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schande van de « welvaartstaat » 
In een drietal sprekende artikelen schetste Tilly Stuckens deze 
week in « De Standaard » de armoede waaronder een groot aan
tal van onze medemensen nog altijd lijden in dit rijke land. « Ar
moede » zo schrijft ze « bedreigt niet alleen de « onproduktieve » 
bejaarde, gehandicapte of zieke, maar ook jongere, gezonde men
sen. Je kan namelijk als ongeschoolde arbeider of kleine bediende 
zo weinig verdienen, dat je er met een gezin niet behoorlijk kan 
van bestaan. Of je kan als kleine zelfstandige de strijd tegen de 
onverbiddellijke konkurrentie der groten verliezen. Of je werkt 
in een bedrijf dat plots zijn poorten sluit... Of je wordt werkloos 
op een gevaarlijke leeftijd : 45, 50 jaar... ». 

Precies aan die problematiek van de minstbedeelden onder ons, 
van de mensen die vaak vergeten aan de rand van deze « wel
vaartmaatschappij » moeten leven, is het a.s. kongres van de 
Volksunie hoofdzakelijk gewijd. Daar zal het ondoelmatig stelsel 
van « sociale zekerheid » dat wij kennen scherp op de korrel wor
den genomen en concrete voorstellen geformuleerd om te komen 
tot een rechtvaardiger welvaartspreiding in Vlaanderen. Wij gin
gen daarover praten met volksvertegenwoordiger Maurits Coppie-
ters en de hh. Augustijnen en Coveliers van de VU-studiedienst 
die nauw bij de voorbereiding van dit bij uitstek sociale kongres 
waren betrokken. Op p. 7 drukken wij vandaag het eerste deel 
van dit gesprek af. 

hel brusselse ((paard van irojeN 
nieuwste uitgave 

Voor een paar maanden hebben wij in deze kolommen gepoogd 
aan te tonen dat het wetsontwerp 868 op de agglomeraties en 
federaties van gemeenten, verre van Vlaams-Brabant te beveili
gen zoals de CVP-tenoren ons wilden doen geloven, het meer dan 
ooit te voren blootstelde aan de voortschrijdende verfransing. 

Toen dan de regering haar lijvig ontwerp terugnam om het te 
vervangen door een ingekorte uitgave, hebben wij een ogenblik 
de hoop gekoesterd dat de aangeklaagde gevaarlijke bepalingen 
m,et betrekking tot Vlaams-Brabant er uit verwijderd zouden 
worden. Helaas, onze hoop is ijdel gebleken. 

Onze bezwaren gingen vooral 
uit naar de samenstelling van 
het komitee dat zou worden in
gesteld met het oog op even
tueel overleg tussen de Brussel
se agglomeratie en de vijf fede
raties van Vlaamse gemeenten 
daarrond, en naar de mogelijke 
uitbreiding van het faciliteiten-
stelsel (dat nu geldt in zes ge
meenten) naar de hoofdplaats 
van de betrokken federaties. 
Bij het oorspronkelijke ont
werp kon nog worden aangeno
men dat de Vlaamse ministers 
zich niet nauwkeurig reken
schap hadden gegeven van de 
rampzalige gevolgen van de 
misstap die zij op het punt 
stonden te begaan. Nu de ge
vaarlijke bepalingen ook in het 
nieuwe samenvattende ont
werp 973 zijn behouden geble
ven, kan niet meer van onacht
zaamheid noch vergetelheid 
worden gesproken. Wat lezen 
wij inderdaad in de « Brusselse 
Post » van 15 mei ? Dat op een 
vraag van het Vlaams Komitee 
voor Brussel minister Tmde-
mans heeft verklaard dat de 
veronderstelling dat de Frans-
taligen de opneming van de 
faciliteitengemeenten in de 
Vlaamse federaties zouden wil
len gebruiken als een paard 
van Troje om ook in de federa
ties faciliteiten te bekomen, op 
een misverstand berustte. Maar 
Op een tweede verzoek van het 
Vlaams Komitee om verduide
lijking is nooit een antwoord 
gekomen... Het blad schrijft 
verder : « Officieus werd noch

tans op andere kabinetten, die 
bij het opstellen van het ont
werp 868 waren betrokken, toe
gegeven dat de interpretaties 
van de h. Vandezande (de ere-
voorzitter van het Verbond van 
Vlaams Overheidspersoneel, die 
de eerste was geweest om 
alarm te slaan) juist was. Maar, 
zo zei men vergoelijkend, de 
gevolgen ervan zouden niet zo 
onrustwekkend zijn !! 

eerste bezwaar 

Hoe dan ook, het aangevoch
ten art. 231 § 2, van het oor
spronkelijke ontwerp is teks
tueel overgenomen in art. 85 
van ontwerp 973. Het luidt als 
volgt : « Voor de Brusselse ag
glomeratie en de randfedera-
ties bestaat het overlegkomitee 
uit : 1° de voorzitter van het 
college van de agglomeratie en 
vier leden van het college, twee 
uit elke taalgroep, aangeduid 
door het college ; 2° twee afge
vaardigden van elk van de fe
deraties, door het college van 
de federaties onder hun leden 
aangeduid ». 

Teoretisch betekent dit, dat 
in het overlegkomitee op zijn 
minst 3 frankofonen zullen zit
ting hebben, vermits algemeen 
is aanvaard dat de voorzitter 
van het Brusselse agglomera
tiecollege altijd een frankofoon 
zal zijn. Maar dit is nog niet 
alles ! Het is algemeen bekend 
dat het FDF bij de agglomera
tieraadsverkiezingen ook Ne

derlandstalige kandidaten zal 
voordragen, daarin vermoede
lijk nagevolgd door BSP en 
P W , zodat het geenszins uitge
sloten is dat ook uit de « Ne
derlandstalige groep » van het 
agglomeratiecollege een of twee 
Vlaamshaters naar het overleg
komitee worden afgevaardigd; 
men mag daarbij niet vergeten 
dat in het agglomeratiecollege, 
dat die vier afgevaardigden 
moet kiezen, steeds een franko-
fone meerderheid zal zijn. 

En dit is nog niet alles ! In 
het nieuwe 973 zijn twee clau
sules van het oude 868 wegge
vallen, vermoedelijk niet om 
principiële redenen, maar en
kel wegens de inkorting. Het 
oude art. 232 luidde : « Het 
overlegkomitee wordt om beur
ten en voor zes maanden voor
gezeten door een afgevaardig
de van de betrokken instellin
gen ». Dit komt, dus hierop neer 
dat het overlegkomitee best 
mogelijk gedurende een paar 
jaar door een frankofoon zal 
worden voorgezeten, met al de 
gevolgen van dien. 

En dan komt er nog dit bij : 
bij art. 233 van het oude ont
werp werd bepaald, dat « het 
sekretariaat van het overlegko
mitee wordt waargenomen door 
de sekretaris van de agglome
ratie ». In het nieuwe ontwerp 
973 is daarvan geen sprake 
meer, vermoedelijk ook wegens 
de inkorting, want een sekre
taris moet er toch zijn, en in
dien men daarbij een andere 
regeling had willen treffen, dan 
zou men dit wel uitdrukkelijk 
gezegd hebben. Bij gebrek aan 
nadere aanwijzing moet dus 
wel aanvaard worden dat het 
sekretariaat zal worden waar
genomen door een frankofone 
Brusselse ambtenaar, die de 
ondergeschikte is van de fran
kofone afgevaardigden van de 
agglomeratie. 

(vervolg op blz. 3) 

Frankrijk is een mooi land 
en de Fransman kan een 
aardige « copain » zijn, maar 
het is toch altijd beter hem 
niet als naaste gebuur te 
hebben. Dat hebben wij, 
Vlamingen, in de loop der 
tijden tot onze schade kun
nen ondervinden. De Ant
werpse VU-fraetie heeft er 
Pompidou terecht aan her
innerd dat er tussen Vlaan
deren en Frankrijk bepaalde 
« banden » bestaan die ons 
niet zo gelukkig maken. Wie 
als Vlaming, die een grein
tje van zijn geschiedenis 
kent, het stadhuis van Kales 
bezoekt balt wel even de 
vuisten in zijn broekzak... 
Inmiddels zal het de Franse 
president na zijn bezoek aan 
Antwerpen wel heel duide
lijk zijn geworden dat er 
wel degelijk twee soorten 
« petits Belges » bestaan. 

Mijnheer Pompidou heeft 
er prijs op gesteld de « vive 

gebroken worden, dat het 
Frans in Europa «verlaagd» 
zou worden tot gelijke on
der de gelijken. 

Het is een onhebbelijke 
gewoonte van de Fransen 
altijd en overal de eerste 
viool te willen spelen en hun 
waarden aan andei'en op te 
dringen. Zullen zij dan nooit 
beseffen dat een hechte Eu
ropese federatie maar moge
lijk is tussen gelijke part
ners, en niet tussen eerste
en tweederangslanden met 
eerste- en tweederangstalen? 

Wij, Vlamingen, kunnen 
niet aanvaarden dat het 
Frans de « eerste werktaal » 
van Europa zou moeten zijn. 
De talen van de Europese 
partners moeten op voet van 
gelijkheid worden gesteld, 
ook al wordt de ene taal 
meer gesproken dan de an
dere. De « Amerikaanse ar
gumenten » van de h. Pom
pidou zijn r<»iduit kinder-

doucement, 
m. pompidou 

la France » krijsende Brus
selaars gerust te stellen : 
Frankrijk zal Brussel als 
Europese hoofdstad niet be
twisten. En hij heeft heel 
frankofoon België gelukkig 
gemaakt met zijn verklaring 
dat het Frans de eerste Eu
ropese werktaal moet blij
ven. 

Wij weten niet wat hij ter
zake ultra-konfidentieel met 
de Engelse premier Heath 
voordien, en met eerste-mi-
nister Eyskens tijdens zijn 
Belgisch bezoek heeft bedis
seld, maar wij kennen nu al
vast de Franse bedoelingen. 
En die bedoelingen zijn de
zelfde die de Franse cultuur
politiek altijd hebben ge
kenmerkt : het zijn impe
rialistische bedoelingen. 
Want wie zal aannemen dat 
de Fransen ten strijde trek
ken tegen het Engels uit de 
oprechte vrees dat hun taal 
en cultuur weldra tot de on
dergang zouden gedoemd 
zijn. Er is hooguit de vrees 
bij dat hun hegemonie zal 

achtig : alsof Europa maar 
een eigen gezicht kan heb
ben dank zij de Franse taal! 
Wij willen geen herhaling 
van het voor ons volk zo ne
faste Belgische experiment 
op het Europese vlak, nog 
vanuit een « hoofdstad » die 
nooit haar rol heeft begre
pen in dit drietalige land. 
Hoe zou het pretentieuze 
Brussel met zijn fransgezin-
de, imperialistische bour
geois die rol behoorlijk kun
nen spelen in het veeltalige 
Europa ? 

Een Europa met het Frans 
als voertaal en als hoofdstad 
het fransdolle, Vlaamshaten-
de Brussel ? Wij bedanken 
er voor ! Straks zal de rege
ring, en niet enkel minister 
Harmei, aan de senatoren 
mogen vertellen wat zij 
denkt van Pompidou's taal
strijdverklaringen. H e e l 
Vlaanderen kijkt biezonder 
benieuwd toe. 

paul martens 
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wii en gij 
jan soldaat in 
lüdenscheid 

In de oude Flag-kazerne die 
nu het home is van het 6de Ba
taljon TTr en genaamd de 
• Leie » zijn ongeveer 400 mi
litairen gekazerneerd. 

Onze minister van Landsver
dediging is zo bezorgd om zijn 
soldaten dat zij hun kamers 
moeten delen met kakkerlak
ken, spinnen, mieren en aller
lei klem gespuis dat het leven 
zuur maakt ! Onze keuken en 
refter krioelt ervan en soms 
durf ik haast met te eten wan
neer één of ander ondier tussen 
de sla haar ochtendgymnastiek 
doet. 

In het hurgerleven wordt een 
WC verzorgd tot ze kraaknet 
is. In het leger bestaat zoiets 
niet, want het buizengenestel 
van de hoger gelegen WC's is 
alles behalve goed gedicht. 
Daardoor druipt het langs alle 
kanten en wanneer de ramen 
niet dagelijks zouden geopend 
zijn, moesten we leven mei een 
gasmasker maar het blijft stin
ken. De muren zijn heel deco
ratief voorzien van afdruipen
de uitwerpselen van mijn ka
meraden... 

De kamers zien er geen snars 
heter uit ! Ze zijn ooit eens 
8 beklad » met roze verf, maar 
mooie, minder mooie en zelfs 
vieze plakken zijn veelvuldig 
aangebracht. Dit zijn dan onze 
gezellige livings. De waszalen 
komen op hetzelfde neer : 7 
wastafels op 12 zijn in gebruik. 
slechts 3 voorzien van lopend 
water, en dat voor 25 man l De 
staat der muren en buizen is 
identiek aan deze van de WCs. 
In de douche (1 per verdiep, 
voor 25 man) slechts koud wa
ter. Wanneer het venster ge
sloten blijft is de stank walge
lijk en wanneer ze open is, is 
het te koud. Dan moet je ook 
nog opletten dat je niet staat 
te douchen onder één of ander 

lek in de afvoerleiding van de 
hogergelegen WC... 

Onlangs werd het personeel 
voor wacht en picket herleid 
tot 20 man. In de 6de TTr ech
ter tot 32 man. Een 30-tal 
wachtbeurteri voor een dienst-
termijn is allesbehalve veel bij 
ons. Opstaan werd nu vastge
steld op 6.15 u. Reeds 15 min. 
winst, maar dan ! Tussen 6.15 u. 
en 7 u moet je : crossen (ong. 

