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TE BRUSSEL 
TREKT DE MIST OP 

PVY STEM 

STEMMEN 
Het stembusakkoord tussen de Brus

selse PVV-ers en de francofone fanatici 
van het « Front des Francophones » heb
ben ontsteltenis teweeg gebracht bij de 
leiders van de unitaire kleurpartijen. 
Ons heeft de zoveelste « zet » van de 
anti-Vlaamse lobby te Brussel geenszins 
verrast. De gekste dingen zijn mogelijk 
in dat bolwerk van de Belgische « pieds-
nbirs » waar racisme en imperialisme 
schuil gaan onder mooie woorden als 
« vrijheid » en « gematigheid ». Aan de 
huidige gang van zaken in de Brusselse 
mallemolen is één groot voordeel ver
bonden : zelfs voor de goedgelovigsten 
onder de Vlamingen, zelfs onder hen 
die steeds weer geloof hechten aan de 
bakerpraatjes van de « grote nationale 
partijen » moet het zo stilaan overdui
delijk worden dat er in het unitaire 
staatsbestel geen werkelijke oplossing 
is te vinden voor wat men de Belgische 
gemeenschapsproblemen pleegt te noe
men. Dat het eeuwige lapwerk en geka-
lefater van de kleurpartijen via resems 
wetten en zelfs grondwetsbepalingen 
uiteindelijk slechts vruchteloos pleiste
ren is op een houten been. 

Er zal nocit een afdoende oplossing 
worden gevonden voor Brussel, dit la
mentabele resultaat van 140 jaar uni
tair beleid, tenzij men resoluut kiest 
voor een drastische structuurhervor
ming van de staat in de federale zin. 

Dit is DE reden waarom de Volksunie 
van meet af aan de grondwetsherzie-
nmg-op-zijn-Eyskens heeft bestreden : 
met die halfslachtige « hervorming » 
wilde men — onder het mom van gron
dige regionalisatie — in feite de uni
taire grondbeginselen voor vele jaren 
uit de brand houden. Het was geen eer
lijke structuurwijziging en daarom acht
ten wij het, samen met de hele aktieve 
Vlaamse beweging, beter dat er hele
maal geen dergelijke grondwetsherzie
ning zou komen dan de slechte die wij 
nu kennen. 

Want zeg eens eerlijk, wat is er nu in 
feite reeds in huis gekomen van de zo 
hoog geprezen « nieuwe instellingen » ? 
De Walen hebben het voornaamste 
reeds gekregen : de pariteit in de rege
ring met al wat dat aan nuttige gevol
gen voor hen kan meebrengen. En wat 
hebben wij reeds in handen van alles 
wat ons beloofd werd in ruil voor het 
prijsgeveh van onze democratische 
meerderheid ? 

De door de liberalen reeds erg uitge
holde culturele autonomie (geen eigen 
financiële middelen) is momenteel het 
voorwerp van nieuwe chantage door 
diezelfde liberalen. Wat zal deze rege
ring er uiteindelijk nog van terecht 
brengen ? En het sluitstuk van de hele 
grondwetsconstructie van de h. Eyskens, 
de nieuwe structuren te Brussel die de 
Vlaamse minderheid definitief uit de 

verdrukking moesten helpen, hoe erbar
melijk is het daarmee niet gesteld. Ten 
eerste gelooft geen zinnig mens meer 
dat zij nog tijdig, dit wil zeggen tegen 
1 september 1971, operationeel kunnen 
worden gemaakt. En zo zij er ooit ko
men dat weten wij nu reeds dat zij 
voor de Vlamingen totaal waardeloos 
zullen zijn. 

Wij krijgen dus (let wel : alles is nog 
in het stadium van beloften) een niet-
paritair agglomeratiecollege. Door het 
PVV-FDF-akkoord weten we nu dat de 
meerderheid van dit college zal bestaan 
uit fransdoUe Vlaamshaters van de PVV 
en het FDF. Zij zullen zelfs de « Vla
mingen-van-dienst » in dat college le
veren ! In de agglomeratieraad krijgen 
wij dezelfde situatie. En hoeveel van 
die FDF- en PLP- « Vlamingen » zul
len niet zetelen in de Nederlandstalige 
cultuurcommissie waarvan o.m. de hele 
Verdere onderwijspolitiek ten behoeve 
van de Brusselse Vlamingen zal afhan
gen ? Het wordt een groteske situatie, 
maar geen echte Vlaming voelt enige 
behoefte om daarmee eens hartelijk te 
lachen. 

De VU-Senaatsfraktie stipte het deze 
week terecht aan : deze ongelooflijke 
toestanden te Brussel werden slechts 
mogelijk door het jarenlange lamenadi-
ge bewind van de unitaristen, door de 
schuldige laksheid van deze en alle vo
rige rfgeringen inzake toepassing van 

de taalwetten en door haar onverant
woordelijk talmen met het op punt stel
len van doelmatige nieuwe structuren. 
De drommel weet waarom die grote 
Vlamingen in de CVP en de BSP geen 
komaf maken met de zo noodzakelijke 
invoering van een subnationaliteit te 
Brussel, of tenminste met het opstellen 
van taalregisters en de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel. G e e n 
Vlaams parlementslid kan het zich nog 
veroorloven daartegen te zijn, want heel 
Vlaanderen eist deze elementaire ver
nieuwingen te Brussel. 

Als de Franstalige Brusselse imperia
listen zo uitbundig hun veroverings-
plannen kunnen ontvouwen, dan is dit 
omdat de regering hen dat mogelijk 
maakt ! Wanneer zullen de Vlaamse 
CVP-ers, socialisten en liberalen begrij
pen dat wij Brussel slechts kunnen doen 
inbinden wanneer wij — al was het 
maar tijdelijk en op dat ene punt — 
een radikale en eendrachtige houding 
aannemen. Wanneer de grote meerder
heid van de Vlamingen duidelijk laat 
blijken dat federale hervormingen hen 
niet langer afschrikken. 

Meer dan ooit is Vlaams politiek over
leg over Brussel geboden, want het uur 
komt nader waarop wij, Vlamingen, ons 
rechtstreeks zullen moeten verstaan 
met de Waalse partner over het hoofd 
heen van de hele Beulemansfamilie. 

^ 

Ons dertiende parf-ijkongres 

solldorileil met de minslbedeelden onder ons 
In een vorig artikel werd de algemene inhoud van ons kongres 

omschreven door H. Coveliers, stafmedewerker van de VU-stu-
diedienst, die trouwens de voorbereidende werkzaamheden mee 
heeft begeleid. Na ons kongres van 1967, waar de Volksunie als 
eerste van alle politieke partijen het koncept van de gemeen
schapsschool op pluralistische basis heeft ontworpen, (een idee 
dat thans ingang heeft gevonden in ruimere kring), na ons baan
brekend kongres van 1969, waar de VU lang voor de vastgeroeste 
traditionele partijen, de problemen van het leefmilieu en van de 
bescherming van het individu tegen onvrijheid en ongelijke kan
sen, had gesteld, na ons stevig koncept van de gemeente uitgestip
peld in ons kongres van 1970, wil thans de VU bewust een nieuwe 
stap zetten . 

Een stap die — nu de herinrichting van de Belgische staat op 
federale basis weldra een feit wordt via de volgende klinkende 
VU-verkiezingsoverwinning in 72 — moet leiden tot het scheppen 
van mogelijkheden voor ieder lid van de volksgemeenschap, om 
optimaal deel te nemen aan de welvaart en het welzijn van onze 
straks vrije Vlaamse natie, en om te komen tot een volledige zelf
ontplooiing en zelfrealisatie van die Vlaamse mens in die ge
meenschap. 

sociale inzet : 
hoofdopgave voor de 
nationalist 

We zouden kunnen zeggen 
dat naast het bereiken van ei
gen strukturen voor de Vlaam
se gemeenschap (dat blijft het 
hoofdprogrammapunt voor ie
der VU-militant en sympati-
sant) de toestand van het 
Vlaanderen-morgen ons als na
tionalisten moet interesseren. 

Stap voor stap komt de par
tij ertoe via de besluiten van 
opmerkelijke kongressen een 
globaal beeld te schetsen van 
het vrije Vlaanderen van mor
gen. 

Vermits de hoofdopdracht 
van de nationalist is het wel

zijn van zijn volksgemeenschap 
en van al de leden van die 
volksgemeenschap, kan de te-
matiek van dit kongres — recht
vaardige welvaartspreiding voor 
allen — beschouwd worden als 
een van de dringende opgaven 
van de volksnationalist. 

Het is in de visie van de VU 
ondenkbaar dat we in deze wel
vaartsmaatschappij nog verder 
zouden leven zonder nu einde
lijk eens iets te gaan doen voor 
de minstbedeelden onder ons, 
voor de geïsoleerden, voor de 
paria's van de welvaartstaat, 
zoals de gehandicapten, groe
pen bejaarden, werkonbekwa-
men en de velen die omwille 
van allerlei omstandigheden 
(denk bv. maar eens aan de nog 
steeds pijnlijke nasleep van de 
repressie !) moeten leven met 

2000 of 3000 fr per maand of 
soms met helemaal niets tenzij 
dan van de liefdadigheid van 
familie of openbare instanties. 

Wij zeggen ja tegen een zelf
standig Vlaanderen waar we 
het eigen stuur in de hand ne
men maar we zeggen nog meer 
ja tegen een Vlaanderen waar 
de minstbedeelden en de zwak
sten van onze volksgenoten ein
delijk met daden worden gehol
pen en een menswaardig le-
vensminimum genieten. Dat 
zullen oudere nationalisten — 
voor wie Vlaamse strijd steeds 
sociale strijd was — volmondig 
beamen. We verheugen ons er
over dat bij de bespreking van 
de kongresresoluties zowel jong 
als oud, zowel werknemer-ar
beider als bediende en midden
stander, daar entoesiast aan 
deelnam. 

solidariteit 
met andere volkeren : 
logische stap 
voor de nationalist 

Wanneer we als vrijheidsna-
tionalisten streven naar een 
zelfstandig Vlaanderen en de 
integrale deelname van ieder 
Vlaming aan het welzijn van 
zijn gemeenschap, dan moeten 
we — in dezelfde denklijn — 
ook aandacht besteden aan de 
problemen van al de volkeren 
in de wereld die daar voor strij
den. 

Het is daarbij in onze opvat
ting duidelijk dat een aantal 
volkeren in de derde wereld 
dat niet op eigen kracht kun
nen. Wij zullen hen moeten 

helpen en daarom is in de kon-
gresbesluiten ook aandacht ge
geven aan de ontwikkelingssa
menwerking. De Volksunie is 
de eerste partij die dat op kon-
gresniveau doet en hier zijn we 
dan weer baanbreker in dit 
land. De besluiten op dit stuk 
geformuleerd zijn duidelijk ge
plaatst in het ksrder van onze 
nationalistische inzichten, ter
wijl we voor de rest duidelijke 
doelstellingen en konkrete voor
stellen hebben geformuleerd. 
Wat wij willen is op die ma
nier onze solidariteit als volk 
betuigen met andere volkeren, 
die waar ook ter wereld vech
ten voor een eigen gelaat en 
een eigen menswaardiger be
staan. 

dogmatisme 
of pragmatisme : 
geen woorden 
maar daden I 

De VU zal met dit kongres 
bewijzen dat Vlaamse strijd 
meer dan ooit sociale strijd is. 
Ook daarin wil ze vooral gaan, 
niet met woorden maar met da
den, zoals het Feyenoord klub-
lied zo welsprekend zegt. 

Daarom willen we niet zwaai
en met fraaie kreten en goed 
klinkende dogma's of ze nu van 
links of van rechts komen. 

Want wat baten stevige dog
matische principes bv. wan
neer men zich realiseert dat 
ondanks de principes van de 
BSP-er niets fundamenteels ge
beurt om het lot van de minst
bedeelden onder ons grondig te 
verbeteren, daar waar de VU 

tientallen konkrete wetsvoor
stellen heelt ingediend om het 
levensminimum van de paria's 
van onze welvaartstaat te ver
hogen en hun situatie te verbe
teren. De lijst van deze wets
voorstellen verscheen een paar 
weken geleden in dit blad als 
een antwoord aan de snoeverij
en van Jos Van Eynde. Er is 
tot nu toe geen antwoord op ge
komen. Laten we de hard-
schreeuwers van de traditione
le partijen, waar ze ons verwij
ten dat we wereldvreemde kul-
tuurstrijders zijn zonder aan
dacht voor de sociale situatie 
van ons volk, voorgoed de 
mond snoeren. 

Dit kan, door onze aktieve in
zet voor de besluiten van dit 
kongres, en met de vaste wil 
dit zo spoedig mogelijk te ver
wezenlijken wanneer we in het 
zelfstandige Vlaanderen van 
morgen daartoe de politieke 
macht zullen hebben. 

w. augustijnen 

SOCIAAL 
FEDERAAL 
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wij en gij 
doen of niet doen 

Alhoewel wij volledig ak-
hoord gaan met de vredes-mo-
tie van VUJO-Nationaal begrij
pen wij geen snars van de plat-
broekerij en van het afgelasten 
van de aktie aan de Kongres-
kolom. Een baby weet maar al 
te best dat de hoofdstedelijke 
overheid al wat VU-getint is 
verbiedt als het dat kan. Waar
om was de VUJO dan zo na
ïef iets dergelijks aan te vra
gen en dan achteraf met bloe
dende neus te zeggen dat de 
verantwoordelijkheid voor mo
gelijke boeten niet zou te dra
gen zijn ? 

Wij opteren niet voor waag
halzerij met alle ongekende ge
volgen maar evenmin voor 
platbroekerij zoals de veront
schuldiging van de VUJO. Geef 
mij dan liever de kordate ak-
ties van Vlaamse Macht en 
VVB in Brussel. 

Waar gaat het naartoe als 
« de jongsten van de VU » zich 
niets meer « riskeren » voor 
de « goede zaak » ? 

MvL te Liedekerke 

Belgische havenpolitiek 

Vorige week luisterde ïk 
TMar « aktueel » in onze BRT, 
waar een reporter handelde 
over de problemen van de 
Scheldevaart. het Baalhoekpro-
jekt en de Belgisch-Nederland
se onderhandelingen ter zake. 
Volgens Nederlandse bronnen 
staat men nog niet ver met de
ze onderhandelingen. Met name 
maakt de Nederlandse Water
staat sterk voorbehoud tegen 
de verdieping van de vaargeul 
(voor 125.000 tonners) van de 
Schelde, omdat daardoor o.a. 

de verhoging van tal van dijken 
noodzakelijk wordt, wat op ho
ge uitgaven neerkomt. Kenne
lijk zijn de Nederlanders er 
niet op uit, voor dit Belgisch 
vraagstuk guldens neer te tel
len. 

Van Belgische zijde wordt 
wel het nodig onderscheid tui
sen Baalhoekprojekt en het uit
diepen van de Schelde ge
maakt, doch anderzijds geeft 
Openbare Werken blijk van 
een lichtvaardig optimisme en 
loopt het departement vooruit 
op de werkelijke stand van de 
onderhandelingen. 

We moesten het flegma van 
de BRT-reporter tegenover een 
pretentieuse ir. Verschave be
wonderen, welke OW-topamb-
tenaar niettemin moest toege
ven dat het verdiepen van de 
vaargeul van de Schelde een 
zeer dure zaak zal zijn en een 
werk van zeer lange duur. Dat 
hij zich daarbij versprak en het 
over 150.000 tonners had wijst 
slechts op de bekende Belgi
sche slordigheid, ook in mari
tieme zaken. 

Hoe meer men de informatie 
(of de verkeerde informatie of 
het gebrek eraan) in deze 
kwestie nagaat hoe duidelijker 
de onzekerheid en de opper
vlakkigheid aan de dag treedt, 
waarmee de Belgische instan
ties, zeer in tegenstelling met 
de « Hollanders » dit vraagstuk 
tegemoet treden. We zouden 
zeggen « God betere het », 
maar is het daarvoor al niet te 
laat ?... 

CV. te Oostkamp 

geen geld 
voor zelfstandigen 

De minister van Gezin en 
Huisvesting had het in zijn tv-
toespraak over de moeders. Hij 
sprak over wat hij in de rege
ring al gedaan had en in de 
toekomst zou doen voor de 
moeders, vooral voor de buiten
huis werkende moeders, zoals 
kinderkribben en peutertuinen. 
Hij legde de nadruk op (alle) 

nnoeders, maar hij vergat te zeg
gen wat hij al gedaan heeft 
voor de zelfstandige moeders, 
vooral kinderbijslag en pen
sioen, alsook voor de moeder 
aan de haard, die moeders die 
nog de moed en de liefde heb
ben zelf voor hun kinderen te 
zorgen. 

Zij hebben toch wel iets ge
daan, nl. de bijdrage verhoogd 
voor kinderbijslag, pensioen en 
ziekteverzekering, alleen kin
derbijslag en pensioenen heb
ben zij niet verhoogd, maar wel 
belasting door de BTW met 11 
%. Daarover sprak de minister 
echter niet, wel was hij vol lof 
voor zichzelf en de regering, 
waarvan de eerste minister 
deel uitmaakt van een partij 
die naar zij zeggen de partij 
voor alle standen is (tijdeTis 
de verkiezingsstrijd) maar 
daarna geen geld heeft voor de 
zelfstandigen. Daarom moeders 
van alle zelfstandigen, herin
ner u die woorden van de eer
ste minister bij de aanstaande 
verkiezingen (er is geen geld 
voor die zelfstandigen). 

R.B. te Torhout 

een civiek 
burgemeester 

Ik geloof dat burgervader 
Soens van Strombeek-Bever 
heel logische denkt. Hij respek-
teert de Belgische wetten, en 
doet ze respekteren, dat doen 
goede Belgen nooit. Ik moet 
geen voorbeelden aanhalen, 
nietwaar Segers de Vivario, 
nietwaar Bertrand van Sabena, 
nietwaar Harmegnies van Bin
nenlandse dinges. 

Dat is een burgemeester naar 
ons hart. 

Zo een man moest naar het 
Kletspaleis van de Wetstraat. 
Waar hij zich op dezelfde ma
nier moet gedragen. Hij zou er 
prompt uitgezet worden door 
Aziel of koppensneller Struye. 
De kiezers zouden hem dank
baar zijn, dat hij hen waardig 
vertegenwoordigt in Brussel. 

Tk ben zeker dat die goe
de burgemeester Soens geen li-
cenciaat heeft, geen dokter is, 
alleen maar lager middelbaar 
heeft gelopen, maar hij heeft 
meer verstand dan vele ande
ren, en hij heeft meer trouw, 
meer geweten, meer plichtsge
voel tegenover het Vlaamse 
Vaderland. Zulk een man moest 
de Karel de Grote Prijs krij
gen. Hij verdient hem, omdat 
er moed toe nodig is in het 
Land der Mosselen en gedeko-
reerden, om een daad te stellen. 

Wanneer een huldebetoon ? 

A.K. te Antwerpen 

fascisten ? 

Wij weten allemaal wat de 
franstaligen — of hetgeen als 
dusdanig doorgaat — op het 
oog hebben : onder het mom 
van de tweetaligheid onze 
Vlaamse gemeenten verfran
sen. 

Dat die franstaligen ook ge
wiekste komedianten zijn weet 
iedereen. In Het Voor en in het 
aanpalende Strombeek-Bever 
hangen ze de martelaar uit en 
hebben ze er een handje van 
weg om hun waar aan de man 
te brengen. Goedgelovige Vla
mingen uit het achterland die 
niet dagelijks gekonfronteerd 
worden met de ware aard van 
die pestlui, trappen er dan ook 
allicht in (men zou die Vla
mingen er nochtans kunnen op 
wijzen dat er aan alles grenzen 
zijn, ook aan hun goedgelovig
heid ; dat ze in geval van twij
fel eens een « stage » komen 
doen in of rond Brussel). 

(Dngetwijfeld zullen de frans-
talige kranten in binnen- eft 
buitenland dik in de verf zet
ten dat de franstalige suppor
ters tijdens de laatste woelige 
gemeenteraadszitting in Strom
beek-Bever geroepen hebben 
(in de passende operettestijl) : 
Le fascisme ne passera pas » .' 

Tja, wanneer men die heren 
niet laat betijen, dan is men 
een fascist (of een zwartzak). 

Nu klinkt zo'n scheldwoord 

wel komisch, als men weet dat 
burgemeester Soens het typit 
van een demokraat is. Wat niet 
zal wegnemen dat burgemeeê* 
ter Soens in de franstalige pers 
— vooral in 't buitenland, want 
daar staat geen rem meer op de 
leugen — zal voorgesteld tüor» 
den als een diktator, als een 
fascist inderdaad. 

K.C. te Vilvoorde 

Vlaming 

Vorige week dineerde ik in 
een Brussels restaurant. Een 
paar tafels verder zat een an-
der e klant « Wij » te lezen. 
Goed zo ! 

De man sprak de kelner ech
ter in het Frans aan en bestCT-
de ook in het Frans. 

De reden waarom de Vla
mingen zich in Brussel niet 
thuisvoelen ligt bij ons zelf. In
dien alle Vlamingen te Bru.ssel 
hun taal zouden spreken zou
den wij veel verder staan. Het 
zou veel meer uithalen dan al 
het geloop naar betogingen, 
zangfeesten, IJzerbedevaarten, 
e a., om dan achteraf toch weer 
dezelfde schijnheilige houding 
aan te nemen. 

De dichter A. Christiaen.s 
schreef in 1937 over de slechte 
gewoonte van de Vlaming om 
liever Frans te spreken dan Ne
derlands de volgende versre
gels : 
« Uit volken en ge.?chiedenla 

gestoten, 
in eigen huis geen baas door 

eigen schuld, 
Put Goedzak uit zijn lamme 

deu^d geduld. 
Vlamingen ! Wat zijn wij toch 

voor idioten ! ». 

F.B. te Kortenberg 

De redaktle draasrt geen ver
antwoordelijkheid voor de bi-
lioud der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrleveil 
wordt geen brief wissel i ge
voerd. 

DE IDEALE COMBINATIE 
UW WIJ-NUMMER EN 

DE FABRIEKSPRIJZEN VAN 

SUCCES KLEDING MEYERS 
20% KORTING 

direct uifbefaafd.., 
INDERDAAD, beste WU-lezer, U geeff bijgaande BON af aan onze kassa of aan 
Uw verkoper en U krijg» onmicWeliijk en volledig gratis onze S. grootaankopcrskaart 
in de plaats, en dan.. . dan begint de pret ! I I 
U hebt recht op 2 0 % korting op alle officieel getekende prijzen boven de 1.000 fr. 
en 1 0 % korting op alle prijzen beneden de 1.000 fr. reklameaanbiedingen en maat
werk uitgezonderd. 
En dan de keus van een dor grootste kledingszaken in Vlaanderen, meer dan I.OOOm' 
winkelruimte met geweldige afdelingen Damesmantels — tailleurs en kleedjes, rok
ken, bloezen en tunieken, broekpakken en zelfs handtassen, een volledige verdie
ping speciaal voor uw kinderen — jongens en meisjes, de keus kommuniekosluoms, 
• n de meisjesmsntels, en voor de Heren, duizenden kostumen, sportvestons en broe-

AADT«?Fi ftAD 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 AAN DE FABRIEKSPRIJZEN DIE WIJ VOOR U MAKEN. Denk er aan 

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

Naam : ^ 
Straaf : ^̂^ 
Plaafs : 

Duidelijk invullen en afgeven aan uw verkoper I 

10 NIEL 
SUCCES KLEDING MEYERS 

A. DE LANGLESTRAAT 4 _ 
TeL (03)78.11.44 en (03)78.35.39 

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

BOOM, 

BAAN 1 bis 

^ ^ ^ ^ ^ 
SPOORV'EG 

5chwn.«^ho^^ STATIESTRMJ 

St NIKLAAS 

*TEMSE 

SUCCESKLEDINC 

MEYERS 
RUIME PARKING 
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hel waals Imperialisme 
en de voersireek 

Vorige zaterdag bevestigde vice-premier Cools dat de regering 
« haar beloften zal nakomen met betrekking tot de Voerstreek ». 
Zijn Luikse collega Dehousse heeft reeds een ontwerp uitgewerkt 
om van de Voerstreek een autonoom district te maken. Dit ont
werp wordt momenteel onderzocht door het ministerkomitee voor 
de gemeenschapsbetrekkingen. Sommige Vlaamse bladen zijn van 
oordeel dat het ontwerp van Dehousse op de lange baan zit omdat 
het niet werd opgenomen in het « communautair pakket » waar-
ovet de regering onlangs tot een akkoord kwam. Wij zijn daar 
lang niet zo zeker van, en vrezen dat het Waalse imperialisme 
uiteindelijk zijn slag zal thuishalen. Het zou de eerste keer niet 
zijn dat de Vlamingen van de meerderheidspartijen het hoofd bui
gen voor de Luikse eisen. Gebeurt dit met de Voerstreek, dan is 
nogmaals bewezen dat de unitaire partijen totaal onbetrouwbaar 
zijn op Vlaams gebied. En dat wij nooit vrede zullen kennen zo
lang zij het in deze onzalige imitaire staat voor het zeggen hebben. 

viaams van oudsher 
Zes landelijke dorpjes aan 

de overzijde van de Maas zijn 
het. Ze liggen vlak tegen de 
Zuidergrens van Nederlands 
Limfourg aan : Moelingen, 's 
Gravenvoeren, St. Martensvoe-
ren, St. Pietersvoeren, Teuven 
en Remersdaal. Het riviertje 
de Voer gaf zijn naam aan de 
streek. Er wonen zo'n goede 
vierduizend mensen : landbou
wers, enkele kleine midden
standers en wat arbeiders die 
meestal in de nijverheid van 
het Luikerbekken werken. 

Van 1839 — toen ze van Ne
derlands Limburg werden afge
scheiden — tot 8 november 1963 
behoorden die dorpjes admini
stratief tot de provincie Luik, 
die er zich nooit veel kopzorgen 
over gemaakt heeft. Omdat het 
nu eenmaal Vlaamse dorpen 
waren hadden vele Luikenaars 
ze zelfs liever bij Limburg ge
zien. In 1933 diende de Luikse 
volksvertegenwoordiger Emile 
Jennissen daartoe zelfs een 
wetsvoorstel in. Zijn motive
ring; was : er wonen daar niet 
eens 10 % Franssprekenden. 
Het parochie- en verenigings
leven was in de Voerstreek al
tijd Vlaams en is het nog. Het 
onderwijs- werd er steeds gege
ven in het Nederlands. Daar 
kwam pas enige verandering in 
te Remersdaal in 1953 toen het 
schoolhoofd er op eigen houtje 
het taairegime « vertweetalig-
de >x De overheid liet maar be
gaan. Het is pas vanaf 1 sep
tember 1963 dat in de Voer
streek een grootscheepse en ge
coördineerde aktie op gang was 
om de streek vlug en grondig 
te verfransen. En de impulsen 
voor deze aktie kwamen uit 
Luik. 

prise de conscience 
waiionne 

Wat was er intusen gebeurd ? 
Onder de druk van de offensie

ve Vlaamse beweging op het 
einde van de vijftiger, begin 
zestiger jaren, voelde de toen
malige CVP-BSP-regering Le-
fèvre-Spaak zich (1961-65) 
genoodzaakt de taalgrens door 
middel van een wet « defini
tief » vast te leggen. Een wets
ontwerp werd uitgedokterd 
door de minister van Binnen
landse Zaken, de Brusselse 
VdB-vriend Arthur Gilson (die 
over dit en de andere taalont-
werpen uit die jaren zijn poli
tieke nek heeft gebroken). Dit 
ontwerp liet aanvankelijk de 
Voerstreek bij de provincie 
Luik, met een Nederlands taai
regime en faciliteiten voor de 
minuscule Franstalige minder
heid. Inderdaad een niel-konse-
kwente regeling. Gilson liet ook 
de taalkundig gemengde streek 
van Komen-Moeskroen bij 
West-Vlaanderen, met een 
Frans taairegime dan en facili
teiten voor de Nederlandstali-
gen die er wonen. 

