
te Berhjn. Munch, die sterke bindingen met de l i teratuur 
had, liet bij zijn overlijden op 23 januari 1944 een in
drukwekkende erfenis na : 1008 schilderijen, 13.391 af
drukken van etsen, lithos, houtsnede droge-naald en 
4.443 tekeningen, vrucht van een geweldig levenswerk 
qua kwaliteit en aantal. Il lustratie dat talent een tiende 
inspiratie en 9 t ienden transpirat ie is ?... De keuze die we 
te zien krijgen toont ons een Munch die een meester van 
de lijn en van de zwart-witkunst mag genoemd worden. 
« In der Beschrankung zeigt sich der Meister » is zeker 
toepasselijk op deze « zwarte kunst » waar een trefzekere 
hand met een minimum van middelen een sfeer oproept 
van spleen en Weltschmerz. 

munch in brussel 

p. faecke & w. vosteH f 

100 aforismen, 
georges guilbert 

(mvl) Aforismen schrij
ven is een moeilijk zijpad 
van de literatuur bewande
len. Volgens de verklarende 
woordenboeken zijn het kor
te, kernachtige gezegden, en 
werd het woord afgeleid van 
het Griekse werkwoord 
« aphoridzein » wat afpalen 
wil zeggen. Een kunstvorm 
die niet iedereen zomaar on
der de spreekwoordelijke 
knie krijgt. 

Aforismen schrijven im
pliceert het beheersen van 
een discipline en een aantal 
gezegden over de aforismen 
vertellen ons wat meer over 
de zin, de inhoud en het 
waarom van hun bestaan. 
Zo schreef L P. Smith: <iAfo-
rismen zijn gezouten en niet 
gesuikerde amandelen op 
het feestmaal van de rede » 
en Nietzsche : « lets wat 
kort uitgedrukt is kan de 
vrucht zijn van veel en lang
durig nadenken ». Schitzler 
zei het zo : « Schud een afo
risme : er valt een leugen 
uit en er blijft een banali
teit over ». En de goede oude 
Mare Twain vond dat het 
maken van aforismen « veel 
jnoeilijker was dan goed 
handelen ». 

één bundelfje 
per week 

Bertus Aafjes dankte ie
dereen die hem in 1964 een 
gelukkige vijftigste verjaar
dag wenste met enige aforis
men die hij voor zichzelf 
had samengeschreven. 

Het spreekt vanzelf dat 
wij het aforisme met het 
klassieke korreltje zout moe
ten nemen want een « aforis
me is eigenlijk nooit waar, 
het is een soort halve xoaar-
heid ». 

Deze vrij lange inleiding 
om een bundeltje met hon
derd aforismen dat onlangs 
verscheen voor te stellen. 
Jozef Deleu (« Ons Erf-
ddeel ») die het werkje in
leidde woont in dezelfde 
straat waar de auteur Geor
ges Guilbert « gehuisvest » 
IS en schrijft dat de in 1940 te 
Lauioe geboren auteur vrij 
jong (14 jaar) naar de pan-
nenfabrieken van Marke uit 
werken moest, een sombere 
jeugd kende in het harde 
bedrijf en daarvan de pes
simistische kijk op de men
sen en de dingen overhield. 
Toen ze mekaar ontmoetten 
op een tentoonstelling bleek 
de interesse van Guilbert 
voor alle kunstvormen hem 
zo merkwaardig (hij heeft 
slechts lager ov derwijs ge
noten) dat het hem niet ver
baast nu van hem een 
bundeltje wel doordachte 
aforismen te kunnen lezen. 
De inleider vermeldt verder 
dat de auteur aan een stel 
verhalen doende is waarin 
hij « dezelfde waarachtig
heid en schokkende openhar- I 

'' portversand - roman ** 
Er is niets nieuws onder de zon : het is een spreekwoord dat 

door jongeren wel eens gekontesteerd wordt maar dat bij alle 
afwijkingen toch een kern van waarheid bevat. Wij dachten hier
aan, toen wij de «Postversand-Roman» van Faecke en Vostell, 
twee jonge Duitse auteurs, ontvingen (tot nu toe afleveringen 1 
tot en met 7). Want wij herinnerden ons de vroegere wekelijkse 
afleverigen, uit grootvaders (en nog meer grootmoeders!) tijd, 
van hartverscheurende romans als « De Brooddraagster » en « De 
Verborgenheden van Parijs », die telkens weer met spanning ver
wacht werden. . . 

De aflevering in schuifjes is echter het enige wat deze «Post
versand-Roman» met die vroegere romanafleveringen gemeen 
heeft. Het w ü een « Erlebenis-Zeit-Roman » zijn waarbij , na een 
«gebruiksaanwijziging», de lezer tot mede-auteur bevorderd 
wordt en «meespelen» kan in deze heterogene verzameling van 
allerlei teksten : zowel korte verhalende stukjes als foto's, over
blijfsels van telexberichten, krantenknipsels, ja zelfs uurtabellen 
van treinen, fonoplaten enz... 

Bij deze afleveringen van de Postversand-Roman (indien men 
zo iets nog die naam mag geven) krijgt men een zilver-blijkende 
omslag, om het geheel netjes bijeen te houden. 

De auteurs blijken zich door twee ideeën te hebben laten lei
den : ten eerste nieuwe verspreidingsmetoden voor het boek (al 
blijken die niet zo nieuw, zoals hierboven reeds gezegd) en ten 
tweede : de passieve konsumentenpozitie te veranderen in een 
aktief mede-komponeren .. In hoeverre het eindprodukt nog 
roman kan heten, is een andere kwestie... 

Faecke/Vostell : « Postversandroman » 11 afleveringen -ca 200 blz. 
DM 28. Hermann Luchterhand Verlag Neuwied 

Zeg JA tegen de LEEUW ! 

Bij de start van het zestiende werkjaar vraagt de 

Nationale 6evlaggingsal<tie in alle steden en ge

meenten KERN-medewerl<ers. 

Op 11 ju l i '71 moeten weer duizenden Leeuwen

v laggen méér bewi jzen dat Vlaanderen eensgezind 

staat achter degenen die te Brussel in de bres 

springen voor de sociale en kulturele belangen 

van de Vlaamse volksgemeenschap. 

In l icht ingen en folders op het sekretariaat van de Nationale Bevlag-

gingsaktie : Waterstraat 133, 9110 Sint-Amandsberg - Tel. 09/51.15.83 

ALLEEN HONDERDEN HUISBEZOEKEN LEVEREN RESULTAAT OP 

BEGIN ER NU A A N ! I I 

tigheid » als in de aforismen 
terugvindt. 

Liefde en leven ; grote en 
kleine kwalen zijn de twee 
hoofdtema's van de verza
meling. Het zou natuurlijk 
aangenaam zijn konden wij 
u een ruime keuze voorscho
telen van de ons inziens bes
te aforismen in dit bundel
tje maar dat is de bedoeling 
niet van onze recensie. Toch 
enkele staaltjes van Guil-
berts doorzicht en fijngevoe
ligheid waarmee hij zijn 
ideeën en bedenkingen pun
tig weet te verwoorden. Hij 
schrijft : « Liefde kan bij 
vrouwen slijten, haat nooit. 
Vrouwen zijn gek op man
nen die alles op het gepaste 
ogenblik doen. In het begin 
was alles rustig en toen ver
scheen de mens ». Scherp 
maar ad rem vinden wij : 

georges guilbert 

« Ouden van dagen zegt 
men, maar men vergeet hun 
nachten ». « Wapens zijn de 
verlengstukken van de oor
log ». Niet meer dan een 
verbeterd clichee vinden we 
echter de waarheid-zo-groot-
als-een-koe : « De grootheid 
van de mens wordt aan zijn 
prestatie gemeten ». Primair 
maar eerlijk : « Wat zou het 
heerlijk zijn eens te kunnen 
schrijven wat men voelt ». 
Een halve en anderhalve 
loaarheid lijkt ons : « Han
dige informatie wordt altijd 
reklame ». Wat weer scherp 
aankomt is de (Boemerang)-
loaarheid : « veel rijken vfiis-
bruiken de liefdadigheid 
voor hun reklame ». En wat 
denkt u van : « Daden zijn 
beklemtoonde woorden » ? 

Een aforisme dat de werk
man Guilbert » wel sterk 
moet aanvoelen : « Als een 
afgevaardigde zijn mond wil 
openen, stopt men ze met 
een dikke sigaar dicht ». 

« 100 aforismen » kost 50 
fr. (het is zijn geld waard) 
en is verkrijgbaar bij Geor
ges Guilbert, Murissonstraat 
152, 8530 Rekkem. De auteur 
die zo maar zonder blozen 
met aforismen debuteert is 
geen kleurloze voorbij
ganger. Ons lijkt hij ie
mand te zijn die rustig alles 
observeert, zijn tijd kan af
wachten en nog heelwat in 
petto houdt. Er is immers 'n 
aforisme dat zegt ; « Schild
padden kunnen meer over 
de weg zeggen dan hazen... » 
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pover 

p i^e t beroepshof van Gent heeft uitspraak gedaan in de zaak Sa-
Kyn. Men herinnert zich misschien dat deze tijdens een wedstrijd 
K Zingem om het leven kwam in augustus 1969. Een toeschouwer 
mak. net voor het peloton, de straat over. Samyn reed er tegenaan 
pa kwam zo zwaar ten val dat hij een schedelbreuk opliep. Er 
Ererd een proces ingespannen tegen die toeschouwer en het ge-
kecht heeft de onvoorzichtige toeschouwer gestraft. Hoe, dat doet 
Sier niets ter zake. Wat ons in dit proces wel interesseert is de 
kchadevergoeding die de ouders en de verloofde van Samyn werd 
Soegewezen. De ouders kregen nameliik 60.000 frank en de ver
loofde 50.000 frank. Als u het ons nu vraagt : dat is weinig. Wij 
ptóuden bijna zeggen : genoeg voor de begrafenis en basta. En dat 
^Dor een jonge man van vooraan in de twintig Het moet zijn dat 
ma juridische kringen het beroep van wielrenner nog niet zo héél 
^ o g staat aangeschreven, anders moest die schadevergoeding 
loch veel hoger hebben gelegen. 

waarom dan ? 