10 min.) wassen en scheren, 
schoenen poetsen, bed opmaken 
en ontbijten om dan karwei te 
doen. Menigmaal vraag ik mij 
af hoe ik het heb klaargespeeld. 

Ik weet niet of U reeds ge
hoord heeft van VVDM 
(Vlaamse Vereniging der 
Dienstplichtige Militairen). De 
VZW heeit tot doel de dienst-
termijn aangenamer te maken 
en een band tussen de militaire 
overheid en de soldaten tot 
.'itand te brengen. Mooi zo, maar 
als een chef te weten komt dat 
je lid bent. dan kan je voor het 
min.'ste 10, 20 en meer dagen 
kwartierarrest oplopen ! 

E.L.V. te Boechout 

een nationaal 
fietspadennet 

Aansluitend bij de actie voor 
groen en tegen de luchtbezoe-
deling is het goed het fietstoe-
risme aan te moedigen. Hiertoe 
dient men echter over een « na
tionaal fietspadennet » te be
schikken, zo ver mogelijk ver
wijderd van de autowegen en 
de uitlaatgassen. 

Het fietspadennet moet onaf
hankelijk zijn van de autowe
gen, uit oogpunt veiligheid, 
hierbij denkend aan de jeugd 
op weg naar school, en aan die
genen die per fiets naar het 
werk gaan ; de nodige kunst
werken zijn te voorzien om ge-
vaarljke kruisingen te vermij
den. 

De opdracht voor het aanleg
gen van een nationaal plan van 
exclusieve fietspaden, dient 
toevertrouwd te worden aan 
het ministerie van Vlaamse 
Kuituur, daar het ministerie 

van Verkeer enkel belang 
schijnt te stellen in autowegen. 

Wij stellen immers vast dat 
men, bij het aanleggen van 
nieuwe autowegen (soms) één 
fietspad voorziet op veilige af
stand (?) d.w.z. 5 m, en waar 
de lucht evenveel verpest is 
als onmiddellijk naast de weg, 
dit met het doel, bij een toe
komstige wegverbreding het 
fietspad op te offeren, daar de
ze veilige afstand toevallig 
overeenstemt met een supple
mentair rijvak. 

Het internationale fietspad 
van Bergen-op-Boom naar Bok-
rijk, loopt meestal over sekun-
daire wegen, die openstaan 
voor voor het autoverkeer ; en 
hoe bereikt men uit het zuiden 
van Antwerpen bv. dit fiets
pad op een veilige manier met 
de fiets ? 

Praktisch zou de volgende 
maatregel onverwijld moeten 
genomen worden : Ie. Het ver
harden van de nog bestaande 
Vlaamse veldwegels ; 2e. Som
mige landbouwers beletten de 
veldwegels onbruikbaar te ma
ken, door deze om te ploegen. 
3e. Een einde stellen aan het 
afschaffen van veldwegels hi] 
verkavelingen : 4. Landelijke 
wegen, niet noodzakelijk voor 
autoverkeer, voorbehouden 
voor fietsers : 5e. Overgaan tot 
nodige onteigeningen volgens 
het plan van aanleg van een 
nationaal fietspadennet ; 6e. 
Het aanbrengen van de fietspa
den op kaart, en het propa
geren van het fietstoerisme. 

Ik hen overtuigd, dat één on
zer VU-mandatarissen de nood
zakelijkheid van een autonoom 
fietswegennet in een autonoom 
Vlaanderen zal inzien, en de 
nodige wetsvoorstellen in dit 
verband zal indienen. 

D.L te Wilrijk. 

profetie 

Van Louis Réau verscheen 
onlangs een studie : « Het Fran
se Europa in de Eeuw der Ver
lichting .» 

Over Vlaanderen deelt hij de 
droevige uitlatingen mee van 
de Engelsman Shaw, die ons 

land in 1785 gezocht : « Binnen 
een eeuw zal men in deze pro
vinciën nog slechts Frans spre
ken en het Vlaams zal alleen 
in Holland behouden blijven ». 

Deze mening is ook de Go-
nicourt toegedaan na een reis 
door de Oostenrijkse Nederlan
den : « 't Lijkt wel dat het 
Frans op weg is om de enige 
landstaal te worden ». 

Eerlijkheidshalve voegt Louis 
Réau echter bij deze beschou
wingen dat de geschiedenis der 
volgende eeuwen deze twee 
profeten heeft gelogenstraft. 
Het Vlaams, door de koorts van 
het nationalisme geprikkeld, is 
zichzelf op tijd weer meester 
geworden, het is thans levendi
ger dan ooit te voren. Maar 
men mag zeggen dat het goed 
afgekomen is. 

Mijn kommentaar : mocht dit 
ook voor Brussel waar zijn ! 

H.V. te Brussel 

p.vf. segers meest 
onsociale en anti-vlaamse 
minister 

Hij dekt, hierbij steunende 
op de domaniale wet van 2 juli 
1969 (op zichzelf niet zo slecht, 
maar een zeer gevaarlijke ka
derwet), o.a. volgende anti-
Vlaamse en onsociale verwe
zenlijkingen : 

Bouw te Peutie van 7 troe
penlogementen, waar een dui
zendtal Walen zullen terecht
komen (wat zoiets zal beteke
nen in een rustige Vlaamse ge
meente met ongeveer 2000 in
woners weten alle Vlaamse 
gemeenten rond Brussel, die nu 
reeds zoveel last hebhen met 
het FDF !) 

Bouw in Rocourt van een ge
centraliseerd onderhoudscom.-
plex voor voertuigen, waar la
ter het legerarsenaal van Et
terheek zal gehuisvest worden. 
Dit brengt de verplaatsing mee 
van een 440-tal personeelsleden 
waaronder ongeveer de helf 
Vlamingen ! Zelfs volksverte
genwoordiger Cudell heeft te
gen deze gezinsverhuizing ge
protesteerd en terecht, want de 

plannenuitvoerder Segers zal 
op deze wijze het geleur met 
Vlaamse mensen, dat jaren ge
leden vanuit de streek van le
per naar het Brusselse werd in
gezet, herhalen. 

Tenslotte zou men hegin juli 
e.k. (wat een misplaatste guU 
densporenviering !) de eerste 
steen leggen op de grens van 
Evere - Sint-Stevens-Woluwe 
voor reusachtige kantoren, 
waar de diensten van de Dail-
lykazerne. van de Etterheekse 
kazernes en van het ziekenhuis 
van Eisene moeten terechtko
men. 

Dit laatste wordt het meest 
onsociale en het meest gevaar
lijk anti-Vlaamse plan, waar' 
aan zelfs geen Waalse minister 
ooit zou durven denken. 

Onsociaal omdat het de ver
huizing en/of de verplaatsing 
zonder passend gemeenschap
pelijk vervoer meebrengt voor 
bijna 5000 personeelsleden. In 
de veronderstelling dat zulks 
op de spitsuren dagelijks voor 
slechts 1500 ervan een verplaat
sing met tram of bus naar de 
centrale stations meebrengt, 
dan kan de nu reeds overbe
laste Brusselse trammaatschap
pij er zeker geen oplossing vooT 
vinden. 

Anti-Vlaams omdat, ingevol
ge deze moeilijke verplaatsin
gen, een groot deel van de on
geveer 2500 Waalse personeels
leden zich in de omgeving zal 
willen vestigen. Het FDF zal 
dan ook spoedig in de gemeen
te Sint-Stevens-Woluwe hon
derden nieuwe aanhangers ont
dekken dank zij minister Se
gers. 

Wat mij teleurstelt is dat zo
min de vakverenigingen als on
ze Vlaamse politieke vertegen
woordigers minister Segers 
hebben aangevallen en dat ze 
hem zo rustig laten betijen. 

G.P. te Eisene 

De redaktie draagt seen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkort ing 
voor. Over de lezersbrleven 
wordt geen brief wissel r ge
voerd. 

DE IDEALE COMBINATIE 
UW WIJ-NUMMER EN 

DE FABRIEKSPRIJZEN VAN 

SUCCES KLEDING MEYERS 
20% KORTING 

direct uitbetaald.., 
INDERDAAD, beste WIJ-leier, U geeft bijgaande BON af aan onze kassa of aan 
Uw verkoper en U krijgt onmiddellijk en volledig gratis onze S grootaankoperskaart 
in de plaats, en dan dan begint de pret I i ! 
U hebt recht op 2 0 % korting op alle officieel getekende prijzen boven de 1.000 fr. 
en 10% korting op alle prijzen beneden de 1.000 fr reklameaanbiedingen en maat
werk uitgezonderd 
En dan de keus van een der grootste kledingszaken in Vlaanderen, meer dan I.OOOm' 
winkelruimte met geweld:ge afdelingen Damesmantels — tailleurs en kleedjes, rok
ken, bloezen en tunieken, broekpakken en zelfs handtassen, een volledige verdie
ping speciaal voor uw kinderen — iongens en meisjes, de keus kommuniekostuums, 
en de meisjesmantels, en voor de Heren, duizenden kostumen, sportvesfons en broo-

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

BAAN 1 bis 

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

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

Plaats • 
Duidelijk invullen en afgeven aan uw verkoper ! 

IONIEL 
SUCCES KLEDING MEYERS 

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

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

Veel meer dan de Walen zijn de Brusselaars 
sinds 1830 de verwende kinderen geweest van 
het Belgische koninkrijk. Steeds opnieuw heeft 
deze staat zich gedwongen gevoeld hen nieuwe 
geschenken aan te bieden, omdat de Brusselaars 
in 1830 een goedkope omwenteling met heel wat 
geluk tot een goed einde konden brengen... 

Degenen die uit hun handen de macht kregen 
in de nieuwe staat konden hen klaarblijkelijk 
niets weigeren. 

Het is sindsdien nooit anders geweest. 
Bestond er al eens de mogelijkheid dat ze hun 

zin niet zouden krijgen, dan weerklonken wre
kende Brabangonnes of Marseillaises, samen met 
de holle dreiging 1830 eens te herhalen... 

Hun potsierlijke aanstellerij was telkens af
doend genoeg om de gevestigde machten en de 
regeringen door de knieën te doen gaan. 

Wat zich thans te Brussel afspeelt is niets an
ders dan een herhaling van het meer dan een 
eeuw oude scenario. 

Zeker de heer Simonet is er deze keer eens 
niet bij. De man is thans echter opnieuw zeker 
van gedurende zes jaar burgemeester te zijn, 
zodat hij nu de blik richt op de ministerporte
feuille. En die krijgen de FDF-ers en hun bond
genoten voorlopig nog niet. 

Niet zo gauw echter was de wil van het frans
dol bondgenootschap FDF-PW bekend om in 
de agglomeratie hoofdstad-Brussel het schepen
college in handen te nemen of de regering wij
zigde haar plannen : in de grote agglomeraties 
zullen de colleges niet meer meerderheid tegen 
minderheid gevormd worden, doch evenredig ! 

Men kan daaraan de beginselvastheid meten 
van de twee regerende partijen. Ze gooien alle 
principes overboord wanneer het er op aan komt 
al is het maar om een deel van de machtsposten 
in handen te krijgen. 

Op zulke ogenblikken verwaarlozen zij in pa
niek hun dekking, hoort men de holheid van hun 
woordenkramerij en ziet men scherp door hun 
schijndeftigheid heen. 

En nochtans, hoe kwetsbaar is Brussel ! 
Verliest het zijn karakter als hoofdstad of gaat 

men maar eens ernstig decentraliseren — in 
plaats van ondanks alle gepraat maar steeds ver
der centraliseren — dan verliest het Brussels 
kieken zijn pluimen. 

Bij een afdoende decentralisatie zou het za-
kencijfer van de handelaars sterk dalen, de flat-
verhuurders zouden lagere huurprijzen krijgen, 
kortom de krisis zou vlug intreden. Het is dui
delijk dat Vlaanderen Brussel nog nooit iets 
heeft in de weg gelegd want dan zou duidelijk 
blijken dat Brussel niet zonder de Vlamingen 
kan. 

Overigens is het fout te menen dat de pende
laars en de inwijking van de kleine Vlaamse 
man te Brussel, Brussel Vlaams kan houden. Al
leen intellektueel of ekonomisch sterke Vlamin
gen kunnen in het huidig stadium zonder dege
lijke politieke strukturen — de verfransing 

En die strukturen geeft de regering Eyskens 

ons zeker niet. Integendeel de zwakls» bescher-
mingsmaatregelen die er thans bestaan worden 
nog afgebouwd door de voorgenomen invoer van 
de « vrijheid van het gezinshoofd » en door het 
feit dat een schuldige regering haast elke be
staande taalwet, zo genoemd in en na 1963, 
schaamteloos laat saboteren. 

De huidige regering, de slechtste van de jong
ste jaren op Vlaams gebied, ondergaat willoos 
en besluiteloos de Brusselse afdreiging als een 
ander geitje, gehypnotiseerd door een andere 
boa. De splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel in een Vlaams kiesarrondissement Halle-
Vilvoorde en een tweetalig Hoofdstad-Brussel 
durft ze niet eens doorzetten. 

De taalregisters te Brussel weigert ze onder 
het goedkoop voorwendsel dat er niet veel Vla
mingen zouden zijn. De werkelijke decentraliza-
tie, ook van de ministers, durft ze niet eens on
der ogen nemen ondanks het voorbeeld van 
Nederland of van Engeland, waar zich dan nog 
geen taaivraagstuk stelt. Wacht ze werkelijk tot 
de golf van misprijzen voor Brussel die in 
Vlaanderen met de dag groeit haar zal wegspwe-
len ? 