De Kamercommissie van Bin
nenlandse Zaken, die het ont
werp onderzocht, besloot echter 
Komen-Moeskroen bij Hene

gouwen aan te hedhten. Dus zou 
ook de Voerstreek bij Limburg 
dienen gevoegd, zo redeneerden 
de Vlaamse volksvertegenwoor
digers in die commissie. Wat 
volgens alle logica dan ook ge
beurde. 

Maar daarmee was de rabi
aat franskiljonse kasteelheer 
van Teuven, « graaf » de Sécil-
lon, het echter niet eens. Ojp 
een perskonferentie vraagt hij 
de steun van de Franstalige 
pers om « deze aanslag op de 
vrijheid van de Franssprekende 
Voerbewoners te verhinderen ^. 
Hij krijgt die steun, vooral van 
de Brusselse pers die het al 
vlug heeft over « les Fourons: 
l'Alsace Lorraine de la Belgi-
que ». Hij krijgt ook de hulp 
van de « Mouvement Populaire 
Wallon » (MPW) die er een 
uitstekend middel in ziet om 
het Waalse nationale gevoel op 
te peppen. Of zoals Marcel Thi-
ry (momenteel parlementslid 
van het « Rassemblement Wal
lon ») het uitdrukte in het dag
blad « La Wallonië » : « L'affai-
re de la Voer peut et devrait 
servir de pierre de touche a 
cette prise de conscience wai
ionne ». 

schrikbewind 
Dit vreemde gezelschap van 

dorpspotentaten onder de lei
ding van een kasteelheer, van 
Luikse « socialisten » en indus
triëlen (Le Grand Liège) en 
Brusselse bourgeois slaagt er 
weldra in een klimaat van agi
tatie te verwekken in de an
ders zo rustige boerendorpen 
van de Voerstreek. De bevol
king is ronduit overdonderd en 
kijkt wat aarzelend naar het 
verloop van de « match » : 
zullen de « Luikenaars » of de 
« Limburgers » het halen ' 

De Vlaamse pers gaat tekeer 
tegen het « Waals schrikbe
wind » (dixit « Belang van 
Limburg ») in de Voerstreek. 

(lees verder blz. 7) 

ons 
congres 

SOCIAAL 
FEDERAAL 

Zaterdag 5 en zondag 6 jvini a.s. houdt de Volksunie in 
het congressenpaleis te Brussel haar congres, waarop 
sterk de nadruk zal worden gelegd op de sociale zeker
heid. Alle VU-afdelingen kregen de congresteksten toe
gestuurd en nemen ze momenteel onder de loep. Terzelf-
dertijd worden de delegaties aangeduid die in naam van 
de ganse partij aan de congreswerkzaamheden zullen 
deelnemen. Inmiddels werd het schema van het congres
verloop als volgt vastgelegd : 

zaterdag 5 juni 

15 u : Inleiding door mr Guido VAN IN, congresvoor
zitter. Hij situeert dit congres. 

15 u 30 : « Federalisering van het sociaal beleid », refe
raat van W. COBBAUT. 
« Hervorming van de maatschappelijke zeker

heid », referaat van J. CAUBERGHE. 
De sectie wordt voorgezeten door volksverte

genwoordiger J. OLAERTS. 

16 u 45 : Pauze. 
17 u 15 : Ontwikkelingssamenwerking. « Rechtvaardige 

welvaartsspreiding over gans de wereld », refe
raat van volksvertegenwoordiger E. DE FACQ. 
Sectievoorzitter is W. KUYPERS. 

zondag 6 juni 

9 u 45 : Samenkomst. 
10 u stipt : Opening van de 2e congresdag. 
10 u 15 : Ons herverdelingsvoorstel (W. DE SAEYERE)' 

sectievoorzitster E. GROOTAERS. 
Sectie politieke aktualiteit, onder voorzitter

schap van G. VAN IN. 
11 u 15 : Stemmingen. 
15 u : Verwelkoming door de congresvoorzitter. 
15 u 10 : Volksvertegenwoordiger COPPIETERS houdt 

de congresrede. 
16 u : Verdienstelijke propagandisten worden gehul

digd. 
16 u 15 : Politieke rede door mr F. VAN DER ELST. 

partijvoorzitter. 
Alle congreswerkzaamheden gaan door in de Albert I 
zaal van het congressenpaleis, behalve de uiteenzetting 
van W. De Saeyere ,die in de dynastiezaal A wordt ge
houden. 

een gordel van... grint 
Het is een oude klerikale gewoonte van de CVP de zaken te 

verbloemen, pillen te vergulden, wanneer ze de Vlamingen katten 
in eeni zak verkoopt of doodeenvoudig in de zak zet. 

We hebben Hertoginnedal gekend waar de zes randgemeenten 
tot Vlaamse grond werden uitgeroepen en slechts een paar onbe
nullige taal tegemoetkomingen zouden krijgen, streng gekontro-
leerd door een vice-goeverneur en een Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht. 

Vrij vlug werd de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht haast 
volledig uitgehold door minister Harmegnies in akkoord met de 
Vlaamse ministers, vermits het ging om een in de ministerraad 
goedgekeurd Koninklijk Besluit. 

De vice-goeverneur mag wel schorsingen uitspreken en doet 
dit «ok, doch de minister trekt er zich niet veel van aan. Thans 
moet deze Vlaamse lastpost zelf verdwijnen. Gaandeweg worden 
de randgemeenten daarbij van faciliteiten-gemeenten tweetalige 
gemeenten, die nu de spits voor verdere verfransing moeten vor
men. 

grint in plaats van smaragd 
Thans spreekt men weer ver

bloemd van een « gordel van 
smaragd » over de federaties 
van gemeenten rond Brussel. 
Deze vijf groepjes gemeenten, 
twee van ongeveer 100.000 in
woners, een van circa 80.000 

en twee van amper 60.000 moe
ten Vlaams-Brabant bescher
men tegen de Brusselse bull
dozer van 1 miljoen 70.000 in
woners, waarachter een gewel
dige ekonomische macht staat. 

Wie zal zo argeloos zijn dit 
te geloven ? 

Brussel afzonderen, heet het ? 

Maar moeten deze Vlaamse 
federaties dan samenwerken 
met andere Vlaamse federaties 
die er vlak achter liggen ? Vil
voorde met Mechelen bv., Asse 
met Aalst ? Of worden Vil
voorde en Asse verplicht sa
men te werken met Brussel ? 

Laten we ons toch geen ap
pelen voor citroenen verkopen 
en geen grint voor smaragd ! 

roofklauwen 
In Vlaams gebied 

Moeten kleine federaties die
nen om Brussel af te zonderen, 
dan wel om later opgeslokt te 
worden als de grenzen van het 
ekonomisch gebied Brussel zul
len getrokken worden ? 

Is een federatie van 60.000 
inwoners sterk genoeg om een 
agglomeratie van 1.070.000 te 
weerstaan of af te zonderen ? 

Zeker de federatie Zaventem, 
waarin de begeerde luchthaven 
ligt, thans al Brussel-Nationaal 
gedoopt en waarnaar de hoofd

stedelijke roofklauwen grijpen 
over de twee faciliteiten-ge
meenten Kraainem en Wezem-
beek-Oppem heen, die trou
wens ongeveer een derde van 
het inwonersstal van de fede
ratie telt ? 

Is het daarom dat de vice-
goeverneur — vervelende vent 
die de wet wil toepassen — uit
geschakeld wordt en men de 
federaties onder het gezag van 
de hoofdzakelijk Franstalige be
stendige deputatie zal stellen ? 

Is het daarom dat er geen po
litiek arrondissement Halle-
Vilvoorde mag komen van de 
heer Van den Boeynants, ge
steund door de Vlaamse CVP "' 
Laat staan een provincie 
Vlaams-Brabant ! 

walen zeggen neen ! 
Eens geknoeid, altijd knoei-

werk. 
Eens gekapituleerd, bijvende 

kapitulatie. 
Waarom geen enkele grote 

federatie Halle-Vilvoorde, die 

in zover ze moet samenwerken 
met andere federaties dit zou 
doen met de Vlaamse federaties 
uit het achterland : Aalst, Leu
ven en Mechelen ? 

Dat zou de afzondering voor 
Brussel betekenen. Thans orga
niseert men alleen maar het 
grote ekonomische Brussel van 
de toekomst, waar de Fransta
lige Brusselaars zullen op los 
gelaten worden. 

De Walen weten wat samen
werking met Brussel betekent 
en weigeren federaties in 
Waals-Brabant omdat zij niet 
willen samenwerken met Brus
sel, hoe weinig tweetalig het 
dan ook is. Zij wensen alleen 
samenwerking met eentalig 
Waals gebied. 

Zij weigeren 
worden gezet. 

Dat is goed 
kleurpartijen 
Die kopen katten in de zak ge
zet. Met een zogeheten gordel 
rond. Van schaamteloos sma
ragd ! . . . 

wim jonssen 

in de zak te 

genoeg voor 
flaminganten. 
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de ondernemingsraad: 

fopspeen voor 

(kleur)vakbonden 

De verkieKmg:eii voor de ondernemingsraad en het komitee voor vpüi^heid en 
.livgiëne geven de sindikaten reeds e»ïke!e maanden de gelesrenheid te bewnzen 
"waar zij van mekaar verschil 'en en waarom de werknemer dan wel voor die be
paa lde vakbond moet stemmen. 

Ondanks de grote financiële kracht van de vakbonden, die trouwens stilaan 
een publiek gehe'm gaat worden, bliift Ae propaganda vrij beperkt. Er werd im-
» ie r s een akkoord tussen de drfe sindikaten af<res!o''en om hun pronagandakam-
eai^ne te matigen. Waarsc^i inlük is dat f?e reden waarom Georges Debunne van 
tiet ABVV de achterruit van zHn grote gele « Rover » s'e?lits met twee kleine 
vignetjes « ABVV 1 » en de Franse vertaling, versiert. 

Een positief gevolg van de verkiezingen is dat zowel de werknemers als de 
sindikaten eraan herinnerd worden dat er zoiets als een onderneminesraad be
staat . De ervaring heeft ons immers geleerd dat na de verkiezingen de onderne
mingsraad van weinig of geen tel meer is. 

De voornaamste oorzaak van de onmondigheid van de ondernemingsraad ligt 
In de s turktuur die in de oprichtingswet van 19^8 werd uits^edacht. « Strukturen 
l i i n refleksen van maatschappelijke posities, zij het niet steeds en vol'edig van 
aktuele sociale posities » vol»^ens J.H. Buiten. Om de plaats en de betekenis van 
de ondernemingsraad te besrijpen, moeten wij dan ook de maatschappelijke posi
ties kennen waarvan deze s tn ik tuur de refleks is. 

Een schets van de s t ruktnur van de raad zal dadelijk verschillende tekortko
mingen aan het licht brengen. 

Beschouwingen om'rent dp alternat-even van de vakbonden en het s tandpunt 
van de VU als politieke partij vormen het slot van dit artikel. 

struktuur 

De wet van 20-9-1948 die ondermeer 
de ondernemingsraad instelde werd 
destijds als een belangrijke stap op de 
weg naar de demokratisering van het 
bedrnfsleven beschouwd. Zowel het 
regeringsontwerp als de verslaggever 
in de Kamer spreken van « grondige 
s t ruktuurhervormmgen ». In feite moe
ten wij vaststellen dat de juridische 
s t ruktuur en het rechtstatuut van de 
onderneming geenszins aangetast wor
den 

De ondernemingsraad is een louter 
adviserend lichaam bestaande voor de 
helft uit vertegenwoordigers van de 
werkgever en voor de helft uit verte
genwoordigers van de werknemers. Het 
bedriifshoofd of zijn afgevaardigde is 
voorzitter van de raad, hij duidt zijn 
vertegenwoordigers aan. De vertegen
woordigers van de werknemers worden 
verkozen op lijsten samengesteld door 
de representatieve vakbonden. De on
dernemingsraad is een orgaan dat bui
ten de eigenliike ondernemingsstruk-
tuur staat en als dusdanig niet recht
streeks aan het ekonomisch beheer er
van deelneemt. Zijn opdracht wordt op 
beperkende wiize omlijnd door de wet
geving, de kollektieve overeenkomsten 
fen de beslissingen van de paritaire ko-
mitees. De ekonomische bevoegdheid 
van de raad beperkt zich tot een recht 
op informatie, hoogstens tot een niet 
bindend advies De sociale bevoegdheid 
d.w.z. het beheer van de maat=;chappe-
lijke werken, het vaststellen van de va
kantiedagen en het arbeidsreglement, 
is ietwat diepgaander. 

De Kamer ging in 1948 unaniem ak
koord om te zeffgen dat de destijds n'eu-
•pe instelling, de ondernemingsraad, de 
patronale autoriteit en verantwoorde
lijkheid onveranderd liet voortbestaan. 
De juridische band tussen werknemer 
eii werkgever werd evenmin gewijzigd. 
De ondernemer behoudt het eigendoms
recht op de onderneming. 

De ondernemingsraad is dus in feite 
een overleglichaam waar de werkne
mers eventueel hun wensen kunnen te 
kennen geven en een advies kunnen ge-
yen. De onlangs afgesloten overeen
komst nr. 4 bevestigde nogmaals uit
drukkelijk dat aan de beslissende be
voegdheid van de ondernemer geen af
breuk wordt gedaan. Fundamenteel is 
dat de wetgever de kapitaalverschaffers. 

georganiseerd door het vennootschaps
recht als de enige eigenaars van de on
derneming blijft beschouwen. 

monopolie 

De monopoliepositie van de traditio
nele vakbonden is vrij algemeen be
kend. Minister Van Zeeland verklaarde 
destijds in de Kamer dat deze politiek 
tot doel had het « smdikaal » begrip te 
erkennen en te steunen. In het art. 20 
van de wet kent de wetgever aan de uit
voerende macht de bevoegdheid toe om 
te bepalen aan welke vereisten de sin
dikaten moeten voldoen om als represen
tatief erkend te worden. De voorwaar
den werden als volgt bepaald : a) in 
nationaal verband verenigd zijn • b) 
mmstens 50 000 leden tellen : c) iii de 
nationale raad voor het bedrijfsleven 
en de nationale arbeidsraad vertegen
woordigd zijn. Deze voorwaarden hou
den een feitelijk monopolie in voor de 
bestaande kleurvakbonden omdat zij de 
enigen zijn die in de hogergenoemde li
chamen vertegenwoordigd zijn, zij we
ren uiteraard elke « konkurent ». 

De VU is tegenstander van een derge
lijk ondemokratisch monopolie. Over 
het wetsvoorstel Schiltz-Raskin werd 
reeds in een vorige uitgave van dit blad 
gehandeld. 

Naast dit monopolie verhinderen de 
centralistische s t ruktuur en de par t i j 
gebondenheid van de huidige vakbon
den een demokratische verkiezing De 
sindikaten beschikken nochtans over de 
sindikale deleeaties, die trouwens lou
ter revendikatief zijn. 

Globaal dient opgemerkt dat de on
dernemingsraad een integratie van de 
werknemer in het bestaande sisteem 
betekent. Hoogstens kan de onderne
mingsraad een uit laatklep zijn voor de 
werknemers, de wettelijke beperkingen 
zorgen er wel voor dat het beheer van 
de onderneming, dat in handen is van 
de verschillende vakbonden en vereni
gingen varieert naargelang de maat
schappelijke posities die zij innemen. 

werkgevers 

VNB-direkteur Verscheuren liep on
langs nogal sterk op met de OR, zijn 
standpunt is te begrijpen. De werkge
vers hoeven zich immers in niets aan de 
raden te storen, in het ergste geval die

nen zij met enige handigheid een ad
vies te omzeilen. Daarbij komt dat de 
werkgever met de helft van de manda
ten elk « gevaarlijk » advies kan ver
hinderen. 

Bij het treffen van onsimpatieke 
maatregelen daarentegen kan de werk
gever vaak de OR mee laten opdraaien. 
Door het toepassen van de letter van de 
wet kan de raad gemakkelijk in kleinig
heden vastgerangeerd worden. Piet Ge
vers van de KUL, die het probleem on
derzocht, bevestigt dat 35 % van de 
raden niet eens om de maand vergadert, 
terwijl 50 '/o de procedures totaal ver
waarloost. De werkgever aanvaardt de 
OR vermits dit een element is dat de 
sociale rust bevordert en meteen het 
rendement opdrijft De winst volgt na
tuurlijk die trend. 

vakbondsstandpunten 

Onder het motto : « Morgen meer 
Mens » formuleert het ACV een aantal 
aantrekkeli jke voorstellen. Geen enkel 
van deze voorstellen kan echter in de 
OR gerealiseerd worden. Het ACV aan
vaardt de raad als tussenschakel voor 
de participatie. Het ideaal beeld is vol
gens deze vakbond het arbeiderszelfbe
stuur. Om dit te bereiken is informatie 
en kontrole een noodzakelijke etappe. 
De OR lijkt hiervoor het geschikte li
chaam, de bevoegdheden moeten echter 
verbeterd en uitgebreid worden. 

Het ABVV daarentegen opteert voor 
arbeiderskontrole, de leuze van dit sin-
dikaat is dan ook : « Ik heb mijn zeg 
met het ABVV ». De basisidee is het 
verwerpen van een niet-konfliktueel 
samengaan tussen de verschillende te
genstrijdige belangen in de onderne
ming. De arbeiderskontrole is nochtans 
geen doel op zichzelf, maar wel een 
middel. In het huidig kapitalistisch 
stelsel is de kontrole een noodzakelijke 

etappe van de vakbeweging. De uitein
delijke streefnorm is het kreëren van 
een socialistische maatschappij waar in 
ui teraard de onderneming een arbei
derszelfbestuur zou kennen. 

De liberale vakbond aanvaardt het 
principe van het vrij initiatief. Als kor-
rektie hierop wenst zij een sisteem van 
deelgenootschap voor de werknemers in 
te voeren. 

standpunt vu 

Reerds in haar kongres van 69 stelde 
de VU de uitbreiding van de informa
tieplicht van de ondernemingen voor, 
vooral t .ov. het personeel maar ook 
t .ov. de gemeenschap. De onlangs ge
houden sociaal economische konferentie 
is een stap in die richting, zij het dan 
een schuchtere. 

De VU meent dat het vennootschaps
recht moet vervangen worden door een 
waarachtig ondernemingsrecht. De ver
houding tussen de verschillende fakto-
ren die aan het produktieproces deelne
men moeten bepaald worden. De rech
ten en plichten van arbeid, kapitaal, 
leiding, verbruiker en gemeenschap die
nen gewaardeerd te worden. Langs een 
algemene planning moet de gemeen
schap de huidige s t ruktuur vervangen 
en een ware demokratische ekonomie 
realiseren. 

De Volksunie heeft niet nagelaten de 
resoluties van haar kongres van 1969 in 
wetsvoorstellen om te zetten, zal haar 
verantwoordelijkheid evenmin ontwij
ken wanneer de herziening van het ven
nootschapsrecht in het par lement zal be
sproken worden. Als politieke part i j 
moet de VU de wettelijke s t rukturen 
kreeren die de huidige ondernemingen 
omvormen tot demokratische gemeen
schappen, beheerd door alle leden van 
die gemeenschap. 

hugo coveliers 

groeiende malaise in de bouw 
Zoals vorig jaar wordt ook dit jaar de begroting 

van Openbare Werken « in beraad gehouden » zo
als dat heet. In 1970 werd herhaaldelijk geprote
steerd tegen het uitblijven van deze begroting (ook 
van andere zoals Kuituur) niet het minst omdat de 
ontstentenis van deze belangrijke begroting een na
delige invloed heeft op de bouwnijverheid, die het 
zonder deze bijkomende moeilijkheid al lastig ge
noeg heeft. Er wordt beweerd (zie het jongste nr. 
van « De Bouwkroniek » waaruit we deze gegevens 
putten) dat de begroting pas na de vakantie zou 
neergelegd worden, omdat o.m. de investeringskre
dieten als politieke pasmunt moeten dienen, een 
praktijk die onder de jongste regeringen tot een 
slechte Belgische gewoonte dreigt uit te groeien. 
Wordt bvb. niet gefluisterd dat het programma voor 
de bouw van een diepzeehaven te Zeebrugge op 
aandringen van vice-premier Cools zou gehalveerd 
worden, door nl de programmatie ervan nog meer 
te spreiden in de tijd. Indien deze geruchten be
vestigd worden zal zeker rumoer in West-Vlaan
der en opstijgen 

De ontevredenheid in de bouwnijverheid neemt 

intussen overhands toe als gevolg van het afrem
men der vastleggingen in de tweede helft van 1970 
en de bestedingsstop in het eerste kioartaul van 
1971. Er is wel een merkelijke verbetering van de 
uitbetalingen der uitgevoerde werken, doch er is 
een vertraging m het groeiritme (14 % m 1969 te
genover 1968, slecht 7 % in 1970 tegenover 1969). 
Als men bovendien de stijging der kostpri'jzen na
gaat dan is de vertraging nog erger. Wat de inter-
kommunales en het Wegenfonds betreft stellen we 
een overheveling van investeringen van de ene 
sektor naar de andere vast, zonder dat in feite de 
« bijzondere inspanning » (waartoe de mterkom-
munales inzake wegenbouw toch werden opgericht) 
geleverd wordt. Door het uitblijven van de begro
ting moet men bovendien voortsukkelen met maan
delijkse kwota, maar telkens wanneer deze ver
bruikt zijn dient de goedkeuring van de aanbeste
dingsdossiers uitgesteld te worden. Zo groeit het 
aantal reeds goedgekeurde aanbestedingen, die\iet 
worden uitgevoerd bij gebrek aan kredieten, voort
durend aan... 

In de privé-sektor is het al niet beter gesteld. Zo 

werden ingevolge de kredietbeperkingen in het 
eerste trimester van dit jaar eventjes 35 % minder 
bouiovergunningen afgeleverd dan tijdens het eer
ste trimester van vorig jaar. 

De merkelijke vertraging in de openbare en pri
vate bouwsektor verhinderen heel wat aannemers, 
die zich met het ook op de sinds jaren aangekondig
de investeringsprogramma's degelijk hadden uit
gerust, deze outillage 100 % aan te wenden en dus 
te doen renderen. Miljoenen werden aldus belegd 
doch kunnen nu niet rendabel gemaakt worden. 
Bovendien groeit de buitenlandse konkurrentie 
zonder dat er voor onze ondernemers in het buiten
land van loederkerigheid sprake is terwijl de buU, 
tenlandse firma's ten onzent aan de sociale wetge-' 
ving ontsnappen en aldus aan oneerlijke konkur
rentie doen. Waarom reageren onze kleursindikaten 
daarop met ? 

« Is dat regeren ' » was destiids een kies-Jngan 
van de CVP. Men kan gerust de vraag herhalen, 
gericht tot een CVP-BSP-regering, die alle arote 
woorden over programmatie ten spijt, op ergeihjke 
wijze en op elk vlak van de hand in de tand leeft 
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het waals imperialisme 
en de voerstreek 

(vervolg van blz 3) 

( Gazet van Antwerpen » stelt 
vast dat « de MPW zich in het 
land van Overmaas gedraagt als 
in veroverd gebied ». De 
Vlaamsbewuste Voerenaars la
ten het geweld en de intimi
datiepogingen rustig over zich 
heen gaan : zij vertrouwen er-
Op dat het parlement straks de 
aansluiting van de Voerstreek 
bij Limburg toch zal goed keu
ren, aangezien Komen-Moes-
kroen naar Henegouwen gaat 
En « Het Volk » schrijft bemoe
digend en ferm : « Wij kunnen 
die mensen niet in de steek la
ten. Het zou niet alleen een 
vergissing zijn, het zou een on
waardigheid zijn. De franskil
jonse kasteelheren van de Voer
streek zullen de kans niet krij
gen ! ». Ja, ja... 

geschokt vertrouwen 

Het vertrouwen van de 
Vlaamse Voerenaars krijgt een 
eerst stevige knauw bij de 
stemmingen in de Senaat op 
17 juli 1962. Dan speelt de « ho
ge vergadering » het klaar in 
eenzelfde zitting een Waals 
amendement te verwerpen dat 
het behoud van de Voerstreek 
bij Luik beoogt, maar terzelf-
dertijd wordt ook de aanslui
ting bij Limburg verworpen ! 
Een eerste resultaat van de 
Waalse agitatie in de streek. De 
clan van de Sécillon kan nu 
overal rondvertellen en indruk 
maken op de eenvoudige men
sen : « Zie je wel dat wij over 
een « lange arm » beschikken 
in Brussel ». Weliswaar is de 
Senaat later bijgedraaid (onder 
invloed van de 2e Vlaamse 
« mars op Brussel») en werd de 
« taalgrenswet » — aanhechting 
van de Voerstreek bij Limburg 

incluis — goedgekeurd. Maar 
ondertussen wel veel kwaad 
gesticht en de Luiks-Wallin-
gantische lobby zwoer de hei
lige eed dat de strijd zou ver
der gaan tot de Voerstreek te
rug naar Luik zou komen. En 
om dat doel spoedig te berei
ken werd vanaf 1 september 
1963 een verfransingskampanje 
ingezet via school en gemeente
huis, die slechts kan worden 
vergeleken met wat voorheen 
te Edingen gebeurde. 

zij lieten betijen 

Zeven jaar lang nu heerst de 
grote stilte over de Voerstreek. 
Een schuldige stilte bij een 
deel van de Vlaamse pers en 
bij de Vlaamse kleurpolitiekers 
die met een slecht geweten zit
ten. Want al die jaren hebben 
zij, de CVP-ers, de socialisten 
en de liberalen (die om de ha
verklap beweren dat zij van 
niemand en zeker niet van de 
Volksunie lessen in Vlaamsge-
zindheid te ontvangen hebben) 
de Waalse imperialisten in de 
Voerstreek de meest vrije teu
gel gelaten. Zij hebben geen 
poot veroerd om de wet daar 
te doen eerbiedigen. Onze VU-
mandatarissen mochten inter-
pelleren en vragen stellen zo
veel als zij wilden, de heren 
ministers van het unitaire es
tablishment deden maar of 
hun neus bloedde. Onder hun 
ogen en tegen de wet in wer
den de scholen er verfranst, de 
faciliteiten (bedoeld voor de 
Franstaligen) met tegenzin 
toegestaan aan de Vlaamse in
woners die op alle mogelijke 
manieren werden getergd en 
onder druk gezet als van hen 
ook maar enigszins werd ver

moed dat zïj Limburgsgezind 
zouden zijn. Is het dan te ver
wonderen dat een kleine meer
derheid van de eenvoudige 
Voerbevolking de indruk kreeg 
dat de Luikenaars het maar 
voor het zeggen hebben, dat zij 
alles kunnen en dat het om de 
lieve vrede dan maar best is 
dat de streek terug naar Luik 
gaat ? De verkiezingsuitslagen 
die dit defaitisme te zien gaven 
werden door de Vlaamse be-
roepsverzakers uit de kleur-
partijen dan maar gemakshalve 
zo uitgelegd : « De bevolking 
van de Voer wil terug bij Luik. 
Moeten wij deze zes dorpen 
volstrekt gelukkig willen ma
ken tegen hun eigen wil ? ». 
(« Het Volk »). 

wetsovertreders 
halen het 

Kwam dan de vorming van 
de huidige CVP-BSP-regering 

in 1968. Punt 59 uit het rege
ringsakkoord (opgesteld door 
Vanden Boeynants) voorziet 
dat de zes gemeenten van de 
Voerstreek opnieuw van Lim
burg zullen worden losgemaakt 
en in een autonoom kanton 
rechtstreeks onder de bevoegd
heid van de minister van Bin
nenlandse Zaken zal komen 
(meestal een Waal of een Brus
selaar...) In een volgende fase 
kan de terugkeer naar Luik 
dan worden gerealiseerd. Het is 
aan de uitvoering van dit punt 
dat minister Dehousse momen
teel werkt, en zoals Cools be
loofde zal de regering haar 
woord houden. 