Er IS in de wielersport sprake van twee ophefmakende stopzet
tingen. Die van Roger Pingeon en die van Harm Ottenbros. Op
hefmakend, omdat zij allebei eens « de hoogste toppen scheer
den », zoals men dat zo mooi kan zeggen in de sportjoernalistiek. 
De eerste won namelijk de ronde van Frankrijk in 1968 — het 
jaar toen de ronde van Frankrijk voor de nodige ontspanning 
moest zorgen na de mei-revolte —, maar nadien bij ons weten 
niets belangrijks meer. De tweede werd wereldkampioen in 1969, 
op de omloop van Zolder, toen de « vedetten » het andermaal ver
tikten waar te leveren voor hun geld. Wij zijn niet zo heel goed 
in het achterhalen van de motieven voor dergelijke beslissin?en. 
Onze gekende achterdocht doet ons altijd lichtvaardig vermoeden 
dat men een stiel opgeeft als men er zijn brood niet mee verdie
nen kan. Maar zou men dan moeten besluiten dat een winnaar 
•an de ronde van Frankrijk en een wereldkampioen na een jaar 
ol twee al niet meer m staat zijn vulgair-weg aan de kost te ko
men ? Kan dat ? 

schol 

Met de hand op het hart kunnen wij zeggen dat wij van geen 
enkele klub supporter zijn. behalve al eens voor een half uurke 
voor de kadetten van Wijchmaal Limburg of een stamineeploeg 
van Londerzeel Sint-Jozef of een veteranenploeg aan de rand van 
Brussel. In éen woord, voor echt liefhebbersvoetbal. En toch, op 
het emde van de voorbije kompetitie zouden wij om vele redenen 
gelukkig en blij en fier kunnen zijn. Om de promovering van 
Cercle Brugge (SV tegenwoordig), vermits onze ouwe schoolka
meraad Urbain Braems daar zo een beetje de lakens uitdeelt. Om 
de redding van Crossing, omdat het daar de ouwe makker Omer 
Van Boxelaer is die de voetbalwijsheid predikt. Om de bevorde
ring \ an Klub IVlechelen ook al, omdat daar een andere jonge mak
ker, Fred Verhelen, zijn moeilijke weg in de voetballerij zoekt, 
ondanks het dikke stro dat Jaak Lecoq hem een paar jaren gele
den in de weg poogde te leggen. Meert, « Ie fils de Rieke », ten 
bate. Omdat wij voor zoveel redenen blij zouden kunnen zijn, 
hebben wij besloten op de gezondheid en het sukses van al die 
ouwe kennissen, een pint te drinken. En op hun kosten natuurlijk, 
w4ut zij verdienen alle drie met de voetbal meer dan wij. 

la femme 

Basketbalploeg Royal IV Anderlecht was, zoals dat in Ander-
lecht past, met het voorbeeld van de zuster-voetbalklub voor ogen, 
verlenlen jaar kampioen der transferten. Het heeft niet mogen ba
ten, vermits in het kampioenschap Bus Lier iedereen de baas was. 
Erger is echter nog dat de klub zowat een halve ploeg vedetten 
gaat verliezen. Inderdaad, Ken Washington kuist zijn schup af, 
Skalecky zal hem meer dan waarschijnlijk volgen. Op Dutrieux 
zal men ook al niet meer moeten rekenen, en als klap op de vuur
pijl kwam het bericht dat « keizerinneke » Kamiel Dierckx, met 
Steveniers destijds enfant terrible van het Belgische basket, vol
gend jaar weer in Israel zal spelen. Meer bepaald met de klub 
Ramat Gan. Het is niet zo heel verwonderlijk. Kamiel is name
lijk getrouwd met een meisje uit Israël, en zoals in zoveel geval
len, heet het ook in de basketbalwereld : cherchez la femme. In 
ieder geval : veel geluk voor Kamiel, en « goeie kommerce » voor 
Royal. 

tot volgend seizoen! 

spaans voorstel 

De Spaanse televisie schijnt 
een snood plan te koesteren. 
Hij zou zinnens zijn naar aan
leiding van de reportages van 
de (wieler) ronde van Spanje 
uit te rekenen hoelang iedere 
firmanaam (op rennersbuiken, 
volgwagens, platen enz.) tij
dens die reportages op het 
scherm is gevi^eest, en daarvoor 
de rekening aan te bieden aan 
de betrokken firma's. Of het 
zal doorgaan, dat is natuurlijk 
een andere kwestie Maar stel 
u nu eens voor dat alle tv-
zenders dat zouden doen, dat 
zij zouden weigeren nog repor
tages te maken waarin op wel
ke wijze dan ook firma-namen 
voorkomen, zoals dat trouwens 
buiten de sport het geval is. 
Dan valt meteen alle publici
taire waarde van de wieler
sport weg Geen enkele firma 
gaat dan nog bereid zijn mil
joenen m het wielercirkus te 
pompen, vermits ze niet rende
ren Hoeft het gezegd dat de 
sportgazetten niet opgezet zijn 
met het Spaanse voornemen ? 
En toch, ergens is het maar nor
maal 

sensatie, dames en heren 

Andermaal sensatie in 
« Sport 70 » De waarheid over 
de spurt te Ronse. Iedere ware 
sportliefhebber herinnert zich 
hoe m die spurt, een kleine hal
ve eeuw geleden. Rik Van Looy 
geklopt werd door Benoni Be-
heyt, die aldus wereldkampioen 
werd Nochtans waren er, naar 
men zegt, m de Belgische ploeg 
en ondanks het feit dat een 
wereldkampioenschap officieel 
een individuele wedstrijd is, 
akkoorden getroffen, in die zm 
dat alle Belzen voor Van Looy 
zouden rijden Beheyt had dus 
verraad gepleegd tegenover De 
Keizer, en de gazetten hebben 
daar m 1963 zoveel tamtam 
over gemaakt dat Beheyt zowat 
van de wielerplanken werd ge
floten m een minimum van 
tijd In « Sport 70 » nu onthult 
Sorgeloos, eerst-aanwezige slaaf 
van Van Looy, dat de neder
laag van de Rik op voorhand 
« gearrangeerd » was door de 
bookmakers, en Van Looy zelf 
dat Beheyt geen schuld trof. 
't Is schoon dat nü te lezen, 
maar 't interesseert ons geen 
snars. 

centenkwestie 

Verleden zondag werd te 
Grimbergen de bekerfinale vol
leybal betwist. Wij weten nog 
niet hoe de zaak is afgelopen 
(onze kopij moet daarvoor te 
vroeg binnen zijn), maar er zat 
een dik haar in de boter. Waar 
vroeger de organisatie van de 
finale werd overgelaten aan 
een klub, werd ze nu verzorgd 

door het centraal komitee van 
de bond zelf. Die dus ook de 
winst opstrijkt. De twee deel
nemende ploegen (ASUB en 
Rebels Lier) hebben van de 
bond geëist dat zij ieder 15.000 
frank zouden krijgen. De bond 
heeft prompt geantwoord dat 
er geen sprake kan van zijn, 
gezien reglement zus en zo. Op 
het eerste gezicht zou men de 
klubs ongelijk geven, maar het 
feit dat de klubs hun plan kon
den trekken toen er nog geen 
cent te verdienen was, en dat 
de centrale dinges op de prop
pen komt van zodra ergens 
geld begint te rinkelen, stemt 
toch ook tot nadenken in deze 
tijd van contestatie. 

eiitesport 

Binnenkort beginnen in Sao 
Paulo de wereldkampioen
schappen basketbal voor da

mes. Een van de grote proble* 
men daarbij schijnt te zijn of 
de deelnemende dames wel 
voor honderd procent dame» 
zijn. De moderne sport heefï 
het namelijk zover geschopt 
dat men beoefenaarsters min of 
meer mannelijke eigenschap
pen aanpast (bij voorbeeld doo» 
toediening van mannelijke hors-
monen), kwestie waarschijn
lijk van te winnen aan kracht» 
agressiviteit misschien ook aL 
Nu denken wij dat het voo» 
de deelneemsters wel bijzonder 
prettig moet zijn, wanneer ze 
ergens aan een kompetitie gaan 
deelnemen, te laten onderzoe
ken of zij inderdaad vrouwen 
zijn, en nog prettiger misschien 
te moeten horen dat zij een 
soort halfslachtig wezen zijnt 
Vooral omdat de kans groot i^ 
dat zij bij de « medische bew 
geleiding » of « verzorging door 
de soigneur » niet eens wisten 
wat zij te slikken kregen, en 
wat er de gevolgen zouden kurt-
nen van zijn. Er gaat werkelijk 
niet boven elite-sport 

hel verschil 
Eigenlijk hadden wij onze 

wekelijkse kulturele avond 
bij de Charel moeten wijden 
aan Ajax Amsterdam. Maar 
wat is er in een staminee in 
Vlaanderen te zeggen over 
« den 'Ollander » ? Wij heb
ben het dus gehad over de 
Griekse voetballers van 
Panathinaikos, hoe verdui
veld moeilijk dat woord ook 
uit te spreken is na een 
geuze of zeven, acht. Behal
ve voor nonkel Georges na
tuurlijk, die «panapotekei-s» 
een woord vond lijk een an
der. Den dag van vandaag .. 
Enfin, de strafsten onder ons 
wisten dat die klub getraind 
wordt door Puskas, ex-spe
ler van Real Madrid, toen 
die klub nog alle bekers van 
Europa won, en ex-majoor 
van de Hongaarse « troep », 
vóór hij bevorderd werd 
tot voetballer. Van de ma
joor deden wij even een zij
sprongetje naar de kolonels, 
maar vermits er over poli
tieke regimes en demokratie 
en zo in een Vlaamse stami
nee nog minder te vertellen 
valt dan over de Hollanders, 
werden al vlug de geweldi
ge premies die de Griekse 
spelers en trainer hadden op
gestreken, om door te drin
gen tot de finale, tussen de 
pinten gelegd. 

Uit een aanwezige sport-
gazet leerden wij dat alle 
spelers recht hadden op een 
droomvakantie van een 
week, aan de zijde van een 
of andere uiteraard vrouwe
lijke vedette. De zijde van 
de gezelschapsdame van de 
keeper konden wij zelfs di-
rekt naar waarde schatten, 
want het kind stond zowat 
bloot te pronk in de gazet. 
Zij — de gazet — ging van 
hand tot hand, en de alge
mene, zij het voorzichtige 
opinie was dat die keeper 
nog geen klein beetje een 
« gelukkige teppe » was. 
Wellicht speelde de keuze 
van het vakantieoord, de 
grotten van Matala, ons 
daarbij een beetje parten. 

Wij zijn allemaal al lang 
getrouwd, en wij weten dat 
de mens niet leeft van de 
liefde alleen. Stilaan ging 
de aandacht meer en meer 
naar de premie van een half 
miljoen ongeveer, die iedere 
speler had ontvangen. Voor
zichtige ramingen brachten 
ons aan de rand van het 
miljoen, voor het geval dat 
zij ook de finale zouden 

winnen. Felix was er zo en-
toesiast over, dat hij zowaar 
een rondje gaf. En drink er 
ook ene, Charel. 

En dan Puskas zelf, zeg. 
Een vaste pree die in de 
miljoenen loopt. Een luksu-
euse woning op kosten van 
de klub. Hier werd evenwel 
niet gesproken over vrouwe
lijke vedetten van lichtere 
kledij en genre. Misschien 
past dat niet voor ex-ma
joors, of misschien houdt 
madam Puskas hare Ferenc 
liever aan haar zijde. Voor
al nu hij, bij zijn pree, nog 
drinkgeld had gekregen ten 
bedrage van één miljoen en 
tweehonderdduizend belze 
knotsen. 

Wij peinsden dat de man
nen van Ajax uit hun dop
pen zullen moeten kijken, 
want als er voor het winnen 
van de finale « navenant » 
aan vastzit, zal Herr Major 
wel wat uit zijn mouw pro
beren te schudden. Wij 
peinsden echter ook dat de 
Nederlanders eveneens bij 
de zaak zijn, als er wat te 
verdienen valt, en dat het 
dus een schone finale zal 
worden. 

c En zeggen, zei René, dat 
ik gehoord heb dat de Grie
ken nog niet in de Euro-
markt mogen omdat hun le
vensstandaard te laag is. En 
dat verdient daar tien keer 
meer voor één voetbal
match dan ik in een heel 
jaar. Knoop het maar aan
een ». 

Daar moesten wij wel wat 
bij nadenken natuurlijk, en 
wij gingen al de kapaciteiten 
van onze « keunink » en 
zijn ministers vergelijken 
met die van de kolonels ten 
onzent. Zonder sukses ove
rigens. 