Een beter lot verdient ze waarachtig niet want 
zoals de regering zich thans gedraagt is ze geen 
tegenspeler van het FDF-PW-bondgenootschap, 
doch is ze er de karakterloze gangmaker van en 
de suffe handlanger. 
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kaderdag regionale pers 

Op zaterdag 19 juni a.s. zal te Brussel een kaderdag 
plaats vinden voor de verantwoordelijken (opstel en uit
voering) van de regionale pers. 
Behandeld worden : 

— technische mogelijkheden (off-set, stencil en druk
werk) ; 

— samenwerkingsmogelijkheden tussen regionale en 
plaatselijke pers op materieel, redactioneel en finan
cieel vlak. 

Animatie : 
— J. Somers, gemeenteraadslid, verantwoordelijke orga

nisatie Mechelen ; 
— T. Van Overstraeten, algemeen directeur ; 
— Staf Dosfelinstituut. 
Hou zaterdag 19 juni vrij ! 
Nadere bijzonderheden volgen. 

MERCI, ZEI POMPIDOU 

Bij het bezoek van de Franse president aan Antwerpen 
zouden de genneenteraadsleden aan hem voorgesteld v/or
den. Voor onze 8 man sterke VU-fraktie was dit een ge
droomde gelegenheid om monsieur Pompidou een ver
zoekschrift betreffende Frans-Viaanderen in de pollen te 
stoppen, taak waarvan Staf De Lie zich gewetensvol kweet. 
Ziehier dan de tekst : 
« Ter gelegenheid van uw bezoek aan Antwerpen, hoofd
stad van Vlaanderen en belangrijk handels- en cultuurcen
trum, hebben wi j de eer u te herinneren, mijnheer de pre
sident, aan de verbondenheid van het Vlaamse volk in 
België met dit van Frans Vlaanderen. Gelet op de in uw 
land gewenste regionalisatie verzoeken wi j u de vrije 
ontplooiing van het culturele en sociale leven van het 
Vlaamse volk in uw land te wil len vrijwaren ». 

cvp-woord breuk 

De arrondissementsraad van de Volksunie-Antwerpen heeft met 
verbazing kennis genomen van de verklaringen door CVP-schepen 
POSSON afgelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
over de luchthaven van Deurne. 

De VU-arrondissementsraad-Antwerpen stelt vast dat de Ant
werpse CVP tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
1970 uitdrukkelijk het behoud en de uitbouw van de luchthaven 
van Deurne als progTammapunt prokiameerde. — Dit standpunt 
wordt nu blijkbaar zonder meer verloochend. 

De VU-arrondissementsraad-Antwerpen betreurt dat de CVP 
het eensgezinde Antwerpse front verbroken heeft en bevestigrt 
haar steun aan de aktie voor de luchthaven van Deurne, gevoerd 
door ruime Antwerpse kringeio. 

het Brusselse << paard van troje » nieuwste uitgave 

(vervolg van blz. 1) 
Aan de hand van wat vooraf

gaat moeten wij wel tot de ge
volgtrekking komen dat aan de 
Brusselse frankofonen in het 
overlegkomitee een grote plaats 
wordt ingeruimd, waarvan zij 
dankbaar gebruik zullen ma
ken om er een aanvalspositie 
van te maken zoals zij dit in de 
6 randgemeenten hebben ge
daan. Zijn de Vlaamse minis
ters de les van Hertoginnedal 
dan reeds vergeten ? 

tweede bezwaar 

In vorige bijdragen hadden 
wij, aan de hand van een arti
kel van de h. Vandezande be
toogd dat de frankofonen van 
de faciliteitengemeenten hun 
faciliteiten zouden doortrekken 
tot in de hoofdplaats van de 
federatie waartoe hun gemeen
te zal behoren. Minister Tinde-
mans heeft dit tegengesproken 
met de bewering dat het enkel 
ging om loketfaciliteiten, die 
niet zullen worden uitgebreid 
tot de federaties. Maar deze 
losse bewering van een minis
ter, die niet in een wettekst is 
verwoord, en dus door de vol
gende minister kan worden te
gengesproken, kan ons niet ge
rust stellen. We hebben trou
wens niet lang moeten wachten 

om gelijk te krijgen. In het 
nieuwe ontwerp 973 is een lang 
artikel 93 gewijd aan de be
trekkingen tussen de indivi
duen en de federaties. Daarin 
wordt in hoofdzaak bepaald dat 
« de aanvragen, reklamaties of 
verzoekschriften... worden in
gediend bij de burgemeester 
van de woonplaats of bij de 
burgemeester van de gemeente 
waar de hoofdzetel van de fe
deratie is gevestigd. De burge
meester maakt ze over aan het 
college van de federatie ». 

En verder ook nog : « De ak
ten, getuigschriften, machtigin
gen, vergunningen, formulieren 
en alle bescheiden die door de 
diensten van de federatie wor
den opgesteld, worden aan de 
belanghebbenden afgegeven 
door de burgemeester van de 
gemeente van de federatie 
waar zij hun woonplaats heb
ben, of door de burgemeester 
van de gemeente waar de 
hoofdzetel van de federatie ge
legen is. De diensten van de 
federatie zenden zonder ver
wijl de akten enz. aan de be
voegde burgemeester ». 

Hier is slechts één interpre
tatie mogelijk : de frankofoon 
van Wemmei, bij voorbeeld, 
geeft zijn verzoekschrift af aan 
de burgemeester van Wemmei, 
in het Frans natuurlijk. Moet 
de burgemeester het vertalen, 
of zullen de diensten van de fe
deratie dit doen ? Zal het in 
het Frans behandeld worden 
in het overlegkomitee ? Of in 

het Nederlands ? Ook als het 
voorzitterschap waargenomen 
wordt door een frankofoon ? 
Dit laatste is natuurlijk on
denkbaar, daarvoor kennen we 
onze Franse pappenheimers te 
goed. Maar die frankofoon te 
Wemmei heeft recht op een 
Frans antwoord (of akte, ge
tuigschrift... enz.). Moeten de 
diensten van het overlegkomi
tee dan tweetalig zijn ? Men 
kan er zeker van zijn dat al de 
frankofonen van de zes facili
teitengemeenten op hun achter
ste poten zullen gaan slaan om 
door het overlegkomitee m het 
Frans bediend en behandeld te 
worden, en dat zij daarbij zui
len gerugsteund worden door 
geheel het frankofone bestuur 
van de Brusselse agglomeratie. 

De gepatenteerde goedpra
ters en zooUikkers van de rege
ringspartijen zullen wel weer 
zeggen dat wij overdrijven en 
dat het zo'n vaart niet zal lo
pen, maar onze ervaring van 
tientallen jaren Vlaamse strijd 
te Brussel heeft ons geleerd dat 
de Vlamingen in en ook rond 
de hoofdstad van het ene de
fensief in het andere werden 
gedrongen, en dat de frankofo
nen zodra zij ergens iets heb
ben verworven al dadelijk uit
kijken naar nieuwe verove-
ringsobjekten. Diegenen die 
ook nu weer de nieuwe verdoe
zelde toegevingen willen ver
goelijken zijn dezelfden die er 
niet in geslaagd zijn de Vlaam
se gemeenten die hun partijen 

besturen, gaaf te houden, om
dat zij de verfansers niet met 
al de nodige energie zijn tege-
moetgetreden. Het zijn niet al
lemaal Soensen ! Hebben wij 
dezer dagen niet in « Le Soir» 
kunnen lezen dat te Grimber
gen de Volkspartij van de h. 
Verbaanderd zou verklaard 
hebben bereid te zijn een feite
lijk faciliteitenstelsel in te 
voeren om het tot stand komen 
van een driepartijencollege van 
de Volkspartij met de « Rode 
Leeuwen » en het FDF moge
lijk te maken ? 

En zeggen dat in de rege
ringsgetrouwe kranten alles op 
haren en snaren wordt gezet 
om het nieuwe ontwerp op de 
agglomeraties en federaties van 
gemeenten er zo gauw mogelijk 
door te krijgen, omdat op 1 
september as. de « vrijheid van 
het gezinshoofd » te Brussel 
wordt ingevoerd. Het nieuwe 
ontwerp dat Vlaams-Brabant 
moet beveiligen ! Hoe durven 
ze het zeggen ! Het enige mid 
del om Vlaams-Brabant veilig 
te stellen bestaat er in de faci
liteiten in de randgemeenten af 
te schaffen en bij de wet te 
doen bepalen dat de voertaal in 
het overlegcollege uitsluitend 
Nederlands mag zijn. De ele
mentaire beleefdheid gebiedt 
immers dat het officieel twee
talige Brussel, waar het er op 
aankomt te onderhandelen met 
de vijf Vlaamse federaties, ver
tegenwoordigers afvaardigt die 
de meerderheid van hun ge

sprekspartners in hun taal kun
nen te woord staan. 

Tot besluit nog dit : is het 
niet bevreemdend en veront
rustend tegelijkertijd, dat de 
opiniemakers in de regerings
gezinde bladen, de vérstrek
kende noodlottige ontwikke
lingsmogelijkheden van het 
ontwerp op de federaties van 
gemeenten niet schijnen te 
zien of althans gewoon dood
zwijgen ? Menen zij werkelijk 
dat alles dik in orde is, en dat 
de frankofonen van de hun ge
boden kansen geen gebruik zul
len maken ? Zien zij dan niet 
in dat de « gordel van sm.a-
ragd » waarin zij de Brusselse 
veroveringsdrang menen te 
Isunnen opvangen, in zich zelf 
reeds de kiemen draagt waar
van de ontwikkeling een ver
dere frankofone opmars in 
Vlaams-Brabant moet mogelijk 
maken ? 

Op al deze vragen zal het ant
woord wel uitblijven, en als het 
ogenblik zal gekomen zijn zul
len al de fiere Sicambers van 
de CVP en de BSP, die het voor 
de radio en de TV zo goed kun
nen zeggen, stom en gelaten 
een ontwerp goedstemmen dat 
de frankofone prijs moet zijn 
voor het bekomen van de «vrij
heid van het Brusselse gezins
hoofd », maar dat in zich zelf 
een zware hipoteek draagt, en 
in feite en op lange termijn 
nog meer koren op de franko
fone molen zal zijn. 

mvdb 
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brussels 

airways 
Het stond deze week in de 

kranten te lezen : de NV 
« Brussels Airways » is voor 
90 procent over "e "'aan in 
Franse handen. Deze maat
schappij startte vier jaar sre-
leden te Brussel met fiTO*e 
middelen en een prestigieu-
se luchtvloot (3 dure Jet-
Ranger helikopters en een 
dure iet, een mvstère-20). 
Nu blijft er te Zaventem 
no-r één hel'kortter a<'Mer... 

De privé-luchtvloot van 
« Brussels Airways » — 
waarvoor het « Consortium 
des Parkings » van Charlie 
Depauw de geldmiddelen ke
verde — maakte inrlertüd 
deel uit van de promotie die 
werd gevoerd voor het 
World Trade Center te 
Brussel. Wanneer wij zeg
gen « indertijd » dan hebben 
wij het over de troebele pff-
riode toen ons aller VdB 
nog eerste-minister was van 
Belgenland. Misschien herin
neren somigen onder u nog 
het verwarde incident uit 
die tijd rond de voorgeno
men aankoop (voor het pri-
vé-gebruik van de mmisters) 
van een klein jet-vliegtuig, 
een Mystère-20. Dit ging 
echter niet door, maar de 
fameuze zakenvrienden van 
onze toenmalige eerste-mi
nister stichtten wèl de 
« Brussels Airways ». En zo 
kreeg VdB dan toch « zijn » 
vliegtuig, waarmee hij in 
1969 Eddy Merckx triomfan
telijk te Parijs ging afhalen 
na zijn Ronde van Frank
rijk-zege. 

't kan verkeren 
Zei Bredero. De schandaal

geur die VdB sinds een 
tweetal jaren heeft begeleid 
(hij was toen kandidaat
voorzitter van Sabena o.m. 
om « Brussels Airways » be
ter te kunnen helpen) be
gint nu echter ook in de ba
lansen effect te hebben. 
Charlie Depauw krijgt nu 
niet langer om de maand 
een parkingconcessie kado 
voor 99 jaar en tegen 20 fr. 
de m2. En de reputatie van 
almacht en onschendbaar
heid van Pol VdB heeft 
zelfs — of liever precies — 
bij de meest naiëve business
men een erge deuk gekre
gen. Zijn « vrienden » heb
ben nu de neiging om even 
snel te verdwijnen als ze 
des* îjds gekomen zijn. 

Het is overigens ook niet 
langer een geheim dat het 

« World Trade Center » de 
wind lang niet in de zeilen 
heeft. Volgens recente cij
fers uit « Fortune » vlot de 
verkoop van dergelijke za-
kenpanden ook in de VS 
helemaal niet. Ook daar had 
het WTC een reputatie van 
politieke bindingen. Nu de 
markt volledig is gekeerd, 
zijn die proiekten de meest 
kwetsbare. Het zou ons dan 
ook verbazen als de v iT 
eifeltorens bij het Brussels 
Noordstat'on er zouden ko
men en nog meer als ze er 
zoiid<»n komen binnen de 
bedono^en termijn. Want 
kantoorruimte « te huur » 
of « te koop » is thans overal 
beschikbaar, per vierkante 
kilometer ! 