De geschiedenis van de 
Vlaamse Voerstreek is de zo
veelste illustratie van het feit 
dat geen enkele taalwet bij 
machte is 't Franse taalimperia-
lisme tegen te houden. Wie over 
de toepassing van de taalwet
geving moeten waken zijn im

mers « Belgische » minister» 
van de onzalige kleurpartijen, 
die steeds als gulden leefregd 
huldigen : laat mij gerust | 
Slechts wanneer de Vlamingen 
hun eigen lot in eigen hand 
hebben in nieuwe federale 
structuren bestaat de kans da* 
wij eindelijk vrede zullen ken
nen aan onze grenzen Met de 
unitaire knoeiers en woordbre
kers zal de strijd voor de inte
griteit van onze gemeenschap 
nooit eindigen. Inmiddels kun
nen de « Vlamingen » uit de 
regering even de woorden van 
de CVP-krant « Het Volk > 
overwegen : de Vlamingen uit 
de Voerstreek in de steek laten 
is een vergissing en een on
waardigheid. De Voerstreek 
opnieuw losmaken van Lim
burg is de Vlaamse Voerenaani 
in de steek laten ! 

p.m. 

' f ii w' \ "tvn iiiii"! fi I, 

wij in nederland 

dagblad (en) in nood 

(jeeveedee) De voorpagina van het Amsterdamse dagblad « De Tijd » 
van afgelopen zaterdag bevatte behalve de gebruikelijke kop niet meer 
dan in reuzeletters de kreet : « Wij gaan door met DE TIJD ! ». De abon
nees van dit katholieke, 126 jaar oude blad werden verzocht deze pagina 
voor hun raam te hangen. De Nederlandse tv liet diezelfde avond tot drie
maal toe zien hoe journalisten van de betrokken krant de straat opgingen 
orn hun blad gratis uit te delen. In tal van kerken werden zondag de paro
chianen vanaf de preekstoel verzocht een abonnement op « De Tijd » te 
nemen of het blad met een geldelijke bijdrag te steunen. 

Het water is de mensen van «De 
Tijd» (325 werknemers, van wie 
70 journalisten) inderdaad tot de 
lippen gestegen. De turbulente 
ontwikkeling binnen het Neder
landse dagbladwezen — ondraag
lijk hoge kosten, zware konkur-
rentie van de radio- en televi&ie-
reklame — heeft ertoe geleid dat 
één van de oudste en nog altijd 
gezaghebbende bladen op het 
punt staat de geest te geven. In 
een wanhopige poging om het be
staan te redden begon daarom de 
redaktie zelf met een grootscheep
se aktie, die inderdaad de eerste 
dagen enige honderden nieuwe 
abonnees opleverde. 

Waarschijnlijk echter zal het al
lemaal niet meer helpen. De Ver
enigde Nederlandse Uitgeversbe
drijven (VNU) waarvan de N.V. 
De Tijd een dochtermaatschappij 
is, besloot reeds een paar maanden 
geleden het blad op te heffen, 
maar stelde het besluit toen uit 
omdat op initiatief van de journa
listenorganisatie een aktie op 
gang kwam om de regering te ver
zoeken noodlijdende kranten fi
nancieel te helpen. Voor « De 
Tijd » zijn echter zoveel miljoe
nen guldens nodig dat de overheid 

ervoor terugschrikt met openbare 
middelen het « gat » te stoppen. 

Het enige landelijke katholieke 
dagblad in Nederland (15 jaar ge
leden verdween « De Maasbode », 
terwijl de « Volkskrant » het pre
dikaat « katholiek » schrapte) lijdt 
al vele jaren grote verliezen. Het 
blad heeft een kleine honderddui
zend abonnees, onder wie een 
groot deel van de geestelijkheid, 
en deze lezers zijn over het hele 
land verspreid. De vervoerskosten 
liggen daardoor zeer hoog, terwijl 
het blad ook de advertenties moet 
missen die wél worden aangebo
den aan kranten met een sterke 
lezersconcentratie in een bepaal
de stad of een bepaalde streek. De 
grootste klap kreeg « De Tijd » 
door de invoering van de televisie-
reklame. De inkomsten uit adver
tenties zakten nog meer en de 
VNU zag zich gedwongen jaarlijks 
miljoenen guldens in het noodlij
dende bedrijf te steken. 

Een deel van die gelden kwam 
uit de winsten die gemaakt wer
den door vier dagbladen in de pro
vincie Noord-Brabant. Deze kran
ten worden daar vrijwel huis aan 
huis gelezen en de adverteerders 
zijn dus wel gedwongen hun pu

bliciteit in deze gewestelijke kran
ten te plaatsen. Het werd de aan
deelhouders van de VNU echter 
te gortig dat de profijtjes van de
ze bladen steeds maar aangewend 
moesten worden om de verschij
ning van « De Tijd » mogelijk te 
blijven maken. 

beste sportpagina's 

De afgelopen jaren heeft men 
bij het Amsterdamse blad wel van 
alles gedaan om de kosten te druk
ken en het blad toch aantrekke
lijk te maken. Zo had « De Tijd » 
geruime tijd de beste sportpagi
na's van alle Nederlandse kranten. 
Maar het sportminnend publiek 
sloot zich niet bij de vaste lezers 
aan omdat de verdere inhoud van 
het blad toch meer gericht was op 
intellektuelen, studenten, enz. 
Acht maanden geleden ging het 
blad een vérgaande samenwer
king aan met de toen pas gefu
seerde kranten Algemeen Han
delsblad en Nieuwe Rotterdamse 
Courant. Deze kostenbesparing le
verde echter het verwachte resul
taat niet op. De redakties van de 
samenwerkende kranten bleken 
niet bij elkaar te passen en er kon 
dan ook geen sprake zijn van een 
totale journalistieke samenwer-
kign. Men moet hierbij bedenken 
dan het Algemeen Handelsblad en 
de NRC de oudste landelijke libe
rale kranten van Nederland wa
ren. 

Trouwens, ook op technisch ge
bied vlotte de « koalitie » niet te 
best. Verschillende malen werd 
« De Tijd » te laat of niet bezorgd, 
reden waarom een groot aantal 
abonnees voor het blad bedank
ten. Het feit dat het hier om een 
avondblad gaat verklaart nog 
meer van de moeilijkheden : 
avondbladen worden in Nederland 
hoe langer hoe minder gelezen, 
óók alweer een gevolg van de te
levisie. 

Alles doet nu verwachten dat de 
roemruchte « Tijd », die eens een 
hoofdrol heeft gespeeld bij de 
emancipatie van het katholieke 
volksdeel, eind volgende maand 
zal verdwijnen. Tenzij de rege
ring zou besluiten op zeer korte 
termijn een steunregeling voor de 
dagbladen in het leven te roepen. 

De moeilijkheid hierbij is nog 
dat Nederland met een demissio
nair kabinet zit, hoewel premier 
De Jong zopas toezegde dat akute 
problemen onmiddellijk zullen 
worden bekeken. In afwachting 
daarvan probeert « de Tijd » nu 
zoveel mogelijk nieuwe abonnees 
te winnen. Echter : iedere nieuwe 
abonnee verhoogt weer de exploi
tatiekosten, juist vanwege de lan
delijke verspreiding van het blad. 
En intussen blijven de grote ad
vertentie-opdrachten achterwege. 
Terwijl het algemeen bekend is 
dat elke Nederlande krant voor 
twee derden van haar inkomsten 
op advertenties is aangewezen ! 

zal de regering 
schuld inlossen ? 

Het geval-De Tijd is overigens 
illustratief voor de hele situatie in 
de « worstelende » Nederlandse 
krantenwereld. Op aandrang van 
de Vereniging van Nederlandse 
Journalisten bestudeert een staats
commissie thans met spoed de mo
gelijkheid van steunmaatregelen 
voor de pers. Te vrezen valt ech
ter dat niet alleen voor «De Tijd», 
maar ook voor andere dagbladen 
de hulp te laat zal komen. Want 
ook de snelle technische vernieu
wing stelt zoveel eisen dat ze de 
financiële draagkracht van menig 
krantenbedrijf te boven gaan. 
Waarbij dan nog bedacht moet 
worden dat de (veel te lage) abon
nementsprijs door de overheid 
wordt bepaald. In zekere zin 
heeft diezelfde overheid dus wel 
degelijk een schuld bij de kranten 
in te lossen... 
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d e v\Aerelcl 

• sterk onbehagen in Europese kringen 
over de buitensporige hulp die de Europe
se munten moeten bieden aan de overge
waardeerde Amerikaanse dollar en over 
het thans onloochenbaar geworden feit dat 
West-Europa op die manier rechtstreeks 
de Vietnamoorlog helpt financieren en bo
vendien bijdraagt tot de Amerikaanse eko-
nomisch-politieke uitdaging in Europa. 

(Argos) Egypte heeft historische dagen achter de rug. Sinds 1952 toen 
Faroek door Nasser-Nagib wandelen werd gestuurd is het te Kairo be
trekkelijk rustig geweest. Maar 14 mei jl stonden alle lichten op rood 
toen president Anwar Sadat mededeelde dat hij zes sterke mannen van 
zijn regering en drie topfunktionarissen van de Arabische Socialistische 
Unie (ASU), Egypte's eenheidspartij, aan de dijk had gezet. Volgden de 
namen van de samenzweerders : Fawzi Mohammed (minister van Oor
log), Sami Sjaraf (Prezidentiële Zaken), Fayek (Voorlichting), Zayed 
(Huisvesting), El Said (Elektriciteitsvoorziening), Sjarami Gomaa (mi
nister van Binnenlandse Zaken, chef van de politie, verantwoordelijk 
voor de veiligheid). Toen ging Sadat ook de keerzijde van zijn briefje 
voorlezen waar een typiste zeer haastig de namen van de nieuwe be
windslieden neergetikt had : Mahmoud Fawzi blijft premier. Ook vice-
premiers Sidkey en Sayed Morei blijven hun funktie behouden. Riad 
zal verder het vice-premierschap met zijn funktie op Buitenlandse Za
ken kumuleren. Nieuw zijn Abdel Kader Katem (Informatie) en luite
nant-generaal Sadek (Oorlog). Haastig detail : alles gebeurde in één 
dag, gelijktijdig het ontslag van de putchisten, èn de inzwering van de 
getrouwen ! En het gebeurde weer allemaal in naam van de vrijheid. 

sadat nieuwe farao? 
Langzaam zijn de kommentaren 

beginnen doorsijpelen : scherpe 
tegenstellingen tussen links en 
rechts, strijd om Nasser's opvol
ging, Egypte wrikt zich los uit de 
Sovjetgreep, Sadat lonkt naar 
Washington : de gissingen zijn 
even talrijk als de rampen, gesels 
en epidemieën die dit historisch 
land in zijn oeroud bestaan getei
sterd hebben. Toch gaan alle kom
mentaren er vanuit dat de tegen
stellingen voor het eerst zichtbaar 
werden toen vice-president Ali 
Sabri aan de vooravond van het 
bezoek van de US staatsekretaris 
ontslagen werd. Na die ophefma
kende maatregel bleef president 
Sadat geen andere keuze over dan 
diens volgelingen uit hun respek-
tievelijke sleutelpozities te ver
wijderen. 

schijn bedriegt 

Zij zullen echter niet kunnen be
weren dat Anwar Sadat zich als 
een Jantje van Leyden van zün 
taak heeft afgemaakt : sinds sep
tember 1970. toen hij Nasser op
volgde, heeft de president ziin 
voorkeur voor liberalisering en 
pacifisme overduidelijk laten blij
ken. Hij lijkt wel krachtiger en 
persoonlijker dan de « overgangs
figuur » van zijn legende. Men 
kan evenmin stellen dat het poli
tiek geluk onveranderlijk aan zijn 
zijde stond : in eigen land ging 
men hem toch verantwoordeliik 
stellen voor de « schaarse « resul
taten van Roger's bezoek. Toen 
steeds meer Egyptenaren dit gin
gen geloven heeft de Egyptische 
president hard moeten toeslaan 
met een vinnige Putsch die zijn 
tegen.standers en het buitenland 
heeft verrast. Een troost heeft 
Sadat wel : sinds zijn geïmprovi
seerd bezoek aan het Suezkanaal 
(12 mei jl) waar de woestijnsolda
ten hem geestdriftig toejuichten 
meent hii nu eindelijk te mogen 
rekenen op de onvoorwaardelijke 
steun van het altijd grillige Egyp

tische leger. Bovendien heeft hij, 
voorlopig, de krisis van 4 mei als 
president overleefd : wie in Egyp
te president is krijgt er de haast 
religieuze adoratie van de massa 
bij. 

schande van 1967 uitwissen 

Toch kan die strijd om de op
volging van de Rais niet alles 
verklaren. De krJsissituatie wor
telt eigenlijk in de zesdagenoorlog 
van 1967, het jaar van de smadelij
ke Egyptische nederlaag. Zonder 
het charisma van een Nasser, diens 
prestige en soepelheid, ware de 
smeulende krisis al veel vroeger 
eksplosief geweest. Zelfs Nasser 
zou allicht gestruikeld zijn toen 
met de dag duidelijker werd dat 
er geen onmiddellijke oplossing 
voor 't netelige Palestijnse vraag
stuk was. Hoe dan ook, sinds die 
zesdagenoorlog laboreert Egypte 
als aan een trauma. Door een 
« rechtvaardige maar eervolle » 
vrede wil het nu die schande on
gedaan maken. Maar Egypte is 
innerliik verdeeld, in weerswil 
van zijn nasserisme en van zijn 
tn in socialistische samenwerking 
herwonnen eenheid ». Politiek 
Egypte leeft ahw op « links » en 
« rechts », dwz op Gomaa en Sa
dat. Niemand minder dan Heikal, 
ghostwriter van wijlen Nasser, 
heeft die tegenstellingen rucht
baar gemaakt. In zijn invloedriike 
krant « Al Ahram » schreef de in
telligente hoofdredakteur dat Is
raël nooit vrijwillig de veroverde 
gebieden zou prijsgeven ; dat het 
gezien de technische superioriteit 
van Israël en de verdeeldheid van 
de Arabische wereld boter aan de 
galg gesmeerd was opnieuw met 
de Israëli's te gaan vechten. Alleen 
de VSA, zo schreef Heikal, kan 
druk uitoefenen op Israël en voor 
Egypte een aanvaardbare vrede 
bedingen. Hierop wilde « Links » 
weten welke prijs Egypte voor die, 
voorlopig hipotetische oplossing, 

zou moeten betalen. Die vrienden 
van Moskou wensten bovendien 
te vernemen hoe Kaïro met de 
VSA kon aanpappen zonder tege
lijk een breuk met de SU, « de 
grote beschermer van onze onaf
hankelijkheid » te bewerkstelli
gen. Besluit van « Links » : weg 
met de toegevingen ! 

Die polemiek beïnvloedde begin 
maar t de zittingen van het uitvoe
rend komitee van de parti j ; de 
tegenstellingen spitsten zich nog 
toe toen Sabri klaagde dat hii als 
vice-president niet eens werd ge
raadpleegd ivm het akkoord van 
Benghasi en toen Gomaa stiekem 
naar Moskou reisde en terug
kwam met de verzekering dat het 
Kremlm niet bijster ingenomen 
ivas met de initiatieven van Sadat. 

exponent van 
burgerlijk liberalisme ? 

Achter Sadat staan vandaag de 
liberale bourgeoisie, het burokra-
tisch bestel, de « managers van de 
openbare sektor », een groot deel 
van de boeren die, zoals de « bur
ger », zeer op hun vrijheid en ei
gendommen zijn gesteld. Daarom 
spreekt de president zoveel van 
vrijheid en vrede. Want ook de 
Dacifisten staan achter hem : zij 
die de oorlog beu zijn en wie het 
niet raakt of dat doel met de Sov
jetunie of met de VSA wordt be
reikt. Men mag echter de ASU niet 
onderschatten. Vooral in de ste
den heeft de parti j sterke vertak
kingen en haar invloed op studen
ten en arbeiders is nog altijd 
groot. En ook in het leger zitten 
links-nasseristische officieren ge
noeg. De ploeg Fawzi-Sjaraf heeft 
daar vroeger zijn mannetjes ge
dropt. Alles zal per slot afhangen 
van de ontwikkeling van het Ara-
bisch-Israëlisch konflikt. Sadat zou 
zeker zijn positie niet versterken 
indien hij nu Israëlische gebieds
uitbreiding zou helpen bestendi
gen. Maar ook als hij geen oplos
sing bereikt blijven gevaren hem 
beloeren. En hoe zal het buiten
land reageren ? De Sovjetunie zit 
daar stevig achter militaire, poli
tieke, ekonomische en financiële 
verworvenheden. Zal Moskou de 
gebeurtenissen van Kaïro laten 
uitdeinen tot een van de grootste 
diplomatieke nederlagen uit zijn 
geschiedenis ? Aan de andere kant 
zou het wel geraden zijn dat de 
VSA hun invloed ging aanwenden 
om Russische interventie in Egyp
tische aangelegenheden af te ra
den. Tegelijk zou Washington die 
onverzettelijke Israëli's misschien 
tot enkele toegevingen kunnen be
wegen, waardoor de positie van 
Anwar Sadat sterker wordt. Een 
en ander zal nu gauw moeten 
blijken. Egypte heeft immers wel 
andere taken dan het geld en ener-
gieverspillend oorlogsbedrijf : een 
reeks sociale verwezenlijkingen 
ontbreken nog op de prestatie-
lijst van die « socialistische » 
staat. 

Sadat (rechts), een nieuwe farao ? 

• President Nixon is van oordeel dat een 
gevoelige vermindering van de Amerikaan
se strijdkrachten in West-Europa (voorstel 
van senator Mansfield) « een historische 
vergissing zou zijn ». Tevens zou de prak
tische wegtrekking van Amerikaanse troe
pen uit West-Europa de genadeslag voor 
de Nato inhouden en meteen een hegemo
nie van de Sovjets in Europa inluiden. 
Sovjetleider Brezjnev herhaalt het voor
stel tot internationale onderhandelingen 
over de afbouw der strijdkrachten in Euro
pa. Senator Muskie, partijgenoot van 
Mansfield, zal tegen diens voorstel stem
men. Door Brezjnev's aanbod verkrijgt 
Mansfields eis nog meer het karakter van 
een politieke blunder. 

• De EEG-ministers van Buitenlandse Za
ken verklaren zich eens met de UNO-reso-
lutie van 1967 i.z. het Midden Oosten, even
als de Britse regering die haar steun toe
zegt aan Kaïro in de pogingen, om het Su-
ez-kanaal te heropenen. De Zes bepalen 
ook een gemeenschappelijke politiek inza
ke de Middellande Zee en een eventuele 
Europese veiligheidskonferentie. 

• Labour behaalt grote overwinning in de 
gemeenteraadsverkiezingen in Engeland en 
Wales : in totaal verovert ze 2029 zetels op 
de Konservatieven en maakt in ca 70 ge
meenten en distrikten de meerderheid af
handig van de Konservatieven. 

• Voorzichtige en dubbelzinnige reaktie 
van de « Pravda » op de machtsgreep van 
president Sadat van Egypte. Te Kaïro 
juicht een massale betoging de zuiverings-
aktie in regering en partij toe. Israël be
sluit de stabilisatie van het bewind Sadat 
af te wachten om te onderhandelen over 
het Suezkanaal. Intussen publiceert Glubb 
Pasja, de voormalige chef van het Ara
bisch Legioen in Jordanië een eigen vre
desplan voor het Midden Oosten. 

deze week 
in de wereld 
• Derde Zuidvietnamees offensief tegen 
kommunistische troepen in Kambodja ten 
zuiden van het zgn Hondekopgebied. 

• Professor Steenkamp, Eerste Kamerlid 
(KVP) door koningin Juliana tot informa
teur voor regeringsvorming aangesteld. 

• President Allende, ministers en hoge 
ambtenaren verrichten bijkomende pres
taties, overeenstemmend met hun beroeps
vaardigheid, tijdens de « nationale dag van 
de Arbeid » in Chili. 

• Aanslag door middel van brandstichting 
op de piratenzender Mebo II van Radio 
Nordsee nabij de Nederlandse kust. 

• Eerste teken van machtsstrijd op Haïti 
na het overlijden van papa Doe (president 
Duvalier) door het afzetten van een be
langrijk bevelhebber van de presidentiële 
lijfwacht, de zg. « tontons macoutes ». 

• Partijleider Hoesak en de voorzitter van 
de zgn. herzieningskommissie Sagoci kon
digen op het kongres van de Slovaakse 
kommunistische partij strengere maatre
gelen aan « tegen hen die burgerlijke in
vloeden in de partij pogen binnen te smok
kelen ». 

• Ten rande van het tweede proces tegen 
Joden te Leningrad, beschuldigd van on
wettige handelingen in verband met de 
uitwijkingswetten, kondigt de « Pravda » 
de massale verspreiding van anti-zionisti
sche werken en geschriften aan. 

• De Pathet Lao (verzetsleger) neemt de 
Laotische stad Paksong in, bolwerk van de 
regeringstroepen. 

• Algemene spoorwegstaking in de USA. 

• Israëlisch konsul-generaal te Istamboel, 
die destijds in de ontvoering van Eich-
mann betrokken was, door onbekenden 
ontvoerd. 

• Eerste Israëlische Arabier tot minister 
in de Israëlische regering benoemd. 

• Einde van de « Loenochod », het Sovjet-
Russisch onbemand maanvoertuig, na 6 
maanden aktiviteit. 

• Kanadese premier Trudeau op bezoek te 
Moskou ; de Westduitse president Heine-
mann brengt een vierdaags officieel be
zoek aan Roemenië. 
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simbool der verwarring 
(Argos) Bij de recente anti-oorlogsbetoging en in Washington (en an

dere Amerikaanse steden) waren marsjeerders betrokken die vroeger 
onwrikbaar achter Nixon hadden gestaan : veteranen, oorlogsweduwen, 
verkommerde moeders van gesneuvelde zonen, met inflatie bedreigde 
kleinhandelaars . De anti-oorlogsstemming is blijkbaar een breed uit
slaande vlag geworden in wier plooien een malkontent Amerika van 
Zeer diverse pluimage naar het kapitool oprukt. Volgens altijd voorzich
tige Amerikaanse kommentaren is de beroering nu ook overgeslagen 
naar de « zwijgende meerderheid ». Zelfs de Amerikaanse generaals, zo 
meent Stewart Alsop in « Newsweek », zijn niet langer hardleerse vak
idioten die mordicus de brand willen steken aan Zuid-Oost-Azië. Ook 
die houwdegens zouden nu overhellen naar een vreedzame regeling van 
het geschil. Dit is ook niets te vroeg als men bedenkt dat ze onlangs 
met toenemende narigheid werden gekonfronteerd: een discipline die 
met de dag bedenkelijker wordt, een Calley-affaire die het moreel van 
de troep aantast, de kanker van een dienstweigering die als een meta-
staze om zich heen grijpt. Bovendien is daar blijkbaar geen rem op de 
drugkonsumptie van het Amerikaanse « Militar ». Kif en geestverrui
ming overal ! In Zuidelijk Laos moest onlangs een GI uit zijn stelling 
weggerookt worden omdat hij in zijn psychedelische roes gewoon op 
alle bewegende doelen ging schieten. Het kon die geest ver ruimde geen 
barst schelen wie of wat hij te grazen nam. Wie verroerde, Amerikanen, 
Zuid-Vietnamees of Vietkong kon er vast op aan dat hij prompt om 
zeep werd gebracht. 