« Och, zei nonkel Georges, 
ge zijt weer aan 't zeveren. 
Wat kan u dat nu schelen 
wat die mensen nog bij hun 
pree bijkrijgen. En daarbij, 
gijlie bij de staat, gijlie 
krijgt toch ook weer wat, ze
ker ? ». 

« Ja, zei René, ja zeker. 
7000 frank per jaar. Maar 
het verschil zit hem hierin 
dat Puskas dat miljoen en 
zoveel al vast heeft, en dat 
wij, met 7000 per jaar «brut» 
maar zoveel zullen hebben 
binnen 171 jaar en 156 da
gen ». Wij zullen er dan, 
volgens nonkel Georges, ook 
zoveel te langer plezier van 
hebben. 

ffl i H mi 
KOELTOGEM 
KOELKAMERS 
0lËPVRlE2£fi9 

DIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELINQ 
WINKEUNRICHTINGEN 

o^^VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEÜRISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Borgerhout/Antvi/erpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 
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Aanbevolen Huizen 
E.S. ZWEMBADEN 

TUINEN DEMEYERE 
Vijf wegenstraat 13 - Izegem 

Tel. 051/316.23 
Kost minder dan U denkt I 
4.000 tevreden klanten !n 

West-Europa. 
Referenties !n het ganse land. 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder ; Fons Labeau 
de Ribaucourtstraal 7 

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

Telefoon • (02)28.87.09 
( l l -XII-71) 

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffel 
Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vtaamse sfeer. 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

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

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestlei 16, Antwerpen 

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

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

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

lan 7 1 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonch 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Waller 
Bruggestraat 136, Zwevetele 

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

« P I E T P O T B 
Aniwerpen't gezelligste 

Bierfcelder 
Grote Pieter Polstraat O 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

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

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen Paling 
Uitbater lan Brugmans 

lan. '71 

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 

Alles voor binnenhuisversiering 
FIRMA COOVAERTS 

BEHANGER — GARNIERDER 
Begijnenstraat 7 - Antwerpen 

Tel. 32.68.00 

WEEKENDS - GARAGEN 
KETEN 

in prefab, of vast. Inlichtingen : 
VdP, 34, Begijnhofstraat te 

1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

Blijft gij 
doof, Vlaming ? 

We vroegen : 
BOYCOT FRANSKILJONS I 
STEUN VLAAMSE FIRMA'S 

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

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

bestellen ! 

KOFFIE HAWAII 
Groot-Bijgaarden T. 02/52.60.55 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreekse levering, alsook 
levering door bemiddelling van 

uw installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark - 9990 Maldegem 

Tel. 050/715.29 

Hotel • Restaurant 
CAFE BREUGHEL 

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

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

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

MODERNE WOONKULTUUR 
EURO-DOMI 

gordijnstoffen Ploeg, Gardisetle 
tapijten Desso • geschenken. 

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

Tel. 18.17.17 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraal 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE • AEG • LINDE 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Verlichtingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. buiten de Kathelijnep. 

Grote 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. FRICAHM 
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 ! Inlicht, 
(postzegel insluiten) : 

FIRMA METALON 
Postbus 511 - 's Hertogenbosch 

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 - Antwerpen 

Vakkleding naar maal 
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 Moretuslel 348 - Wilrijk 

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

HUIZE BREUGHEL 
Rusthuis voor bejaarde dames 
Direktie : Mevrouw De Graef 
Generaal Van Merlenstraat 31 

Berchem 
Waterlostraat 1 - Berchem 

Tel. 30.09.89 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Voor Uw verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING bij 

WEST LITTORAL 
Leopold ll-laan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorbij de zomerkapel) 

Tel. 058/526.29 
— Prospektus op aanvraag — 
Verhuren, verkopen appartemen
ten, huizen, zomerverblijven... 

ESCORT - CORTINA - CAPRI 
TAUNUS 17M 20M 26M 

FORD TRANSIT - FORD U.S.A. 
GARAGE 

ETIENNE VERGAUWEN 
Temsestr. 8A - 2628 Rupelmonde 

Tel. (03)75.14.01 - 75.22.02 

BOUWBEDRIJF 

ILEGEMS p.v.b.a. 
Bouwt voor U appartementen en 
villa's in GROENE ZONE'S alsook 
in het centrum van Antwerpen. 
Verkoopsbureei : Wouter Haeckl. 
2.100 DEURNE - Tel. 03/21.27.59 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Deurne 
Tel. 24.23.72 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 1971 20 [AAR 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 sekretariafen : 

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

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

jsifli^^ 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-Jakobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLEGEER ROGER 

19 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

in een gezellige sfeer. 
Nadien 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 hef spit - Krachivleesschotel 

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

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

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35.36.62 

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

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK I 

Pluralistisch, volksnationaal onderwijs I 
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 

Bent- U een goed verkoper ? 
Wilt U veel geld verdienen ? 

KOM DAN BIJ ONS 
N.V. LEPLAE R. 

WARMELUCHTGENERATOREN 
Industriepark 9990 MALDEGEM 

Tel. 050/715.29 

(SI A I I O N ALE L O T E R I J 
10 de TRANCHE 

Bloementranche 

HOOG LC 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 24 mei 

HET BILJET : 200 fr 
HET TIENDE : 22 fr. 

77.135 LOTEN VOOII EEN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 
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PERS 
spiegel 
Het haar van de prijzenpoli

tiek is pas uit de regeringsboter 
of opnieuw staat het CVP-BSP-
huishouden overhoop. De CVP 
wil zo snel mogelijk de wet
teksten rond de gemeenschaps
verhoudingen door het parle
ment jagen. Kwestie van niet 
te dicht er mee in de buurt van 
de parlementsverkiezingen te 
komen. De BSP wil... tja wat 
wil de BSP eigenlijk ? En de 
PVV ? Daar weet niemand 
meer wie wat wil en wie wie 
is. Daarom heeft de brave prof. 
Verhulst terug het ros beste
gen van het strijdend libera
lisme van vóór de PVV. Het 
wordt er allemaal niet meer sta
biel door, het zweeft zouden we 
zeggen, behalve dan onze frank. 

vo lksgaze t 

Jos Van Eynde is kwaad om
dat de CVP haar eis stelde 
« nog voor de vakantie de wet
ten aanleunend bij de grond
wet door het parlement ». Jos 
is bekommerd om de kleine 
parlementair zeker nu Tinde-
mans al naar Formosa geweest 
is ...waarschijnlijk om de Chi
nese kommunautaire relaties 
tussen Mao en Tsjang te gaan 
oplossen in het spoor van zijn 
meester P.W. Segers. 

« Wij zullen er dan ook geen 
doekjes om doen. 

» Dit communiqué is dema
gogisch, onbeschaamd, dioaas... 
maar het onthult de hedoelin-
Oen van de CVP-PSC, deze 
keer verenigd in een kinder
achtige broederlijkheid die tot 
voor korte tijd ontbrak en ook 
nu nog geen mens zal bedrie
gen. 

» Demagogisch, omdat het de 
indruk probeert te verwekken 
dat de parlementsleden, bon
zen en profiteurs, het belang 
van het land en het gezag van 
hun instelling aan hun zolen 
lappend, geen hogere betrach
ting hebben dan zo spoedig mo
gelijk met vakantie te gaan. 
Hierbij hebben wij twee op
merkingen te maken : 1) Er is 
geen enkel kamerlid of senator 
hij behore tot de meerderheid 
of de oppositie, die ervan kan 
worden verdacht zo weinig be
grip te hebben van de taak die 
hem door de kiezer werd toe
vertrouwd. Niemand heeft in 
dit opzicht lessen te ontvangen 
van de CVP-fracties en- bestu
ren, zeker niet enkele weken 
nadat wij het spektakel hebben 
beleefd dat minister Hanin 
naar Zuid-Frankrijk trok toen 
hij hier in verband met de prij
zenslag dringend nodig was en 
minister Tindemans zich naar 
Formosa begaf, aan zijn kolle-
ga Dehousse geheel alleen de 
zorg overlatend om een nieuwe 
kaderwet over de grote agglo
meraties en federaties van ge
meenten in elkaar te timme
ren ; 2) Parlementsleden zijn 
mensen zoals iedereen, in me
nig geval met kinderen. Zij 
m,ogen zo goed als Jan en al
leman, zonder daarom van 
plichtsverzuim te worden be
schuldigd, weten wanneer zij 
hun vakantie kunnen nemen ». 

het volk 
Voorrang voor de kulturele 

autonomie vraagt Emiel Van 
Cauwelaert. En daar onmiddel
lijk bij aanleunend dat Vlaams-
Brabant in het arr. Brussel ein
delijk een eigen kiesarrondis
sement zou vormen. De Rode 
Leeuwen kunnen niet anders 
dan ervoor zijn. Het zijn de po
litieke vrienden van Emiel Van 
Cauwelaert die het moeten wil
len. Zal hij blijven aandringen 
of wordt het de zoveelste wens 
van de « brave » CVP. 

« Uit de ontwerpen blijkt 
evenwel, dat men bij de inde
ling van de parlementaire man
datarissen gestuit is op moei
lijkheden, loat de verkozenen 
betreft van het huidige twee
talige kiesarrondissement-Brus
sel. De oplossing, die men voor 
de indeling gevonden heeft — 
nl. de taal waarin de eed wordt 
afgelegd — is voor misbruiken 
vatbaar en is derhalve zeker 
niet perfekt. Deze halve-oplos-
sing had ook kunnen voorko
men worden, indien men het 
kiesarr. Brussel taalkundig had 
gesplitst, toen men het bestuur
lijk splitste. Vanaf dat ogenblik 
zou men de eentalige kantons 
van Vlaams-Brabant eens en 
voorgoed als integraal behoren
de tot het Nederlands taalge
bied kunnen beschouwen, zodat 
het probleem zich ook niet ge
steld zou hebben voor de in
deling van de provinciale sena
toren van Brabant. 

» Het heeft des te minder zin 
voor Vlaams-Brabant een bij
zondere regeling te voorzien, 
als wanneer geen enkel deel 
van het Waalse taalgebied — 
ook Waals-Brabant niet — on
der enige bijzondere regeling 
valt. Van een taalkundig ge
mengd Waals arrondissement 
als dat van Verviers (dat de 
Duitstalige Oostkantons omvat) 
wordt duidelijk gezegd « dot 
alle verkozenen tot de fransta-
lige parlementsgroep behoren ». 

» Het ?s ongetwijfeld nog tijd 
om de positie van Vlaams-Bra
bant zuiver te stellen, zij het 
door een derde wetsontwerp 
om het kiesarrondissement-
Brussel eindelijk taalkundig te 
splitsen, zij het door een amen
dement ». 

het laatste n ieuws 

Prof. Verhulst zelf voorzitter 
van de BRT-beheerraad geko
zen via het front van de « tra-
ditionelen », vergetend dat én 
in provinciale deputatie én 
rond grondwetsherziening, de 
CVP-bonzen Houben en Van-
dekerckhove liever dood vallen 
dan 'met de Volksunie samen 
te gaan, die brave Verhulst 
ziet al een monsterverbond 
Volksunie-CVP om een nieuwe 
inkwisitie voor te bereiden. Wij 
zullen hem onze Kongresreso-
luties van 1967 eens toesturen. 
En wat de echte waarborgen 
aan de politieke minderheden 
betreft. Wanneer kuisen in ei
gen BRT-stal ? 