Algemeen 

VMms 

Gohgres 

Brussel 13^1971 

Het « Algemeen Vlaams 
Congres » van de cultuurve-
reniginsen gaat door op zon
dag 13 juni a.s. in het Brus
selse paleis voor Schone 
Runsten. In de voormiddag 
(vanaf 10 u.) worden sectie
vergaderingen gehouden, 
terwijl 's namiddags te 15 u. 
een plenaire vergadering 
voorzien is waarop VTJB-
rector Gerlo de congresrede 

zal houden. 

furia francese 

Te Brussel zon men zich 
deze week zowaar opnieuw 
in 1920 hebben gewaand. Al 
wat van ver of van dicht 
frankofoon heet te zijn 
kwam in trance bij het be
zoek van de Franse presi
dent. En van wind maken 
heeft de fransdolle fauna te 
Brussel nu eenmaal ver
stand, dat geven wij toe. De 
X Francophonie » en de 
nieuwe « entente cordiale » 
met Engeland waren de on
derwerpen van alle gesprek
ken. Hoeft het gezegd dat de 
tveinige — en o zo door de 
Teiten weerlegde — woorden 
van waardering voor de 

Vlamingen helemaal niets 
betekenden vergeleken bij 
de aanmoedigingen die de 
Frans-hysterische Brusse
laars kregen van de man-
van-hun-hart ? Tussen de 
regels van Fomdidou's toe
spraken kon men immers 
verstaan dat Brussel de 
hoofdstad van Europa mag 
blijven, als het maar franko
foon genoeg is... Van le-tout-
grand-Bruxelles naar le-
t out-grand-Paris ! Allons, 
enfants de la patrie. 

bevoorrechte 
plaats 

De verkoop van kranten, 
tijdschriften en boeken 
wordt in een groot deel van 
het land gecontroleerd (van
uit Brussel) door AMP, zijn
de « Agence et Messageries 
de la presse ». Deze maat
schappij is een filiale van 
de zuiver Franse onderne
ming Hachette-Agence Ha-
vas o.m. ook vroeger het of
ficieus nieuwsagentschap 
(nu is dit AFP). Maar de in
vloed van de Franse rege
ring in — en subsidies aan 
Hachette-Havas — zijn on-
omstootbaar bewezen : Ha-
vas is in de hele wereld 
trouwens het politieke in-
stument van de « Franco
phonie ». 
Nu is het zo dat de rol van 
de grossiers-verdeling bij 
het verspreiden van kranten 
en tijdschriften steeds be
langrijker wordt : alle pu-
blikaties worden immers 
alsmaar dikker en zwaarder. 
Hun aantal is ook geweldig 
gestegen. De gemiddelde be
deling van een krantenkiosk 
bijvoorbeeld omvat tegen
woordig zo'n 900 titels en 
weegt 's morgens al om en 
bij de 250 kg. Het ligt dan 
ook voor de hand dat AMP 
een beslissende — hoewel 
dikwijls stille — invloed 
heeft op de leefbaarheid 
van een aantal initiatieven 
die rechtstreeks onze infor
matie betreffen. Vele landen 
zouden beslist niet dulden 
dat een instelling, waar zul
ke occulte politieke invloed 
kan uitgaan, in handen blijft 
van een buitenlandse maat
schappij waarin een vreem
de mogendheid een kenne
lijke politieke rol speelt. 

AMP bleef deze week in 
haar rol : alle krantenwin
kels in de Brusselse agglo
meratie kregen een prachti
ge kleurenfoto van president 
Pompidou cadeau met het 
vriendelijk verzoek die op 

een bevoorrechte plaats In 
de etalage uit te stallen. Met 
andere woorden, als het erop 
aankomt gaat de officiële 
Franse propaganda vóór de 
pseudo-neutraliteit bij AMP. 

verdelende 
rechtvaar
digheid... 

Ons Kortrijks kamerlid 
Vansteenkiste heeft de mi
nister van Economische Za
ken gevraagd welke het ge
middelde was van de inves
teringen per werkgelegen
heid voor het Vlaamse en 
het Waalse landsgedeelte. 
Hij vroeg ook welke de tota
le gemiddelde rijkssteun was 
voor iedere gecreëerde werk
gelegenheid in Vlaanderen 
en in Wallonië. 

Uit de cijfers in het ant
woord meegedeeld blijkt 
nog maar eens hoezeer deze 
regering het beginsel van 
« priorité a la Wallonië >5 
huldigt. Oordeel zelf, lezer. 
Het gemiddelde van de in
vesteringen per werkgele
genheid (periode van 1 juli 
1968 tot 31 december 1970) 
bedroeg 1.306.000 fr. voor het 
Vlaamse en 1.494.000 fr. voor 
het Waalse landsgedeelte. 
De gemiddelde rijkssteun in 
rechtstreekse toelagen per 
nieuwe werkgelegenheid be
droeg in Vlaanderen amper 
99.000 fr. en in Wallonië niet 
minder dan 218.000 fr. En om 
te weten hoe het terzake 
staat met de onrechtstreekse 
t o e l a g e n (goedkopere 
stroomlevering, infrastruc
tuurwerken e.d.) moeten wij 
nog wachten op het ant
woord van de minister van 
Openbare Werken. Maar in
middels kregen wij toch 
weer de zoveelste aanwij
zing hoe het unitaire vader
land overeind wordt gehou
den op kosten van Pee Vla-
minck. 

luchtreizen 

Rector Vandepitte van de 
Gentse rijksuniversiteit en 
Plancke, de ondervoorzitter 
van de raad van beheer, 
hebben naar hun waarde 
collega's een brief geschre
ven waarin zij hen « met 
nadruk verzoeken aan de 
Sabena steeds de voorkeur 
te geven voor alle luchtrei
zen, ondernomen ter uitvoe

ring van officiële opdrach
ten, met het oog op bijwo
ning van congressen, of 
symposia, enzomeer ». Re
den van dit curieuse ver
zoek : «Het Rijk dat de 
Rijksuniversiteiten en trou
wens ook de vrije universi
teiten geheel of bijna ge
heel financiert is de belang
rijkste aandeelhouder van 
de Sabena. Het is daarom 
van belang voor de schatkist 
en voor de nationale gemeen
schap » aldus Vandepitte en 
Plancke « dat de Sabena de 
voorkeur zou krijgen van 
het vervoer van personen 
en vracht voor rekening van 
of in opdracht of met de in
stemming van de rijksuni
versiteit te Gent a. Wij me
nen dat het nog van veel 
meer belang is voor de nati
onale gemeenschap dat de 
Sabena de (taal)wetten van 
die gemeenschap eens einde-
liik zou gaan naleven en een 
einde zou maken aan de 
brutale frankofone hegemo
nie in haar diensten. Zolang 
dit niet het geval is kan een 
prof. met voldoende Vlaam
se refleks het niet over zijn 
hart krijgen de Sabena « de 
voorkeur te geven voor alle 
luchtreizen ». 

commissariat 
de police 

Onlangs belde een in
woonster van Tervuren op 
een zondagavond naar het 
politiekommissariaat om te 
waarschuwen dat een hijs
kraan in de Paardemarkt-
straat gevaarlijk stond te 
zwiepen. Tot haar niet ge
ringe verbazing kreeg de 
dame aan het andere einde 
van de lijn een snerpende 
vrouwenstem te horen met 
de lakonieke mededeling : 
a lei Ie commissariat de poli
ce de Tervuren, veuillez 
faire votre declaration en 
Francais, car je ne com-
prends pas un senl mot de 
flamand ». Toen de ver
blufte dame daarop vroeg 
om iemand aan de lijn te 
krijgen werd de frankofone 
marianne brutaal en onbe
schoft en ze verbrak de ver
binding. Klacht werd neer
gelegd bij de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht en 
de VU zal in de gemeente
raad aan burgemeester Key-
aerts even vragen hoe het 
in 's hemelsnaam mogelijk 
is dat zo'n frankofoon ser
pent op het politiekommis
sariaat van een eentalig 
Vlaamse gemeente de tele
foon kan bedienen. 

voQruitsirevend 

Asikmenievergis hebben we een paar dagen ge
leden in de kranten kunnen lezen dat ergens in een 
Antwerps park een exhibitionist, na zijn gebruike
lijke vertoning aan een groep schoolkinderen, werd 
opgeleid door de politie. 

Hoe hebben we het nou ? Wie heeft het bevel ge
geven tot dit schandalig repressief optreden, dat 
alle vooruitstrevenden tegen de borst stoot ? Dreigt 
de brutale tussenkomst van de politie niet voor ge
volg te hebben, dat het mensdom het moet stellen 
zonder de resultaten van een uiterst belangrijk 
wetenschappelijk onderzoek ? En werd daar niet 
de prille loopbaan gefnuikt van een schitterend 
vorser-in-spe, een titaan van de geest ? 

Of heeft de man het alleen maar verkeerd aan 
boord gelegd ? 

In deze laatste veronderstelling raden we hem 
aan, de stadsparken voortaan ongemoeid te laten 
en zijn aktiviteiten te verleggen naar de scholen. 
Een flinke ongecensureerde exhibitie in volle klas 
zal hem, zelfs indien hij nog een heel klein beetje 
last heeft met het repressief apparaat van de taboe
maatschappij, alvast de wetenschappelijke roem 
bezorgen waarop hij recht heeft, benevens de waar
dering van hen die zich terecht de meest vooruit
strevenden noemen. 

In een Engelse school werd enkele weken geleden 
door een klasjuf aan haar zestienjarige mannelijke 
leerlingen een voorlichtingsfilmpje-in-kleur ver
toond, dal ondermeer een scène bevatte waarin de 
klasjuf in hoogsteigen persoon demonstreerde dat 
het ook zond.er man in de buurt desnoods nog wel 
kan. De juf werd door een laatdunkende direktie 
uit de school gezet en ze kreeg zelfs even last met 

het gerecht, maar tot haar niet geringe zelfbevredi
ging heeft ze kunnen vaststellen dat een aantal 
kranten het onmiddellijk voor haar opnam en dat 
er warempel een (uiteraard) vooruitstrevend ko-
mitee te harer verdediging werd opgericht. 

Te Frankfurt verdeelde een leraar aan zijn 
twaalfjarige leerlingen een lijst met vrij intieme 
« Vragen en Informatie over de Sexualiteit ». Het 
kostte hem zijn baantje ; hij verdween echter niet 
uit de school zonder aan zijn twaalfjarigen de raad 
gegeven te hebben « laten jullie je plezier niet be
derven door de mannen van de sexuele repressie ». 
En in enkele (weeral) zeer vooruitstrevende week
bladen werd vooral aangeklaagd, dat deze flinke 
wetenschapsman laaghartig « verklikt » werd bij 
zijn schooldirektie. 

Zopas vernemen we dat de heren Julius Mende en 
Georg Dobrowich, allebei uit Oostenrijk, de plegers 
zijn van het boek « Schuelersexualitaet ; ein kri-
tisches Experiment zur Sexualpaedagogik mit In
terviews und Schuelerzeichnungen ». Boeken met 
een dergelijke zwaartillende titel worden door
gaans uitgegeven door gespecializeerde huizen, die 
aan de — doorgaans ook al gespecializeerde — le
zer een hoge prijs moeten rekenen omdat de oplage 
zo klein is. Voor één keer is dat gelukkig niet het 
geval : een Duitse uitgeverij heeft er een bestsel-
lertje van weten te maken dat aan het zacht prijsje 
van acht mark in het bereik valt van nu eens let
terlijk alle vooruitstrevenden. 

De heren Julius Mende en Georg Dobrowich wa
ren tot voor kort leraar aan een katholieke privaat-
school. Wat ze in hun boek neergeschreven en af
gebeeld hebben, is het rezultaat van een (vanzelf
sprekend) vooruitstrevend experiment, waarbij ze 
hun leerlingen van dertien-veertien jaar betrokken. 

Deze leerlingen kregen als opdracht, in een teke
ning uit te drukken wat zij verstonden onder sexua
liteit. En opdat deze tekeningen zich niet louter tot 
het vlak van de stampers en de meeldraden zouden 
beperken, bakenden de heren Mende en Dobrowich 
het terrein wetenschappelijk af door vooraf een 
vragenlijst te laten invullen. « Wat doe je bij het 
onaneren ? ». « Wat zeggen de leraars over de zelf
bevrediging ? ». « Denk je dat veertienjarigen 
reeds met meisjes kunnen slapen ? ». 

De heren Mende en Dobrowich hadden (net als 
de Engelse schooljuf en de Frankfurter leraar) 
vanzelfsprekend verzuimd, de schooldirektie in 
kennis te stellen van hun wetenschappelijke vooV' 
nemens. Over de ouders hoeven we in dit verband 
niet eens te spreken ; iedereen is het er over eens, 
dat de meeste ouders totaal ongeschikt zijn hun 
kinderen in de ware geest op te voeden. Het is dan 
ook maar billijk, dat iedere verantwoordelijkheid 
terzake hen onttrokken wordt. Omdat de heren 
Mende en Dobrowich de vage indruk hadden dat 
niet al hun kollega's op school er even vooruitstre
vende ideeën als zijzelf op nahielden, hadden ze 
m.et kiese aandrang de kinderen verzocht om op de 
keerzijde van hun sexualiteit-tekening gewoon 
maar wat huisjes en treintjes en wolkjes te schil
deren ; mocht per ongeluk een andere leraar dan 
de heren Mende en Dobrowich de klas binnenlo
pen, dan konden de jongens op de brave keerzijde 
voortwerken. 

Men waardere vooral het feit dat de inspannin
gen van de heren Mende en Dobrowich niet alleen 
gericht zijn op een flinke sexuele opvoeding, maar 
dat ze daarenboven niets verwaarlozen om van de 
hun toevertrouwde kinderen eerlijke, openhartige, 
nietsverbergende knapen te maken. Des te erger
lijker is het, dat de schooldirektie deze twee voor
treffelijke vooruitstrevende krachten de laan heeft 
uitgestuurd. 

Scripta manent echter : gelukkig is daar nog het 
boek van deze buitengewone opvoeders. Latere ge
slachten zullen er uit kunnen vernemen, op welke 
wijze verlichte geesten in onze achterlijke tweede 
helft van de twintigste eeuw te werk moesten gaan 
om hun wetenschappelijk materiaal te verzamelen : 
het onttrekkend aan de rampzalige slachtoffertjes 
van de sexuele taboes, aan de onmondige verdruk
ten van de sexuele repressie. 