''Skipper 
anderson 

Gelijkaardige gebeurtenissen in 
andere sektoren hebben dan ook 
een domper gezet op de brani-
achtige geestdrift van Amerika 's 
irwaarst vereremerkte en gestem
de vechtjassen. Zo is het te ver
klaren dat daar in de buur t van 
het Kapitool ook betogende offi
cieren in burger rondliepen : oor-
fogsmoe, ontgoocheld, aan defai-
fisme toe, vervuld van een onuit
roeibaar heimwee naar veiligheid 
^ American Way of Life. Zij lie
pen daar naast het « werkeloos, 
tengharig gespuis » (Agnew) van 
Wieuw Links, valken en haviken, 
Bthouder aan schouder, als meege
voerd in een zelfde onstuimige 
elan. Maar de motieven lagen erg 
ver uit elkaar : die duiven willen 
e r een eind aan maken omdat ze 
tm eenmaal tegen « iedere oorlog » 
gekant zijn, de haviken omdat ze 
voor « this Country», voor Nixon 
en diens administatie geen heil 
meer zien in het voortzetten van 
«en « uitzichtsloze » oorlog. 

gedaanteverwisseling 

Een van de merkwaardigste ge
daanteverwisselingen was die van 
de demokratisohe volksvertegen
woordiger William R. Anderson. 
Sinds jaar en dag zetelt hij in 
het Amerikaans kongres waar hij 
sfeevast de belangen van Tenes-
see behartigt, een oer-konserva-
tieve staat uit de Deep South. 
Denk nu niet dat de kombinatie 
van demokratie en konservatisme 
een contradictio in terminis is : 
die demokraten uit Tenessee lig-

f en niet wakker van progressieve 
ekommernissen, en op het stuk 

van feodaal konservatisme geven 
ze het hun republikeinse konkur-
renten nog aardig te doen. Sinds 
de naoorlog doen die Tenessee-
demokraten zelfs hun uiterste best 
om de tegenstellingen binnen de 
« Democratie Par ty » nog meer op 
te schroeven. Op de duur is de 
part i j van Kennedy en Johnson 
een soort solidaristisch allegaar
tje geworden waar verstokte ul
t ra 's van de John Birch society 
naast rumoerige gauchisten ach
ter de groene tafel gaan zitten om 
Ajnerika naar het woord van Re
vel (Ni Marx. ni Jésus) « revolu-
t len jp » te maken. Desondanks 
heeft William R. Anderson zich 
nu bekeerd ; een beetje in een
klank met de bijbelvaste tra
ditie van Tenessee groeide uit de 
Saulus van 1970 een heetgebaker
de Paulus 1970 ! 

late roeping 

William R. Anderson is pas 
volksvertegenwoordiger geworden 
toen hij al 42 was. De farm van 
zijn vader kon hem als knaap niet 
bekoren. Zeer jong zat hij al op 
de banken van het grootste oplei
dingscentrum van de Amerikaanse 
marine te Annapolis, Maryland, 
waar hij tot burgerlijk elekti'o-
technisch ingenieur promoveerde. 
Het is dezelfde William R. Ander
son die later de eerste atoomduik

boot ter wereld, de vermetele 
Nautilus, onder het noordpooliis 
zou sturen : in drie dagen van 
Alaska naar Groenland en Spits
bergen. Bij zijn terugkeer in de 
VSA zette de marine haar beste 
muziekkapel uit en president 
Eisenhower spelde William R. het 
Legion of Merit op de koene bost. 
Op een nacht was de marine een 
beroemdheid rijker. Over zijn his
torische tocht pleegde de kom-
mandant zelfs een boek : « Nauti
lus 90 North » een bestseller. Met 
zijn Nautilus-imago had William 
R. best admiraal v. d. Amerikaan
se vlootstri jdkrachten kunnen 
worden. Maar in 1964 trok de veel
zijdige duikbootkommandant plots 
politieke registers open. Als de-
mokratiseh volksvertegenwoordi
ger heeft hij tot voor kort het 
Amerikaans establishment naar 
best vermogen gediend : onver
schrokken stelde hij zich op tegen 
schoolgelijkheid voor negerkinde
ren, tegen kontrole op de wapen-
verkoop en voor een gloednieuw 
afschrikwekkend anti-rakettensis-
teem dat Nixon ter goedkeuring 
aan het kongres had overgelegd. 
Op die manier kwam William R. 
tegemoet aan de wensen van zijn 
kiezers uit Tenessee die hem in 
1968 met 61 pet en in november 
met 85 pet van de s temmen naar 
Washington stuurden. 

de schok der tijgerkooien 

Van nu af zou Anderson zich 
ontpoppen als demokratisch 
rechtsbuiten inzake Vietnampoli-
tiek. Nog in April 1970 eiste hij 
het blokkeren van Haifong als be
langrijk Noord-vietnamees be
voorradingscentrum. William R. 
zat nu weer volop m de militaire 
dossiers. Zijn belangstelling voor 
Vietnam was grenzeloos en in 
juni 1970 vertrekt hij met elf kon-
gresleden naar het front om zich 
ter plaatse van de situatie te ver
gewissen. Daar zou William R. 
tijdens een van zijn geleide be
zoeken de griezelige tijgerkooien 
op het eiland Con Son ontdekken ; 
eenmanscellen uit de jaren van de 
Franse kolonizatie waar nu geke

tende wrakstukken wachtten op 
de genade van een hongerdood. 
Dit is ui teraard niet wat Ander
son heeft verwacht. Onthutst stelt 
hij dat Saigon de Amerikaanse 
hulp niet waard is en bij zijn t-e-
rugkeer in de VSA gaat hij zich 
verwoed inzetten tegen de US 
ambassadeur Bunker (77) die daar 
al zo veel kwaad heeft gesticht. 
Anderson meent dat die Bunker 
te ver van de Vietnamese werke
lijkheid staat en nodig van zijn 
post moest ontheven worden. 

tegen fbi-boss 

Ook op andere vlakken is Wil
liam R. nu een verwoed tegen
stander van de regering geworden. 
Hij stond al vooraan in de strijd 
tegen FBI-chef Hoover. De inves
tigator die ook al de pensioenge
rechtigde leeftijd voorbij is ver
wijt hij diens houding in de affai
re van de katolieke priesters Phi
lip en Daniel Berrigan. Hij is het 
enige lid van het kongres dat de 
broeders in de gevangenis heeft 
opgezocht. Zijn interesse voor de 
Berrigans wortelt trouwens in 
zijn eigen religieuze ingesteldheid. 
Hij gelooft nl. niet veel van Hoo
ver's beschuldigingen dat die Ber
rigans van zins waren G.H. Kis
singer, Nixons adviseur nr 1, te 
ontvoeren. Op een tumulte verga
dering van liberalen te New York 
heeft hij dan ook verklaard dat 
Hoover zich aan politieke repres
sie bezondigt. Anderson sleurt er 
zelfs het onzalig McCarthyisme 
bij en diens heksenjachten op het 
kommunisme. 

schipperen 
in diverse wateren 

Te midden van die New Yorkse 
liberalen is W.R. Anderson toch 
maar een vreemde eend in de bijt. 
Op veel punten van binnenlandse 
politiek is hij immers een echte 
konservatief gebleven. Anderson 
weet nl dat hij in een zeer delikate 
positie overeind moet blijven. Met 
zijn houding inzake de Vietnam-
politiek heeft hij daar in Tenessee 
een goede beurt gemaakt. Ook 
daar is men gaan denken dat het 
Indochinees conflikt een flagran
te vergissing is geweest. In die 
samenhang mag men zeggen dat 
de ex-kommandant van de « Nau
tilus » wel het goede moment 
heeft gekozen om van de « havi
ken » naar de « duiven » over te 
stappen. Maar men zou het hem 
dan zeer kwalijk nemen indien 
hij bv op het vlak van de segre
gatie ook achter de liberale opties 
uit het noorden ging staan. Er 
knipperen dus lichtjes aan de peri
ferie van Anderson's politieke 
veiligheid Zijn eigenschappen van 
navigator zullen hem goed van 
pas komen. Wie onder het noord-
poolijs is doorgevaren weet iets 
van schipperen af, zegt hij. Maar 
eèh bruuske zwenking heeft die 
Anderson wel weggegeven. En 
simptomatisoh voor de verwar
ring in het Amerika van vandaag : 
terwijl nieuw links wel uitge
raasd lijkt gaan de konservatie-
ven nu de radikaliserende rich
ting u i t 

Sftï* 
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chinese staalindustrie' 
Vrij kort na de overwinning van Mao op Tsjangl 

werd in China de slagzin gelanceerd « ieder ziji^ 
eigen staaloven ». Er werd op grote schaal ge-J 
experimenteerd met kleine, primitieve staalovens^! 
om de basis van een eigen Chinese staalproduktia-
te leggen. 

Blijkbaar is daarvan niet veel terecht gekomen 
te oordelen naar de stijgende invoer van staal (o.a. 
uit Japan) . In een jaar tijds steeg de invoer van 
Japans staal met 45 % (voor een totaal bedrag v a n 
230 miljoen dollars in 1970). In 1969 voerde China 
voor een totaal bedrag van 310 miljoen dollar staal 
in, waarvan iets meer dan een derde uit Japan 
kwam. In totaal zou China vorig jaar voor 500 mil
joen dollar staal ingevoerd hebben, tegenover een 
eigen staalproduktie van 18 miljoen ton (1970). 

Nu de Russische techische hulp aan Mao-China 
al jaren stagneert is het begrijpelijk dat Peking 
zich tot Tokio wendt voor technische hulp en in
voer. Straks ook naar Washington ? 

volksverhuizing 
Na de bergbewoners van Vietnam omwille van 

hun vechtlust ingeschakeld te hebben in de strijd te
gen de Vietkong moet de Zuidvietnamese regering 
thans van deze hulp afzien omdat ze door de ver
mindering van de Amerikaanse troepen niet vol
doende meer toezicht op deze troepen kan uitoefe
nen. De Vietnamese bergbewoners zijn terugge
vallen tot burgers van tweede rang, zoals vroeger, i 
Erger : ze werden uit hun bergdorpen gehaald (met ' 
behulp van het Amerikaanse leger) en in vluchte
lingenkampen samengedrumd « om aldus de berg-
streken te ontvolken en de Vietkong in haar be-
voorading te hinderen » (zegt generaal Ngo Dzu, 
Zuidvietnamees bevelhebber van de bergstreek). 

Hij voegt er niet aan toe dat onder de 35.000 ont
heemden reeds honderden sterfgevallen te betreu
ren zijn, ook verklaarbaar door de weigering (op 
religieuse gronden) van de zieken zich in zieken
huizen te laten verzorgen... 

Een Amerikaan zei over hen « Ze zijn de Viet
namese versie van het Amerikaanse Indianendrama 
der vorige eeuw. Ik zie voor deze bevolkingsgroep 
geen andere toekomst dan een van verdriet ». 

Na de ontbladering van rijke groene gebieden, 
volgde de ontvolking maar de Vietkong blijkt van 
deze nieuwe « taktiek » niet de minste hinder ta 
ondervinden 

russen in egypte... 
Volgens het « strategie survey » van het « London 

Institute for strategie studies » bevonden zich begin 
1970, 2500 sovjetrussische adviseurs bij het Egyp
tische leger, welk aantal een jaar later tot 4000 
gestegen was. Begin 1970 werd blijkbaar geen en
kel door de SU geleverd wapen door Russen be
diend en was er op Egyptisch gebied ook nog geen 
enkele « Russische luchthaven ». Maar einde 1970 
stonden er 150 Migs 21 van de verbeterde onder
scheppingsversie «J» ter beschikking van 200 
Sovjetpiloten op 6 vliegpleinen, die uitsluitend 
onder kontrole staan van de Sovjets, evenals de ca 
80 Sam-3-luchtafweerraketbatterijen van elk vier 
werpstukken, die door 12.000 tot 15.000 Sovjetartil-
leristen bediend worden. Bovendien leverde de So-
vjet-Unie materiaal voor de door Egyptische sol
daten bediende verbeterde Sam-3-raketten (hogere 
snelheid), Sal-4-raketten, gemonteerd op rupswa-
gens (Nato-benaming Ganef), nieuwe 23 mm-vier-
lingluchtafweerbatterijen van het ZSU-23-type, die 
tot voor kort alleen aan de strijdkrachten van do 
Warschau-paktlanden werden geleverd en nieuwe 
Mig-21-J-onderscheppingsjagers. 

stevig ingeburgerd 
Van de zes Sovjet-vliegvelden liggen er vier ten 

westen van de Nijl nl. 1 nabij Alexandrië, 1 in 
Kairo-West, 1 ten zuiden van Kairo (Beni-Suf) en 
1 nabij Asswan ; de twee overige liggen resp. bij 
El Mansoera en te Inchas (ten oosten van Kairo). De 
Sam-3-stellingen met Sovjet-bediening liggen ge-
koncentreerd rond Heloean, Suez, El Mansoera en 
Alexandrië. Een dubbele ketting van ca 200 werp-
installaties (een derde van het totale potentieel) 
bevindt zich ten westen van het Suez-kanaal tot 
aan Ismailia, een andere afweergordel van raket-
installaties ligt in een wijde boog van Alexandrië 
via Biblis naar Suez. Als grendelafweer hebben 
we dan nog de raketafweer ten oosten van Kairo 
en Benu Suf. Een speciale luchtafweerbescherming 
ten slotte werd aangelegd rond de radarinstallatiea 
van Balyim, Port Said, de haven van Marsa Matroe, 
de stuwdam van Asswan en de zes voornoemde 
Sovjet-vliegvelden. 

Kairo blijkt wel te beseffen dat de afhankelijk
heid van de Sovjet-Unie alleen kan verminderd 
worden door de vermindering van de bedreiging in 
de lucht, via druk van de USA op Israël. Dit besef 
doet een verklaring aan de hand voor de politiek 
van president Sadat, die intussen de tegenstanders 
van deze politiek (in beide richtingen) geleidelijk 
schijnt te likwideren. Dat belet niet dat de SovjeU 
militairen stevig zijn geïnstalleerd in Egypte. 
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Wil je eens een stad zien met op de feest-
öagen héél veel leeuwevlaggen aan de ge
vels ? Ga dan « over de schreve * naar Ri|sel. 
In het vroege voorjaar bijvoorbeeld, als de 
Jaarbeurs gehouden v\/ordt Aan het moderne 
— maar leliike — jaarbeursgebouw hangen 
er méér leeuwevlaggen dan we ooit bijeen 
zagen in eender welke Vlaamse stad « boven 
de schreve » 

Rijsel, dat altijd franssprekend was, is zich 
steeds bewust gebleven een Vlaamse stad te 
zi jn, Brussel, dat voor kort duizend |aar lang 
nederlandstalig is geweest, bli|kt korter van 
memorie. 

Het hoeft overigens in Rijsel niet eens feest 
te zi|n om er veel leeuwevlaggen te zien. 
Het schild met de leeuw en het schild met de 
« fleur de lysie » (die niks te zien heeft met 
de Franse lelie, maar die écht alleen van Rij
sel is) behoren tot de vaste stadssimbolen 
De verlichte straatnaamborden in het centrum 
van de stad prijken sinds altijd met beide 
schilden In het tweetalige Brussel is geen en
kel straatnaambord zó Vlaams als dat van 
Rijsels hoofdstraat, het eentalig-Franse maar 
met een leeuw versierde bord van de rue 
Faidherbe 

De rue Faidherbe te Rnsel is zowat de te

genhanger van de Brusselse Nieuwstraat : 
heel veel winkels met een klienteel dat van 
elders komt Zowel te Rijsel als te Brussel 
goeddeels een Vlaams klienteel Te Brussel 
kan de Vlaamse klient zi|n aankopen des
noods wel verrichten m het Nederlands , de 
handelaars houden er een wmkeldochter bij 
de hand die de luidjes van den buiten in het 
« Vloms » van hun lieve centen weet te be
vri jden. De Vlaming die naar Rijsel gaat, 
spreekt er Frans Kompleksloos Hi| is hier im
mers in een stad waar Fran^ de taal van altijd 
is en niet alleen maar van de op snee vergul
de bovenlaag 

'# H' 
meer vlaamse leeuwen te rijsel dan te brussel 
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En ki|l< es aan : dJe van de rue Faidherbe 
doen het tenslotte véél Vlaannser en Neder
landsen dan die van de Nieuwstraat met hun 
« Vlomse » kas|uffrouw Zag |e te Brussel 
ooit al eens officiële spandoeken, uitgehan
gen door stadsbestuur en dekenij, met het 
Nederlands op de ereplaats vóór het Frans ? 
Te Rijsel was dat nog zopas te beleven, t i j
dens de week van het « toerisme in Vlaande
ren ». Er was ook nog te beleven « dat de 
leeuw op het straatnaambord gezelschap 
kreeg van een vijftigtal forse soortgenoten op 
vlaggen aan de gevels van de winkels Zelfs 
de grootste « pharmacie » van Rijsel vergat 
zowaar dat ze eigenlijk « de France » heet. 
En toppunt : het Ri|sels kantoor van ons aller 
tot in merg en been verfranste Sabena prijkte 

ook al met een leeuwevlag Wie dit spektakel 
ooit in eigen land mocht aanschouwen, steke 
zijn vinger op ' 

De mensen van het Ri|sels winkelcentrum 
deden nog beter ze gaven hun straten een 
halve meimaand lang een echt-Vlaamse naam. 
En ze zorgden er voor, dat hun koopwaar aan
gekondigd werd in de taal van de gasten van 
« boven de schreve » 

Kan je |e dat voorstellen in de rue Neuve 
of — sterker nog — aan de avenue Louise '? 
Gezwegen van het Karreveld ? Te Brussel 
ooit al eens een tweetalige spi|skaart gezien, 
zoals dat sinds alti|d het geval is in de Ri|selse 
drugstore, waar de studenten van de univ hun 
rendez-voetjes hebben ? 

Ja, maar zal |e zeggen, ze doen het daar 
te Ri|sel toch óok maar om de kleur van onze 
centen te zien. Dat zit er natuurlijk wel in . 
Maar ze houden er nog van de kleur van de 
leeuw Ondanks de andere taal sinds altijd 
en ondanks Frankrijk sinds eeuwen staan'ze 
dichter bi| ons dan het Zinneke, wiens vader 
nog in Zichen-Zussen-Bolder is geboren maar 
dat spuwt op al wat « Vloms » is. 

Dat |e je méér thuis voelt in de grauwe 
Noordfranse metropool dan in |e eigen Brus
sel ziedaar het Belgisch drama in een note-
dop ! 

(foto's en tekst tovano). 

'^^ I^ a^ " 
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haar dgenLjIJsje 

I briefje aan mi jn 

roomse broeder 

zeer eerwaarde, 

met verbazing heb ik in 
« Wij » (8-5-71) Uw twee le
zersbriefjes gelezen, onderte
kend met A D.P. uit Azelo. 

Dat zij in enkele trekken 
het konservatief rooms-kato-
lieke standpunt weerspiege
len is Uw goed recht, mijn 
Roomse Broeder. Ik kan U 
trouwens verzekeren, dat ik 
er de grootste eerbied voor 
heb. Ik aanvaard zelfs, dat 
alle problemen worden beke
ken door een roomse bril, zo
lang die bril toelaat goed te 
lezen. 

Welnu. Roomse Broeder, 
gij leest ofwel zeer slecht, 
ofwel gebruikt gij alle mid
delen om het doel te heili
gen, al schrijft gijzelf dat zo
iets niet mag. 
Wanneer ik de besluiten van 
het Jaarkongres van de In
ternationale Federatie voor 
Gezinsplanning publiceer, 
dan zijn dat « mijn » beslui
ten niet. Wel ben ik over
tuigd, dat de « Wij »-lezers 
recht hebben op deze infor
matie Of mag de pers al
leen dat publiceren, wat 
A.D.P. uit Azelo. welvalhg 
is " 

Er is — jammer genoeg — 
nog méér. Roomse Broeder. 

Uit Uw lezersbriefje moet 
iedereen wel opmaken, dat 
ik voorstander ben van « het 
pijnloos wegruimen van zie
ken, ouden van dagen. 

krankzinnigen » en andere 
mensonterende praktijken. 

Noch in het bedoelde ver
slag, noch in een ander werd 
hierover met één woord ge
rept. Gij geeft dus niet al
leen ergernis. Roomse Broe
der, maar gij nadert heel 
dicht de grens waar het 
Land Laster ligt. 

Niettemin hebt gij deze 
(( middelen » geheiligd om 
mij de raad te kunnen geven 
een heldhaftige, ftumanisti-
sche daad te stellen door me
zelf « op te offeren », met 
andere woorden : zelfmoord 
te plegen... 

Ik kan het niet helpen, 
mijn Broeder, dat overbe
volking, seksuele voorlich-
tin.g, abortus en aanverwan
te problemen nu eenmaal 
vraagstukken zijn waarmee 
de ganse wereld heeft af te 
rekenen en dat zowel gees
telijken als wetenschapslie-
den zich over deze proble
matiek buigen. In Uw bloed
eigen Noordnederlandse pers 
kunt gij daar wekelijks lan
ge verslagen over lezen. Of 
leest gij. Roomse Broeder, 
alleen Uw bloedeigen paro
chieblad ? 

Ik geloof inmiddels, dat 
niemand geholpen wordt 
door een misdadig zwijgen 
of door zich te verschuilen 
achter de ene of de andere 
godsdienst. Integendeel, wij 
moeten de problemen onder 
ogen durven nemen en ze 
scherp stellen, om het even 
of wij voor of tegen bepaal
de oplossingen zijn. 

Toch heeft het mij ver
heugd, Roomse Broeder, dat 
gij de vrouw evenveel rech
ten toekent als de man « zo
lang zij maar niet het hoofd 
van het gezin is ». Is dat nog 
evenveel, mijn beste ? Ge
lukkig heb ik nooit beweerd, 
dat de vrouw het hoofd van 
het gezin moet worden. Ik 
gun de man ten minste even
veel rechten. 

hÜda u. 

speldeprikjes 
Wanneer de vrouwen van ons 

houden, vergeven zij ons alles, 
zelfs onze misdrijven. Wanneer 
zij niet van ons houden, verge
ven zij ons niets, zelfs niet onze 
deugden. 

Honoré de Balzac. 

De deugdzaamheid van een 
vrouw moet groot en krachtig 
zijn, daar zij vaak voor twee 
toereikend moet zijn. 

Carmen Sylva. 

Als een man een vrouw veel 
geld of dure geschenken geeft, 
is dat slechts een teken van gul
heid. Maar als hij zijn tijd voor 
haar opoffert is dat een teken 
van liefde. 

Ninon de Lenclos. 

exclusieve mannenclub 

Luise Rinser, Duitse publi
ciste, heeft in een onlangs 
verschenen boek een plei
dooi gehouden voor gelijke 
rechten van de vrouw in de 
kerk. Zij bevecht de voor
rangspositie van de man, 
waardoor de kerk wordt wat 
schrijfster « de meest exclu
sieve mannenklub » noemt. 

Ik heb je wat te vertellen zei de gans tot het schaap maar blaat 
het niet verder of ik verklap je nooit meer wat... 

waar is de kam ? 
In zijn laatste dichtbundel « In
spraak » schrijft Bert Schier-
beek een opdracht neer nl voor 
JVTargreetje. We schrijven wel 
« schrijft » want Schierbeek 
heeft deze bundel niet alleen 
« geschreven », de auteur 
« schreef » zijn bundel effektief 
op een elektrische IBM-schrijf-
machine. Over de bundel in 
zijn geheel gaan we het niet 
hebben, wel over het gedicht 
« Margreetje », de geliefde die 
omkwam bij een auto-ongeval. 
Schierbeek maakt er de droevi
ge bedenking bij : « en ik heb 
het uitgerekend : meer dan 
500.000 km hebben we samen 
gereden en nooit iets... ». Een 
dichter die een werkelijkheid 
gaat beschrijven kan moeilijk 
afstand doen van dagelijkse 
handelingen en op het gevaar 
helemaal geen poëzie te schrij
ven waagt hij zich dan toch 
maar aan deze vrij moeilijke 
opgave. De enige meespeler kan 
..̂ e tijd zijn die alles relativeert. 
Wat blijft zijn de woorden en 
de beelden. Bert Schierbeek 
deed het zo. het lijkt ons een 
best geslaagd voorbeeld van on
macht, eenvoud, verdriet, moe
deloosheid die ook langs deze 
— zij het dan minder vrolijke 
weg — Schierbeeks mogelijk
heden aantoont. 

Liefste 
dit i;- de laatste pagina 
en je doet 
wat je kunt 
en vraag niet meer 
Margreetje waar 
is de kam 
en ook zit ik alleen 
en vraag 
waar is de kam 
en ik geef de bloemen water 
en onderhoud alles 
zo goed als ik kan 
en praat met je in de morgen 
en ook 
overdag 
en ik denk • 
WAAR IS DE KAM 
DIE IK IN MIJN HAND HEB 
EN VRAAG 
WAAR IS DE KAM 

zie je 
zo IS het 
er is 
altijd 
de kam 
EN ZO 
LIEFSTE 
IS 
ER ALLES EN VEEL 
ZONDER ANTWOORD 

!i! 'üiaflu 

De VVV van Lesse en Lhomme laat in een lieftallig briefje weten 
dat we uitgenodigd zijn om een vakantie in die streek door t e 
brengen .Die mensen hebben geen ongelijk dat ze serieuze propa
ganda voeren voor hun mooie streek omdat het een boel centen 
opbrengt en ook omdat het er werkelijk rustig en goed is te ver
blijven. Zo een beetje op de grens van de eigenlijke Ardennen. 
want de streek van Lesse en Lhomme ligt in de Condroz. He t 
foldertje is nauwgezet tweetalig en dat verwondert ons helemaal 
niet want het aantal Vlamingen en Nederlanders op de kampings 
in deze streek is groot net als de tentenkampen van Vlaamse 
jeugdbewegingen, de leeuwevlag in top. Gemeente na gemeente, 
stad na stad wordt dit boekje volschreven, het voornaamste 
aangehaald, hotels, kampings, rekreatiemogelijkheden : zwenv-
men, vissen, speleologie — komt zeer in t rek bij de Vlaamse jon
gelui —, varen en noem maar op. Het boekje : Lesse en Lhomme 
moet u stellig eens aanvragen op volgend adres : F. Herman, Rue 
de Liberation 21, 5430 Rochefort. 

kunsl 
Toen hij de tuin van de school voor « beeldende » kun
sten binnenreed, zag hij dadelijk dat de leerlingen rekre-
atie hielden. Ze lagen, baardig en harig, met vreemde ge
bloemde hemden of bloezen getooid, ia trosjes op de 
grasperken tussen de madeliefjes en de tulpen en wacht
ten naar inspiratie. Het was een mooie tuin, met vijftig
jaar oude bomen, waar in het dichte gebladerte de vogel
tjes kweelden en de poezen op de loer lagen. 

Hij liet zijn fiets op het grint krLssen, maar geen van de 
« beeldende » kunstenaars keek op .. het was zo'n mooie 
zomerdag, de zon scheen voor wie in haar stralen wilde 
soezen. 

Hij tilde zijn ijzeren loodgietersdoos van zijn proletarisch 
vehikel en stapte de beeldhouwschool binnen. Het was 
er koel en heel stil. In de hall lagen een resem oude plan
ken een nieuwe tegels, want terwijl de lessen al door
gingen, moest nog heel wat aan de gebouwen worden her
steld, opgeknapt, ingericht, aangepast : de staat wil zijn 
kunstenaars immers een waardig leefmilieu bezorgen. 

Hij betrad een grote klas waarin één meisje dat in een 
blauwe schort gehuld, met aandacht aan iets werkte : 
het leek wel een soort gipsen oor ; hij keek echter niet 
zozeer naar dat witte kunstwerk dat vingerstreek na 
duimtoets groeide, dan wel naar de blanke handwasbak-
ken naast haar werkbank : daar lag zijn werk. 

— « Dag ! » zei ze vrolijk, toen ze hem in de gaten kreeg. 

— « Schoon, hee ? » weifelde hij even, toen hij naar dat 
oor keek. 

— « Vind je ? en ze kreeg een kleurtje. 

— « Bah, ja. » mompelde hij en tilde zijn eerste toestel 
op en begon zijn dagtaak. 