« Dit betekent anderzijds 
niet dat ivij blind zouden zijn 
voor de politieke voordelen die 
de Vlaamse CVP en de Volks
unie door middel van het 
Vlaamse kultuurparlement wel
licht menen te kunnen berei
ken. Inderdaad, het kiesarron
dissement Brussel buiten be
schouwing gelaten omdat het 
de verhoudingen niet in een 
andere zin wijzigt, stelt men 
vast dat CVP en VU samen, in 
het Vlaamse kultuurparlement, 
volgens de cijfers van de par
lementsverkiezingen van 31 
maart 1968, over een conforta-
bele meerderheid van 63 op 107 
zetels kunnen beschikken. 

» Wij noemen CVP en VU 
samen omdat geredelijk mag 
aangenomen worden dat de 
verwantschap tussen beide par
tijen op levensbeschouwelijk 
en dus op kultureel gebied 
groter is dan tussen VU en 
BSP of tussen VU en PVV. Op 
levensbeschouwelijk gebied 
vertegenwoordigen CVP en VU 
de grote meerderheid der 
roomskatolieken, de BSP en de 
PVV de grote meerderheid der 
nietkatolieken of vrijzinnigen. 

» In het toekomstig kultuur
parlement is de verdrukking 
der vrijzinnigen door een CVP-
VU-meerderheid dus niet denk
beeldig ». 

gazet van an twerpen 

Staat uitvoerig stil bij de 
jongste Volksunieverklaringen 
om eerst het kiezerskorps te 
raadplegen vooraleer de manke 
grondwet door de uitvoerings
wetten met PVV-hulp nog ver
der zou verkreupeld worden. 

» De Volksunie van haar kant 
is tegen die haast en zou liever 
hebben dat men al die proble
men laat rusten, om intussen 
via vervroegde verkiezingen de 
mening van de kiezers te vra
gen over de wijze waarop de 
de grondwetsherziening verder 
dient uitgewerkt. Dat is ook 
een standpunt. 

» Minder pertinent is de me
ning van de VU dat een vol
gende regering niet gebonden 
zou zijn aan de belofte om op 
1 september 1971 de vrije 
schoolkeuze in het Brusselse in 
te voeren. De volgende rege
ring zou wel eens als twee 
druppels water op de huidige 
kunnen lijken... 

» Zodat er iets te zeggen is 
voor het standpunt dat de ag-
glomeratiewet plus de kultuur-
autonomie in elk geval voor de 
zomervakantie moeten afge
handeld worden. Beide wetten 
vormen immers het tegenge-
lüicht tegen de (principieel on
aanvaardbare) vrijheid van 
het gezinshoofd. 

» Doch daartegenover staat 
zwart op wit in de aggJomera-
tiewet dat die fameuze vrij
heid pas toegestaan tvordt, als 
intussen ook de kuUmirautono-
mie werkelijkheid tverd. Ge
beurt dit niet. dan mag de re
gering op 1 september geen 
vrije keuze in het Brusselse 
toelaten. De vraag is evenwel 
in hoeverre de regering in staat 
is of durft op te treden tegen 
de Brusselse burgemeesters ? ». 

Week-end • voor mensen met levenskunst 

wal ter luyten 

HOUTWORM ? 

Behandeling «an dakwerken 
tegen alle houfinsekfen, 

TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag 

Gratis en vrijbliivend bestek 
in gans Benelux. 

P.V.B.A INDUSTRADt 
Vanderzijpestraat 12 

Wemmei 1810 T. 02/79.20.00 

WENST U EEN BLIJVENDE 
BIJVERDIENSTE 

MET STANDING ? 
Bestel koffie voor familie, vrien
den, kennissen, alsook voor per
soonlijk gebruik, aan groothan-
delsprijs. Minimum afname 4,5 
kg. Hoge verdienste. Tombola 
met 100.000 F prijzen. - Geen 
B.T.W.-problemen. Geen kapi
taal nodig. Gratis stalen. Schr. 

Koffiebranderij RIMBO 
Heikant 51 - 9140 ZELE 

Tel. (052)445.03 

Voor en Na het ZANGFEEST 
Sportpaleis-Anfwerpen 23 mei '71 

OAFE ((ODAL» 
Ballaertstraaf 80 

ANTWERPEN 
Tel. (03)38.01.21 

• 

Vlaams Huis bij uitstek 
Vlaams-nationale stemming 

CAFE - HOTEL - LOGEMENT 

DE BOKKERIJDER 
Stoofstraat 2 

ANTWERPEN 

• 

BRAND UP 
en HANSA DORT 

van t VAT aan 12 fr . 

L e k k e r e t e n 
onder meer : kip, ham, 

zuurkool, worst en eisbein 

DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

K. Asfridlaan 85 
KONTICH 

(Baan Mechelen-Antwerpen) 

De stad die door do 
Belgische pers het meest als voorbeeld wordt gesteld. Voor haar 
wonderbare kunstschatten, haar park van 80 hectaren met 4 zwem-
kommen, speeltuinen, hartveroverende buifenherbergjes. Voor 
haar groot meer, haar mooi woud, haar schilderachtige vallei, haar 
moderne campings. En ook omdat ze de goedkoopste stad is, waeir 
u uw inkopen in straten zonder auto's kunt doen. Een week-end te 
Essen: 

de mooiste verrassing van uw leven! 
ANTWOORDCOUPON* : gelieve me gratis 

uw documentatie over Essen en omstreken te laten geworden. 

Naam Beroep 

Straat Gemeente 
•Terug te sturen naar het DUITS BUKEAU VOOR TOERISME 

Luxemburgstraat 23, 1040 BRUSSEL. 32 

zoekertjes 

Gevr. sekretaresse voor de per
soneelsdiensten van een groep 
maatschappijen te Brussel. In
lichtingen Frans Jos Verdoodt, 
Erembodegem, tel. 053/26826. 

R 70 

Gevr. handelsafgev. met werk
gebied in West- en Oost-Vlaan
deren en Zuid Brabant , moet 
grafisch geschoold zijn. Inlich
tingen Fr. Jos Verdoodt, Erem
bodegem, tel. 053/26826 R 71 

Gevr. vo lw . v rouwe l . bed. 18-40 j , 
om in 9 5 % f rankof immob. bedr i j f 
In centrum Brussel, als dact. en 
klasseerster van br iefwissel . Moet 
9 0 % Frans machtig z i jn. Tel. (02) 
12.90.58 t i jdens werkuren (9 tot 12 
en 14 tot 18u.) en vr. naar dhr Sier. 

R65 

Jonge man 25 jaar, vr i j van leger
dienst, d iploma ticenciaat bedr i j fs 
psychologie, zoekt passende betrek
k ing. Schr. senator Jorissen, Meche-
len. R 69 

Gediplomeerde kinderverzorgster -
2 jaar prakt i jk - zoekt betrekk ing in 
het Mechelse. Schri jven of te le fon. 
Wim Jorissen, Louisastraat 31 , M e -
chelen. Tel. (015)435.96 R 68 

Jonge man, uitvoeringstekenaar, d i 
ploma A2 electro-mechanika zoekt 
een aangepaste bet rekk ing. Schri j
ven volksv. E. Raskin, Ursulastraat 
1 te Eigenbilzen. R 66 

Jonge man, 28 jaar oud , d ip loma 
economische humaniora en onder
wi jzer , zoekt bet rekk ing als be
diende in L imburg, schri jven volks-
ver tegenw. E. Raskin, Ursulastraat 
1 te Eigenbilzen. R 67 

1) Gevraagd : echtpaar voor sp l in 
tern ieuw jeugdtehuis te Leuven. 
vereisten : pedagogisch inzicht. 
taak : 7 jongens (14 tot 21 j . ) mo
de-opvoeden. 
hulp van : opvoedkund ige we rk 
groep en dokter en werkster voor 
huishoudel i jk werk. 
praktika : woonst, verwarm. , l icht, 
water , enz grat is; vergoeding huis
moeder : 8.000 f r . / m a a n d ; echtge
noot vervu l t normale dagtaak; ver 
goeding huisui t rust ing, enz.; b»-
diendenkontrakt . 
2) Vol led ige bet rekk ing social» 
dienst bedr i j f te begeven in de o m 
gev ing van Leuven. Op le id ing : min. 
M.O. 
3) Elektricien A3 - 27 j . vraagt be
t rekking in de omgeving van Leu
ven. 
Kontakt voor 1, 2 en 3 met Wil ly 
Kuypers, Swertmolenstraat 23, He
ren Tel. (016)296.42 R 61 

Dame uit Gentbrugge zoeki 
thuiswerk (bij voorkeur schrijf
werk) als bijverdienste. Aan
biedingen Oswald Van Oote-
ghem, provincieraadslid. Rode 
Kruisstraat 7, Gentbrugge, tel. 
09/52.72.87 R62 

Wij w i l l en kopen, voor een van 
onze t rouwste en oudste medewer 
kers, na zware ziekte terug gezond, 
maar door amputat ie been zwaar 
gehandicapt, een ro lwagent je , moet 
in goede staat z i jn , en dienst ig om 
mede ap de straat te komen. Schr. 
of te lefoneren aan Karel Van Bo-
ckel , o.v. V.U. Merksem, Sint-Lut-
gardisstraat 56, te l . (03 )45 57.77 

R63 

Te koop elektrische duplicator 
« Rex-Rotary », 3 maanden oud, 
15.500 fr. Te bevragen tel. 02/ 
564107 R 62 

ALSOF U ZE ZFLF UITPERSTE ! 

100% PURE MAID 

Sinaasappelsap 

Pompelmoessap 

Citroensap 

Mandarijntjessap 

Ananassap 

Tomatensap 

100% ZUIVER en NATUURLIJK 

Alleeninvoerder voor België 
en Luxemburg : 

C E V O p.v.b.a. 
Verzoeningstraat 16 

2200 BORGERHOUT - Antwerpen 
Tel. (03)36.20.41 
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bewegingslj^jzer 
vujo-nationaal 

Zaterdag 8 mei Jl. lag het In de bedoeling van VUJO-natio-
naal een aktie op touw te zetten voor de vrede. Een kleine 
plechtigheid was gepland aan het graf van de onbekende sol
daat, waar een krans zou worden neergelegd : « Aan allen die 
gesneuveld zijn door Belgische wapens ». Terzelfdertijd zouden 
pamfletten worden uitgedeeld met onze visie over de nationa-
lisatie van de wapenhandel. 

Burgemeester Cooremans en hoofd van de politie te Brussel, 
liet ons op een ondubbelzinnige wijze weten, dat wij er maar 
niet moesten aan beginnen. Waarom ? 

Het dagelijks bestuur van VUJO-nationaal kon de verant
woordelijkheid niet opnemen voor het betalen van eventuele 
geldboeten, zodat de aktie werd afgelast. Een motie werd ge
stemd, die luidt als volgt : 

« Het dagelijks bestuur van de VÜJO verklaart zich solidair 
met allen die zich daadwerkelijk voor de vrede onder de vol
keren inspannen. Het klaagt aan dat Belgische wapens zonder 
effektieve kontrole worden verkocht en overal ter wereld wor
den gebruikt om mensen te doden en volkeren uit te moorden 
en protesteert tegen de verwerping van het Vtf-voorstel tot na
tionalisering van de wapenhandel. 

De VUJO drukken hun leedwezen uit over de dood van allen 
die vielen door Belgische wapens en herhalen het « Nooit meer 
oorlog » van de Fronters. 