Zouden jullie niet graag zo'n flinke leraars heb
ben voor jullie kindertjes ? En mocht dat niet het 
geval zijn, bedenk dan toch dat jullie de wetenschap 
niet mogen tegenhouden : uw kinderen zijn de 
vooruitgang gewijd. 

dio genes 
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voiksunie lier vierde 

10-jarig bestaan 
Tijdens een zeer talrijk bijgewoonde akademische zitting werd 

het feit herdacht dat de VU-afdeling Lier 10 jaar geleden als afde
ling officieel erkend werd. 

Na een inleiding door voorzitter Wim Dillen herinnerde F. Van 
der Eist, nationaal voorzitter van de Volksunie, eraan dat Lier 
een voorname rol speelde m de heroïsche periode van de Volks
unie : het was hier dat de verboden amnestiebetoging destijds 
plaats had. Mr. Van der Eist zegde dat de VU tot stand is geko
men in zeer moeilijke ti]dsomstandigheden : de Vlaamse Bewe
ging maakte toen een dodelijke krisis door. In die naoorlogse 
periode werd het onomstootbaar bewijs geleveid dat het Vlaams-
nationalisme en een Vlaams-nationale partij onontbeerlijk zijn 
voor de Vlaamse zaak. Het belangrijkste is nu volgens mr. Van 
der Eist, dat de VU de ideologische strijd heeft gewonnen, de 
str i jd van het Vlaams-nationalisme tegen het Belgisdh staatsna-
tionalisme en tegen de uni taire staat Samen met de Vlaamse 
strijd- en kul tuurverenigingen heeft de Volksunie de Vlaamse 
openbare opinie gewonnen en stri jdbaar gemaakt. 

De resultaten bleven niet uit, zo gmg de VU-voorzitter verder : 
de VU heeft de drie unitaire parti jen en met hen het unitaire 
regime in een diepe krisis gestort. De andere parti jen hebben hun 
programma en hun visie moeten aanpassen, onder druk van de 
VU. Na het feit te hebben benadrukt dat de voorgestelde grond
wetsherziening niet ver genoeg gaat, stelde mr. Van der Eist dat 
een verdwijnen of zelfs maar een verzwakking van de VU voor 
de Vlaamse belangen noodlottig zou zijn. De Volksunie is onmis
baar voor het algemeen Vlaams volksbelang. 

Senator E. Bouwens gaf vervolgens een overzicht van de VU-
geschiedenis te Lier zelf. Het is duidelijk, aldus de senator, dat de 
Vlaams-nationale idee te Lier veel ouder is dan 10 jaar. Bijzondere 
lof had senator Bouwens voor Gust Volkaerts, die in de jaren 50 
provincieraadslid was en voor de eerste VU-voorzitter van Lier : 
Remi Maes, die heel wat deed voor de verspreiding van ons blad. 

Na het succes bij de verkiezingen in 1961 kwam een werkgroep 
Lier tot s tand : 5 gemeenten waren nodig om een eerste voorlo
pige afdeling te stichten. De eerste vergadering ging door op 29 
april 1965 te Lier ; de afdeling was geboren. In 1963 stond Lier als 
afdeling zelfstandig. 

Senator Bouwens bracht dan hulde aan allen die in de loop der 
jaren de afdeling Lier van dienst waren bij het werven van leden 
en abonnementen, bij kolportages, bij huisbezoeken, enz. 

Tevens dankte hij de vele kiezers die steeds weer, en steeds in 
grotere mate hun vertrouwen schonken aan de Volksunie, niet 
alleen te Lier, maar vooral dan in Nijlen en Broechem. Ook Syl-
vam Vergauwen, ons enig gemeenteraadslid m de periode 1964-
1970 betrok hij m zijn hulde. 

Na deze zeer geslaagde akademische zitting, werd de viering 
10 jaar VU-Lier besloten met een eveneens zeer druk bijgewoonde 
receptie. 

f.b. 

« wij » groeit 
Na de welgelukte abon-

nementenslaR rond de 
jaarwisselinff is het aan
tal « Wij «abonnees flink 
gestegen. Dat de afdelin
gen er ditmaal echt hun 
werk hebben van ge
maakt bewijst het feit 
dat er ook na het afslui
ten van de « officiële 
werfkampanje » met de 
regelmaat van een klok 
nieuwe abonnees bleven 
binnenlopen. Als er in 
de komende weken nog 
een 250-tal nieuwe abon
nees bij geworven wor
den, dan kunnen wij met 
een gerust gemoed zeggen 
dat de werfkampanje 1971 

de schitterendste werd 
uit gans de geschiedenis 
van ons weekblad. Als 
elke VU-afdeling volgen
de week nog één enkele 
nieuwe abonnee voor zijn 
rekening neemt dan is 
het doel ruim bereikt en 
dan kunnen wij op ons 
kongres van 5-6 juni a.s. 
de vlag hijsen. Afgespro
ken ? Een abonnement 
op « Wij » vanaf 1 juni 
tot einde 1971 kost slechts 
192 fr., voor 7 maanden 
onafhankelijke Vlaamse 
politieke informatie. 

Het bedrag overschrij
ven op prk 1711.39 («Wij», 
Voldersstraat 71, 1000 
Brussel) en de post 
brengt het blad thuis. Zo 
eenvoudig is het. 

gueri l la voor het leefmi l ieu 
Een groeiend aantal lokale aktiegroepen be

weegt hemel en aarde opdat er eindelijk een 
einde zou komen aan de stelselmatige vernieti
ging van de laatste natuuroazen in Vlaanderen. 
Maar de kultuurbarharen die ons regeren heb
ben een dikke huid en doen maar alsof er nooit 
een natuurbeschermingsjaar was, en alsof geen 
mens zich zorgen maakt om de dag van morgen. 

Vit Merelbeke bereikt ons het bericht dat de 
buldozers hun vermeiend werk zijn begonnen in 
het allerlaatste stukje bos van die gemeente. On
danks een maandenlange kampanje voor het 
behoud van de « Vurtzak » door nagenoeg alle 
representatieve verenigingen, door tal van par
ticulieren en o.m. door de geneesheren, gaat dit 
bos eraan... De CVP-verantwoordelijken voor 
dit schandelijk vernielingswerk (baron-burge
meester Verhaegen, Veneco-voorzitter Geraard 
Van den Daele en minister-boomkapper De Sae-
gher) halen iverkelijk eer van hun zoveelste 
waridaad. En dan maar groene telefoons en zo 
installeren op het ministerieel kabinet, nietwaar 
mijnheer Van Stappen ? Maar als de heren den
ken dat de Merelbeekse natuurliefhebbers nu 
moedeloos bij de pakken zullen gaan neerzitten, 
dan zullen EIJ om te beginnen zondag a.s. bij de 
volksbetoging ingericht door de « Griffoen » 
aardig opkijken. 
De beruchte Gentse « natuurliefhebber » burge
meester Van den Daele kreeg ook uit een andere 
hoek scherpe taal te horen. Het « Gents Aktie-
komitee Leefmilieu » stuurde hem een gepeper
de open brief omdat hij nogal nonchalant de 
vele verzoekschriften naast zich neerlegt waarin 
de Oostakkerse bevolking smeekt om een scherm 
van groen tussen de dorpskern en de walmende 
industrie langs het kanaal Gent-Terneuzen. 

En de Vlaamse Ardennen is men ook al aan 
het kapotmaken. De mooie natuur dreigt er on
herstelbare verminkingen te ondergaan te Kwa-
remont, D'Hoppe, Schorisse... En de elektrische 
centrale te Ruien-Kluisbergen zorgt ervoor dat 
ook daar de vooruitgang merkbaar wordt aan 
de toenemende graad van luchtverontreiniging. 
Het « Groenkomitee Vlaamse Ardennen » eist 
ten minste filters op de schouwen, maar ja, dat 
kost miljoenen zie je... 

Te Torhout in West-Vlaander en trok op He-
melvaartdag een imposante groep VU-jongeren 
naar het paradijselijke domein van Wijnendale 
voor een ludieke bliksemaktie. In een pamflet 
dat aan talrijke automobilisten werd uitgedeeld 
pleitten zij voor de-openstelling van dit domein 
voor het publiek. West-Vlaanderen, de meest 
bosarme provincie van het land telt amper 80 m2 
bos per inwoner en daarvan zijn er slechts 7 m2 
toegankelijk voor het brede publiek. Daarom wil 
VUJO dat meer bestaande bosgebieden als wan
deldomein worden opengesteld en dat onverwijld 
op grootscheepse wijze opnieuw bebost wordt. 

Om nog even bij de VUJO te blijven. Te Ant
werpen trok vorige zaterdag een betogende groep 
door de straten van de drukke binnenstad (zie 
foto) om te pleiten voor méér groen in de metro
pool. De groen-en-zuivere-lucht-mihtanten kre
gen veel bijval van de zaterdaagse wandelaars, 
die de rondgedeelde pamfletten met instemming 
lazen. 

En op een persconferentie te St. Niklaas stelde 
de VU van het arr. St. Niklaas haar concreet 
« Plan voor een groen Waasland » voor. Wie het 
mooi uitgegeven plan wil ontvangen kan het be
stellen op het VU-sekretariaat. Verdurmenstraat, 
6, 2700 St. Niklaas, tegen storting of overschrij
ving van 20 fr. op de prk 6007.95 van J.P Maes, 
zelfde adres. 

de boerenbeloging had wel degelijk zin! 
(ACU). - In alle stilte werd de Europese landbouwgemeenschap 

buiten werking gesteld. De zwevende wisselkoersen brachten een 
dodelijke slag toe aan de integratie van de markten. Alle afspra
ken inzake prijzen en interventies verloren hun betekenis, nadat 
de vaste verhouding tussen de muntpar i te i ten verloren was ge
gaan. Vermits voor een Duitse invoerder van Franse landbouwpro-
dukten de Franse frank plotseling 5 a 6 % goedkoper was, kon hij 
zich voortaan die Franse landbouwprodukten 5 a 6 % goedkoper 
aanschaffen. De Duitse boer kon tegen die konkurrent ie niet op. 

Dezelfde ontwrichting van de afgesproken EEG-landbouwprij-
zen deed zich voor in Nederland. België hield zich op de vlakte 
met een stelsel van dubbele wisselmarkten. 

In die omstandigheden hebben de Zes Landen hun vrijheid her
nomen. Aan hun nationale grenzen passen ze nu heffingen toe, 
waardoor de prijzen van landbouwprodukten worden opgetrokken 
tot een hoger peil. 

dramatisch fiasco 

Momenteel is de Europese ge
meenschappelijke landbouw
mark t dus buiten werking ge
steld. Ze kan slechts opnieuw 
beginnen funktioneren nadat 
de muntpari tei ten van de zes 
landen opnieuw in een vaste 
verhouding tegenover elkaar 
gebracht zijn. Maar de Duitse 
minister van ekonomie en fi
nanciën, dr Schiller, heeft ge
zegd dat de toestand van zwe
vende wisselkoersen, waarin 
we ons nu bevinden, nog we
ken of zelfs maanden kan du
ren ' 

Alleen een naïeve optimist 
kan zich inbeelden dat een zo 
lange ontregeling van de ge
meenschappelijke landbouw
markten zonder blijvende na
delige gevolgen kan zijn. 

De Europese landbouw ligt 
in de koma. Een komateuze 
toestand die zich verlengt leidt 
ofwel tot de dood van de zieke, 
ofwel vertonen sommige orga
nen blijvend letsel waaraan 
niet meer kan verholpen wor
den. 

Dat is de droeve werkelijk
heid. De Europese technokra-
ten en de EEG-politici spannen 
zich niet bovenmatig in om het 
aan de Europese burgers dui
delijk te maken. Maar hun 
struisvogelpolitiek verander t 
niets aan het dramatische fias
co van het EEG-beleid in de 
landbouwsektor. 

gezond verstand 
tegen dillitantisme 

Zó zwak waren die land-
bouwstrukturen, waarvan de 
broosheid en het amateurisme 

al sedert maanden aangevoeld 
was door de rechtstreeks be
trokkenen : de boeren zelf. 

De fameuze agrarische struk-
turen van de EEG hadden geen 
indrukwekkend, eerbiedwaar
dig karakter van solidariteit en 
efficiency. Integendeel : het 
was een kaartenhuisje dat in 
mekaar kon storten van zodra 
er zich op monetair gebied 
kortsluitingen voordeden waar
van alle deskundigen wisten 
dat ze onafwendbaar en perio
diek zouden zijn. Dat hebben 
we in de voorbije weken weer 

eens meegemaakt. Het was niet 
de eerste keer, en het zal de 
laatste niet zijn. 

Deze achtergrond van ama-
reuristische voorlopigheid ont
nam aan de EEG-landbouw-
strukturen van meet af aan 
hun blijvende betekenis Ze 
waren werkelijk té gebrekkig 
en té voorlopig om ze met de 
wapens in de hand en ten kos
te van mensenlevens te verde
digen tegen een Europese boe
renbevolking die, met het ele
mentaire gezond verstand van 
de landelijke mens, gewaar 

werd dat met haar maatschap
pelijk voortbestaan gespeeld 
werd door levensvreemde dilet
tanten en kamergeleerden 

op boeren schiet men, 
op spekulanten niet 

Tegen dit kunstmatige bouw
werk hebben de landbouwers 
zich tijdens hun historische be
toging te Brussel gekeerd m 
wanhoop en radeloosheid, gro
tendeels met vreedzame mid
delen, toevallig ook met een 
wat hardere aanpak 

Elk rechtgeaard :)..'ii wordt 
aangegrepen door een gevoel 
van walg en opstandigheid, als 
hij thans terugdenkt aan het 
bloed dat in de Brusselse stra
ten heeft gevloeid., het bloed 
van betogers die gelijk hadden 
en wier vertrouwen en sociaal-
ekonomische angstgevoelens 
gewettigd waren Waarom zou
den ze zich weerloos en zonder 
protest maatschappelijk laten 
vernietigen door een bureau-
kratische machine waai van nu 
blijkt dat ze op zand gebouwd 
is • 

Europese luchtkastelen die 
inee-^=;torten van als een ^roep 
vastberaden spekulanten de 
mu'-ito'^riteiten op de proef 
stellen, zijn werkelijk niet 
waard dat men ze verdedigt 
met vuurwapens en gr^n^^fit-
werpers. Ach ja spekuiant«a 
manifesteren niet en r''̂  o er-
heid laat niet op hen schieten... 
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de landelijke bediendencentrale 

en het- waterhoofd brussel 

Meer dan 500 ondernemingen hadden in 1967 hun maatschappe
lijke zetel te Brussel of in de Brusselse agglomeratie, zonder er 
een werkelijke bedrijfszetel te hebben. 