Plots schrok hij op : in de andere hoek stond een jonge 
man met de bezieling van een « poète maudi t » ineens een 
aantal metalen buizen aan elkaar te lassen : de vonken 
gensterden geestdriftig rond de kunstenaar-in-de-dop. De 
loodgieter wreef zich de ogen uit : daar ontstond waar-
empel een vertikale ekspressie in buizen van een halve 
duim. Hij had altijd gedacht dat die s tukken dienden om 
watertoevoer te plaatsen .. En plots als de inspiratie uit 
het lastoestel was ontvlamd, was die ook geblust, want 
toen de werkman een kwart ier later geen gelas en gevijl 
meer vernam en daarom opkeek, bemerkte hij alleen nog 
het loodgrijs voorwerp dat verweesd en onafgewerkt in 
een verdwaalde zonnestraal stond te grijnzen. Vermits 
het toch haast schaftijd was en geen werkgever omtrent 
te bespeuren viel, besloot hij even rond te kijken ; hier 
had je niet alleen een meisje (dat nog steeds geduldig 
in gips zat), je ontdekte ook nog andere, boeiende dingen. 
Een hoop leuke affiches versierden de wand rechtover 
en op die tafel pronkte een kunstwerk. Het was een cel
lodoos, met daarin een bromfietsenmotor en daaruit 
waaierden artistiek groene plasticdarinen. Toen er plots 
een gezonnebrild individu naast hem verscheen, schrok 
hij wel even, want hij zocht intens naar de bedoeling van 
dat alles voor hem. — « Sorry » zei de zonnebril. Uit de 
Davy-Crockettjas kwam een plastic-roos te voorschijn en 
dat bloeide tenslote tussen het giftig darmengroen. De 
arbeider schudde het hoofd toen hij met zoveel poëzie 
werd sekonfronteerd, hij dacht dat hij nooit de kunst
waarde van plastic-darmen had ingezien en voelde zich 
als een Papoea die een motorboot bewondert . 

— « Neem het niet te ernstig op ! » lachte een meisjes
stem achter hem. 

— « I k ga even zonnen » zei ze en schudde gips van haar 
handen. 

huguette d.b. 
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terug van het front 

Dit tv-spel speelt zich af tijdens een 
nazomerse namiddag in het interieur 
van een bar. Slechts drie acteurs zorgen 
voor de vertolking : een baruitbater, 
het barmeisje Nelly, en een soldaat, die 
juist een oorlog achter de rug heeft. 

Het meisje vindt het feestgedoe na de 
overwinning zeer amusant, de soldaten 
zijn in haar ogen helden en vooral de 
veroverde oorlogsmedailles verblinden 
haar. De baruitbater, zelf invalide, be
kijkt al deze feestvreugde eerder nors 
en met een tikkeltje cynisme. Er volgt 
een ietwat bizar gesprek over de oorlog, 
die de soldaat heeft meegemaakt. Tij
dens de oorlog heeft hij geleerd hoe hij 
mensen moet afmaken. Naar gelang het 
gesprek, doorspekt met cynische uitla
tingen van de verminkte barman, vor
dert, beseft het meisje dat oorlog voeren 
een brutale onmenselijke bezigheid is, 
een kwestie van « jij of hij ». Haar en
thousiasme voor de uit de oorlog terug
gekeerde helden is afgekoeld. 
Maandag 24 mei om 21 h. 

ten huize van louis-paul boon 

Een ontleding van Boon als letterkun
dig figuur is een boeiende bezigheid. 
Volgens Weisgerber heeft Boon zijn ver
haaltechniek aanvankelijk ontleed aan 
Gerard Walschap. De Brusselse profes
sor heeft aangetoond dat Boon's kunste
naarsschap een organische evolutie heeft 
doorgemaakt : de kroniek, de roman van 
en over de roman, het situatie-verhaal, 
de historische parabel, de mythische ro
man en de fabel. Weisgerber herkent in 
Boon een hoofdzakelijk autobiografisch 
auteur, wiens roman « Mijn kleine oor
log » hij één van de eerste Vlaamse mo
dernistische werken noemt. 
Maandag 24 mei om 21 h. 30 

pepprmint frappe 
Liefhebbers van Filmtribune herinne

ren zich wellicht dat in dit programma 
reeds een werk van dezelfde kineast, 
Carlos Saura, werd uitgezonden: «Stress 
es tres, tres». Ook « Peppermint Frappe» 
is een psychologische film over een drie
hoeksverhouding , met ditmaal in een 
« dubbele » hoofdrol ook weer Geraldine 
Chaplin, Ln werkelijkheid echtgenote 
van Saura. 

« Peppermint frappe » is eigenlijk ge
koelde pepermuntlikeur, de lievelings
drank van twee hoofdpersonages in de 
film ; Elena en Pablo. De film handelt 
over het psycho-pathologische geval van 
dr. Julian, gecomplexeerde veertiger 
wiens onbereikbaar vrouwelijk ideaal 
door zijn op hem verliefde assistente, 
tot haast in he t krankzinnige toe, ge
kopieerd wordt. 
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Saura is, ofschoon Ln België zo goed 
als onbekend, één van de merkwaardig
ste hedendaagse Spaanse filmkunste
naars, een waardige opvolger van Luis 
Bunuel, met wie hij trouwens een grote 
geestelijke verwantschap vertoont. De 
keuze van het thema is hiervan een il
lustratie. Saura is vooral begaan om 
maatschappijkritiek in zijn films : hij 
spaart de hedendaagse Spaanse bour
geoisie niet 
Dinsdag -ö inei ^m ^0 n J5 

de scheiding 

Het diepere thema van dit spel wordt 
aangegeven in het gedicht dat het als 
een proloog vooraf gaat. Het gaat min
der om een verhaal, dat wil zeggen een 
opeenvolging van gebeurtenissen, dan 
om een beschouwend spel. 

De auteur buigt zich vooral beschou
wend over het verschijnsel liefde, de 
liefde als transcendentele waarde, als 
levensnoodzaak, als levensvulling. Er is 
weinig nodig om die voortdurende me
ditatie gestalte te geven ; de herfst, een 
kleine stad in Frankrijk, de stilte, een 
sonate van Mozart, onhandig gespeeld 
door een jong meisje en de ontluisteren
de beleving van een scheiding die van 
de betrokkene een oude man maakt. 

De auteur van dit stuk, Maurice Caze-
neuve, werd in 1923 geboren te Lectou-
re, in het zuidwesten van Frankrijk. Het 
gegeven van het spel is geplaatst in zijn 
geboortestad, in zijn ouderlijk huis. 
Sinds 1968 is Maurice Cazeneuve direc
teur van het tweede kleurennet van de 
Franse televisie. 

Vrijdag 28 mei om 20 h. 55 

twaalf randfiguren 

Vanavond om 19u.20 lachen met het 
Filmmuseum. 

Een poëzieprogramma, waarin Ernst 
van Altena, samensteller van dit pro
gramma inspiratie zocht bij twaalf 
randfiguren in de poëzie. Het werd uit
eindelijk een internationaal getinte 
dichterlijke keuze. 

Henry Orri, Eric Schneider, Willem 
Nijholt en Jules Rooyaards brengen ge
zongen en voorgedragen poëzie van 
Christian Morgenstern, Paul Fort, Carl 
Sandburg, Joachim Ringelnatz, Kurt 
Tucholsky, Louis Aragon, Erich Kastner, 
Jacques Prévert, Langston Hughes, Og-
den Nash, Georges Brassens en Bons 
Vian. 

Vrijdag 28 mei om 22 h. 20. 

moetjezienopbrtv 

Zaterdag 22 mei : 
13ul5 : Trefpunt, aktualiteit. 

Zondag: 23 mei : 
13ul5 : Elisée : ORTF-film nav Pom-

pidou's bezoek. 
18u25 : De grauwe kiekendief ln de 

Peel, dokumentaire over een 
haast verdwenen roofvogel. 

21u50 : 25 jaar Belgisch-Nederlands 
kultureel akkoord, een kriti
sche analise. 

22u25 : De bom, film van de Vlaamse 
kineast Robbe De Hert. 

Maandagf 24 mei : 
20ul0 • Een kind heeft recht op ou

ders, gezinsprogramma. 
21u00 : Terug van het front, tv-spel 

van D. Campton. 
21u30 : Ten huize van L.P. Boon. 

Dinsdag 25 mei : 
20ul0 : De dierenwereld in de staat 

Washington, dokumentaire. 
20u35 : Peppermint frappe, Spaanse 

film in première. 

Woensdag 26 mei : 
21u00 : De man die tussen Hitler en 

de wereld stond. 

Donderdag 27 mei : 
19u25 : De Volksunie, politieke tribu

ne. 
20u25 • Rede en gevoel, eerste afleve

ring van een nieuw feuUleton, 
21ul5 : Hiroshima, mythe of werke

lijkheid, deel 4 van deze 
reeks. 

Vrijdag 28 mei : 
20u55 : De scheiding, tv-spel van Ca

zeneuve. 
22u20 : Twaalf randfiguren, gedidit^i 

en liedjes. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 
v(x>r AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

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 

Is Uw plaatsje in de zon reeds besteld ? 
Indien niet, dan v/ordt het toch hoog tijd ! 
Vergeet vooral niet als VTB- of VAB-lid onze eigen 
reisafdeling te raadplegen. Wij hebben een over
vloedige keuze, die elders niet aangeboden wordt. 
Een belangrijk voordeel nog : steeds eigen orga
nisatie, en al de groepsreizen worden geleid door 
eigen VTB-reisleiders, zodat niemand aan zijn lot 
overgelaten wordt. 

Wenst u honderd procent van een welverdiende 
en rustige vakantie te genieten, bestel dan drin
gend Uw vliegtuigreis bij de VTB. Houd er reke
ning mee, dat een reis per speciaal vliegtuig mer-
kefijk voordeliger is en... in dit geval bent u 
autoanatisch deelnemer aan onze speciale kosteloze 
tombola, met verdubbelde kansen voor deelne
ming aan een reis in het laagseizoen. 

De minimumprijzen voor onze « Groepsreizen naar 
zonnige stranden » per speciaal vliegtuig en voor 
twee weken verblijf met vol pension in het laag
seizoen zijn : 

Adriatische Kust 
Dalmatische Kust 
Roemenië ( * ) 
Tunezië 
Costa Brave 
Costa Blanca 
Costa del Sol 
Mallorca 
Kanarische Eilanden 

V.T.B. HOOFDSEKRETARIAAT 
2.000 ANTWERPEN 

vanaf 5.500 fr. 
vanaf 8.100 fr. 
vanaf 6.850 fr. 
vanaf 9.200 fr. 
vanaf 7.225 fr. 
vanaf 7.840 fr. 
vanaf 7.770 fr. 
vanaf 6.700 fr. 

vanaf 12 655 fr 

SINT-JAKOBSMARKT 45-47 
TEl. (03)37.09.95 (10 lijnen) 
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een 
menselilke 
tragedie 

De lezer zal zich herinneren dat onlangs een l i teraire prijs 
voorgesteld werd voor het drie delen omvattende, 1926 bladzijden 
tellende boek van F. Weinreb over kollaboratie en verzet in Ne
derland. In de drie delen van dit werk « Het land der Blinden », 
« Van Windekind naar Westerbork » en « Eindspel » geeft de 
auteur een zeer gedetailleerde uiteenzetting over zijn aktiviteiten 
tijdens de oorlog, aktiviteiten die hem in staat stelden een aantal 
Joden te helpen en waarvoor hij na de oorlog een gevangenisstraf 
kreeg van 6 jaar, waarvan hij er 3^^ zat. Waarom ? Hij had op 
gevaar van eigen leven een aantal mensen gered, door met de 
Sicherheitsdienst kontakt op te nemen en lijsten aan te leggen 
van Joden die vrijgesteld moesten worden van transport, door 
bepaalde mensen met gezag of op sleutelposities geld te geven 
enz. Dat hij daarmee resultaat had, bewijst het feit dat 60 % van 
diegenen die op zijn lijst voorkwamen konden gered worden, ter
wijl dit voor de anderen slechts 15 % was. 

Weinrebs verslag over zijn 
werkzaamheden is van die aard, 
dat het u in spanning houdt, 
meer dan gehjk welk spannend 
pohtieverhaal. De ondertitel 
luidt : « een poging tot ontmy
thologisering » en dat is het 
inderdaad ook. 

Mensehjke klemheid en krui
perigheid, de omkoopbaarheid 
van Duitsers, Nederlanders en 
Joden, van verzet en kollabora
tie, van groot en klein, wordt 
niet alleen aangeklaagd : het is 
een ontmaskering zoals er nog 
geen plaats vond en het is niet 
te verwonderen dat er in het 
noorden in bepaalde kringen 
niet gejuicht werd bij het ver
schijnen van Weinrebs mémoi
res. Dat de literaire prijs van 
de stad Amsterdam niet aan 
Weinreb werd toegekend, zal 
daar ook wel iets mee te maken 
hebben — al gaf de schrijver 
zelf als kommentaar « dat hij 
geen prijs van de Hollanders 
moest hebben ». 
Er zijn in dit boek o.m. inte

ressante gegevens, die trouwens 
overeenkomen met wat wij 
reeds lang wisten en wat ook 
hier in Vlaanderen toepasselijk 
is. Weinreb onderstreept o.m. 
het feit dat het percentage ver
klikkingen door leden van 
nieuwe-orde-organisaties eerder 
gering was, en dat het grootste 
aandeel ervan toe te schrijven 
is aan de « brave » burger en 
patriot, die nadien op die rot
moffen ging schelden. Verklik
kingen uit allerlei beweegrede
nen : van een ingewortelde 
kruiperigheid voor elk gezag 
tot burenhaat en -jaloezie, maar 
weinig politiek daartussen ! 
Het is goed dat dit ook nog 
eens gezegd wordt en dat be
paalde praatjes over de poli
tieke kollaboratie een korrek-
tief krijgen. 

twijfelen aan de mens 

Weinrebs boek doet je vaak 
vertwijfelen aan de mens en 
men vraagt zich dikwijls af hoe 
zoiets kon gebeuren. Niet al
leen de onmenselijkheid van de 
uitroeiing der Joden zelf, maar 
heel deze menselijke onwaar
digheid, de menselijke klein
heid zonder dewelke de siste-
matisering der onmenselijkheid 
onmogelijk ware geweest. In 
zijn inleiding zegt Weinreb : 
« Het verhaal speelt in Neder
land omdat ik destijds nu een
maal in Nederland woonde. 
Maar het had ook in een ander 
land kunnen spelen : de men
sen verschillen m wezen niet 
zo heel veel van elkaar ». 

Het eerste deel begint met de 
eerste jaren der bezetting. 
Wanneer in 1942 de eerste op
roepingen van Joden voor de 
« arbeidsinzet » plaatsvinden 
is de situatie nog niet gespan
nen, zijn afkeuringen nog ge
makkelijk te bekomen. De toe
stand wordt mettert i jd echter 
gevaarlijker, en het Nederland
se jodendom staat alleen, want 
algemeen wordt nog geloofd 
dat Duitsland de oorlog zal 
winnen en van georganiseerd 
verzet is er geen sprake, even
min als van « onderduiken ». 
Men gelooft nog door een soe
pele samenwerking met de 
Duitsers « erger te kunnen 
voorkomen ». Op dat moment 
begint Weinreb zijn aktivitei
ten. Met list, met verbeeldings
kracht, met een bizonder goe
de psychologische penetratie 
van vriend en tegenstander en 
met.. . geld weet hij velen het 
leven te redden. Weinreb, ge
boren in 1910 te Lemberg woon

de sedert 1916 in Nederland en 
legde in 1939 zijn doktoraal 
examen af aan de Ekonomische 
Hogeschool te Rotterdam. De 
wijze waarop hij in deze fan
tastische zaak betrokken wordt 
en ze zelf verder leidt, tot hij
zelf gevangen wordt, vormen 
het tema van dit boek dat hij 
gedeeltelijk eerst zelf had ge
schreven, maar waarvan hij de 
redaktie wegens gebrek aan be
langstelling stop zette. Vrien
den — o.m. Renate Rubinstein 
— drongen echter aan op een 
voortzetten van het eenmaal 
begonnen werken kregen hem 
zo ver dat hij zijn verloren ani
mo terug kreeg. Zo begon een 
reeks op band vastgelegde ge
sprekken die de bazis vormden 
voor de rest van het werk, dat 
nu 3000 dichtbeschreven folio-
vellen omvatte 

Verbazingwekkend is Wein
rebs geheugen : namen, toe
standen, beschrijving van ste
den en dorpen (hij was her
haaldelijk in Belgiè) worden 
met acuratesse weergegeven. 
De namen van nog levende per
sonen werden door pseudonie
men vervangen. 

zand in het raderwerk 

Weinrebs mémoires zijn meer 
dan een spannend verslag, 
meer dan de vlot verhaalde mé
moires van een « Uilenspiegel 
in het land van burgers en bar
baren ». Het belang van zijn 
boek ligt ook niet alleen in de 
uitzonderlijk knappe wijze 
waarop hij zijn meesterlijk 
spel met de Duitse en Neder
landse burokratie weergeeft, 
maar in het aanhoudend betoog 
over wat wij hierboven reeds 
noemden : de sistematisering 
van de onmenselijkheid. In het 
raderwerk van de sistematise
ring heeft Weinreb zand ge
strooid. Niet om de sabotage 
zelf, maar om de mens te red
den die erin gegrepen werd. 
« Het algemeen menselijk ka
rakter van wat er gebeurde in 
de bezettingsjaren heeft mij 
steeds voor ogen gestaan. Ik 
heb bij het schrijven van deze 
« nu te publiceren mémoires 
niemand willen kwetsen of be
ledigen ; geen personen, groe

pen, volkeren of kerkgenoot
schappen. Overal zag ik slechts 
mensen om mij heen, mensen 
in allerlei hoedanigheid en on
der allerlei omstandigheden. 
Mensen, die het produkt waren 
van deze maatschappij . En 
daarover, over deze maatschai>-
pij, moest men eens wat meer 
nadenken... » 

illu:iies verscheurd 

Weinrebs boek was echter 
voor sommigen in Nederland 
méér dan een omverwerpen 
van heilige huisjes : het scheur
de het gordijn van vele illusies 
weg en legde de feiten, ook de 
onaangename, bloot. Zoals A. 
Nuis in « De Tijd » schreef 
kwam Nederland eruit te voor
schijn als een land met een 
handjevol spontane helden, een 
wat groter aantal avonturiers 
zonder veel principes en een 
grote meerderheid die legaal 
bleef... ». 

slecht bekomen 

Weinrebs aktiviteit bekwam 
hem slecht, zelfs na de oorlog. 
Toen op 25 mei 1965 prof. Polak 
aan de toenmalige minister van 
Justi t ie prof. dr. I. Samkalden 
vroeg of hij op grond van een 
door Presser geschreven boek 
geen termen aanwezig achtte 
voor de herziening van het pro
ces Weinreb, antwoorde de mi
nister, rasgenoot van Weinreb, 
dat hij die niet aanwezig acht
te. Weinrebs proces bleef dus 
zonder herziening. De samen
stellers van het appendix aan 
Weinrebs memoires hebben een 
groot aantal getuigenissen ten 
gunste opgenomen. Zijn de ter
men voor een herziening er nü 
wel ? Het blijkt van niet. Want 
dezelfde heer Samkalden, nu 
burgemeetser van Amsterdam, 
heeft zich tegen de verlening 
van een literaire prijs aan 
Weinreb gekeerd... 

Ook daar blijft in plaats van 
begrip volgehouden en voort
gezette haat regeren ! 

F. Weinreb : « Collaboratie 
en Verzet 1940-1945 » — 3 delen 
per deel 289 fr — Meulenhoff 
Amsterdam. 

KORW 

Met de zon, het groen en de toeristen zijn ook de jonge lui verschenen. Langs het water, tegen de 
kaaimuren en op de plaatsen m de stad waar het nog even rustig kan zijn. In de stad waar het 
Lawaai en de stank de koningen zijn, nog even de gitaren stemmen op het ritme van deze tijd. 

• Andermaal richt het Lim
burgs Ontmoetingscentrum 
voor Plastische Kunsten een 
belangrijke tentoonstelling in, 
in het Centrum Monsheide, van' 
15 tot 31 mei a.s. Na tentoon
stellingen van werk uit de 
EEG-landen wordt thans een 
tentoonstelling gebracht van 
Zuidafrikaanse grafische kunst, 
werk van 21 nog levende kun
stenaars van 23 tot 55 jaar, zo
dat de tentoonstelling werke
lijk representatief mag ge
noemd worden voor de huidige 
kunst in Zuid-Afrika. Ze ko
men uit verschillende bevol
kingsgroepen, zowel westerse 
strekkingen als negerkunst de
den hun invloed gelden. Een 
centraal punt waarrond deze 
werken zich groeperen, treedt 
niet duidelijk naar voren, al 
zijn er wel gemeenschappelijke 
stijlkenmerken. Dagelijks van 
10 tot 12 en van 14 tot 18 u. 
Centrum Monsheide, Onze Lie
ve Vrouwlaan 4 te Peer • 

• Sedert 1965 huldigt de VTB 
door middel van de Dr. Oscar 
de Gruyter-prijs merkwaardige 
prestaties van Vlaamse akteurs 
en aktrices. Naar aanleiding 
van zijn 50-jarig bestaan wenst 
de VTB nu ook de biezondere 
prestaties van Vlaamse opera
zangers en -zangeressen te be
kronen met de Hendrik Cas-
teele-prijs, ter ere van de thans 
80-jarige promotor van opera 
en operette in Vlaanderen. De
ze prijs is niet te beschouwen 
als de bekroning van een car
r ière en zal om de drie jaar 
uitgereikt worden. Dit jaar 
wordt zowel een zanger als een 
zangeres onderscheiden. De ju
ry zal woensdag 9 juni de eer
ste laureaten aanduiden, aan 
wie in de loop van de maand 
oktober de prijs zal worden 
uitgereikt • 

• Onze vriend Omer Pesse-
mier, de bekende cartoonist, die 
reeds vele puntige tekeningen 
voor ons blad maakte en pro
pagandistische ontwerpen, 
heeft sinds lang ook zijn zin
nen gezet op het schilderen. Za
terdagen 29 mei. en 5 en 12 ju
ni, zondagen 30 mei, 6 en 13 
juni en maandag 31 mei stelt 
hij ten toon in de Zwadderkot-
molen, Gaverstraat te Mater. 
Opening zaterdag 29 mei om 
20 u met inleiding door de Tieer 
Toon Van Overstraeten. We 
wensen onze Omer alle sukses 
toe • 

• Het Paleis voor Schone Kun
sten te Brussel stelt van 14 mei 
tot 6 juni tekeningen ten toon 
van Leonardi Cremonini, een 
naam in de huidige schilder
kunst. Geboren te Bologna in 
1925 studeerde hij aan de aka-
demies van zijn geboortestad 
en van Milaan, vestigde zich in 
1951 te Parijs, waar hij nog 
steeds woont. In 1969 stelde hij 
te Brussel in het PVSK ten 
toon (tentoonstelling die we 
toen hier hebben besproken). 
Thans kunnen we 80 tekenin
gen van hem zien, ontstaan tus
sen 1952 en 1964. 

In het zelfde gebouw worden 
objekten en environments (cfr. 
Luc Peire, van wie nu een film 
op de markt komt) van Adolf 
Luther (1912 Krefeld-Uerdin-
gen) tentoongesteld. Deze dok
ter in de rechten begon te schil
deren m 1942, en stapte in 1958 
definitief over naar het moder
ne vormexperiment . Tot 6 ju
ni • 

• In het kader van de viering 
van het 25-jarig bestaan van 
het Belgisch-Nederlands Kultu-
reel Akkoord stelt de Neder
landse kunstschilder Aad de 
Haas ten toon in de Latemse 
Galerij, Dorp. St. MarteTis-lM-
tem • 
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• Het Plantin-M or etus Muse-
«tm op de Vrijdagmarkt te Ant-
*üerpen (unieke komhinatie 
t>an weelderige patriciërswo
ning en oude drukkerswerk
plaats) geniet een dergelijke 
mam in de Verenigde Staten 
aat aldaar in 1964 een vereni
ging we-f'i opgericht « Ameri-
ean Friends of the Plantin-Mo-
retus Museum », onder impuls 
VO-n professor Ray Nach van 
net Dartmouth College, New 
Hampshire. De vereniging telt 
een indrukwekkend aantal le-
'éen, w.o. vele specialisten in de 
beschiedenis van de drukkunst, 
hibliofielen, e.a. Regelmatig 
tvorden film- en dia-voorstel-
Ung ingericht, door hemidde-
m.ng van de vereniging konden 
feeds tal van studenten en 
^eciahsten opzoekingen in het 
^useum en zijn hiblioteek ver
richten. Een maand geleien 
«Bprak konservator Voet voor 

t en entoesiast publiek in de 
!oo/c Club te Detroit • 

• Jazz-Bilzen haalt het ma
gisch getal 7. Editie 1971 komt 
e r dus. Terwijl Jazz-Bilzen in 
1965 als een louter muzikaal ge
beuren werd opgevat, groeide 
he t uit via de inlassing van Pop 
en anderen moderne ui tdruk
kingsmiddelen (workshops) tot 
een samenkomst van mensen 
uit alle s t reken en milieus. Een 
van de belangrijkste aspekten 
van Jazz-Bilzen is de muziek. 
De inrichters hebben altijd ge
t racht de polsslag te meten van 
de muziek. Daarom hebben ze 
altijd kwalitei t gesteld boven 
« grote namen » ( ze konden die 
immers ook niet betalen) . Dit 
s t reven naar kwalitei t bracht 
hen ertoe verschillende moder
ne muziekgenres samen te 
brengen. 

Verdere informatie : Jazz-
Bilzen, Oude Tongersestraat 6, 
3740 Bilzen, tel. 011/18986 • 
• De Beursschouwburg Brus
sel (vlakbij de beurs, Orts-
Btraat, tel. 02/11.25.25) program-

' jneer t voor einde mei nog Stok-
kerlok en Millipilli, voorlopig 
"Vonnis (J. Van Hoeck) op 22, 
83, 24, 25, 26, 27 en 28 mei. Op 
29, 30 en 31 mei is er geen voor-
Btelling • 
• Tot 15 juni kan men in het 
museum voor Schone Kunsten, 
Citadelpark te Gent een ten
toonstelling « Jonge Spaanse 
Kunst y> bezichtigen, die vorige 
zaterdag werd geopend. Ze 
werd georganiseerd in het ka
der van het kultureel akkoord 
met Spanje. Dagelijks van 10 
tot 12.30 en van 14 tot 18 u. • 
• De direktrice van de dienst 
moderne kunst van het muse
um voor Schone Kunsten te 
Antwerpen heeft geweigerd 
een geplande tentoonstelling 
van « avant-garde » te laten 
doorgaan « daar het verwachte 
en noodzakelijke peil niet was 
bereikt ». Tegen deze beslissing 
werd door een groep « vooruit
strevende kunstenaars » gepro
testeerd. 