Zij vragen zich af waarom de burgemeester van Brussel hen 
heeft verboden een manifestatie rond dit thema in te richten ». 

ant-werpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
KNS 

Nog enkele dagen scheiden 
ons van « onze » KNS-voor-
stelling « August, August. Au
gust », van dinsdag a.s. 18 mei. 
Genummerde kaarten kunt u 
nog bestellen en afhalen, recht
streeks op het VU-sekretariaat 
(stad Antwerpen) Wetstraat 12, 
tel. 03/36.84.65 en maandag 17 
mei tussen 20u30 en 21u30 in 
lokaal café « Bristol », Frank-
riiklei 19 te Antwerpen. 
ARR. RAAD 

Vrijdag 21 mei e.k. te 20u30, 
maandelijkse arr. raad, in de 
bovenzaal van het lokaal 
« Nieuwe Carnot », Carnotstr. 
60 te Antwerpen. 
VL. NAT. ZANGFEEST 

Kaarten (ook genummerde) 
voor het Vlaams Nationaal 
Zangfeest (Sportpaleis) op zon
dag 23 mei e.k. kunt u nog da
gelijks bestellen op het VU-
sekretariaat van Antwerpen 
(Stad). Wetstraat 12, telefoon 
03/36.84.65. 
SEKRETARIAAT 

Wenst u voor eventuele aan
gelegenheden in kontakt te ko
men met het arr. bestuur Ant
werpen ? Richt u tot het arr. 
sekretariaat, Wim Claessens, 
Liersesteenweg 197, 2510 Mort-
sel, tel. 03/55.39.09. 

ANTWERPEN (Stad) 
KNS 

Jaarlijkse voorstelling door 
VU-arr. Antwerpen. « August, 
August, August », blijspel onder 
regie van Walter Tillemans 
met Walter Claessens, Julienne 
De Bruyn, Veerle Wijffels, Luc 
Philips, Jan Deeleir en Gaston 
Van der Meulen. Kaarten : Vi
tal Peeters, Apollostr. 47, tel. 
21.46.24 of op ons sekretariaat 
Wetstr. 12, Antwerpen, tel. 
36.84.65 en aan de kassa die
zelfde avond, dinsdag 18 mei. 
ANZ 

Zondag 23 mei, Vlaams Na
tionaal Zangfeest. Kaarten van 
40 fr., staanplaatsen. Kaarten 
van 100 fr. genummerd ver
krijgbaar op ons sekretariaat, 
Wetstraat 12. 
LEDENSLAG 

De meeste van de door onze 
afdeling gekende sympatisan-
ten woonachtig te Antwerpen 
stad, zullen aan huis bezocht 
worden om hen te vragen lid 
te worden van de VU. Bespaar 
onze propagandisten de tijd 
door u nu reeds op te geven aan 
het sekretariaat. Hoofdlid : 80 
fr., bijlid slechts 40 fr. 
TE KOOP 

Op sekretariaat : elektrisch 
adressografeermachine. Veelzij
dige mogelijkheden : herhalin
gen per adres, overslag en door
lopende adressen. Nieuwe 
staat. Met laderbakken voor 
18.000 adresplaatjes. Nieuwe 
waarde 67.000 fr. Te koop aan 
spotprijs. Merk Stielow. 

Alcool duplicator Geha, even
eens aan spotprijs. 

Voor verzamelaars : reeks 
oude Winterhulploterijbriefjes, 

Vlaamsch kruis, pakket van de 
Soldaat, enz. 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 15 mei. Middenstad. 
Vertrek lokaal Tyrol, Nationa-
lestr. 22 om 14.30 u. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekreta
riaat tijdens de kantooruren 
van 9.30 u. tot 16.30 u. Donder
dags tot 19 u. Voor speciale ge
vallen van pensioenen liefst 
tussen 18 en 19 u. op donder
dag. 

Voor alle COO-gevallen. Tel. 
Dr. De Boel 33.97.90 of Fr. De 
Laet 38.66.92. 

Voor Vlaams Verbond Ge-
Pensioneerden : Goossens, tel. 
00.52.83. 

BORSBEEK 
VERKIEZING LEDEN COO 

Verkozen leden VU : Jef De-
nie, Herentalsebaan 59, tel. 
210191 ; Staf Kiebooms, Lucien 
Hendrickslei 20, tel. 216198 ; 
Frans Van Looveren, Akker-
donkstraat 11, tel. 214821. 

Plaatsvervangers : Voor elk 
effektief VU-lid werden telkens 
dezelfde drie plaatsvervangers 
verkozen : 1ste : Irma Peust-
jens-Van Ballaer, Lucien Hen-
drickxlei 22, tel. 212470 ; 2de : 
Jozef Dockx, De Robianostraat 
59, tel. 213230 ; 3de : Julien 
Bodson, De Robianostraat 35, 
tel. 212618. 

Van de overige 3 COO-manda-
ten gingen er 2 naar de BSP 
en 1 naar de CVP. 

BURCHT 
COO 

Afdeling Burcht begroet van 
harte zijn twee verkozen leden 
in de COO : Mw Bettens-De 
Roeck Hilda, Heirbaan 113, tel. 
52.80.47 en dhr. Edw. Lemmens, 
Koning Albertstraat 62, tel. 
52.77.45. Plaatsvervangers : dhr. 
Remi Borghraef en dhr. Edw. 
Blockx. 
BAL 

Op 15 mei (heden avond) ver
wachten wij u allen op onze 
« Dansavond VU-Burcht » te 
21 uur in de zaal « De Ster », 
Kaai te Burcht. Orkest : Ray 
Chadwich. Inkom 40 fr. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Ward Lemmens, Koning Al
bertstraat 62, tel. 52.77.45 ; 
Eduard Blockx, Antwerpse-
steenweg 302, tel. 52.75.64 ; 
Walter Verhulst, gemeente
raadslid, Kruibeeksesteenweg 
44, tel. 52.78.72 ; Oktaaf Meynt-
jens, provincieraadslid, Krui
beeksesteenweg 32, tel. 52.74.72 
en Fons Uyttersprot, Antwerp
sesteenweg 330, tel. 52.75.95. 

EDEGEM 
WIJ ROUWEN 

Wij waren diep getroffen 
toen wij het overlijden verna
men, ten gevolge van een 
smartelijk ongeval, van onze 
goede en trouwe kameraad 
Mare Peeters, een van de ak-
tiefste leden van onze Vujo-
afdeling. Wij delen in de rouw 
van Marcs beproefde familie. 
DR. M. VAN HAEGENDOREN 
KOMT... 

VU en Vujo verwachten u 
zonder fout op woensdag 19 

mei om 20ul5 In de bovenzaal 
van « Den Basiliek », Hove-
straat. Senator van Haegendc-
ren spreekt over « Volksnatio-
nalisme, ideologische basis van 
onze bevrijdingsstrijd ». 
AFDELINGSRAAD 

Dinsdag 25 mei a.s. om 20u30 
vergadert de afdelingsraad in 
« Elzenhof ». Iedereen op post. 
VUJO 

Wegens het ontslag van Lieve 
Engelen om persoonlijke rede
nen werden de bestuursfuncties 
opnieuw verdeeld. Voorz. : H. 
Van Bueren ; sekr. : Annemie 
Mees ; org. : Griet Muys en Jan 
Verbeuken ; prop. en public 
relations : Dirk De Vleeschau-
wer ; vorming : Jan Van Op
stal ; briefwisseling : Jan Mey
ers en Bruno De Boel. 

EKEpEN 
VUJO 

Vujo autostoptocht : zondag 
16 mei. Welk Vujo duo legt al 
liftend de grootste afstand af ? 
Start : St. Lambertuskerk, Eke-
ren Centrum om 10 uur. Aan
komst : Bierfeesten, Steen
straat, Ekeren Centrum vóór 
22 uur. Viering in feesttent. 

HEBENTALS 
OVERLIJDENS 

Onder grote belangstelling 
werd donderdag 22 april de 80-
jarige dr. J. Laureys ten grave 
gedragen. Op 20 maart heeft 
Dnze VU-fanfare deze grote 
Vlaming nog een hulde ge
bracht. 

Op 28 april werd mw A. Van 
Geneehten-Branders, echtgeno
te van onze trouwe propagan
dist Gust Van Genechten, ten 
grave gedragen. De VU-afde-
ling betuigde haar medevoelen 
door het bezorgen van een 
rouwkrans. 
VERKIEZING COO 

Als afgevaardigde van de VU 
in de COO werd onze jonge se
cretaris Paul Peeters aange
duid. 

HOBOKEN 
WERFTOCHT 

Morgen zondag trekken wij 
naar de « Portugezenhoek ». 
Bijeenkomst 10 uur, « Oude 
Spiegel ». Kioskplaats. Iedereen 
welkom. 

HOVE 
ALARM : GROTE RING 

Tijdens een voorlichtingsver
gadering ingericht door de 
VVB-Hove verklaarde een ver
tegenwoordiger van het mini
sterie van Openbare Werken 
niet af te weten der gemeen
telijke desiderata tegen het 
tracé van de grote ring dwars 
door Hove. Algemene konster-
natie ! Op initiatief van de op
positie (VU en VAK) werd dan 
een speciale gemeenteraadszit
ting bij hoogdringendheid bij
eengeroepen. Met algemeen
heid van stemmen werd daar 
besloten nogmaals bij het be
voegd ministerie verzet aan te 
tekenen tegen het geplande tra
cé van de grote ring op ons 
grondgebied. 

NIEUWE COO 
Tijdens de gemeenteraadszit

ting van 26 april werd dhr. 
Frans Van Eisen gekozen als 
kommissielid. Zo veroverde nu 
ook voor het eerst een Vlaams 
nationalist een zetel in de COO 
van onze gemeente. De dege
lijkheid van de nieuwe manda
taris is een borg voor het 
vruchtbaar werk dat hij ook 
daar ongetwijfeld zal leveren. 

KASTEBLEE 
NIEUWE AFDELING 

Op maandag 10 mei werd in 
aanwezigheid van Jo Belmans, 
provincieraadslid Hugo Rau-
lans en het voltallig arr. be
stuur het voorlopig afdelingsbe
stuur gekozen. Voorz. : Laurent 
Keyenberg ; sekr. : Jan Sau-
willers ; prop. : Vik Van de 
Putte ; penningm. : Karel Van 
Wuytswinkel ; org. : Jozef Van 
Thillo. 

KONTICH 
OPROEP TOT STEUN 

Het organiseren van ons 2de 
lustrumviering brengt een he
leboel onkosten mee. Graag uw 
steun op onze rekening bij de 
Kredietbank Kontich nummer 
1155/00715 voor Volksunie, af
deling Kontich. Niet uitstellen, 
doen ! 
BEVLAGGINGSAKTIE 

11 juli nadert, denk er aan. 
Leeuwenvlaggen zijn altijd in 

voorraad op het bevlaggingsse-
kretariaat Kosterijstraat 6 of 
in lokaal Alcazar. 

MEBKSEM 
COO 

Op de jongste zitting van de 
Merksemse gemeenteraad wer
den onze twee medewerkers 
Leo Michielsen en Omer Ste
vens aangesteld tot leden van 
de Commissie van Openbare 
Onderstand te Merksem. 