Bijna 700 ondernemingen hadden toen een maatschappelijke 
én een bedrijfszetel in de Brusselse agglomeratie. Deze laatste 
stelden 200.000 personeelsleden te werk. 

Dagelijks komen er meer dan 200.000 werknemers naar Brussel 
uit alle streken van Vlaanderen en Wallonië. Uit de pas gepubli
ceerde arbeidsbalansen blijkt duidelijk dat in 1970 dit aantal aan
groeide tot 250.000 arbeidskrachten, zodat van elders uit het land 
steeds meer pendelarbeiders worden aangetrokken. Zeer vele ko
men uit de streken Aalst, Dendermonde, Oudenaarde, Geraards-
bergen en Leuven. 

Volgens het Bureau voor Ekonomische Programmatic zou in de 
periode 1971-1975 méér dan de helft van de nieuwe arbeidsplaat
sen in Brussel te begeven zijn en zou daarentegen de provincie 
Oost-Vlaanderen over een overschot van 116.000 arbeidskrachten 
beschikken, die tot pendelarbeid genoodzaakt zullen worden. 

Volgens het Tiende Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kon-
gres wordt voorzien dat in 1985 zowat 327.000 Vlamingen en 
137.000 Walen in Brussel zullen moeten gaan werken. 

tegen elke iogika 

De dagelijkse pendel van 
"Vlaamse (en Waalse) arbeiders 
en bedienden naar het « water
hoofd Brussel » zal dus nog 
merkelijk toenemen en dit 
vindt ook de Landelijke Be
diendencentrale ( ACV ) al te 
gortig. 

« De wens van bepaalde on
dernemingen om zich, niette
genstaande het tekort aan ar
beidskrachten, toch in Brussel 
te vestigen, terwijl elders in 
het land nog arbeidskrachten 
beschikbaar zijn, druist tegen 
elke Iogika in » aldus LBC-se-
kretaris-generaal Van Rom-
paey deze week op een pers
conferentie te Brussel. « Daar
om dringt een deconcentratie 
van de maatschappelijke, admi
nistratieve en juridische zetels 
naar de voornaamste bedrijfs-
zetels in Vlaanderen en Wal
lonië zich op ». 

Sinds de Waalse volksverte
genwoordiger Phil ippart in N 
1947 zijn wetsvoorstel indiende 
(dat de vennootschappen ertoe 

. verplicht hun maatschappelij-
• ke zetel te vestigen op de plaats 
waar de bedrijfszetel gevestigd 
is) heeft de LBC dit voorstel 
op zijn lange lijdensweg door 
het parlement dan ook met 
veel aandacht gevolgd, en bij 
elke gelegenheid aangedrongen 
op bespoediging van de verdere 
bespreking ervan. In 1952 werd 
het door de Kamer goedge
keurd maar sindsdien is het 
(bijna 20 jaar lang !) in de Se
naat blijven « sluimeren »... 
Van Volksunie-zijde werden 
reeds verscheidene pogingen 
gedaan om een verbeterde ver
sie van dit voorstel zonder ver
der dralen op de agenda van 

de Senaat te krijgen en daar
voor vindt ook de LBC het nu 
echt wel de allerhoogste tijd. 

kwal i te i ten 
en gebreken 

Een verbeterde versie, inder
daad. Want naast zijn onmis
kenbare kwaliteiten (de resul
taten van de ondernemingen 
zouden dan ten minste ten goe
de komen aan het gewest waar 
zij gevestigd zijn en de kloof 
tussen leiding en werknemers 
kan erdoor versmallen) heeft 
het door de Kamer aangenomen 
voorstel ook enkele gebreken. 
Er werden teveel mogeliikhe-
den opengelaten om aan de 
wetgeving te ontsnappen. Zo 
voorziet het voorstel uitslui
tend in de verplaatsing van de 
maatschappelijke zetel, wan
neer er geen eigenlijke bedrijfs
zetel te Brussel gevestigd is. 
Wanneer een onderneming ook 
haar administratieve zetel te 
Brussel heeft (waar ui teraard 
heel wat bedienden tewerkge
steld ziin) mag deze daar blij
ven... En ondernemingen met 
verschillende uitbatingszetels, 
waarvan een te Brusel, mogen 
daar ook hun maatschappelijke 
zetel behouden. Over onderne
mingen met buitenlandse vesti
gingen en over buitenlandse on
dernemingen wordt niet eens 
gesproken. 

Op taalgebied zouden de ge
volgen niettemin biezonder be
langrijk zijn : dokumenten be
stemd voor het personeel in de 
Vlaamse uitbatingszetels moe
ten in het Nederlands worden 
opgesteld terwijl zij tweetalig 
kunnen zijn als de maatschap
pelijke zetel te Brussel blijft. 

Meer Vlaams kaderpersoneel 
zou 'n kans krijgen in de promo-
tiepolitiek van de ondei-nemin-
gen. Het « waterhoofd Brussel» 
zou tot zijn normale afmetingen 
herleid worden. De concentra
tie van de beslissingsmacht te 
Brussel zou erdoor verminde
ren en dit zou meteen ook be
tekenen dat bij beslissingen 
ook meer rekening zal gehou
den worden met de belangen 
van het personeel, van de 
streek en de gemeenschap waar 
de bedriifs^etel is gevestigd. 

vooruit ermee 

De Landeliike Bediendencen
trale acht deze overwegingen 
belangrijk genoeg opdat het 
wetsvoorstel tot aanvulling van 
het eerste artikel van de samen-
geordende wetten op de han
delsvennootschappen (mits de 
nodige aanpassingen) eindelijk 
ter bespreking en ter stemming 
in de Senaat zou voorgebracht 
worden. De voorstellen die door 
andere parlementsleden in 
1966 en 1967 (Posson, Van der 
Eist) werden ingediend kun
nen hierbij in overweging wor
den genomen. Voorstellen 
waarop de LBC bij die gele
genheid de nadruk wil leggen 
zijn : 
•ylr de maatschappelijke zetel 
moet worden gevestigd in de 
gemeente of federatie van ge
meenten, waar de bedriifszetel 
gevestigd is ; daar zal ook de 
Raad van Beheer moeten ver
gaderen ; 
•k ingeval de onderneming over 
verschilende bedrijfszetels ge
spreid is, moet de belangrijkste 
bedrijfszetel deze zijn waar de 
hoofdaktiviteit wordt uitge
oefend of waar het grootste 
personeelsaantal aanwezig is ; 
ie niet alleen de maatschappe
lijke maar ook de administra
tieve diensten moeten bij de 
(voornaamste) bedrijfszetel 
worden gevoegd ; 
ir de administratieve diensten 
van een buitenlandse vestiging 
in Belgié moeten bij de voor
naamste Belgische bedrijfsze
tel gevoegd worden. 
if de zeer kleine ondernemin
gen zouden buiten het toepas
singsgebied van deze wet kun
nen vallen ; 
if de wet op het gebruik der 
talen i.c. het Nederlands in de 
ondernemingen in de Vlaamse 
gewesten moet nauwgezet toe
gepast worden ; hiertoe moeten 
de bestaande controleorganen 
geaktiveerd worden : 
if de overheidssteun aan de on
dernemingen moet ui teraard 
met de beschikkingen van deze 
wet rekening houden. 

Een nevenaspekt of een ge
volg van de toepassing van de
ze wet zal voorzeker zijn dat 
de overheid en de parastatale 
diensten, alhoewel de wet niet 
op hen van toepassing is, in de 
mate van het mogelijke ook 
aan een grotere decentralisatie 
zullen denken en moeten mee
werken. 

Rest ons alleen nog de vraag 
wanneer de meerderheidspart i j 
en (CVP en BSP) er eindelijk 
eens werk zullen van gaan ma
ken. Of is 20 jaar getreuzel nog 
niet genoeg ? 

Het Bureau voor Ekonoviische Programmaüe berekende 
de tewerkstellingsvooruitzichten tijdens de periode van 
het Derde Plan (1970-1975). Hieruit blijkt dat in die pe
riode méér dan de helft van de nieuwe arbeidsplaatsen, 
nl. 66.800, zich in Brussel zullen situeren. 
Het BEF staat niet alleen met deze mening. Het 10^ 
Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres nam dit 
jaar als thema « Mens en Ekonomie in de jaren tachtig ». 
Onlangs werd een vraaggesprek gepubliceerd met de 
voorzitter van jle studiekommissie, de Brusselse hoogle
raar W. Van Rijckegem en met de referent C. Van Her
bruggen, professor aan het RUCA, die o m. het volgende 
voorspelden : 
V. : Verwacht u dat er een beter evenwicht zal tot s tand 
komen tussen Brussel en de rest van het land ? 
A. : Eerder integendeel. In 1985 zal de arbeidersbalayis 
van Vlaanderen en van Wallonië nog sterker dan voor
heen deficitair zijn. De aantrekkingskracht van Brussel- _̂  
Hoofdstad zal voortdurend toenemen : het aantal aktie-' 
ven die er werken zal bijna het dubbele (191 t.h.) bedra
gen van het aantal aktieven die er wonen. Slechts 83,1 t.h. 
van de Vlamingen en 84,1 t h. van de Walen zullen werk 
in eigen streek vinden. De pendelbeweging van en naar 
de hoofdstad zal bijgevolg nog sterk uitzetten. Zowat 
327.400 Vlamingen zullen in Brussel werken en 23.400 in 
Wallonië. In Brussel zullen ook 137 000 Walen werken en 
m Vlaanderen 12.500. 

Wij houden rekening met een stabilizermg van de 
werkgelegenheid in de Waalse en Brusselse bedrij-een. 
Na 1975 zou het aantal arbeidsplaatsen in Wallonië niet 
verder blijven dalen — in die zin delen we het optimis
me van de Walen — terwijl de werkgelegenheid in de 
Brusselse bedrijven een plafond zou bereiken. De over-
heidssektor zal nochtans steeds meer personeel blijven 
aanzuigen. In 1961 waren er in die sektor 380 100 perso
nen werkzaam en in 1968 waren het er 451 000. In 1985 
zullen het er 573.000 zijn. 
V. : Een konklusie ? 
A. : Die ligt voor de hand : men moet Brussel absoluut 
ontlasten en meer aktiviteiten naar de provincie over
brengen. 

kan dit u helpen ? 

Door stijging van het indexcijfer der 
verbruiksprijzen worden de kinderbij
slagen vanaf de maand april 71 ver
hoogd. 

gewone k inderbi js lag 

loontrek-
kenden 

zelfstan
digen 

Eerste kind 
Tweede kind 
Derde kind 
en volgende 

625,75 
1.100 

1.540 

wezenbi js lag 

Per kind 1.923 

bi jslag voor minder-val ide 

k i n d e r e n 
Per kind 1.265 

1.923 

1.265 

bi jslag voor k inderen 
van minder-va l iden 

Eerste kind 1.155 
Tweede kind 1.155 
derde kind 
en volgende 1.540 

leeft i jdsbi js lag 

6 - 10 jaar 142 
10 - 14 jaar 251 
+ 14 406 

1.155 
1.155 

1.540 

222̂  Deze bijslag wordt thans ook uitbe-
412 taald aan kinderen van minder-valide 

zelfstandigen, minder-valide kinderen 
1.540 en wezen. 

geboor tepremie 

Eerste geboorte 9.725 9.725 
Tweede geboorte 6.707 6.707 
Derde geboorte 
en volgende : 3.609 3.609 

Supplement uitbetaald aan het staats-, 
provincie-, en gemeentepersoneel : 
Eerste kind : 158 
Tweede kind : 159 
Derde kind : 164 
Vierde kind : 197 
vijfde kind 
en volgende 209 

opmerk ing 
Vermits de kinderbijslag steeds de 

maand volgend op deze waarvoor hij 

bestemd is, wordt uitbetaald, ontvangen 
de loontrekkenden deze verhoogde be
dragen in de maand mei. 

Het gezms-vakantiegeld, dat geba
seerd is op de kinderbijslag voor de 
maand april, wordt eveneens in de 
maand mei uitbetaald. 