We hebben het gewraakte 
werk niet gezien doch te oor
delen naar wat insiders zeggen 
f was het dat niet ». Met de 

f olf van zgn. avant-garde-kunst 
ie vaak technische onkunde 

en gebrek aan inspiratie of 
Bcheppingskracht verraadt is 
he t inderdaad zo, dat er tegen
woordig effenaf verbijsterende 
dingen worden tentoongesteld. 
Niet alleen bij de zgn. avant-
garde t rouwens : ook met heel 
wa t « klassiekers » die zich 
met hun « klassicisme » tegen 
de «modernen» opstellen is het 
vaak qua peil t reurig gesteld. 

Blijkbaar is er zelfs in deze 
tijd van losgeslagen normen en 
van gebrek aan gezond ver
stand toch ergens een grens ge
steld aan de wansmaak. Maakt 
het Antwerpse voorbeeld van 
reakt ie tegen deze wansmaak 
straks ook nog school elders ? 
Wij zijn eens benieuwd bvb. 
wa t er uit de bus zal komen te 
Knokke en Oostende, waar het 
weer internationale prijsjesre
gen is • 

james 
ioyce 

Over Joyce schrijven is altijd 
een waagstuk omdat hij wel
licht de raadselachtigste schrij
ver van onze eeuw is — zegt 
drs. Joris Duytschaever in zijn 
boekje over de auteur van 
« Ulysses » in de reeks « Ont
moetingen » van Desclée De 
Brouwer. Niettegenstaande dit 
« waagstuk » is de l i teratuur 
over Joyce zeer uitgebreid, hoe
wel niet steeds even verhelde
rend.. . Het boekje van J. Duyt
schaever heeft de verdienste op 
een beknopte wijze een allesbe
halve ^ opper vlakking kontakt 
mogelijk te maken^ met per
soonlijkheid en werk van hem 
die men wel eens de vader van 
de moderne roman genoemd 
heeft, daarbij doelend op zijn 
hoofdwerk « Ulysses ». 

Na een korte biografische in
leiding ontleedt de auteur de 
vier belangrijkste werken : 
« Dubliners », « A Portra i t of 
the Art is t as a young Man », 
« Ulysses » en « Finnegan's Wa
ke ». Een algemeen besluit en 
een bibliografie sluiten dit 
boekje af. 

James Joyce, geboren in Du
blin in 1882, uit een burgerli jke 
familie die door de lichtzinnig
heid van de vader meer en 
meer bergaf ging, kreeg noch
tans een goede opvoeding ; la
ger, middelbaar en nadien uni
versi tair onderwijs. 

Uit een katoliek en nationa
listisch milieu komend, bewon
deraar van de nationalistenlei
der Parnell , evolueerde hij la
ter en keerde zich zowel tegen 
het Ierse nationalisme als tegen 

het katolicisme dat hfj op zes-
eenjar ige leeftijd a f z w o e r . 
Toch zou hij later als kosmopo
liet zich Ier blijven voelen en 
als ongelovige eerbied blijven 
koesteren voor de intellektuele 
t radi t ie der katolieke kerk. 

Uit zijn jeugdjaren kwam de 
vorming die zijn later v/erlc zou 
tekenen : de scholastiek van 
zijn katolieke opvoeding, het 
natural isme van de auteurs die 
hij in eigen taal leerde lezen 
(Ibsen, Hauptmann) en tenslot
te het symbolisme van Wilde, 
dAnnunzio , Walter Pater , Mal-
larmé, Verlaine. 

Na aanvankelijk gedichten te 
hebben geschreven, begon hij 
in 1904 een verhaal « A Portra i t 
of the Artist » dat in de volgen
de tien jaren uitgebreid werd 
tot « Stephen Hero » en later 
weer omgewerkt in de gepubli
ceerde roman « A Portra i t of 
the Artist as a Young Man ». 

Zijn eerste gepubliceerde pro
zawerk was de verhalenbundel 
« Dubliners » die gereed was in 
1905 maar pas in 1914 ui tkwam. 
Reeds in deze verhalen liggen 
personnages en ver t rekpunten 
voor zijn later hoofdwerk en 
ook de s t rukturat ie zoals die la
te r in « Ulysses » wordt uitge
werkt , nl. de referentie aan be
staand klassiek werk, reeds 
aanwezig. 

Na zijn in de tradit ie van 
Goethes « Wilhelm Meister » 
geschreven maar zeer oorspron
kelijk ui tgewerkte kunstenaars-
en ontwikkelingsroman «A por
trai t of the artist as a young 
man » verschijnt in 1922 Joyces 
hoofdwerk « Ulysses ». De in
houd is bekend : de « odyssee » 
van de Joods-Ierse annoncen-
akwisiteur Leopold Bloom door
heen Dublin op 16 juni 1904 : 
plaats, datum, personnage zijn 
wel bepaald. 

Maar in deze omzwerving van 
Bloom legt Joyce een hele we
reld, een heel koncept. In het 
boekje van Duytschaever wordt 
het grondplan van dit 300.000 
woorden tellende boek weerge
geven : de drie delen, de Tele-
machia, de Odyssea en de Nos-
tos, elk met hun onderverde
ling volgens tijd en plaats van 
handeling. Magalaner & Kain 
geven in hun werk over Joyce 
daarenboven nog de verschil
lende takken van wetenschap 
aan, die met elk gedeelte kor-

responderen, van teologie tot 
scheepvaart, van geschiedenis 
tot magie, evenals de verschil
lende lichaamsdelen : zo wordt 
de « Ulysses » niet alleen een 
verhaal maar tevens een kos-
mogenie én een studie over het 
menselijk lichaam. 

Joyces laatste bekend werk 
« Finnegan's Wake » bezit een 
tendens naar het chaotische, 
daar waar « Ulysses » georden
de kosmos is. Hier heeft Joyce 
zijn lust tot het dubbel-zinnige 
of veelvuldig - betekenisvolle 
botgevierd bij zoverre dat het 

boek voor de meerderheid van 
het ontwikkeld publiek enkei 
als taalmuziek genietbaar is. 

Joyces invloed op de moderne 
l i teratuur is zeer groot geweest, 
en de auteur van het boekje'" 
besluit dan ook terecht dat ho*-
betwistbaar zijn werk ook m o 
ge zijn, hij in ieder geval eea 
centrale figuur van de heden
daagse kuituur is, die men niet 
kan negeren. 

J. Duytschaever : « James 
Joyce » — Ontmoetingen, Des-
clée-De Brouwer, Brugge. 
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Dit vreemdsoortig beeld moet de Afrikaanse eenheid verheelden. 
Het kan allemaal hoor, als u het ons vraagt, maar vraagt u het 

ons wel ? 

<-

één bundeltje 
per week 

^ 

helften 
& wederhelften 

alex van gelder 

(nwl) In een vorige bijdrage 
brachten we in het lang en het 
breed de voorgeschiedenis en 
de « petite histoire » van de 
Yang-Poëzie reeks. Vertrek
kend bij de «zwarte nummersy> 
onder de redaktie van Daele en 
Hans Plomp tot de grote schei
ding en het verschijnen van de 
« gele Yang » met Daniel van 
Ryssel en het uiteenspatten in 
diverse richtingen. 

De Y-poëziereeks is met het 
verschijnen van Helften en We
derhelften aan het nummer 19 
toe en dat is een prestatie in 
deze niet-poëzielezende wereld. 

De oplage steeds op 300 ek-
semplaren wordt volledig door 
de dichter betaald. Hij moet 
dan natuurlijk ook zorgen voor 
de verkoop van zijn werk wel
iswaar helpt Yang daarbij door 
poëzieavonden en veel meer 
Onze hoop is natuurlijk dat de 
mensen hun kop boven water 
kunnen houden, aanvragen ge
noeg hebben, afzetmoge^ijiihe-
den blijven behouden want het 
staat bijna vast dat wij over en
kele jaren ofwel zeer dure en 
haast onbetaalbare poëzie gaan 
lezen ofwel gestencilleerde 
bundels in onze boekenkait zul
len krijgen. Nieuwe technieken 
als offset brengen een lichtpunt 
in deze evolutie. 

Maar goed laten we bij het 
nummer 19 van deze reeks blij

ven van de op dit ogenblik in 
Togo verblijvende Alex Van 
Gelder. Deze in 1937 te Antwer
pen geboren dichter publiceer
de reeds een bundel : 2 salvo's 
kus en zijn naam verscheen 
eveneens in een aantal tijd
schriften o.a in « Podium » 're 
't september nummer van 1965 
waar hij met zijn flarden-ge
dichten de lezer verbaasde. Een 
voorbeeld : « haar gezicht een 
cargo, het geëxecuteerd cbjekt 
handen en brokstukken geest
driftig metaal » 

Zijn Helften en Wederhelften 
is een even verbijsterd spel van 
woorden waarbij glim- en 
grimlach aanwezig zijn, men 
maakwerk vindt, konstrukties 
onbegrijpelijk en ongrijpbaar 
zijn, maar zo dicht bii Zinnen 
a.h.w. uit hun verband gerukt 
zo lijkt het, lichamen op zich
zelf, gedichten van soms drie 
vier woorden lang. 'n Uitpuren 
van de nog te beeldsprakerige 
beelden van o.a. (iPodiumy> van 
1965. 

Staaltjes : « Een cuderdom 
is wit. Zij werden het. Elegant 
golfje mediterannee. Zonder 
aarzelen ja. Ik vertel u hoe het 
krult, hoe het onophoudelijk 
krult. Onzichtbare neon hand
schoenen. » 

Soms dan glijdt Van Gelder 
wel eventjes naar de aforismen 
af en dat raakt ons zo niet, het 

is zijn stijl niet, een vb. : « Wij 
weten heel goed wat wij doen, 
als wij het gedaan hebben. » 

Stijlvol is dan weer : « Het 
jonge bleke meisje van opzij ». 
Een eenregelig gedicht zouden 
wij zeggen, niet '> 

In een regeltje gedicht vindt 
men ook gevoel als : « Korn-
mercieel glas met een stukje 
boot er in omgebracht » En : 
« Een pen beschreef een pot
lood » Wij gaan verder met : 
« Hij kamde herhaaldelijk 
zijn vingers. » Een heel verhaal 
zit verborgen in : « Wij hadden 
een zuster, zij sloot zich op in 
een postzegel ». En : « Een be
bloemde tulp en een gewone. » 
Zeer mooi van beeld : « Hij ver
welkomde ons als een monseig
neur en ik vond het grappig 
hoe hij voor een lange tijd een 
handschoen met een geschilder
de ring er op liet zien. » 

Misschien past Van Gelder 
wel niet helemaal in de 
Y-reeks waar het neo-realisme 
hoogtij viert. Alhoewel hij er 
ook niet helemaal als enkeling 
rondloopt. Hij neemt er een 
aparte plaats in. Een plezant 
boekje en een goed ook. Het zit 

"mooi in zijn kaft door Julien 
Vangansbeke ontworpen in sa
menwerking met IBM. Het kost 
65 fr en is verkrijgbaar bij Da
niël Van Ryssel, Hoogstraat 91 
9000 Gent. 
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voltaire 
', E.M. (Wij en Gij - nr 20) 

p o ë t e n wij bekennen dat wij 
ifeiderdaad tweemaal daags 
•€ naar de juul » mogen gaan — 
wat toch ook nog niet zo'n luk-

,se is, nietwaar —, dat wij 
iMerckx als persoon zelfs tame-
J i jk simpatiek vmden, maar dat 
wij een gloeiende hekel hebben 

[ aan elke vorm van merckxis-
Fïhe, zeker buiten de sport en 
' het is vooral daar dat het woe

kert, en dat wij er geen be
zwaar tegen hebben dat hij 
meer verdient dan de anderen, 
vermits hij de beste is, maar 
wel dat het verschil zo enorm 
is dat het voor hem betekent 
« super-rijkdom » en voor de 
anderen (niet Godefroot) « ar
moede ». En zo maar voor de 
lol willen we even herinneren 
aan een woord van Voltaire in 
zijn « Dictionnaire Philosophi-
que ». Hij vraagt zich daarin 
af of stier Apis te Nemphis ver
eerd werd als een god, als sim-
bool of als stier. Voltaire be
sluit dat de wijzen er wellicht 
een simbool in zagen, de fa
natici een god, en dat de dwa
zen de stier zelf aanbaden. 
Denkt E.M. niet. met ons dat 
het woord van Voltaire, muta
tis mutandis, en toegepast op 
fcnze idolen velerlei, nog altijd 
een beetje waar is ? 

turnen 
Waarschijnlijk hebt u op het 

kleme schermpje ook de repor
tages van het Europees kam
pioenschap turnen gevolgd. 
Waarschijnlijk is u ook onder 
de indruk gekomen van de ge
weldige sportieve prestaties die 
de deelnemers leveren Een oud 
akrobaat uit een cirkus verze
kert ons dat de krachttoeren 
die de cirkusmensen aan het 
zweefrek verwezenlijken, in 
werkelijkheid « gemakkelijk » 
zijn, vergeleken bij wat de 
turnkampioenen aan de « rin
gen » presteren. Zij het dan, 
zoals dat bij echte sport past, 
op weinig spektakulaire wijze. 
Wat ons altijd een beetje pijn 
doen aan het hart, is het feit 
dat wij in die grote turnkom-
petitie nooit landgenoten onder 
de deelnemers tellen. 

Och, wij weten het wel, daar 
zijn tientallen faktoren schul
dig aan, en wij weten ook wel 
dat al die Oosteuropese kam
pioenen niet zo amateurs zijn 
als men wil beweren. Ons lijkt 
echtor de grond van de zaak 

Indien er één Belgische koe-
reur is die op tijd en stond voor 
een beetje suspense kan zor
gen, dan is het wel Ferdinand 
Bracke. Bij voorbeeld door, op 
het ogenblik dat hij door zo
wat iedereen als toprenner is 
afge'chieven, de ronde van 
Spa'^je te winnen Maar ook 
dat kon met gebeuren zonder 
hindernissen natuurlijk. Hin-
derni-^sen waaraan de simpa-
tieke Ferdinand deze keer echt 

wij zijn niet voldoende sport-
minded daarvoor. Reden te 
meer om onze jongens en meis
jes, zonder enige kans ooit de 
top te bereiken, dubbel aan te 
moedigen. Wat wij doorgaans 
ook vergeten. 

t tweemaal sukses 
^ Er zijn in de volleybalbond 
'" twee verheugende berichtjes te 
•̂  noteren. Een eerste zegt dat on

ze « jongens » in juli een mooi 
7 reisje zullen kunnen maken 
^ naar het Verre Oosten. Inder-
'• daad, het goede presteren van 
'• de volleybalploeg had tot ge-
} volg dat voorgesteld werd voor 
^ een maandje naar Japan te 
- trekken, met « in 't passant » 
^ een matchke in Zuid-Korea en 

Nationalistisch China. De eni-
^ ge moeilijkheid bleek : de een

ten. Frans Van Mechelen heeft 
' echter eens heel diep in zijn 

portefeuille getast, en het re-
zultaat is dat de Nederlandse 

I" Kuituur de uitstap zal kunnen 
' mogelijk maken. Franse Kui

tuur zal wat anders doen — 
veel goedkoper, maar toch ook 
goed — : dat zal namelijk in 

^ Roemenië een soort diplomatie-
'' ke stappen aanwenden opdat 

de trainer van de Belgische 
^ ploeg, teruggeroepen naar zijn 
^ vaderland, na volbrachte op

dracht aldaar, naar België te
rug zou keren. Voor wie de Bel
gische invloed in het buiten
land kent, en dan vooral de 

t Frans-Belgische, lijdt het dus 
niet de minste twijfel dat ook 
op dat gebied sukses zal ge
boekt worden En terloops, 
noemt men zoiets sport-neo-
merkantilisme, of hoe ? 

i sportakkoord 
Men kan het nu keren en 

; draaien hoe men wil, maar voor 
1 het Belgisch Olimpisch Komi-

tee is de kwestie van de twee 
! kultuurgemeenschappen in Bel

gië geen gemakkelijke zaak. 
, Voor alle betrekkingen tussen 

staat en sport moet het voor
taan twee keren te biechten 

1 gaan, eens in 't Frans bij 
ADEPS, en eens in 't Vlaams 
bij BLOSO, zijnde de twee 
sportadministraties van de 
twee ministeries van kuituur. 
Deze drie instanties zijn verle
den week te Brussel samenge
komen, om een soort samen
werkende vennootschap op te 
richten, en om te bepalen wat 
ieder van de drie voor zijn re
kening zou nemen Wat dat nu 

geen schuld had Het was name
lijk zo dat een van de koers-
kommissarissen meende gezien 
te hebben dat Ferdinand een 
bus drinken had aanvaard — 
wat blijkbaar streng verboden 
IS — en de onkreukbare wou 
uithangen door Bracke een tijd
boete van enkele sekonden op 
te leggen Dat volstond echter 
om Bracke te beroven van zijn 
leiderstrui Men heeft de on
kreukbare er dan kunnen van 

allemaal precies zal zijn, weet 
men nog niet. Er zijn van de 
drie zijden brede perspektieven 
geopend, en er is van de drie 
zijden getuigenis afgelegd van 
het vaste voornemen om zoveel 
mogelijk te doen voor de sport, 
zowel als vrijetijdsbesteding, 
als de elite-sport (bij voorbeeld 
wat betreft de deelneming aan 
de olimpische spelen). Afwach
ten dus maar, en duimen dat 
het niet bij fraaie woorden en 
schitterende voornemens blijft. 

alleen voor clown's 
Onder de titel « publiek wens 

geen voetbalklucht » bespreekt 
Renr Marien in de « Gazet van 
Antwerpen » een ophefmakend 
art ikel van Bob Deps over de 
wedstrijd Gantoise - Union, dit 
op de laatste speeldag. Union, 
dat nog één punt nodig had om 
zeker te zijn van het behoud in 
eerste afdeling, won van Gan
toise, op dat ogenblik zeker van 
de degradatie, met 4 - 8 . Wel
nu, het « artikel » van Deps 
beperkte zich tot de bemer
king dat hij geen woord wil 
verspillen aan dergelijk kome-
dietje. Verder gaande merk t 
de « Gazet van Antwerpen » op 
dat men er goed zou aan doen 
ervoor te zorgen dat dergelijke 
gevallen zich niet meer zouden 
voordoen, als men tenminste 
wil dat er nog toeschouwers 
naar het voetbalstadion zouden 
komen. Als men van de kom
petitie een klucht wil maken, 
aldus René Manen, zullen al
leen nog clowns komen opdagen, 
maar zij zullen niet talrijk zijn. 
En meteen is de vraag beant
woord hoe het komt dat de kas
siers zich op het einde van de 
kopetitie zowat de haren uit 
het hoofd rukken. Waarom zou
den wij, gapers, die wedstri jd 
willen zien, veel geld neertel
len voor dergelijke minder
waardige onnozelheid ? 

opgemerkt 
De « vredeskoers » is, zoals 

men weet, zo een beetje de 
kommunistische tegenhanger 
van de kapitalistische ronde 
van Frankri jk. Vermits de 
kommunistische landen offi
cieel geen beroepsrenners heb
ben, moeten de deelnemers uit 
de westelijke landen gekozen 
worden uit de klasse der lief
hebbers. Zo zitten er ook enke
le Belgische liefhebbers achter 
het ijzeren gordijn. Men kan 
moeilijk beweren dat zij daar 
« grote gensters kappen », maar 
vermits zij het er moeten op
nemen tegen feitelijke beroeps
renners — wij denken dat de 
Russische koereurs in werke
lijkheid nog meer beroepsren
ner zijn dan onze grote vedet-

overtuigen dat hij niet zijn goe
de bril ophad, want dat niet 
Bracke, maar zekere Thévenet 
een drinkbus had aanvaard. 
Slot van het liedje was dat 
Bracke zijn 30 sekonden en zijn 
leiderstrui terugkreeg, en dat 
men Thévenet dan maar 30 se
konden aan zijn been lapte. 
Misschien wel tot diens grote 
verbazing... 

Foto : zegevierende Ferdinand. 

ten die o.i. eerder georgani-
zeerd renner zijn — is daar niet 
veel op te zeggen. Dat de Bel
gen zich daar echter moesten 
doen opmerken door een ren
ner te laten uitsluiten wegens 

dopingspraktijken, dat betreiK 
ren wij. Geen haar op onze 
groeiende kaalkop denkt eraan 
te geloven dat al die anderea 
« op spuitwater t zouden rij»' 
den nochtans. 

Ilfllipfl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Deze jongens zijn geen akrohaten maar arbeiders van een élék-
triciteitsfahriek in O.-Duitsland. 

out 
Over het algemeen plegen wij ons niet erg te bekom

meren over de uitslagen en rangschikkingen, maar nu 
de voetbalkompetitie weer ten einde is, de voornaamste 
resultaten niet vermelden, dat zou toch wat tè gortig zijn. 
En om het dan maar heel kort te doen, maken wij nuar 
eens een tabelletje. 
Afd. Kampioen Afdaler 
1ste Standard Gent, Charleroi 
2de BruETsre Oostende, Zottegem 

3de 

4de 

Kampioen 
Standard 
Brugge 
Klub Mechelen 
Tongeren 
Boom 
Herve 
Waver 
Helzold 
Lokeren 

Westerio, Tienen 
Kortrijk, Jette 
Florenville, Virion, Louftémont 
Rochefort, Jambes, Brasschaat 
Lommei, Leuven, Bree 
Lebbeke, Izegem, Diksmuide 

Een paar bedenkingen hierbij : 
Standard, dat zo for-mi-da-bel sterk was, had uiteinde

lijk maar één puntje voorsprong op Klub Brugge. Wij 
denken echter stillekens in ons eigen zelve dat die voor
sprong wel iets groter had kunnen zijn, als Standard 
werkelijk gewild had. 

Antwerp werd uiteindelijk gered door de twee punten 
die het van de « groene tafel » kreeg, omdat Standard in 
de wedstrijd tegen Antwerp « stoemelings » vier vreem
delingen tegelijk op het veld bracht, wat streng verboden 
is. 

Voor wie houdt van taalkwesties en dito pariteit : de zo 
beroemde Belgische pariteit werd niet bewaard in het 
spel van klimmen en dalen, want er zijn drie Waalse klubs 
« bij de goei » tegenover vijf Vlaamse, en bij de afdalers 
zijn er, als wij goed tellen, 6 Waalse, tegenover 14 Vlaam

se. Vermits er, zwak of sterk altijd evenveel Waalse klubs 
uit provinciale afdeling naar nationale afdeling komen 
als Vlaamse, en vermits men doorgaans de Waalse klubs 
samenbrengt in één bevorderingsreeks (zodat er hoog
stens drie kunnen dalen, terwijl er, in geval zij gespreid 
zaten over de vier bevorderingsafdelingen, teoretisch 
twaalf zouden kunnen dalen), bestaat er in feite ook een 
sportieve taalkwestie in ons land. Al moet ge natuurlijk 
een meer dan zuur karakter hebben om zover « het klei
ne beestje te gaan zoeken ». En al blijft de vraag open of 
het interessanter is in bevordering dan in de provinciale 
afdeling. 

En wat valt er voor de rest over dit voorbije kampioen
schap te vertellen ? 

Dat de kwestie van scheiding tussen beroepsvoetbal en 
liefhebbersvoetbal nog maar eens wat scherper werd 
gesteld ? Maar ook dat echte profklubs in België bijna 
niet mogelijk zijn, behalve in, pak-weg, een geval of vier 
vijf. Onmogelijk bij gebrek aan geld, bij gebrek aan prof
dirigenten, bij gebrek aan strukturen, bij gebrek aan 
spelers, bij gebrek aan publiek, bij gebrek aan alles kom. 

Dat wij denken — wij zullen niet beweren dat het zo 
is — dat er in de voorbije kompetitie veel « gefoefeld » 
is met wederzijdse diensten, om het lelijke woord omko
perij niet te gebruiken. Dat de voetbalsport dus de weg 
op lijkt te gaan die de wielersport bij voorbeeld al lang 
gaat : georganiseerde spektakelbusiness. 

Dat wij echter ook denken dat een gedeelte van het 
trouwe publiek de zaak ook op die manier bekijkt, en 
daarom van de velden wegblijft. Wij hebben zondag na 
zondag in de kranten nagekeken hoeveel toeschouwers 
er op de verschillende velden waren, en om het kort en 
bondig samen te vatten : weinig. Weinig als men die 
cijfers vergelijkt met de bedragen die aan trainers en 
spelers betaald worden. 

Dat er dus geen enkele reden is om het voorstel van 
verschillende klubs in overweging te nemen : de kompe
titie verlengen. Ze sukkelt zo al moeilijk genoeg naar 
haar einde. Misschien, maar dat is dan nog een groot 
vraagteken, zit er wel iets in een nieuw voorstel : tijdens 
de winter de kompetitie stilleggen. Maar dat is een heel 
andere zaak. 
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Aanbevolen Huizen 
E.S. ZWEMBADEN 

TUINEN DEMEYERE 
Vij'fwegenstraaf 13 - Izegem 

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

West-Europa. 
Referenties in hef ganse land. 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder : Fons Labeau 
de RIbaucourtstraat 7 

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

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

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

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

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 • Hekelgem 

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

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nestlel 16, Antwerpen 

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

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

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

lan. '71 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel. 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen ! 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

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

« PIET POT T> 
Antwerpen's gezelligste 

Bierkelder 
Grote Piefer Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur 's avonds 

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

Bezoek <s Casthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater • Jan Brugman* 

lan. '71 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

DE APPEL 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
c Vlaams Konferenfie-oord 

de Ham « 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel 59.75.86 

Alles voor binnenhuisversiering 
FIRMA GOOVAERTS 

BEHANGER — GARNIERDER 
Begijnenstraat 7 - Antwerpen 

Tel. 32.68.00 

WEEKENDS - CARACEN 
KETEN 

in prefab, of vast. Inlichtingen : 
VdP, 34, Begijnhofsfraat 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 - fopvoordelig 
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, Gardisefte 
tapijten Desso - geschenken. 

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

Tel. 18.17.17 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputsfraat 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 Kafhelijnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. foonvensfers - meer dan 
1.000 verschillende verlichtings-

elemenfen - 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 I Inlicht, 
(postzegel insluiten) : 

FIRMA METALON 
Postbus 511 - 's Herfogenbosch 

IN T BOERKE 
Hoogstraat 41 - Antwerpen 

Vakkleding naar maat 
Sinds 1912 Tel. 03/32.08.12 

Bij een bezoek 
aan Overmere-Donk 

vergeef niet 

« DE CARLTON » 
bij Rik De Meester 

een aangename Vlaamse 
ontspanning I 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wijnbar - Taveerne 

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

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

Voordelige maatkleding 
Onberispelijke snit 

ROB VAN DYCK 
Meester-kleermaker 

voor Dames en Heren 
Jul Moretuslei 348 - Wilrijk 

Tel. 27.2.44 - Op verzoek komt 
Rob met stalen aan 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 U w verblijf aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING bij 

WEST LITTORAL 
Leopold Il-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 

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

|AN 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 JAAR DIENSTBETOON 

Ziekteverzekering voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

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

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

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

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLE^O SPEELGOED 

St-)akobsmarkt 9 7 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HiLLEGEER ROGER 

Groepen 

en 
maatschappijen 

allerhande I ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

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

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

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

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

(Lef op het huisnummer I ) 
Telefoon 35.86.62 

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

lessen 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenofenlaan 84 - 3000 LEUVEN 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT 
Sint Jorissfraat 33 - 8500 KORTRIJK 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 

Vraag FORT ZEGELS aan onze bezinestations 

BECO verwacht ook uw bestelling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, ZWIjNDRECHT 

Tel. : (03)52.81.73 -32.02.10 
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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) 
Tel. (015)173.68 
Tel. (016)224.85 
Tel. (053)284.55 
Tel. (050)372.75 
Tel. (011)237.12 
Tel. (056)159.18 

Zeg JA tegen de LEEUW ! 
Bij de start van het zestiende werkjaar vraagt de 

Nationale Bevlaggingsakfie in alle steden en ge

meenten KERN-medewerkers. 