Allen die van jaren her, onze 
kameraden Leo en Omer ken
nen weten dat de belangen van 
de Vlaamse gemeenschap en 
van de Merksemse bevolking 
op echt Vlaamse en demokra-
tisehe wijze zullen gediend 
worden. Wij brengen onze groet 
aan deze twee nieuwe manda
tarissen en vertrouwen er op 
dat hun intrede in de kommis
sie daar wel een heel andere 
atmosfeer zal brengen. 
DE AFDELING 

Wie wil weten wat er ge
beurd in de afdeling kan het 
bord raadplegen in Tijl. Op dit 
mededelingsbord van de VU-
Merksem zijn alle werkzaamhe
den en vergaderingen aange
duid. 
INLICHTINGEN 

Wie onze schepen Lieven Ka-
lingart wil raadplegen, kan 
daarvoor terecht ieder maan
dag en donderdag van 10 tot 
12 uur voormiddag ten gemeen-
tëhuize. 
IJZERBEDEVAART 

Door de zorgen van VOS en 
de Vlaamse kring Groeninghe 
zal de reis naar Diksmuide op 
Bedevaartdag, 4 juli a.s. geor
ganiseerd worden. Een luxe
autocar wordt ingelegd. Vanaf 
volgende week zal er gelegen
heid zijn in Tijl om in te 
schrijven. Affiches gratis te 
bekomen in Tijl of bij K. Van 
Bockel, St. Lutgardisstraar 56. 
AUTORALLY 

Onze Vlaamse kring Groenin
ghe met de medewerking van 
de Vlaamse Automobielbond, 
richt op zondag 6 juni, zijn 
tweede grote toeristische auto
zoektocht in. Een mooie zoek
tocht waaraan gans de familie 
kan deelnemen. Inschrijvings
geld 150 fr. per wagen. Voor 
leden van VAB 135 fr. Inschrij
vingsformulieren en inlichtin
gen Albert Meulemanstraat 22 
of Sint Lutgardisstraat 56, tel. 
45.57.77. 

IVIORTSEL 
INLICHTING 

Zo u, geachte lezer(es) in
lichtingen wenst omtrent zeke
re aangelegenheden waar u 
denkt, via uw afdeling gehol
pen te kunnen worden, of ge
gevens wenst die u als lid of 
kandidaat VU-lid ten dienste 
kunnen zijn, kunt u zich steeds 
in vertrouwen richten, ofwel 
tot het afdelingssekretariaat 14, 
Mortsel, ofwel tot het arr. se
kretariaat : Wim Claessens, 
Liersesteenweg, 197, Mortsel, 
tel. 55.39.09. 

NIEL-SCHELLE 
RUPEL- EN SCHELDE-
RALLY 

Op tweede sinksendag, 31 
mei e.k, richt VU-afdeling 
Niel-Schelle de Rupel- en 
Schelde-Rally in. Vrije start 
tussen 12u30 en 14u. Afstand 
ong. 50 km. Grote prijzenta-
fel (voor 80.000 fr.) waaron
der een volautomatisch was
machine. Inschrijvingen kun
nen geschieden t.s.m. 26 mei 
e.k. tegen 200 fr per wagen 
(nadien 225 fr.). Meerdere 
inschrijvingen (effektieve 
deelnemers) van éénzelfde 
wagen zijn toegelaten aan 
150 fr. 

Inlichtingen en inschrij
vingen bij Jos De Graef, 
Karl Marxstraat 9 te Niel. 
Postchekrekening nr 5435,26 
(J. De Graef, Niel). Rally
lokaal : « Café Oud Heidel-
berg », Dorpstraat (aan de 
kerk) te Niel. 

Alle VU-ers en «Wij»-le-
zers nodigen wij vriendelijk 
uit tot deelname aan deze 
« reuze sinksen Rupel-Schel-
de-Rally » te Niel. Van har
te welkom. 

TURNHOUT (Arr.) 
BAL 

Zevende meie-nachtbal in de 
gemeentelijke feestzaal. Stati
onsstraat, Geel met het orkest 
van Stan Philips. Aanvang om 
20u30. Inkom 50 fr. Iedereen 
van harte welkom. 
ADRESWIJZIGING 

Vanaf 1 mei 1971 wordt het 
adres van de arrond. sekretaris 
Beaufays Rudi, H. Rodenbach-
plantsoen 117, 2300 Turnhout. 
Het telefoonnummer blijft (014); 
444.89. 

WESTMALLE 
MOTIE 
MOTIE 

Ook onze VU-aanwezigheid 
in de gemeenteraad laat zich 
gevoelen. Wij wensen onze 
mandataris Jan Wilmssen en 
de voltallige Westmalse ge
meenteraad geluk voor de 
stemming van de « motie » tot 
steun van de aangenomen 
Vlaamse houding van burge
meester Soens (Strombeek-Be-
ver) in welke motie de toepas
sing der taalwetten wordt ge-
eist en de aanpassing der frans-
taligen aan de Vlaamse taal
homogeniteit. 

WILRIJK 
KOMMISSIELEDEN 

De VU telt niet alleen een 
dinamische vertegenwoordiging 
in de gemeenteraad sinds okto
ber jl., ze is nu ook in de kom
missie voor Openbare Onder
stand vertegenwoordigd, welke 
nieuwe kommissie straks haar 
werkzaamheden zal beginnen. 
De heren Verhelst en Jorens 
werden aldus namens de VU 
tot COO-leden verkozen. We 
weten dat we op hen kunnen 
rekenen en dat ze ten dienste 
van de bevolking staan. Aan 
bei de vrienden onze beste 
wensen en een hartelijk profi
ciat. 

DIENSTBETOON 
Elke rijdag van 19u30 tot 21u 

30, zitdag voor dienstbetoon 
door Jos De Kok (gemeente-
radslid) in ons sekretariaat. 
Antwerpsestraat 186 te Niel. 

zoekertjes 
Binnenhuisarchitekt zoekt pas
sende betrekking, lieftst Brus
sel, Gent of omgeving. Schrij
ven of telefoneren : senator 
Baert. Astridlaan 33, Gent, teL 
09/22.94.31. R72 

Licentiaat bedrijfspsychologie 
zoekt passende betrekking. 
Schrijven of telefoneren: volks
vertegenwoordiger de Facq, 
Tribunestraat 14, Brussel, tel. 
02/18.30.82 of 09/22.64.23 R73 

1) 2 studenten zoeken week-end 
job als kelner, Antwerpen, Brâ -
bant of Limburg. 
2) 2 studenten zoeken vakark-
tiejob bij voorkeur kelner. 
3) Jongedame, 4 jaar ervaring 
als ponster, diploma lager mid
delbaar onderwijs zoekt pas
sende betrekking. Brussel, Me-
chelen, Antwerpen. 
Voor 1, 2 en 3 : schrijven of te
lefoneren : senator Jorissen, 
Louisastraat 31, Mechelen, tel, 
015/43596. R74 

Zoekt werk als telefonist in 
Limburg, Brabant of Antwer
pen, blinde jongen van 21 jaar, 
spreekt 4 talen. Zich wenden 
tot volksv. E. Raskin, Ursula-
straat 1 te Eigenbilzen. R75 
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WUNEGEM 
KALENDER 

Weldra start ook in Wijne-
gem een afdeling van de 
Vlaamse Ziekenkas. Meer in
lichtingen volgen. 

Zaterdag 22 mei e.k. in het 
Vleminckhof : afdelingsbal 
Wijnegem te 20u30. Kaarten : 
Turnhoutse baan 336-338. 

Óp 4 juli legt de Vlaamse 
Vriendenkring een bus in naar 
de IJzerbedevaart. Prijs : 
slechts 95 fr, met doorreis naar 
de Panne. Inschrijvingen : 
Turnhoutse baan 336-338 of in 
het Vleminckhof. 

De afdeling Wijnegem doet 
een beroep op al haar leden om 
adressen van mogelijke nieuwe 
leden of abonnenten « Wij » 
door te geven aan het sekreta-
riaat. 

brabant 

ASSE 
JONG ASSE 

Ieder lid van de Volksunie 
is welkom op de maandelijkse 
vergadering van onze gemeen
telijke partij « Jong Asse » el
ke 2e woensdag van de maand. 
In het lokaal Kumelshof te As-
se. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke dinsdag van 18.30 tot 
20.30 u en elke zaterdag van 10 
tot 12 u. Wij maken ook onze 
organisatie sterk door aan te 
sluiten bij een Vlaamse Zieken
kas. Tel. : 52.77.52. 

BRUSSEL (arr.) 
KONGRES 

De bijzondere arr. raad waar
op de afdelingsamendementen 
besproken en arrondissemen
teel goedgekeurd zullen worden 
heeft plaats op dinsdag 18 mei 
e.k. in het lokaal Waltra (Stan 
Philips), Arduinkaai te Brus
sel. 

KOLPORTAGE 
Volgende arrondissementele 

kolportage morgen zondag 16 
mei te St. Genesius Rode. Bij
eenkomst aan de kerk (bij ge
meentehuis) om 9.30 u. 

GE MEENTER AADSLEDEN 
Op zaterdag 15 mei a.s. heeft 

in het lokaal Waltra. Arduin-
kaai te Brussel (bij Stan Phi
lips naast de KVS) de vergade
ring plaats van het Centrum 
van Vlaams Nationale Gemeen
te en provincie mandatarissen. 
Alle gemeente- en provincie
raadsleden uit Brussel-Halle-
Vilvoorde zijn hierop uitgeno
digd. 

DWORP 
MEI-NACHTBAL 

Zaterdag 15 mei om 20 u. 30 
in de zaal Brouwershuis (bij 
gemeentehuis) te Dworp. 

HEVERLEE 
BESTUURSWIJZIGING 

Ter vervanging van Erik 
Brauns, werd Piet Vleminckx 
verkozen als bestuurslid. We 
danken hier zeer hartelijk Erik 
Brauns om het vele gepresteer
de werk. Wegens aangroei van 
ons ledenaantal (meer dan 40 
de laatste maanden) konden we 
ook een zevende bestuurslid 
aanduiden, nl. mw. M. Tollet-
Roger. 
COO 

Onze voorzitter, Hugo Lo-
rent, werd verkozen als lid van 
de COO. Egied van De Voorde 
is plaatsvervanger. 

KRAAINEM. ST-STEVENS-
WOLUWE, STERREBEEK. 
WEZEMBEEK OPPEM 
AFDELINGSBAL 

Het tweede bal werd een 
enorm sukses, de opkomst was 
reusachtig en de sfeer gewel
dig. Het afdelingsbestuur dankt 
van harte de mensen van de 
afdeling Zaventem om hun 
hulp die zeer welgekomen was. 

LEUVEN (arr.) 
VUJO 

De VUJO heeft reeds 2 ge
slaagde aktie's op haar aktief : 
ter gelegenheid van de Bra
bantse motocross op de Kessel-
berg werd geageerd tegen het 
onverantwoord schenden van 
dit natuurgebied. Ook werd een 
aktie gevoerd tegen de vervui
ling van het stedelijk zwemdok 
te Leuven. 

Vandaag zaterdag om 14.30 u 
komen we bijeen in de Bond-
genotenlaan te Leuven voor on
ze Kinderkoetsenaktie tegen de 
vrijheid van het gezinshoofd te 
Brussel. 