De bedragen voor de zelfstandigen 
zijn de bedragen per maand. Voor hen 
zullen de verhoogde bedragen dus uit
betaald worden in maand juli. 

pensioenen aanpassing vanaf 1-4-1971 
volledige loopbaan man vrouw 
per maand : gezin alleen alleen 
Arbeiders : 6.048 4.838 4.838 
Bedienden : 7.820 6.594 6.255 
Zelfstandigen : 3.864 2.606 2.606 
Mijnwerker, onder grond : 7.289 5.723 5.723 
Mijnwerker, boven grond : 6.048 4.838 4 838 
Zeeman : 6.048 4 838 4 838 
Zeeofficier : ' 7.820 6 594 

gewaarborgd inkomen voor bejaarden vanaf 1-4-1971 
Gezin : 3.087 fr per maand - 37.042 fr per jaar. 
Alleenstaande : 2.058 fr per maand - 24. 694 fr per jaar. 

w e d u w e n 
4.838 
6.006 
2.606 
4.838 
4.838 
4.838 
6.C06 



elk mens 
heefi rechl ep een behoorlilk levensminimum 
Het dertiende partijcongres van de Volksunie, dat op 5 en 6 juni a.s. te 
Brussel zal doorgaan, wordt een uitgesproken « sociaal » congres. Als cen
trale thematiek werd gekozen : « naar een rechtvaardiger welvaartsprei
ding voor allen ». . . •, 
Volksvertegenwoordiger Maurits Coppieters, Walter Augustijnen, de 
directeur van het Dosfelinstituut en Hugo Coveliers van de VU-studie-
dienst waren zeer nauw bij de voorbereiding van het congres betrokken. 
Tijdens een gesprek met onze hoofdredacteur vertelden zij een en ander 
over de voorbereiding van dit belangrijke congres en over het hele opzet 
ervan. Ten gerieve van onze lezers en van de honderden VU-kadermensen 
die op 5 en 6 juni a.s. te Brussel de congreswerkzaamhden zullen volgen, 
brengen wij deze en ook volgende week het voornaamste uit de inhoud 
van dit gesprek. 

ernstige voorbereiding 

WIJ : Maurits Coppieters, u was 
de voorzitter van de voorberei
dingscommissie. Welke is de juis
te taak van zo'n commissie en hoe 
groeit een congres in de huidige 
structuur van de Volksunie ? 

M. Coppieters : Aan elk congres 
gaat steeds een lange voorberei
dingsperiode vooraf. Bijna een 
jaar vooraf, normaal reeds in sep
tember van het jaar vóór het con
gres, komt een groep mensen sa
men om zich te bezinnen over de 
thematiek. Zodra die zich in grote 
lijnen aftekent wordt daarover 
gepraat met het Partijbestuur. 
Wordt daar het licht op groen ge
zet om voort te denken in de aanr 
gegeven richting, dan wordt de 
« voorbereidingscommissie » ei
genlijk een « werkgroep ». Een 
werkgroep van specialisten en en
kele mensen uit de partijtop die 
de thematiek eerst en vooral we
tenschappelijk onderzoekt. Is men 
tot objectieve conclusies gekomen, 
dan bezint men zich over de vraag 
of uit deze studies werkelijk poli
tieke lijnen te halen zijn op een 
vrij korte tot middellange termijn. 
Wij moeten steeds een onder
scheid maken tussen de totale vi
sie van een partij en de « tijdpa:-
den » die er naartoe leiden. Een 
voorbereidingscommissie legt ty
pisch zo'n e tijdpad » aan binnen 
een globale visie. Welnu, de voop-
bereidingsconunissie voor dit coa-
gres is van twee uitgangspimteü 
vertrokken : het VU-congres van 
1969 waarvan zij vond dat de zeer 
rijke gelijkheidsthematiek « er 
niet voldoende uitgekomen » was, 
en anderzijds de concrete sociale 
werkelijkheid in ons land. 

Het vervolg is dan zeer eenvou
dig : het Partijbestuur en de Par
tijraad geven dan hun toestem
ming om dit uit te werken tot en 
met de congresbesluiten. Wanneer 
de voorbereidingscommissie klaar 
is, dan worden de referaten en be
sluiten gelezen en besproken door 
het Partijbestuur. Zodra de tek
sten daar de « zegen » gekregen 
hebben worden zij gezonden naar 
alle afdelingsbesturen en dit min
stens een maand vóór het congres. 
Tevens gaan instructies naar de 
arrondissementsbesturen waarin 
aangegeven staat voor welke da
tum de arrondissementele raad 
'(eveneens een verkozen lichaam) 
zich in vergadering moet uitspre
ken over de congresbesluiten, niet 
over de referaten, en haar amen
dementen moet indienen. Leden 
van de voorbereidingscommissie 
zijn dit jaar zelfs op meerdere ar
rondissementele vergaderingen de 
congresthematiek gaan inleiden 
o.m. te Mechelen, Antwerpen, St. 
Niklaas en Hasselt. 
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WU t Hoe is n tot de thematiek 
van dit dertiende partijcongres 
gekomen ? 

W. Augustijnen : Wij hebben er
varen dat die besprekingen in de 
afdelingen en de arrondissemen
ten biezonder vormend en leer
zaam waren en een rijke uitwisse
ling van ervaringen betekenden. 
Zo heb ik het meegemaakt dat 
aanwezige arbeiders, die uiteraard 
dichter bij de behandelde proble
matiek staan, sommige intellek-
tuelen de ogen openden voor be
paalde sociale werkelijkheden 
waarvan zij soms het bestaan niet 
vermoedden. 

de welvaart spreiden 

M. Coppieters : De centrale the
matiek hebben wij samengevat in 

de slogan : « naar een rechtvaardi
ger welvaartspreiding voor allen». 
Ik zeg wel : de « centrale » con
gresthematiek. Want naast deze 
thematiek, waaraan niet minder 
dan 4 referaten gewijd met een 
heleboel aangebouwde besluiten, 
is er vanzelfsprekend ook de poli
tieke aktualiteit. Die hebben wij 
er bij de voorbereiding echter he
lemaal buitengehouden, omdat 
daarover uiteraard pas de aller
laatste weken kan beslist worden. 

De centrale sociale theniatiek 
over de welvaartspreiding is ge
groeid, zoals ik reeds zei, uit de 
wil het verfrissend congres van 
1969 door te trekken, maar vooral 
uit de ondervindingen opgedaan 
bij de praktijk van het sociaal 
dienstbetoon. Door de groei van 
onze partij werden meer en meer 
parlementsleden, provincieraads
leden en zelfs gemeenteraadsle
den van de VU met het sociaal 
dienstbetoon geconfronteerd. Door 
dat dienstbetoon, en mede ook 
door de achtergrond van inlichtin
gen en studie van onze Aalsterse 
vrienden, zijn wij gaan inzien dat 
ons systeem van maatschappelijke 

zekerheid erg mank loopt. Dat de 
inkomensverdeling in ons land fei
telijk onrechtvaardig is en dat de 
ff sociale zekerheid » deze evolutie 
niet helpt goed maken maar inte
gendeel de kloof van wat men 
« arm en rijk » is gaan noemen 
nog groter maakt. Vooral het 
dienstbetoon aan bejaarden, de le
vende kennismakting met honder
den oude mensen die het met 2 a 
3000 fr per maand moeten stellen, 
met gehandicapten die niet geïn
tegreerd zijn in allerlei wettelijke 
verbanden, is biezonder revele
rend voor een mandataris. Rond 
deze nuchtere, harde feiten is in 
feite de centrale congresthematiek 
gegroeid. Daarbij speelde natuur
lijk ook het stijgend aantal kri
tische beschouwingen en weten
schappelijke benaderingen van ons 
gebrekkig sociaal beleid via de 
RMZ ook mee. 

ook op wereldvlak 

WIJ : De sociale situatie in Vlaan
deren wordt dus terdege onder Ae 
loep genomen. Maar er is ook een 
referaat dat « een rechtvaardiger 
welvaartspreiding over gans de 
wereld » behandelt ? 

M. Coppieters : Dat is nogal 1©-
gisch, meen ik. Als wij, volksna
tionalisten, de problematiek van 

het waardig zich kunnen ontplooi
en van ieder mens centraal stel
len — en aldus tot volwaardig 
meespelende volksgemeenschap
pen komen — dan ligt het toch 
voor de hand dat wij dit niet kun
nen beperken tot onze Vlaamse si
tuatie in België. Als men stelt dat 
de kloof tussen rijk en arm niet 
groter mag worden dan ze is, maar 
dat er integendeel op aUe vlakken 
naar een herverdeling moet ge
zocht worden, en men trekt de lijn 
door dan konden wij niet anders 
dan ook een sectie over « ontwik
kelingssamenwerking » voorzien. 
En dit werd er helemaal niet bij-
gesleurd ! Wij zijn weliswaar de 
eerste partij in België die de ont
wikkelingssamenwerking als the
ma neemt mèt besluiten op een 
partijcongres, maar reeds enkele 
]aren terug waren wij klaar met 
een nota over O.S. die door de be
trokken groepen trouwens met 
vreugde en instemming werd be
groet. En onze parlementsleden 
zijn op dat stuk vooral de laatste 
tijd zeer aktief geweest en zij 
daarin hebben werkelijk een voor
aanstaande rol gespeeld op parle

mentair vlak. Wij vinden dat dit 
een integrerend deel is van het 

Ï)rogramma van een volksnationa-
e partij als de onze. 

federalisering 
van het sociaal beleid 

WIJ : In een eesrste referaat de 
zaterdag wordt gehandeld over 
« federalisering van het sociaal 
beleid ». Wat bedoelt u daarmee ? 

H. Coveliers : Wij vertrekken in 
deze sectie van de vaststelling dat 
een groot gedeelte van de gelden 
die in Vlaanderen, bij de Vlamin
gen worden geïnd niet aan de Vla
mingen terug ten goede komen 
langs de sociale zekerheid. On
danks het ontbreken van een aan
tal concrete gegevens zijn wij er 
toch in geslaagd, vertrekkend van
uit onverdachte bronnen en via 
een aantal bewerkingen, benade
rende cijfers op te stellen. Die cij
fers geven een duidelijk beeld van 
de overgang die er is van gelden 
uit Vlaanderen naar Wallonië, 
Wanneer wij de sociale sector fe
deraliseren betekent dit dat wij 
de gelden die door de Vlamingen 
worden afgedragen zullen gebrui
ken om een sociale politiek te 
voeren voor de Vlamingen. 

WIJ : Hoe « genereus » zijn wij op 
dat gebied dan wel ? 

H. Coveliers : De overdracht van 
Vlaams geld naar Wallonië kan op 
10 tot 20 miljard per jaar worden 
geschat. Ware het niet dat de uni
taire structuren van de sociale ze
kerheid de uitsplitsing van heel 
wat gegevens erg moeilijk maken, 
wij zouden een veel precieser cij
fer kunnen geven. Maar in elk ge
val ligt het in die orde van groot
te. 

WIJ : Maar is het niet zo dat de 
Vlamingen misschien wel gelden 
afdragen aan Wallonië voor de 
pensioenen bijvoorbeeld, terwijl 
de Walen mee onze kinderbijsla
gen betalen ? 

H. Coveliers : Nee, dat is een fa
beltje dat lange tijd werd rond
verteld. Aan de hand van onze be
rekeningen stellen wij vast dat. 
ojn. door het groot aantal gastar
beiders in Wallonië, de Vlamingen 
óók voor de kinderbijslagen meer 
betalen dan zij terugkrijgen. 

Federaliseren van het sociaal 
beleid zou er dus op neerkomen 
dat de Vlamingen meer geld ter 
beschikking zouden krijgen om de 
eigen sociale noden te lenigen. 

WIJ : Goed, maar er werd daar 
net gesproken van welvaartsprei
ding over heel de wereld. Zullen 
onze buren de Walen niet de dupe 
worden van zo'n gefederaliseerd 
sociaal beleid ? 

H. Coveliers : Uiteraard zal de 
Waalse gemeenschap minder geld 
ter beschikking hebben. In de op
tiek van onze federalistische op
vattingen vragen wij voor de Vla
mingen het recht en de mogelijk
heid om de eigen sociale politiek 
te bepalen. Recht dat vanzelfspre
kend eveneens aan de Waalse ge
meenschap toekomt, aan de hand 
van haar middelen en behoeften. 

Het is echter vrij duidelijk dat, 
zoniet in een federale Belgische 
staat, dan toch zeker in een Eu
ropese federatie wij ertoe ver
plicht zullen zijn aan bepaalde 
minder ontwikkelde gebieden 
steun te verlenen. Maar in een fe
derale structuur zullen wij ten
minste ZELF bepalen of wij steun 
zullen verlenen, hoeveel en even
tueel aan wie. Nu kunnen wij dat 
niet, unitair betutteld zoals wij 
zijn op elk gebied. 

'(wordt voortgezet) 

p.nrv. 

zaterdag 5 juni 

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

15 u 30 : « Federalisering van het sociaal beleid », referaat van 
W. COBBAUT. 
« Hervorming van de maatschappelijke zekerheid », 
referaat van J. CAUBERGHE. 
De sectie wordt voorgezeten door volksvertegenwoor
diger J. OLAERTS. 

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

vaartsspreiding over gans de wereld », referaat van 
volksvertegenwoordiger E. DE FACQ. Sectievoorzitter 
is W. KUYPERS. 

zondag 6 juni 

9 u 45 : Samenkomst 
10 u stipt : Ons herverdelingsvoorstel (W. DE SAEYERE) sec

tievoorzitster E. GROOTAERS. 
Referaat politieke aktualiteit. 

11 u 13 t Stemmingen. 
15 u : Verwelkoming door de congresvoorzitter. 
15 u 10 : Volksvertegenwoordiger COPPIETERS houdt de con-

16 u : Verdienstelijke propagandisten worden gehuldigd. 
16 u 15 : Pohtieke rede door mr F. VAN DER ELST, partijvoor-

zittcr. 
AUe congreswerkzaamheden gaan door in de Albert I Kial van 
het congressenpaleis, behalve de uiteenzetting van W. De Saeyere, 
die in de dynastiezaal A wordt gehouden. 
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i n 

de 
senaat 

Zijn de senatoren zo oud, de volksver-
•sgenwoordigers zo jong ? Een vraag 
«fie dikwijls gesteld wordt. 