Op 11 juli '71 moeten weer duizenden leeuwen

vlaggen méér bewijzen dat Vlaanderen eensgezind 

staat achter degenen die te Brussel in de bres 

springen voor de sociale en kulturele belangen 

van de Vlaamse volksgemeenschap. 

Inlichtingen en folders op hef sekretariaat van de Nationale Bevlag

gingsakfie : Waterstraat 133, 9110 Sinf-Amandsberg - Tel. 09/51.15.83 

ALLEEN HONDERDEN HUISBEZOEKEN LEVEREN RESULTAAT OP 

BEGIN ER NU A A N I ! 1 
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PERS 
spiegel 

PVV — voortaan P-arti] V-oor 
V-ranknjk — zoals de flamin
ganten het in de negentiende 
eeuw reeds zegden over de 
toenmalige hbeialen Wat al
leen voor biave toekijkers van 
ait Vlaanderen een verrassing 
i& werd dan officieel deze 
week een hecht bondgenoot
schap PVV-FDF In de Vlaamse 
kranten was er eerder een hin
derlijke stemming rond Pas 
nadat de traditionelen alle d n e 
de Volksunie nog maar eens af
wezen bi] haar vraag om dan 
toch de minimum Vlaamse ei
sen veilig te stellen terwijl het 
klassieke Imks-rechts geheibel 
over de kultuurautonomie nog 
voortduurt geeft Frankofonie 
aan de Vlaamse Bij7anti]nse 
verdeeldheidschoppers nog 
naaar een een lesje van « Frans 
Pront » 

l« soir 

Kn laten we eerst de generaal 
van het nieuwe front P V V = 
FDF senator Hougaidy aan het 
woord die het projekt over de 
agglomeraties betitelt als de 
vonk m het kruitvat 

« Aan hen die de mond vol 
hebben over de nationale een
dracht hevelen wi] de lezing 
aan van deze fakkel van tioee-
dracht die dit stuk vormt met 
opzet uitgevonden om de vijan-
dttgheid van de Brusselaars te 
iK>eden tegenover zio het niet 
alle Vlamingen dan toch tegen 
die van CVP Volksunie LVV, 
Voikshewegnigen etc en al wie 
tme dte fanatieke gtoepen aan
hangt 

» Het zipi spijtig genoeg deze 
fanatiekers die België besturen 
met de steun van de socialisti
sche Walen waarvan de ver
blinding alle maa t te buiten 
gaat. Hun politiek van « globa
lisatie » bestaat er in zoals in 
1963 toegevingen op taalget)ied 
mt te lüisselen tegen u. plaats-
hens » nog « plaatskens » en al-
U]d weer « plaatfkens » 

gazet van antwerpen 

De Vlaamse traagheid steekt 
weer pijnlijk schril af tegen
over de Franse machtswil te 
Brussel Het opgepept Vlaams 

optimisme van rond de grond
wetsherziening zal nog sneller 
dan de Volksunie het voorspel
de een flinke deuk krijgen 

« Dat gevaar bestaat niet al
leen voor de Brusselse agglome
ratie Men mag aannemen dat 
dezelfde frontvorming ook tot 
stand zal komen in de Vlaamse 
federaties die rond Brussel 
tvorden gevormd met als enige 
bedoeling in de federatieiaden 
sterke anti-Vlaamse groepen te 
knagen 

T> Het dient erkend dat de 
franstalige extiemisten niet btj 
de pakken hliiven zitten De 
vorming van de agglomeraties 
en federaties daarrond staat 
nog maar op papier en zij zijn 
al klaar met hun antwoord " 
bundeling van alle krachten om 
in deze nieuwe instantx-es 
machtsposities te venoerven 

» Daartegenover stellen wij 
met spijt vast dat er van 
Vlaamse zijde nog mets te mer
ken IS van een gelijkaardige 
frontvorming Als die er niet 
komt en het FDF-maneuver 
lukt dan hebben wij met de 
vorming van de Brusselse ag
glomeratie en de randfederaties 
mets bereikt integendeel dan 
ontstaat er een toestand die 
slechter is dan thans » 

voiks^azet 

In de klem/ielige ruzie rond de 
kultuurautonomie laat Jos Van 
Eynde een steek vallen Het 
zijn met de sociali<=;ten volgens 
hem die de hypoteek van de -2/3 
meerderheid op de ui twerkmg 
van deze autonomie hebben 
doen zetten Dan is het de 
CVP ' W I J zouden wel gtaag 
een antwoord krijgen op deze 
suggestie ofwel een ontkenning 
van CVP-7ijde 

« De hh Van Cauwelaert De 
Wit Ruys en Van Haveiheke 
moeten ons echter eventjes uit
leggen wat WIJ er kunnen aan 
doen dat die chantage zoveel 
kans op welslagen heeft'' Waar
om '' Omdat de wet op de kul-
turele autonomie ook als WIJ 
socialisten er tot de allerlaatste 
man voor stemmen de 2/3 
meerderheid TOCH niet wordt 
bereikt mdien de PVV-ers wei
geren Tenzij men de voor het 
quorum ontbrekende stemmen 
zou zoeken btj Waalse en 
Vlaamse extremisten waar het 
evenwel niet zeker is dat zij 
zullen te vinden zijn 

» Dat IS een doodgewone po-
htieke vaststelling Het is geen 
onderschrijving con amore van 
het voorstel-Verhulst 

» Het IS met onze schuld dat 
tijdens de onderhandelingen 
Eyskens-Descamps een hele
boel toegevingen werden ge
daan waaronder deze van de 
noodzakelijkheid van « bijzon
dere meerderheden » voor de 
stemming van vele wetten tot 
de meest hinderlijke behoren 

Het IS evenmin onze schuld dat 
zowaar de kaderwet op de grote 
agglomeraties en de federaties 
van gemeenten, waarvoor 
slechts de gewone meerderheid 
is vereist voor haar toepassing 
afhankelijk wordt gemaakt van 
andere wetten die wél de 2/3 
vergen Het zou de moeite lo
nen na te gaan loxe daarop m 
de legenng heeft aangedron
gen WIJ geloven met dat het 
een socialist ts ' 

» Ziedaar het lot van ver
schillende wetten kan afhanke
lijk zijn van het afsluiten van 
een kultuurpakt 

» Dat IS het politieke feit Wv) 
verheugen er ons niet om » 

de standaard 

Niet ondertekend bijt «De Stan
daard» nijdig terug naar Jos 
Van Eynde die best zijn funk-
ties van partijvoorzitter, ge
meenteraadslid en hoofdredak-
teur uit elkaar zou houden 

« Met Jos Van Eynde mede
voorzitter van de BSP loordt 
het lichtjes eentonig Sedert de 
dag dat hij m de armen viel 
van Edmond Leburton heeft hij 
al ettelijke malen de politieke 
wereld m opschudding gebracht 
door zijn krachtige en ruzie-
stokende verklaringen Als hij 
dan de gevolgen van zijn optre
den overziet doet hii net alsof 
al de anderen hem hebben 
overschat De verklaring waar
mee hij het eerste agglomera-
tieontwerp keldeide, deed hij 
niet als voorzitter maar « als 
lokaal mandataris » Het ge
schrijf over het kultuurpakt, 
kwam uit de pen van de 
« hoofdredakteur » maar niet 
uit die van de voorzitter 

» Voor dit soort misverstan
den IS er slechts een goede op
lossing kumulatieverbod ' » 

de volkskrant 

Men krijgt best de buren 
eens op bezoek om vast te stel
len waar er drolhge effekten 
zitten in de binnenshuisinrich
ting Waarschijnlijk bij gele
genheid van de herdenking van 
het Belgisch-Nederlands kultu-
reel akkoord kuierde deze Ne
derlandse joernalist over de 
Brusselse Akropolis Hij had er 
zijn binnenpretje En terecht 

« In Brussel is een Kongres-
gebouw, dat gelegen is aan de 
Mont de l'Art die m het Vlaams 
simpelweg Kunstberg heet Op 
een van de gebouwen aan die 
Kunstberg staat de volgende 
verklarend tekst 

DE HEILBRON 
STEENHOUWERSVEST, 50 

TEL. 33.22.20 - ANTWERPEN 

VOLWAARDIGE VOEDING 
DIEET 
VAKKUNDIGE RAAD 

REFORM ARTIKELEN 
KRUIDEN 

HUIDVERZORGING 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting ^.^^-

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

De Kunstberg 
ontworpen door 
Leopold II 
uitgeiverkt onder 
Leopold UI 
opgericht onder 
Boudewijn I 
IS de nagedachtenis 
opgedragen van 
Albeit I 

» Een gedicht dat zult u moe
ten toegeven Die jongens heb
ben met stilgezeten Bovendien 
kan de tekst altijd nog uitge
breid worden bezichtigd door 
koningin Paola, beklommen 
door Albeit II gerestaureerd 
onder Boudewijn II opgeblazen 
onder Leopold IV en m verge
telheid geraakt onder Albert 
V » 

de bond 

Geeft simpatiserende, maar 
met van kritiek-gespeende op
merkingen bij hi^. Vl?ams-Na-
tionaal Zangfeest van zondag 
De bedoelde zanger, waarop dit 
schervengerecht werd toege
past is volgens hardnekkige ge
ruchten Will Ferdy omdat hij 
deelnam aan een wetenschap
pelijk tv-programma over ho
mofilie 

« Het zangfeest moet uitein
delijk opnieuw een echt zang
feest worden met « liedjes •», 
fris, jong, geëngageerd zonder 
holle slogans Daarom vind ik 
het een goede gedachte om de 
troubadours naar het sportpa
leis te halen Als er iets kan 
veranderen zal het uit die hoek 
moeten komen Dat er momen-

zoekerf-jes 

Gevr sekretaresse voor de per
soneelsdiensten van een groep 
maatschappijen te Biussel In-
hchtingen Frans Jos Verdoodt, 
Erembodegem, tel 053/26826 

R 70 

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

Jonge man 25 jaar, vr i ] van leger
dienst diploma licenciaat bedr i j fs 
psychologie zoekt passende betrek 
king Schr senator Jonssen Meche 
len R 69 

Gediplomeerde kmderverzorgster -
2 laar prakt i jk zoekt betrekk ing in 
het Mechelse Schri jven of te lefon 
Wim Jonssen Louisastraat 31 Me 
chelen Tel (015)435 96 R 68 

WENST U EEN BLIJVENDE 
BIJVERDIENSTE 

MET STANDING ? 
Bestel kof f ie voor fami l ie , v r i en 
den, kennissen alsook voor per
soonli jk gebruik aan groothan-
delspri js M in imum afname 4 5 
kg Hoge verdienste Tombola 
met 100 000 F pr i jzen - Geen 
B T W problemen Geen kap i 
taal nodig Gratis stalen Schr 

Koffiebranderij RIMBO 
Heikant 51 - 9140 ZELE 

Tel (052)445 03 

1) Gevraagd echtpaar voor sp l in
tern ieuw jeugdtehuis te Leuven 
vereisten pedagogisch inzicht 
taak 7 jongens (14 tot 21 j ) me 
de opvoeden 
hulp van . opvoedkundige werk 
groep en dokter en werkster voor 
huishoudel i jk werk 
praktika woonst , ve rwarm , l icht, 
water enz gratis vergoeding huis
moeder 8 000 f r /maand echtge
noot vervu l t normale dagtaak ver
goeding huisui t rustmg enz be-
diendenkontrakt 

2) Vol ledige betrekking sociale 
dienst bedr i j f te begeven m de o m 
geving van Leuven Ople id ing min 
M O 
3) Elektricien A3 27 j vraagt be 
t rekk ing in de omgeving van Leu
ven 
4 Dame (dipl A 1-verpleeg-
ster 40 jr ) - ervaring m so
ciale dienst, E H B O admini
stratie met 20 jaar praktijk, 
zoekt nieuwe passende betrek
king m de driehoek Brussel-
Mechelen-Leuven R 61 
Kontakt voor 1 2, 3 en 4 met 
Willy Kuijpers, Swertmolenstr 
23 - Herent - tel 016/296 42 

Bediende 46 jaar tweeta l ig Frans 
Nederlands diploma f iscal i teit en 
bedr i j fsbeleid zoekt passende be 
t rekk ing Schri jven blad R 87 

heel nog een politieke inven-
taris wordt opgemaakt, hebben 
we meer te danken aan de be
roepspolitici die blijkbaar nooit 
klaarkomen met al hun grootse 
projecten voor hervormingen, 
en aan het hautaine Brussel dat 
de Vlamingen met koele min
achting blijft bejegenen Bert 
Broes heeft zijn pen in vitriool 
gedoopt, wacht maar ' 

» Maar zingen moet de bood
schap blijven en de trouba
dours kunnen ervoor zorgen 
dat het teveel aan pathetiek en 
bombast danig wordt gerelatt-
veerd Het wordt tijd dat m 
het sportpaleis de zelf-kritiek 
een kans krijgt Vlaanderen 
heeft al lang zijn jasje van 
vroeger afgelegd en het zou 
heus geen kwaad kunnen, 
mochten de chansonniers m 
hun liedjes het groteske van 
sommige uitwassen hekelen. 
Het sportpaleis moet een huis 
voor alle Vlamingen die willen 
zingen, kunnen zijn Ik heb het 
gevoel dat dit nu nog niet het 
geval is Tekenend m dit ver
band waren de « geruchten » 
— ik loeet met in hoever ze op 
waaiheid berusten — dot een 
zanger mee omwille van be
paalde verklaringen dte hij 
voor de Vlaamse Televisie af
legde geweerd werd Dat zon 
vanzelfsprekend al te gek zijn' 
WIJ hopen voor het ANZ dat 
het alleen maar « geruchten » 
zijn al hebben we daaromtrent 
onze twijfels Samenvattend : 
het feit dat om en nabij d« 
20 000 Vlamingen willen sa
menkomen om te zingen is be
langrijk genoeg om dat zang
feest te willen behouden. 
Dus » 

w luyten 

Jonge studente zoekt werk g e d u 
rende de vakant ieper iode l iefst 
omgev ing Aalst R 89 

Bediende lic hande lswetenschap, 
26 jaar zoekt passende bet rekk ing 
in streek Antwerpen-Meche len -
Ktontakt sen Jonssen, Louizastraat 
31 2800 Mechelen T (015)435 96 
of sen Bouwens EeuwfeestI 163, 
2500 Lier Tel (03)70 1 1 5 2 R 86 

Mevr Godel ieve van Ermen, Halirv-
genstraat 7B te Velm (St T ru iden ) , 
beschikt over v i j f werkdagen t i j 
dens dewelke ze kinderoppas kan 
zi jn Adres bur blad R 88 

Blinde jongen, 21 jaar, zoekt w e r k 
als telefonist in L imburg, A n t w e r 
pen of Brabant spreekt 4 talen Z. 
wenden volksv E Raskin, Ursulastr. 
1 Eigenbilzen Tel (011)194 54 

R 8 0 

Jonge man uitvoeringstekenaar, d i 
ploma A2 , elektro mekanika, zoekt 
aangepaste betrekking in L imburg 
Zich wenden volksv E Raskin, Ur-
sulastraat 1 Eigenbilzen Tel (011) 
194 54 R 8 1 

Jonge man 28 jaar d ip loma eko-
nomische humaniora en onderwi f -
zer zoekt betrekk ing als bediende 
in Limburg Zich wenden volksvert 
E Raskin, Ursulastraat 1 Eigenbi l 
zen Tel (011)194 54 R 82 

Jonge man techn ingenieur meka
nika 23 jaar legerdienst beë ind igd , 
zoekt aangepaste betrekk ing b i j 
voorkeur in Limburg Zich wenden 
volksvert E Raskin, Ursulastraat 1 , 
Eigenbilzen Tel (011)194 54 R 83 

Jonge man doktersassistent, zoekt 
aangepaste betrekk Zich wenden 
volksvert E Raskin, Ursulastraat 1 , 
Eigenbilzen Tel (011)194 54 R 84 

Ju f f r ouw 21 jaar, f r obe londe rw i j -
zeres zoekt betrekk ing Zich w e n d 
volksvert E Raskin Ursulastraat 1 , 
Eigenbilzen Tel (011)194 54 R 85 

Gevr burger l i jk bouwk ir of tech
nisch ir voor f rankof immobi l ien 
bedr i j f in centrum Brussel Moet als 
Nederlandstal ige het Frans beheer
sen Taak opmaken van p lann ing, 
minstens 2 laar o'-aktijk Adres b u 
reel blad R 76 

De Panne mod app plus minus 6 
pers jun i 4 000 F aug 10 000 F 
Tel (058)424 12 Vil la Zeepaardje, 
Loskaai 2 De Panne R 71 

Acsountantskantoor zoekt mede
werker op de hoogte van boekhou
d ing cenfralizatie en balansen Gde 
begr ippen betref fende BTW Twee
tal ig Schriftel aanbiedingen met 
curr vitae en pretenties te r ichten 
aan Publi VeWe pvba nr 6095 -
Gallaitstr 172 1030 Brussel R 78 

Na allerlei moei l i jkheden zoeken 
twee van de « negen van Laken » 
een goede betrekk ing Liefst in de 
verkoop Men gel ieve zich te wen 
den tot de VU sekretaris van Laken, 
Scheldestraat 105 1020 Brussel 
Tel (02 )27 14 52 R 79 
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bewegi 
antwerpen 
ANTWERPEN (Arr.) 

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. 
HULP 

De hernieuwde gemeente
raadsverkiezingen te Bras; 
schaat, voorzien voor 20 juni 
e.k. stellen onze Brasschaatse 
VU-afdeling grote financiële 
problemen. Een flink georgani
seerde VU-propaganda zal aan 
de basis liggen van een sukses-
rijke overwinnig. Het arrondis-
semensbestuur Antwerpen doet 
hierbij een dringende oproep 
tot « financiële steun ». Onze 
onderlinge afdelingssolidariteit 
staat hier borg voor. Wij roe
pen elke afdeling op, de nood
zakelijkheid van deze financië-
le-hulp aan onze Brasschaatse 
VU-zusterafdeling, z«er gunstig 
te willen bijtreden. Stort, zon
der uitstel, uw afdelings «hulp
bijdrage » aan ; Kredietbank 
te Brasschaat voor rekening 
1946 - Volksunie-Brasschaat. 

Welgemeende dank ! 
ARR. LOTERIJ 

U hebt, geacht medelid, uw 
door het Arr. bestuur aangebo
den «familiaal-gratis lot» reeds 
ontvangen... ofwel eerstdaags. 
Biezondere grote prachtprijzen 
en een hele reeks waardevolle 
nuttige prijzen sieren deze «ar-
rondissements-tombola ». Ver
hoog uw kansen en bestel loten 
bij naar keuze ! Uw kans als 
winnaar kan er slechts bij stij
gen. U zult als deelnemer aan 
onze « familiale VU-loterij », 
onze komende VU-arr. werking 
(in 't vooruitizcht der nationa
le verkiezingen) een zeer be
langrijke en dankbare steun 
f even, waarbij u grote kans-

ebber wordt een prachtprijs 
te winnen. 

Firma's en handelsonderne
mingen die ons hun steun (nog) 
willen verlenen om de prijzen-
tafel, en de winnaarskansen, 
nog te vergroten, nodigen wij 
vriendelijk uit kontakt te wil
len nemen met arr. sekretaris 
Wim Claessens, Liersesteenweg 
197, Mortsel (tel. 03/55.39.09). 
coo 

Tot op heden noteerde het 
arr. sekretariaat reeds meer 
dan twintig gemeenten waar de 
VU haar intrede deed, of haar 
macht versterkte, met verkoze-
nen in de COO. Van harte pro
ficiat ! 

ANTWERPEN (Stad) 
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. 
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. Nieuw

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. 

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. 
33.52.83. 
KOLPORTAGE 

Zondag 30 mei doorheen de 
5de wijk. Vertrek om 10 u op 
het sekretariaat. 
LEDENSLAG 

De meeste van de door onze 
afdeling gekende sympatisan-
ten, woonachtig te Antwerpen 
Stad zullen aan huis bezocht 
worden door onze propagandis
ten, met het verzoek lid te wil
len worden. U kan het werk 
besparen, door u zelf op te ge
ven aan het sekretariaat der af
deling Wetstr. 12 tel. 36.84.65. 
Open alle werkdagen van 9.30 
u. tot 16.30 u. Donderdags tot 
19 u. Lidmaatschap tot eind 
1971 kost 80 fr. (bijlid 40 fr.) 
ZITDAG DR. BALLET 

Maandag 24 mei van 18.30 tot 
19.30 u.. Jan van Rijswijcklaan, 
74 Antwerpen. 
WAARHEEN 

Opening nieuw Vlaams lo
kaal. Lokaalhouder Alex Bug-
genhout « Alex van de Radio-
wagen ». De uitbating heet 
« S.K. Beveren » en is gelegen 
Scheldestraat 76 Anwerpen. 

Opening op zaterdag 29 mei. 

BOOM 
VL NAT. ZANGFEEST 

Nog slechts enkele plaatsen 
in de autocar en inkomkaarten. 
Haast u ! 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 5 juli per autocar 
naar de IJzerbedevaart te Diks-
muide. Prijs : 150 fr. Inschrij
vingen : bij René Boeynaems, 
Antwerpsestraat 556, tel. 78.05. 
03, en Ludo Van de Nieuwen
hof, Antwerpsestraat 442. 

BORGERHOUT 
MOTIE SOENS 

Onder impuls van onze ste
vige VU-fraktie in de gemeen
teraad werd ter zitting van 26 
april jl. de volgende motie be
treffende de moedige burge
meester Soens van Strombeek-
Bever goedgekeurd. « De ge
meenteraad van Borgerhout, 
vergaderd op 26 april 1971 
wenst burgemeester Soens en 
de Nederlandstalige gemeente
raadsleden van Strombeek-Be-
ver geluk voor hun konsekwent 
Vlaams optreden, en dringt er 
bij de Vlaamse parlementairen 
op aan, zonder verwijl, het 
wetsvoorstel goed te keuren, 
waardoor de eedaflegging in 
het Nederlands wettelijk ver
plicht wordt gesteld in het 
Vlaamse landsgedeelte ». 

ALSOF U ZE ZFLF UITPERSTE ! 

1 0 0 % 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 

Deze motie werd door alle 
frakties goedgekeurd behalve 
door de BSP-fraktie die meen
de een debat te moeten uitlok
ken tegen onze VU-mandata-
rissen die echter goed hun man 
stonden en het bewijs leveren 
dat Borgerhout de stevige 
Vlaams-nationale burcht is en 
blijft ! 

VERKIEZING COO-LEDEN 
Tijdens dezelfde zitting werd 

als effektieve COO-raadsleden 
mevr. Raete - Vandendriessche 
en de heer Bert De Vos verko
zen, plaatsvervangers de heer 
B. Raets en mevrouw Domus-
Waegeman. Wij wensen onze 
afgevaardigden, mevr. Raets 
voor wie deze verkiezing een 
herbevestiging is van haar on
baatzuchtige inzet en ons ijve
rig bestuurslid de heer B. De 
Vos geluk met hun verkiezing 
en nuttig dienstbetoon in dienst 
van de Borgerhoutse gemeen
schap. 
SPOEDIG HERSTEL 

Wij vernemen dat mevrouw 
Geerts-Schaevers, weduwe van 
onze onvergetelijke oud-voor-
zitter Nand (Jeerts, voor een 
heelkundige bewerking in het 
Erasmus-ziekenhuis werd opge
nomen. Wij wensen haar een 
spoedig en algeheel herstel toe. 

IJZERBEDEVAART 
Kleurrijke raam- en auto-af

fiches voor de aanstaande IJ
zerbedevaart zij te verkrijgen 
bij ons bestuurslid Hugo An-
dries, Turnhoutsebaan 98 te 
Borgerhout. 

BRASSCHAAT 
VUJO 

Onze Vujo-leden, familie en 
sympatisanten gaan in groep 
naar het 34e Vlaams Nationaal 
Zangfeest morgen zondag 23 
mei. Bijeenkomst om 14 uur 
tegenover het Sportpaleis aan 
de hoek van de Van Der Delft-
straat. 

Onze Vujo-afdeling over
weegt een busreis in te richten 
naar Diksmuide, op 4 juni 1971. 
Prijs en uur van vertrek zijn 
nog niet bepaald. Inschrijvin
gen bij de volgende bestuurs-
en kernleden : Hugo Meeus, 
Heislagsebaan 30 a ; Stan Van 
Looveren, De Burletheide 36 ; 
Wim Vereecken, Miksebaan 11 ; 
Monika Verijke - Deschepper, 
Hoge Akker 35, allen te Bras
schaat. 

OPROEP 
Afdeling Brasschaat doet 

hiermee een dringende oproep 
aan al de andere afdelingen die 
zouden willen helpen om onze 
financies een beetje op peil te 
brengen. Wij staan, zoals u al
len wel bekend is, door een be
slissing van de Raad van State 
voor nieuwe verkiezingen. 
Maar we staan er zo slecht voor 
dat we zonder veel moeite de 
bodem van onze kas zien. We 
hopen dat u ons mild wil steu
nen op onze rekening nr. 1946 
bij de Kredietbank Brasschaat. 
Misschien heeft de een of an
dere afdeling nog wat plakbrie-
ven over van oktober 1970, die 
sdjn eveneens van harte wel
kom bij onze sekretaris Ber
nard Roose, Veldstraat 134, 
Brasschaat. We zullen het ten 
zeerste op prijs stellen en pro
beren een daverende zege te 
behalen op 20 jimi 1971. 

Aan al onze leden te Bras
schaat die willen helpen de vol
gende weken, gelieve u in ver
binding te stellen met één van 
de bestuursleden en vooral met 
de sekretaris, Bernard Roose. 
Alleen samen zijn we sterk ! 

BURCHT 
SCX:iAAL 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. 

DEURNE (Antw.) 
NIEUWE START 

Nu de ledenhernieuwing ach
ter de rug is starten wij met 
een aktie om de Volksunie te 
Deurne uit te bouwen tot een 
der sterkste afdelingen van het 
land. Eerste punt op het agen
da is een grote financiële mo
bilisatie. Deze moet ons de gel
delijke mogelijkheden geven 
om een aktieve propaganda-

kampagne te voeren in onze ge
meente. Vervolgens wordt een 
grote ledenslag voorzien. 