LANDBOUWERS IN NOOD 
Onder dit motto gingen 3 in

formatievergaderingen van de 
Volksunie door te Kumtich, O. 
L. Vrouw Tielt en Glabbeek, 
waarin Ludo Sels en Willy 
Kuijpers de balans maakten 
van 80 jaar Boerenbond en 12 
jaar Heger. Afgevaardigden 
van de Boerenbond, w.o. sena
tor Lagae kregen ruime kans 
om hun standpunt te verdedi
gen maar konden de aanwezige 
landbouwers niet overtuigen. 
SPREKERSKLUB 

Dinsdag 18 mei om 20 u vol
gende vergadering van de spre-
kersklub in cafe Opera te Leu
ven. 
VL. NAT. ZANGFEEST 

Arr. kontaktadres : Leuvens 
Kinderkoor, p.a. Pol Kuijpers, 
J. Lipsiusstraat 21, Leuven, tel. 
016/23836. Hier alle inlichtin
gen over de bussen. 
FINANCIËLE STEUN 

Weldra wordt aan al onze le
den een spaarpot bezorgd waar
in ze elke dag hun « Vlaams-
Nationale » frank kunnen stop
pen. De opbrengst is bestemd 
voor de propaganda-akties der 
afdelingen. Wie wil meer doen 
en ons arr. blad «Nieuwe Kijk» 
wil steunen (126.000 ex.) stortte 
zijn milde penning op prk 
83204 van de Kredietbank te 
Heverlee voor rek. 82437 van 
Volksunie arr. Leuven. 

DANK 
Enkele mensen van de afde

lingen Leuven en Herent schil
derden ons lokaal, legden een 
nieuwe verlichting en zorgden 
voor tafels en stoelen ! 
OVERLIJDENS 

Het hele arr. Leuven betuigt 
mvr. Reynders zijn medeleven 
bij het overlijden van dhr. 
Adrien Reynders, 77 jaar. Me
destander in onze beweging 
vanaf het eerste uur. 

Te Schaarbeek overleed oud-
Leuvenaar Stan Jambe, 53 jaar, 
er liefderijk opgenomen door 
de fam. Van Oost na een zware 
heelkundige behandeling. Stan 
was een zwaar repressie-slacht
offer en stond alleen en ver
geten in « ons Vlaanderen » ! 
Piet en Anna Vleminckx-Juch-
ters (Heverlee) waren hem een 
trouwe steun, wij danken hen 
hierom. 

LEUVEN-ZUID (kanton) 
KANTONNALE 
VERGADERING 

Vrijdag 21 mei om 20 u in 
cafe bij G. Frederickx, Dotter-
mansstraat 2, Bertem. Op de 
agenda : verfransingsgevaar in 
de driehoek, E5, federatie Ter-
vuren. 

LIEDEKERKE 
BELANGRIJK 

Vrijdag 21 mei om 8 uur in 
het lokaal café Sportwereld, 
Muilemstraat, grote en belang
rijke ledenvergadering. Iede
reen moet deze keer zeker aan
wezig zijn ! 

MOLENSTEDE 
GEMEENTERAAD 

Volksunieschepen Dirk Van 
De Weyer legde een motie voor 
aan de gemeenteraad betref
fende de vrijheid van het ge
zinshoofd te Brussel. Deze mo
tie werd meerderheid tegen op
positie aangenomen. We stip
pen nog aan dat de oppositie 
zich nu plots PVV-oppositie 
noemt, niettegenstaande zij 
vóór de verkiezingen de kie
zers misleidde met een heel an
dere naam. 

Karel Celis werd verkozen 
als hd van de COO, 
GELUKWENSEN 

Aan Frans Coomans ter gele
genheid van zijn huwelijk, aan 
Herman Celis bij de geboorte 
van zijn tweede kindje, aan 
Gust Houtmeyers ter gelegen
heid van zijn huwelijk. Even
eens aan hun respektievelijke 
echtgenoten alle heil. 

ST PIETERS-LEEUW 
AKTIE 

Na ons schitterend geslaagd 
bal (meer dan 400 aanwezigen) 
blijven we niet bij de pakken 
zitten. Er werd overgegaan tot 
de stichting van een Vujo-kern. 
Voorzitter : Wim Lauwaert , 
Sermonstraat 2 : sekretaris : 
Gilbert Pické, J. Depauwstraat 
82 te 1600 St. Pieters-Leeuw : 
leden : Mieke Lauwaert , Hu-
bert Van Campenhout, Guido 
Ramant, Annie Pické en R. 
Francqaert . Tevens werd ge
start met een plaatselijke afde
ling van het Vlaamse zieken
fonds « Brabantia », waarvoor 
Johan Rosseel, Pastoor Vendel-
mansstraat 5, de verantwoorde
lijke is. 

ST-PIETERS en 
ST-LAMBRECHTS-WOLUWE 
VOLKSVERGADERING 

Op 25 mei e.k. in de zaal van 
het « Café Europeen », Verhel-
lewegheplein te Sint Lam-
brechts-Woluwe. Sprekers : 
volksvertegenwoordiger Vic 
Anciaux en senator Lode Claes 
en Maurits Coppieters. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 2de donderdag van de 
maand : provincieraadslid Theo 
Pauwels in bovenvermeld lo
kaal van 20 tot 21 uur. 

ZELLIK 
VOLKSVERGADERING 

Maandag 17 mei om 20u30 in 
« De Zwaan » te Zellik (Steen
weg op Gent, bij de meisjes
school) : grote volksvergade-
rin. Sprekers : Bob Maes over 
de zaak Laken en advok. P. De 
Pauw over « Onze revolutie in 
Vlaanderen ». 

oosNvlaanderen 

BALEGEM 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag 28 mei te 20 uur in 't 
Hof van Oranje, stichtingsver
gadering der nieuwe afdeling. 
Wij verwachten ook volk van 
Melle, Merelbeke en Gavere. 
Sprekers : dr. Leo Wouters en 
senator Persyn. Inleider : Piet 
De Pauw. Daarna gezellig sa
menzijn. 

BUGGENHOUT 
VOORLICHTINGSAVOND 

Woensdag 26 mei '71 te 20 u. 
in zaal De Vlinder, Kerkst raat 
te Buggenhout. Voorlichtings
avond met mr. Hugo Schiltz, 
volksvertegenwoordiger en dr. 
Toon van Overstraeten, algem. 
direkteur VU, die handelen 
over « Volksunie, sociaal en fe
deraal ». 

GENT 
MONSIEUR HAW ARDEN 

Het afdelingsbestuur roept 
alle leden en belangstellenden 
op voor de filmvertoning van 
« Monsieur Hawarden » in ki-
nema « Majestic » Veldstraat 
te Gent. Deze vertoning wordt 
ingericht door het Vlaams Ver
bond van Gepensioneerden uit 
Gent op zondag 13 juni e.k. om 
10 u. Kinderen zijn niet toege
laten. Inkom 60 fr. Deuren : 
9.30 u. Kaarten in vele Vlaamse 
lokalen en bij onze propagan
disten. 
CÖO-LID 

Namens de VU werd mejuf-
fer Van Campenhout verkozen 
als lid in de COO. 

HEUSDEN 
GEMEENTERAADSZITTING 

Tijdens de gemeenteraadszit
tingen van 26 en 29 april wer
den volgende voorstellen van 
de Volksunie besproken en aan
genomen. 

Gemeenteraadslid Koen Van 
Meenen : 1) Voorstel tot tus
senkomst van de gemeente in 
ontwikkelingshulp ter gelegen
heid van het ver t rek van een 
dorpsgenote naar Venezuela. 
Hier werd enkel het principe 
aanvaard, doch de 30.000 fr die 
de VU voorstelde (1 huishoud-
brood per gezin) vond men te 
hoog. De meerderheid die eerst 
weigerachtig stond (vooral de 
burgemeester en Remi De Ro
cker) heeft na de Venezuela-
debatavond en het schrijven 
van Justi t ia et Pax, dit punt 
niet meer over het hoofd dur
ven zien. Men was akkoord om 
5.000 fr. te geven (2,5 fr per ge
zin). : 2) voorstel tot beurte
lings parkeren in de Mager
straat ; 3) voorstel tot finan
ciële tussenkomst van de ge
meente in de aktie « Boeme
rang ». 

Gemeenteraadslid Paul Van 
Durme : voorstel tot het in
richten van een ABN-cursus 
voor volwassenen. 

Volgende punten werden ver
worpen : 
1) gemeenteraadslid Koen Van 
Meenen : voorstel tot aanvul
ling der openingsiu-en van som
mige gemeentediensten en 
voorstel tot sociale tussenkomst 
van de gemeente aan alle Heus-
dense schoolkinderen. 

Gemeenteraadslid Paul Van 
Durme : voorstel tot « jaarlijk
se » financiële tussenkomst van 
de gemeente in de projecten 
van de ontwikkelingshulp. 

Koen Van Meenen interpel-
leerde tevens het schepencolle
ge over gemeentelijke ontspan
ningspleinen en speelruimten 
alsook over de toestand van het 
plein aan de Tramstatie. Dat 
komt in orde, beweert men. 

Tijdens het begrotingsdebat 
reageerde de Volksunie heftig 

tegen de aalmoezensubsidies 
aan sommige kul turele vereni
gingen. Na heftige discussie 
kreeg tenslotte de Vlaamse 
Vriendenkring verdubbeling 
van subsidies (4000 fr.). 

MERELBEKE 
IN DE KOO 

Als afgevaardigde van de 
Volksunie in de KOO werd af-
delingssekretaris Paul De Cor-
te verkozen. Dat wij noch de 
behoeftigen noch de derde leef
tijd veronachtzamen zal onze 
jeugdige afgevaardigde bewij
zen. 
WEERGALM 

Opnieuw werd ons kanton
naal maandblad huis aan huis 
besteld. Door de overgrote 
meerderheid met vreugde be
groet, door politieke schippe-
raars met tandegeknars, speelt 
de Weergalm zijn voorlich-
tingsrol zoals vóór 11 oktober 
beloofd. 
BAL 

Vandaag zaterdag 15 mei om 
21 u. steken wij de kameraden 
van Gavere een har t onder de 
r iem door onze aanwezigheid 
op hun eerste bal in de zaal 
« Racing », Markt. Inkom 50 fr. 
Voor de jeugd eerste konsuma-
tie gratis. Eregast : volksverte
genwoordiger Leo Wouters. 
GRIFFOEN 

Donderdag 20 mei (Hemel-
vaartdag) gaat de « Griffoen » 
voor een hele dag naar Cap 
Gris-Nez in Frankri jk . 

ZULTE 
DRUKKE AKTIVITEIT 

Onze gekozene van « Nieuw 
Zulte », Joris Heyde, bracht de 
beslissing bij de aanstelling 
van de eerste schepene en het 
schepencollege. Bij de COO kon 
hij de benoeming bewerken 
van ons VU-bestuurslid Luc 
Van Colenberghe. Het aantal 
leden hebben we opgedreven 
tot 142 voor Zulte en 16 voor 
Olsene. 

Einde april hielden we 'n eer
ste leden-lentefeest. 150 deelne
mers zorgden voor het sukses 
van deze avond. 

Tot slot nog de verbroedering 
van ons voltallig bestuur met 
dat van Wondelgem : het was 
een leerrijke kontaktavond die 
eindigde op een mini-zangfeest. 

wesf-vlaanderen 

ALVERINGEM 
LEDENVERGADERING 

Zaterdag 15 mei komt Jaak 
Vandemeulebroucke, gemeen
teraadslid te Oostende een 
spreekbeurt houden over « De 
Vlaamse beweging vroeger en 
Nu ». Zaal « Het Vlierhof » 
om 20u30. 