EDEGEM 
HUWELIJK 

Op 21 mei huwden Frieda 
Lombaert en Francis Kuypers. 
Wij feliciteren het jonge paar 
en hun familie. 
AFDELINGSRAAD 

Dinsdag 25 mei om 20.30 uur 
vergadert de afdelingsraad in 
« Elzenhof ». Iedereen op post ! 
VUJO 

Wij werkten mee aan de ak
tie te Antwerpen op 8 mei, die 
gevoerd werd om het VU-voor-
stel tot nationalisering van de 
wapenhandel kracht bij te zet
ten. 

EKEREN 
KOLPORTAGE 

Nadat op enkele maanden 
tijd, onze kolportageploeg prak
tisch gans de gemeente be
werkt heeft, beginnen we (he
den) zaterdag 22 mei opnieuw 
in Ekeren-Donk. 

Bijeenkomst 13 u 45 aan het 
station van Ekeren. 

HOVE 
DE SPOOR ERIN 

De guldensporenviering gaat 
door op vrijdag 26 juni. Houd 
die avond vrij. 
BEVLAGGING 

Elf juli nadert. Onze gemeen
te heeft een verdiende faam : 
waar men ook gaat langs Ho-
vense wegen, overal komt men 
leeuwen tegen. Indien u nog 
« vlaggeloos » bent, klamp dan 
vlug een bestuurslid aan. Hij 
bezorgt u een leeuw naar maat 
en keuze. 

KONTICH 
AUTORALLY 

Maandag 31 mei (2e sinksen-
dag) richt afdeling Niel een au
torally in. Het wordt een toe
ristische oriëntatierit van onge
veer 50 km. 

Geïnteresseerde leden kun
nen inschrijvingsformulieren 
bekomen in ons lokaal Alcazar. 
Afdeling Kontich laat de ro
de (?) Rupelstreek niet los. 

MERKSEM 
ONZE GEPENSIONEERDEN 

De feestavond door het be
stuur van onze afdeling aan
geboden aan onze gepensio
neerden was fijn en schitterend 
geslaagd. De dames van onze 
vrouwenafdeling hebben zich 
ingespannen om het de feeste
lingen naar de zin te maken. 
Dat onze organisatieleider, bij
gestaan door een flinke schaar 
helpsters er een mooie en on
vergetelijke avond van ge
maakt heeft dient gezegd te 
worden. 

Iedereen was blij onze goede 
oude vriend Jef Bastiaens, 
glunderend van gezondheid 
weer terug te zien. Het deed 
ontroerend aan toen de oude 
strijder, de oudste onder ons. 
Van den Audenaarde, op de 
trede klom, om met versleten 
stem, hartstochtelijk een oud 
strijdlied uit te galmen. 
11 JULI-HERDENKING 

In het kader van de gemeen
telijke guldensporenviering, 
met de medewerking van alle 
Vlaamse Kultuurverenigingen, 
wordt voor de vijfde maal door 
het kultuurkomitee een klein-
kunstavond ingericht op don
derdag 24 juni. Gelegenheids
toespraak door prof. Paul Daels. 
Op het programma Gerard 
Vermeersch, Jules De Corte, 
Wannes Van de Velde en Miek 
en Roel. 

Plaatsen bestellen nu reeds 
bij K. Van Bockel, St. Lutgar-
disstraat 56, tel. 45.57.77. 

Onze leden, leden van VOS 
en van de VI. Kring Groenin-
ghe kunnen kaarten bekomen 
tegen 20 fr. op vertoon van hun 
lidkaarten. 
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 
.^UTORALLY 

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, téL 
45.57.77. 

MORTSEL 
LEDENWERVING 

Wie nog wenst mee te wer
ken aan onze ledenwerving kan 
hieromtrent de nodige Inlich
tingen inwinnen bij afdel. sekr. 
Th. Van Batenburg, Blauw-
broedersstraat 14. Mortsel. 
PARTIJ-KONGRES 

Noteer alvast de datum van 
6 juni e.k., de dag van ons par^ 
tij-kongres te Brussel. Volgen
de week maken wij vaste af
spraak : plaats en uur van ver
trek en samenkomst. 

WILLEBROEKSE 
METAALROUW 

P.V.B.A 

Egmont en Hoornestraat 15 
Willebroek 

MAZOUTTANKS 
METAALWERKEN 
PIJPVERWERKING 
Tel. 03/78.82.34 

HOUTWORM ? 

Behandeling van dakwerken 
tegen alle houtinsekten, 

rwiNTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
in gans Benelux 

P.V.B.A INDUSTRADE 
Vanderzijpestraat 12 

Wemmei 1810 T. 02/79.20.00 

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 Facg, 
Tribunestraat 14, Brussel, tel. 
02/18.30.82 of 09/22.64.23 R73 

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

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eind-
réd.) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 
Sylvain Oupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement : 300 fr. 
Halfjaarlijks 170fr . 
Driemaandelijks 95 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers : 8 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « W I J » , 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

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

Brussel 1120 
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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 s tar t 
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 
ui t tot deelname aan deze 
« reuze sinksen Rupel-Schel-
de-Rally » te Niel. Van har
te welkom. 

WILRUK 
TANTE POSSE 

Is er verantwoordelijk voor 
dat u vorige 2 weken niets van 
Wilrijk gehoord heeft. Onze 
verontschuldigingen, voortaan 
nemen wij voorzorgen... 

GEMEENTERAAD 
Tijdens de laatste gemeente

raad werd de aankoop van 51 
ha indutriegrond voor herver
koop aan de firma Agfa-Ge-
vaert besproken. Onze fraktie 
heeft zich bij de stemming ont
houden, omdat zij meent dat 
de vestiging van een gedeelte 
van dit bedrijf te Wilrijk toch 
niet zo belangrijk is als alge
meen beweerd wordt en om
dat noch van het gemeentebe
stuur, noch van de firma Agfa-
Gevaert een eerlijk antwoord 
is verkregen betr. de toekomst 
van 18 ha bos die zich in deze 
industriezone bevinden. 

VERKIEZINGEN COO 
Daar Michel Jorens, Hugo 

Verhelst in de COO is gaan 
vervoegen zal onze fraktie in 
de gemeenteraad voortaan be
staan uit 4 heren en 2 dames. 
Een gezonde verhouding, als u 
het ons vraagt. . . Voor wanneer 
de Ie stereo-interpellatie Mia ? 

INFORMATIE 
Dré De Beuls afgeketst her

vormingsplan voor het gemeen
telijk onderwijs maakte het on
derwerp uit van een « Ekstra-
Scherp » die op 14.000 eksem-
plaren over de gemeente ver
spreid is. 

WIJNEGEM 
KALENDER 

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

Op 4 juli legt de Vlaamse 
Vriendenkring een bus in naar 
de IJzerbedevaart. Pri js : 
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 
GEMEENTERAAD 

Op de gemeenteraadszitting 
van 26 april 71 werden er 9 
punten door ons raadslid dhr. 
Van Dooren J. ingediend. 

1. Electriciteitsvermindering 
voor grote gezinnen, bejaarden 
en minder-begoeden. Verwor
pen met 8 tegen 7. 

2. Gratis giftbedeling tegen 
de toenemende rat tenplaag in 
verschillende wijken van de ge
meente. 

3. Maatregelen ingevolge 
klachten van ouders over de 
slechte staat van de gebouwen 
en het meubilair in de gemeen
tescholen van Asbeek en Wal-
fergem. Deze 3 punten werden 
voor onderzoek aangenomen. 

4. Waarnemend schepen van 
de minderheid in hel ;£ollege 
verworpen met 8 tegen 7. 

5. Motie tegen « de liberté de 
père de familie » en steun aan 
het Vlaams onderwijscentrum 
( afstaan van de zitpenning van 
de openbare vergadering) ver
worpen met 8 tegen 7. 

6. Algemeen Plan van aanleg; 
Aangenomen met 8 tegen 7. 

7. Verkeersveiligheid. 
8. Doorgang voor voetgangers 

of verkeerslichten aan de spoor
wegbrug. Voor onderzoek aan
genomen evenals punt 7. 

9. Tegemoetkoming ( lokaal ) 
aan de kristelijke bond van de 
gepensionneerden. 

Als K.O.O.-lid werd dhr J a n 
Vanderbeken, Hofveldlaan, 13 
verkozen. 
ZIEKENKAS EN SOCIAAL 
DIENSTBETOON 

De Vlaamse Ziekenkas, telt 
reeds een 60-tal leden. Weke
lijkse zitdag elke dinsdag van 
18 u 30 tot 20 u 30 in ons lokaal, 
Prieelstraat. 

Daar kunnen de mensen ook 
terecht met problemen zoals 
pensioenregeling, belastingen, 
BTW, onteigeningen enz. op el
ke dinsdag ( zelfde uur ) en el
ke zaterdag van 10 u tot 12 u. 
( uitgezonderd feestdagen ). 

VERGADERING 
Op 18 juni om 20 u komt 

volksvert. De Facq ons in 't 
Kummelshof onderhouden over 
de de aktuele politieke toe
stand. 

JONG ASSE 
Het vijfde nummer van ons 

maandblad Jong Asse, dat gra
tis verspreid wordt op 4.500 ex. 
zal eerlang verschijnen. 

BRUSSEL (AGGL.) 
VOLKSVERGADERING 

Alle leden van de Brusselse 
agglomeratie en omliggende 
zijn uitgenodigd in het « café 
Europeen », Verhelleweghe-
plein te Sint Lambrechts-Wo-
luwe. Sprekers : senator Lode 
Claes, volksvertegenwoordiger 
Vic Anciaux en Maurits Cop-
pieters. Woensdag, 25 e.k. om 
20 uur. 

GRIMBERGEN 
AUTOKARAVAAN 

Na onze eerste propaganda-
tocht volgt heden zaterdag 22 
mei om 14 u. (en liet om 15 u. 
zoals eerst gemeld ) een auto
karavaan. Bijeenkomst aan het 
Kerkplein te Grimbergen op 
voormeld uur. Iedereen op post. 

LAKEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

ledere dinsdag van 18 tot 21 
u. iedere donderdag van 13 tot 
21 u. aanvragen van pensioen, 
inschrijvingen en uitbetalingen 
ziekenfonds : Scheldestraat 105 
— 1020 Brussel. 
AUTORALLY 

Zondag, 13 juni r icht het 
Vlaams Bewegingsleven van 
Laken een Grote Autorally in 
door V laams Brabant. Vertrek 
aan ons secretariaat, Schelde
straat, 105 tussen 14 en 14 u 30. 
Elke deelnemende wagen heeft 
priiis ! 

ST. GENESIUS RODE 
KOLPORTAGE 

Op iets meer dan een uur 
werden er in onze gemeente 'n 
honderdtal bladen van het spe
ciaal nummer van « Wij » ver
kocht door zes personen waar
onder senator Lode Claes. Spij
tig dat er niet meer verkopers 
waren ! 

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. 

VILVOORDE 
RED DE DRIE FONTEINEN 

De VU Vilvoorde neemt ken
nis van de aktie op gemeente
lijk vlak door de verschillende 
Vilvoordse jeugdgroeperingen 
en komitees tot integraal be
houd van het domein der « Drie 
fonteinen », waarvan op dit 
ogenblik het bestaan ernstig 
bedreigd wordt door de dubbele 
wegenaanleg van de Ring rond 
Brussel en de stadsautoweg 
Vilvoorde-Brussel. 

De partij-afdeling herinnert 
aan het VU-programma van 
okt. 1970 i.v.m. het Domein der 
3 Fonteinen en voelt zich bijge
volg ertoe verplicht haar volle
dige steun te verlenen aan de 
aktie tot bescherming van deze 
rekreatiezone. 

oost-vlaanderen 
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. 

BESTUUR 
Vrijdag 21 mei, 20 uur, in ca

fé Centraal te Oosterzele, Ge-
raardsbergensesteenweg : afre
kenen lidkaarten. 

WEERGALM 
Kopij uiterlijk tegen 29 juni 

bij dhr. De Carne binnen ! 
adressenlijsten eveneens op 
punt. 

KOLPORTAGE 
Zondag 23 mei te Oosterzele, 

Scheldewindeke en Balegem ; 
vertrekken zeer stipt te 10 uur 
in café Centraal, Oosterzele. 
Bestuursleden op post ! 

STEUN 
Voor onze nieuwe afdeling, 

die voor het eerste op eigen 
krachten en kosten de Weer
galm verzendt, is financiële 
steun nodig en welkom : bij 
bestuursleden en penningmees
ter Daniel Helderweirdt, Rooi-
gemdries 52 Balegem. 

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 dhr. 
Toon van Overstraeten, algem. 
direkteur VU, die handelen 
over « Volksunie, sociaal en fe
deraal ». 

DENDER-WEST 
KOLPORTAGES 

De ploeg van Dender-West 
ruk t er op uit tijdens volgende 
voormiddagen : 
— 23 mei, naar Erpe (samen
komst aan de kerk van Erpe te 
half tien) ; 
— 13 juni, naar Gijzegem en 
Hofstade (samenkomst bij Re
mi Van den Broeck, Ledezijde, 
Lede, te negen u.). 

We rekenen, als naar gewoon
te, op een flinke ploeg. 

GAVERE 
BAL 

Ten dans geleid door « De 
Bartels » in topvorm, vulden 
ru im 500 feestelingen onze zaal 
Racing te Gavere. Een prett ig 
resultaat na vijf maanden hard 
werk ! Wij begroetten eregast 
dr. Leo Wouters, provincie
raadslid Van Ootegem, gemeen
teraadsleden van Gijsegem 
(Merelbeke) en De Sutter 
(Melle). Een welverdiend 
woord van dank aan alle hel
pers ! 

KOLPORTAGE 
Zondag 23 mei, te Oosterzele 

en Scheldewindeke, verzame
len 8.30 uur Zangershof. Be
stuursleden op post ! 

VOLKSVERGADERING 
Vrijdag 28 mei allen naar Ba

legem voor de gespreksavond 
met dr. Leo Wouters en senator 
Persyn. Inschrijven voor de bus 
bij Frans Vercaler, Kerkstraat 
Vurste. Tijdig aub. 

LEDENSLAG 
Het bestuur besloot speciaal 

de ledenwerving aan te pak
ken ; elk bestuurslid zorgt voor 
minstens vijf nieuwe leden. 
BESTUUR 

Donderdag 27 mei, 20 uur, 
Asper. Afrekenen bal (ha !), 
l idkaarten enz. 
KLEINKUNSTAVOND 

Vrijdag 11 juni 20 uur stipt 
te Melsen, zaal Belle-Vue 
(rechtover gemeentehuis). Ga
veresteenweg : Miek en Roel ! 
Toegang 50 fr. Kaar ten bij onze 
bestuursleden. 

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. Kaar ten in vele Vlaamse 
lokalen en bij onze propagan
disten. 

GENTBRUGGE 
GEMEENTEBELEID 

Woensdag 26 mei e.k. te 19 u. 
gemeenteraad met op de dagor
de o.m. bespreking van de be
groting 1971 en enkele VU-in-
terpeliaties met buskruit . 

Vrijdag 11 juni e.k. ; te 20 u. 
in lokaal Lunapark, Brusselse 
steenweg, eerste hoorzitting 
over gemeentebeleid waar alle 
inwoners vrijuit vragen kun
nen stellen aan een paneel met 
onze 3 gemeenteraadsleden 
Verpaele, De Moor en Depeste-
le. Moderator : provincieraads
lid O. Van Ooteghem. 

HELDERGEM 
KONGRES 

Afdeling Heldergem moet een 
sterke afvaardiging hebben op 
het Kongres van 5 en 6 juni te 
Brussel. Wij dringen er bij al 
onze leden op aan naam en 
adres van de deelnemers op te 
geven aan André Hendrickx, 
Motendries, of aan Alfons De 
Grom, Ouddorp 17, of aan een 
der andere bestuursleden van 
de afdeling. 

MERELBEKE 
VOORLICHTINGSAVOND 

Donderdag 27 mei om 20 uur 
in het Wijnhuis, Hundelgemse 
stwg 286, voorlichtingsavond 
ingericht door de VOS over : 
stoffelijke belangen der oud-
strijders, oud-krijgsgevangenen, 
werkweigeraars en gedepor
teerden. Ter plaatse en terzelf
der tijd worden de formulieren 
gratis door een verantwoorde
lijke ingevuld. Door de uitba
ter van het « Wijnhuis » wordt 
iedereen op een gratis wijn
proeven uitgenodigd. 

SCHOONAARDE 
ZANGFEEST ANTWERPEN 

Wie nog kaar ten wil beko
men moet zich zeer dringend 
wenden tot Herman Van Den 
Abbeele, Losweg 11, Schoon-
aarde. 
COO 

Ons VU-lid Jan Pauwels werd 
verkozen tot lid van de COO. 
Willem Willems, onze voorzit
ter zal als plaatsvervanger fun
geren. 

west-vlaanderen 

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 zo vlug mo
gelijk bij de verantwoorde
lijke voor organisatie : Jaak 
Naessens. 

BRUGGE (stad) 
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 », Wollestr. 42 ; Drank-
huis « Vlissinghe », Blekerstr. 
2, en « Breydelhof », allemaal 
te Brugge. 

BISSEGEM 
BESTUURSVERKIEZING 

Voorzitter : Tijtgat Roger, 
Vredelaan 19, tel. 056/106.19 , 
sekretaris : Charlie Willy, Vre
delaan 51, tel. 056/149.37 ; schat
bewaarder : Crobez Emiel, Heu-
lestraat 217, tel. 056/146.39 ; or
ganisatie : Vandenbroucke Ar
thur, Wevelgemsestg 14 ; pro
paganda : Desimpelaere Dirk, 
Gullegemsestg 258. 

Lokaal : Café Leopold, Sta
tionsstraat, Bissegem. 

MENEN 
VERRASSENDE 
COO-VERKIEZING 

Bij de s temming voor de 
COO voerde onze fraktie een 
zulkdanig verrassend maneu
ver uit dat BSP-er Mahieu ont
slag diende te nemen als raads
lid om in de COO te kunnen 
zetelen. Daarenboven wordt 
ons bestuurslid Stefaan Tac-
coen Ie plaatsvervanger van 
BSP-er Saelens, die nu ver
plicht wordt te zetelen daar 
waar voorzien was dat hij ont
slag zou nemen voor een part i j
genoot. De verrassing bij salon
socialist Boghemans en zijn 
vrienden was algemeen. 

WIJ - 22-5-71 

medegedeeld 

antwerpen 
vos in de historiek 

Door VOS-afdeling Antwer
pen, wordt van 22 mei a.s. tot 
31 mei 1971 een tentoonstelling 
ingericht, onder het motto 
« VOS in de Historiek ». Deze 
tentoonstelling staat onder de 
bescherming van VTB-VAB en 
gaat door in de Hendrik De 
Braeckeleergalerij , Bondsge
bouw VTB, St.-Jacobsmarkt 45 
te Antwerpen. 

Aan deze tentoonstell ing 
würd t medewerking verleend 
door Dr. Guido Provoost, CL 
De Landtsheer, W. Hermans, 
Frans Cornière, J. Van Opstal, 
Het Verbond der Vlaamse Oud-
strijders en het Ijzerbedevaart-
komitee. 

dosfelinstituut 

toekomstbeleid 
milieubeleid 

Het Dosfelinstituut nodigt u 
uit tot het paneelgesprek op 
vrijdag 28 mei 1971 om 20 u u r 
te Sint-Niklaas in het Centrum, 
Grote Markt 40. 
Werken hieraan mee : prof. 

dr. Willems, lid van het kabi
net van minis ter Staatssekre-
taris Vlerick ; ir. De Meule-
meester, sekretaris der « Werk
groep van Industriëlen voor 
Milieuhygiëne >x ; G.M.P. 
Sponselee, bioloog, lid van de 
« Vereniging voor Milieuhygi
ëne », te Middelburg ; Pau l 
Martens, hoofdredakteur «Wij»; 
André Verstraeten, ondervoor
zitter vzw Durme ; dr. Guido 
Rombauts, lid van het Anti-
Progil komitee te Kallo ; Mar
cel Van Buynder, lid jeugdaf
deling Wielewaal ; Wal ter 
Augustijnen, direkteur Dosfel
insti tuut ; Maurits Coppieters, 
volksvertegenwoordiger, voor
zit ter Dosfelinstituut. 

Nelly Maes, gemeenteraads
lid te St-Niklaas leidt de dis-
kussie. 

34e Vlaams nationaal 
zangfeest 
morgen 

Regie : Remi Van Duyn. 
Programmakommissie : Re

mi Van Duyn, Jul iaan Wilmots 
en Mare Liebrecht. 

Rede : Dr. jur. V. Portier, al
gemeen voorzit ter ANZ. 

Orkest : Koperensemble Theo 
Mertens, ins t rumentaal op Eu
ropees- en internationaal ni
veau. 

Bewerkingen en orchestra-
ties : Pe te r Cabus en Jul iaan 
Wilmots. 

Dirigenten : Raf Belmans, 
Willem De Meyer, Hendrik 
Diels, Lode Dieltiens, Armand 
Preud-homme, Ernest Van der 
Eyken, Fernand Van Durme, 
Jul iaan Wilmots. 

Eindteksten : J a n D'Haese en 
Bert Broes met satirische en 
humoristische teksten, die zul
len worden vertolkt door Miei 
Cools. De Vaganten en Toon 
Van der Plaetse. Organist Paul 
Rutger zal instaan voor de mu
zikale leiding. 

Presentat ie : Monique Del-
vaux, tv-presentatrice. 

Treden op : Miei Cools : een 
repertoire dat hij met ta lent en 
enthousiasme zal brengen ; Ma-
rie-Cecile Moerdijk : d i rekteur 
van de Nederlandse Vereniging 
voor de Volkszang ; De Vagan
ten ; De Kornet, Karo enz. 

dr. alfons van de perre 
1872-1972 

Onlangs werd een komtee op
gericht, samengesteld uit Vla
mingen van uiteenlopende le
vensbeschouwelijke overtui
ging, om in 1972 de nagedach
tenis van dr. Alfons Van de 
Pe r re te herdenken, die dan 100 
jaar geleden geboren werd. 

Op initiatief van het komitee, 
dat bestaat uit de heren mr. H. 
Borginon, ir. J. Fierens, prof. 
dr. Th. Luyckx, dr. G. Schmook, 
drs. L. Simons, dr. E. Wille-
kens en mr. Fr. Wildiers, zal 
een monografie over dr. Van 
de Per re worden geschreven 
door prof. dr. Th. Luyckx. Het 
Archief en Museum voor het 
Vlaamse Cultuurleven te Ant
werpen zal een tentoonstelling 
wijden aan dr. Van de Pe r re 
en zijn tijd. Er zal ook een aka-
demische zitting worden geor
ganiseerd. 



KUNNEN kan wol anderen niet kunnen 
2 verdiepingen van elk 88 m2 

BON 
N A A M : ; 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mi j 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 : 

Tel. 03/31.78.20 | Tel. 011/544.42 | Tel. 09/25.19.23 | Tel. 016/337.35 

KUNNEN mei de groleK v m Kwidilell 

ALGEMEEN BOUWBEDRIf KUNNENnv 
ANTWERPEN 1 GENK l CENT i LEUVEN 

Meir 18 Wintersiagsfraat 22 Onderbergen 43 Brusselsestraat 33 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig

den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen

t rum te op te u. 

Handtekening 



brassertjes... 

open. 

lectoren 
Zeven jaar geleden schreef ik mijn eerste ver

haal. Ik noemde het een novelle. Dat was wat over
moedig van me, ik weet het. Later schreef ik dan 
weer verhalen, maar ik noemde die dingen hele
maal geen novellen meer. Net zoals iemand die 
een 2PK voert het niet lang volhoudt over zijn 
auto te spreken. 

Toen mijn novelle nog een novelle was, stopte 
ik ze in de handen van een echte trouwe vriend 
die mij met novelle en al in het fonds van een sim-
patieke uitgeverij zou loodsen. Maar eerst moest 
mijn novelle nog langs de heren lectoren voorbij, 
Dat wil zeggen — bij wijze van vergelijking — 
doorheen een stel onmogelijke sluizen zoals je die 
in de oude Antwerpse haven nog kan vinden. 

De eerste lector die mij las zag er wat in, maar 

het kwam er niet uit zei hij. En wat erger was : 
hij ontwaarde er overal Piet Van Aken in en dat 
vond hij o zo vreselijk jammer, want iemand na-
apen staat niet netjes. Twee weken na dat o zo 
jammer liep ik een boekenzaak binnen, ik kocht 
me een boek van Piet Van Aken, « Het hart en de 
klok » heette het. Ik wou weten waar uitgerekend 
de klepel van de klok van Piet Van Aken hing. Het 
werd mijn eerste kennismaking met de man die 
ik had geplagieerd. 

Ik heb erg geleden onder het verwijt van die 
af schrijverij. Toegegeven dat ik tijdens mijn stu
diën hoofdzakelijk van andermans examenzweet 
profiteerde, maar thans was ik helemaal onschul
dig. Er was zelfs meer : toen ik mijn novelle af 
had, herinnerde ik me plots dat een zekere me
vrouw Chris Yperman een paar jaar eerder een 
novelle had laten eindigen zoals de mijne zopas ge
ëindigd was. Ik dacht : als kritici dat ooit merken, 
ben ik uitgerangeerd, want die vinden in je werk 
bijna altijd iets dat zij al eerder gelezen' hebben, 
zodat ze je als een snotneus naar de bewaarschool 
van de literatuur kunnen zenden. Ik wijzigde dus 
hier en daar wat, ik voegde er 'n paar woorden bij 

die een serieuze vrouw van toen nooit zou durven 
uitspreken hebben. Méér deed ik niet en geen en
kele lector heeft er ooit wat van gemerkt. 

Mijn novelle deed de hele ronde der lectoren en 
werd mij tenslotte beleefd teruggestuurd : wij 
hebben met veel simpatie uw poging doorgelezen, 
maar sorry niet geschikt bevonden voor publicatie. 
En terwijl die ronde der lectoren nog aan de gang 
was, las ik een paar boeken van Hubert Lampo 
en tot mijn ontzetting bemerkte ik dat Lampo en 
ik precies op dezelfde manier onze held lieten te
rugkeren naar iets als een geestelijke thuishaven. 
Ook deze tegenslag hebben de lectoren mij stil
zwijgend vergeven. 

Zoals mislukte coureurs hun fiets aan de haak 
hangen, stopte ik mijn pogingen in de onderste 
lade van mijn kast. Maar mijn mond toch niet 
kunnende houden, ging ik voortaan gedichten 
schrijven. Ach ja, gedichten zijn ongevaarlijk : ze 
worden zelden gekocht en nog minder gelezen. Zo
dat lectoren en critici niet kunnen zeggen : waar 
hebben wij dat al eerder gezien ? 

frans-ios verdoodt 