BRUGGE (arr.) 
VU-KONGRES 5-6 JUNI 

Er zal een bus worden inge
legd voor alle kaderleden die 
de zondag het congres wensen 
bij te wonen. 

Inschrijvingen kunnen nu al 
gebeuren bij de verantwoorde
lijke voor organisatie : Jaak 

ABONNÊMENTENSLAG 
Voor alle andere arrondisse

menten is de abonnementen
slag voorbijgegaan met meer 
dan bevredigende resultaten. 

Nog drie arrondissementen 
hebben niet eens hun aantal 
van vorig jaar kunnen behalen. 
En wie spant de kroon van de 
drie ? Brugge ! Wij wensen 
geen reden te zoeken om ons 
te verontschuldigen, want wij 
hebben er geen. Wij moeten 
nog 40 nieuwe abonnementen 
ophalen om aan ons aantal te 
kotnen, en dat is dan nog maar 
een minimum. Vrienden mili
tanten, laten wij een laatste in
spanning doen. Moet het eerst 
altijd stinken voor ons volk 
voordat wij de straat opgaan ? 
Vooruit, nu de straat op, een 
nieuwe zege in 1972 tegemoet ! 

BRUGGE (stad) 
VU-JAARMIS 

Wij gedenken dit jaar op
nieuw onze Vlaamse vrienden 
die ons zijn voorgegaan. Wij 
nodigen familie, vrienden en 
afgevaardigden uit de afde
lingen uit om heden zaterdag 
15 mei 1971 om 18 uur in de 
nieuwe kerk Maria Assumpta 
te Assebroek de jaarmis te ko
men bijwonen. Het groot koor 
en het kinderkoor Sint-Lutgard 
luisteren deze jaarmis op. 
VLAAMS-NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Inschrijvingen voor speciale 
bus naar Antwerpen op 23 mei 

a.s. worden ingewacht bij , M. 
Vanbeylen, J a n van Eyckplein 
10 ; Gasthof « 't Boergondisch 
Cruyse », WoUestr. 42 ; Drank-
huis « Vlissinghe », Blekerstr . 
2, en « Breydelhof », al lemaal 
te Brugge. 
GEBOORTE 

Bij onze vriend Jaak Naes-
sens kwam een klein Vujootje 
op bezoek, wij wensen Jaak en 
zijn vrouwtje van har te profi
ciat met hun zoon. 

DE HAAN 
KOO 

Wij wensen José Borny van 
har te geluk met zijn verkiezing 
in de kommissie van openbare 
onderstand van Klemskerke en 
hopen dat hij voor onze leder» 
en de overige bevolking veel 
goed zal kunnen doen. 

ETTELGEM 
GEBOORTE 

Bij Freddy Veile en Genove-
va Meijns werd op 23 apri l een 
stamhouder Peter geboren: van 
har te proficiat aan beide leden. 
En meteen is Mauri ts Meijns 
grootvader, waarvoor ook onze 
felicitaties. 

KORTRIJK 
ZANGFEEST 

Wie met ons wil mee gaan 
per autobus kan inschrijven in 
het Vlaams Klubhuis, 302 Kort-, 
rijk, prijs per persoon, heen en 
terug, 90 fr. Kaar ten voor he t 
zangfeest niet inbegrepen. Deze 
kaar ten uitsluitend te bekomen 
op het sekretariaat van he t 
ANZ, Oudaan 2224, 2000 Ant
werpen. 

KNOKKE-HEIST 
NAAR 
DE IJZERBEDEVAART 

Op 4 juli e.k. wordt door de 
afdeling in samenwerking met 
de VTB en VOS een bus inge
legd naar de IJzerbedevaart . 
Inschrijven tegen 60 fr bij : 
Maenhout Bertrand, Lippens
laan 201, Knokke, Rotsaert 
Werner, Heiststraat 37 C, West-
kapelle ; Mw. Van Reeth, « Pi-
roska », Zeedijk 254. Heist ; 
Vandepit te Firmin, Boekhandel 
« Uilenspiegel », Pannest raat , 
en Pollet Gilbert, Bondgenoten-
laan 51, Heist. 

OOSTENDE-STENE 
VU-VROUWEN 

De werkgroepen « vrouwen » 
van beide afdelingen Stene en 
Oostende richten op 27 mei een 
gezellige namidag in voor alle 
leden van 60 jaar en ouder in 
de home « Wiking », Nieuw-
poortsesteenweg 370. Speciale 
uitnodigingen volgen nog. 

medegedeeld 

TWEEDAAGS VVB-KONGRES 
TE GENK (BOKRIJK) 
ZATERDAG 15 MEI 
Hotel « Rembrandt », Weg 
naar As 1, Genk (Centrum). 

15 uu r : Opening door J aak 
Bongaerts, voorzitter W B -
Limburg. 

15 uur 15 : Limburg, sociaal-
ekonomisch probleemgebied. 

Diagnose : Jules Vermeulen, 
ondervoorzitter VVB-Limburg. 

Paneel : Willy Claes, BSP-
kamerl id ; Fernand CoUa, PVV-
kamerl id ; Lamber t Croux, 
CVP - bestendig afgevaardigde 
en Jef Olaerts, VU-kamerlid. 

Open debat. 
Synthese : Geert Leroy, lid 

WB-hoofdbes tuur . 
Afspanning « Sint Gummarus », 
Domein Bokrijk, (?enk. 

19 uu r : Gezamenlijk avond
maal en ontspanningsavond. 

ZONDAG 16 MEI 
Zelfde adres. 

10 uur : Waarborgen voor le
vensbeschouwelijke vrijheid in 
kulturele autonomie en in een 
federale s t ruktuur . 

Wat vrezen de vrijzinnige 
Vlamingen ? door Paul Dela-
fontaine, gastspreker. 

Welke s trukturele waarbor
gen stelt de W B voor ? door 
Filip Lambrechts . 

Open debat : Moderator : 
Renaat Roels, voorzitter Stich
ting Lodewijk de Raet. Paneel 
met 4 politici. 

13 uur : Middagmaal. 
14 uur 45 : Wat met de Oost

kantons ? 
Open debat : moderator : 

Mare Boey, algem. ondervoorz. 
16 uur : W B - a k t i e door Hu

go Van den Broeck. 
16 uur 20 : Polit ieke aktuali-

teit en slotrede door Paul Daels, 
algemeen voorzitter W B . 
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KUNNEN kan wal anderea niet kunnen 
^HhiM^M^aiw^iTtiitt^wwni 

2 verdiepingen van elk 88 m2 

176 m2 woonruimte 

BOUWPRIJS slechts 864.778 F 

ZOALS U HET ZELF W I L 
Luxeafwerking BOUWPRIJS 1.590.237 F 

OP KUNNEN KUNT U BOUWEN 
Vraag vandaag nog de prijs en inlichtingen 
voor uw woning en overtuig U ter plaatse. 

ALGEMEEN BOUWBEDMIF KUNMENnv 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

GENK I GENT 

Winterslagstraat 22 Onderbergen 43 
Tel. 011 /544.42 | Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 
Tel. 016/337.35 

KUNHBI mei de gioteK van Kwulileit 

BON 
N A A M : 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden. 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, vi l la
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen

t rum te • • • • op 

Handtekening 

te 



b rasse rtj es. 

Voetballers zeer duur.. Nieuw vredesojfensief m de VS 

helden 
Misschien mag ik straks in Hemelbredegem 

gratis pintjes drinken. Eerlijk en met permissie : 
er zijn slechtere dagbladschrijvers die zich laten 
bepinten omdat zij het in hun hoofd gestoken heb
ben, dat zij iets als j'oernalistiek bedrijven bij een 
serieuze gazet. Zij kunnen iets niet schrijven of 
iets wel schrijven Bijvoorbeeld over Jan Appe-
laai die een goeie dag had in het derby met de 
ploeg van de aangrenzende burgemeester. Jan 
maakte de winning-goal en het zou nogal erg zijn 
als dat met in de gazet zou staan, nietwaar ? Je 
drinkt nog een pintje voor mij, nietwaar ? En dan 
iets heel anders is dat geval van mijnheer Dinges 
van Villa Gelddroom die ergens in een bocht snel 
rechtdoor wilde rijden en als daar geen lege ma-
zouttank had gelegen had hij een echtpaar zo in 
hun bed doodgereden Welnu van dat geval van 
mijnheer Dinges weten wij eigenlijk 't fijne niet, 
want het heeft nog niet in de gazet gestaan. 

Men zal er in Hemelbredegem dus moeten aan
gewennen dat men zomaar niet over alles en over 
eenieder stukjes kan schrijven. Zie je, stukjes ho
ren tot de literatuur en de literatuur is een sterk 

geestelijke bezigheid, een stuk eigen verbeelding 
die letterlijk tot eenieders verbeelding moet spre
ken En niet eenieder moet zichzelf op het geeste
lijk niveau van bijvoorbeeld Jan Appelmans gaan 
plaatsen. De eerste de beste nachtridder met die 
zich met mij begeeft aan bier en andere toegela
ten drugs. Of ook niet de eerste de beste voorzitter 
die mij bedondert op vergaderingen waaraan ik 
meer dan wekelijks deelneem, omdat vergaderen 
vandaag meer dan 50 % van ons bruto nationaal 
produkt uitmaakt 

Buiten de leden van de wetgevende, de uitvoe
rende en de rechterlijke macht vind je niet zoveel 
personen met wie je ongestraft een humoristisch 
loopje kan nemen. Gaston Durnez kan dat met 
letterlijk alle Belgen, maar ik bezit met zoveel ta
lent als hij en ik heb nog geen boek geschreven 
over mijn leven onder de Belgen, in het huis van 
een gehangene spreek ik gewoonlijk niet over een 
koord. En geef met mij toe dat geschikte helden 
en slachtoffers zeldzaam zijn Om het met een 
beeld uit te drukken : ze zijn zo zeldzaam als kleu
renblinde vrouwen. Hiervan heb je er eentje per 
10.000 stuks. Dat zeggen de wetenschappers, ik 
voel me een beetje jaloers omdat die zo ongebrei

deld veel goed materiaal tnogen onderzoeken. Die 
vrouwen heb ik er natuurlijk maar bijgesleurd om
wille van de beeldspraak, want in stukjes solt men 
niet met vrouwen, ztjn eigen vrouw uitgezonderd. 

Ik heb een beroepenlijstje opgesteld van mijn 
stokpaardjes. Ik heb ze geklasseerd zoals levens-
vei zekeringsmaatschappijen hun klienten klasse
ren : volgens hun stei ftekansen. Of liever, in de 
volgorde van hun overlevingskansen : joernalisten, 
dokters, advocaten en rechters, zakenlieden, onder
wijzers, geestelijken en geleerden. Die volgorde 
kan natuurlijk nog er^ overhoop gehaald worden. 
Een joernaltst die op geestelijke overschakelt en 
heel geleerd gaat doen heeft zijn overlevingskan
sen aanzienlijk verbeterd, een geestelijke die 
joernahst wil worden pleegt zelfmoord en een on
derwijzer met ontluikend verstand wordt haast 
onsterflijk. 

Over normale lieden wordt heleniaal mets ge
zegd. Die weten niet hoe zij de wet der grote ge
tallen en de statistieken moeten vervalsen. Over 
soldaten ook geen woord : zij hebben geen beroep 
en sterven eigenlijk nooit, zij vallen op het veld 
van eer. 

frans-jos verdoodt 