Na de jongste verkiezingen lag de ge
middelde leeftijd van de volksvertegen-
•woordigers op 49 jaar, die van de sena
toren op 55, wat een verschil van ge
middeld 6 jaar betekent. Dit verschil 
van 4 tot 7 jaar is haast een konstante. 
lm 1956 waren de senatoren gemiddeld 
66 jaar, de volksvertegenwoordigers 48. 
Dit bleef zo in 1949, in 1950 waren de 
cijfers 54 en 49, in 1954 46 en 51, in 1958 
&6 en 50, in 1961 56 en 50, in 1965 54 en 
H). 

Is de Volksuniefraktie in de Kamer 
dfe jongste fraktie, in de Senaat is de 
gemiddelde leeftijd van de Volksunie 
dezelfde als voor de CVP, de K P en de 
BSP, is de PVV gemiddeld één jaar en 
he t FDF-RW twee jaar jonger. 

Jeugd is echter een betrekkelijk be-
garip. wat senator Maurits van Haegen-
dbren treffend bewijst. Hij is een eind 

in de zestig, doch blijft wat aktiviteit 
betreft bij geen enkele jongere ten ach
ter, wel integendeel ! 

De jongste week diende hij een tien
tal wetsvoorstellen in, zijn parlemen
taire vragen telt hij niet meer en woens
dag en donderdag vorige week was hij 
bestendig op het podium. Woensdag 
was hij de laatste en donderdag de eer
ste spreker. Bij zoverre da t de BSP-
fraktieleider de VU-senatoren donder
dagmorgen vroeg of van Haegendoren 
de ganse nacht aan het woord was ge
weest. Hij was de voornaamste redenaar 
en d e verdediger van de meeste amen
dementen bij de bespreking van het 
ontwerp over de hervorming van het 
sekundair onderwijs, terwijl hij daaren
boven nog een interpellatie hield over 
de kleuren-televisie. 

De heren Van de Kerckhove en Hour 
ben die lichtjes geprikkeld waren door 
zijn veelvuldig verschijnen op het po
dium en de VU-senator wat wilden las
tig vallen werd zelf 'scherp op hun 
plaats gezet. Overigens tot hun niet 
geringe verbazing vermits Maurits van 
Haegendoren doorgaans zeer vriende
lijk is. 

Dinsdag werd het nieuwtje officieel 
dat de Westvlaamse senator Gaby Van 
de Putte , 56 jaar, ontslag zou nemen om 
een hoge direktiefunktie te aanvaarden 
bij de Bank van Roeselare. 

Gaby Van de Pu t t e was « de » CVP^ 
specialist inzake middenstandsvraag
stukken. Het zou logisch geweest zijn 
dat zijn part i j hem het ministerie van 
Middenstand al ten minste een keer 
zou toevertrouwd hebben. Gedurende 
de jongste twee regeringen werd echter 
de voorkeur gegeven aan d'Alcantara 

dalend 

gezinsinkomen 

Kamerlid Olaerts, wiens sociale be
langstelling in elk van zijn tussenkom
sten tot uiting komt, interpelleerde de 
ministers van Financiën, van Ekono-
mische Zaken en de vice-eerste-minis-
te r over de onrustwekkende daling van 
het gezinsinkomen, zoals die de jongste 
tijd merkbaar wordt. De heer Olaerts 
•wees er inleidend op dat hij reeds op 2 
december jl. gewezen had op het feit 
dat 20 % der bevolking moet leven met 
6 % van het nationaal inkomen, terwijl 
65 % van de bevolking 20 % van het na
tionaal inkomen geniet. Driehonderd
duizend gezinnen hebben onvoldoende 
inkomsten. 

Hij oefende grondige kritiek uit op 
dfe belangstellingssfeer van de staat, die, 
ondanks de herhaalde vaststelling dat 
he t gezin de kern is van het maatschap
pelijk bestel, veel meer aandacht 
schenkt aan de gemeenten en de onder-
iiemingen dan aan het gezin. « Onze sa
menleving is veeleer een arbeidsbestel 
<fen een leefgemeenschap », aldus de 
heer Olaerts. 

Verder stelde hij vast dat de maat
schappelijke problematiek te uitslui
tend ekonomisch wordt benaderd. Het 
gezin wordt maar gewaardeerd inzover-
re het bijdraagt tot de produktie. Met 
de sociale en opvoedende taak wordt 
©2en rekening gehouden. De welvaart 
van het gezin hangt dus af van het aan
tal produktie-agenten, dat het levert. 
/Us de opvoedingslast stijgt daalt de 
gezinswelvaart. 

De daling van het gezinsinkomen is 
het gevolg van het financieel, het eko
nomisch en het sociaal beleid. De minis
t a r van Financiën verwerpt fiskale ver
minderingen, verwijzend naar het bud-
getair evenwicht. Dat is een eerste oor
zaak van de daling van het gezinsinko
men. Een begrotingsevenwicht achtte de 
interpellant vereist, doch het mag niet 
leiden tot een belastingsverhoging bij 
een vermindering van de koopkracht. 
Efen indexering van de belastingsschalen 
ia zeker wenselijk doch niet voldoende. 
De heer Olaerts bepleitte derhalve een 
f iekale vrijstelling op inkomsten die een 
sociaal minimum uitmaken. 

Ook de inflatie en de bestendige 
munterosie veroorzaken een evenredige 
daling van de koopkracht, terwijl het 
Belgisch fiskaal stelsel ten nadele van 
de gezinnen uitvalt. Door de BTW werd 
trouwens de verhouding tussen direkte 
en indirekte belastingen in een nog on
rechtvaardiger richting getrokken, de 
grote gezinnen dragen de grote last der 
prijsverhogingen en dan vooral deze 
met de laagste inkomens. Na gepleit te 
hebben voor direkte belasting i.p.v. in
direkte belasting stelde de heer Olaerts 
« het storend onvoldoende progressief 
karakter van de belastingen aan de 
kaak : op een belastbaar inkomen van 
77.000 fr. dat stijgt naar 87.000 fr. ver
hoogt de belasting met eventjes 5000 fr. 
In een gelijkaardig gezin waarvan het 
inkomen van 177.000 fr. haar 187.000 fr. 
stijgt bedraagt de belastingsverhoging 
slechts 1.925 fr. « Gezinnen die het le-
vensminimum niet genieten moet men 
niet alleen vrijstellen doch toelagen ge
ven tot het minimum is bereikt ». 

Na voor een menselijker aanpak i.z. 
fiskaliteit te hebben gepleit — waarom 
geen sociale adviseurs die waken op de 
toepassing van de wettelijke verminde
ringen ? — brak de interpellant een lans 
voor het verzamelen van voldoende ak-
tueel statistisch materiaal, ten einde on
juiste prognoses te vermijden. Het Na
tionaal Inst i tuut voor Statistiek schijnt 
hiervoor niet uitgerust te zijn. Of vreest 
men de waarheid ' Hij onderzocht dan 
kritisch de drastische maatregelen die 
de minister van Ekonomische Zaken 
voorstelt, die op zich zelf wel goed zijn 
doch in feite gericht zijn tegen het be
leid, dat hij zelf hielp bepalen ! 

Sprekende over het sociaal beleid 
stelde hij vast dat het eerste doel (be
strijding van risico's) bijna bereikt is 
door de inschakeling van alle burgers in 
de RMZ, doch dat het tweede doel (de 
inkomstenspreiding) niet werd bereikt, 
omdat het RMZ-apparaat te duur kost 
(de werkingskosten belopen 10 % van 
de uitgekeerde vergoedingen). Derhalve 
is een grondige hervorming nodig en 
dient ook het ganse inkomen aan de 
RMZ onderworpen te worden om aldus 
een werkelijke inkomstenverdeling mo
gelijk te maken. Na een reeks vragen 
betreffende konkrete sociale hervormin
gen besloot de heer Olaerts zijn inter
pellatie met de vraag : wanneer zal aan 
de zelfstandigen een volwaardig sociaal 
s ta tuut verleend worden, evenwaardig 
aan dat van de loontrekkenden. 

vooreerst, aan Hanin nadien. Volgens 
sommigen zou dit een van de redenen 
zijn van het ontslag van de heer Van de 
Pu t te . 

Feit is echter dat de vergoeding voor 
iemand die een bank leidt een veelvoud 
is van die van een parlementslid. Wie 
dan geen politicus is in har t en nieren 
aarzelt gewoonlijk niet wanneer hij de 
keuze heeft tussen het parlement en een 
meer renderend beroep. 

Dinsdag en ook woensdag zweefde 
over de Senaat de geest van de gemeen
teraadsverkiezingen van Bergen. Mini
ster Dubois, 2e kandidaat achter Leo 
Collard op de lijst voor de gemeente
raadsverkiezingen aldaar, wilde het ont
werp er beslist door om een sterk ver
kiezingsargument te hebben. Urenlang 
kruisten echter voor- en tegenstanders 
van de geneeskundige fakuteit te Char
leroi — in plaats van te Bergen — de 
degens. 

Het was de strijd van de Picardiërs 
(Bergen ,Doornik) tegen de andere Wa
len. Uiteindelijk werd het amendement 
voor Charleroi verworpen met 31 voor 
tegen 46 tegen en 20 onthoudingen bij 
82 afwezigen. 

De regering had echter verklaard dat 
de beheerraad van de universiteit zelf 
het recht krijgt te beslissen over ge-
beurlijke spreiding en dit over de ganse 
provincie heen. 

Het ontwerp over de Raad van State 
waarbij de funktie van auditeur gevoe
lig geherwaardeerd wordt, financieel 

(-1- 90.000 fr. basiswedde) kende hedl 
wat touwtrekken achter de schermen, 
Ganshof Van der Meersdh zou de stel» 
ling verdedigd hebben dat In dit gev^d 
ook de wedden van de magistraten, 3n 
het bijzonder van de subst i tuten dien» 
den aangepast in dezelfde v e r h o u d i n g 
waarop de regering dit acht jaar oude 
ontwerp wilde intrekken. Een nieuw ofc 
fensief van de Raad van State b rach t 
echter de doorslag en het werd met a l 
gemene s temmen goedgekeurd. Alleen 
senator Baert voerde bij dit ontwerp 
het woord. 

Ook het ontwerp voor een pre-univeiv 
siteit in Limburg werd met algemene 
s temmen goedgekeurd. Hier noteerde 
men redevoeringen van de Limburgers 
Leynen en Hardy, een Hardy die zich 
op korte tijd ui ts tekend ingewerkt heeft 
in de Senaat. 

Bij de bespreking van de agenda deed 
Wim Jorissen een uitval tegen Houbeiu 
De Senaat vergader t inderdaad niet vol* 
gende week. Senator Jorissen vroeg hoe 
dit kwam daar senator Houben onlangs 
gesproken had over het vele werk en 
dat men een eind in de zomermaanden 
zou moeten vergaderen. De heer Joris
sen vroeg eveneens hoe het kwam dat 
de begrotingen voor Nationale Opvoe
ding en Kui tuur nog niet ingediend 
werden. 

Donderdagmorgen stonden i n t e r p e t 
laties van Lode Claes en Wim Jorissen 
op de agenda. Daarover een volgende 
maal. 

onze parlementsleden 

• Kamerl id Vansteenkiste ondervroeg 
de minister van Financiën over de 
spoedkontroles inzake BTW en over een 
zekere diskriminatie tussen de perso
neelsleden van de direkte en van de in
direkte belastingen in verband met uit
voeringstaken in het kader der BTW-
kontroles. 

• Kamerl id Olaerts ondervroeg de mi
nister van Tewerkstell ing en Arbeid 
over de gevolgen van de jongste staking 
in de kolenmijnen, vooral in verband 
met het verschil van vergoedingsuitbe
taling tussen de grote vakbonden. 

• Schriftelijke vragen stelden kamerle
den Mattheyssens, H. Goemans, Raskin, 
Anciaux, Vansteenkiste, Schiltz, Bel-
mans, Anciaux, Olaerts, Coppietcrs en 
Leys. 

• Senator Van Haegendoren interpel
leerde de minister van de Nederlandse 
Kui tuur over « de nadelen die de kij
kers ondervinden na het invoeren van 
de kleuren-tv » meer bepaald de moei
lijkheden voor de Vlaamse kijkers om 
na de wijziging der tv-kanalen nog de 
Nederlandse tv te bekijken, uitgere
kend in het jaar waarin men de 25ste 
verjaring van het Belgisch-Nederlands 
kultureel akkoord herdenkt. 

• In het debat na de interpellatie De 
Baer (over de schade aan de aardbeien
en bloementeelt in het NO van Oost-
Vlaanderen) oefende senator De Paep 

kri t iek uit op het gebrek aan koördina-
tie inzake bestrijding van de luchtbe-
zoedeling. 

• Tijdens de artikelsgewijze bespre
king van het wetsontwerp betreffende 
de algemene struktuiu* en de organisatie 
van het sekundair onderwijs kwam se-
nator Van Haegendoren herhaaldeli jk 
tussen, verdedigde hij vinnig de door 
hem ingediende amendementen en licht
te de houding van zijn fraktie t.a.v. an
dere amendementen en ar t ikelen toe. 
In dit zelfde debat voerden ook senato
ren Jorissen en Baert het woord. 

• Senator Bouwens diende een wets
voorstel in betreffende de natuurbe
scherming. 

• In het debat over het wetsontwerp 
i.z. de universitaire expansie lichtte se
nator Van Haegendoren de houding van 
de VU-senaatsfraktie nader toe. 

• Senatoren Van Haegendoren, Joris
sen, Bouwens, Fersyn, Blanquaerts, Per-
syn, Baert en Ballet, dienden talr i jke 
vragen gericht tot diverse ministers in 
het bulletin van Vragen en Antwoorden 
in. 

#^ Senator Hardy maakte verscheidene 
pert inente opmerkingen in verband met 
het wetsontwerp inzake oprichting van 
het Universitair Centrum Limburg. 

• Senator Baert kwam tussen in het 
debat over het wetsontwerp tot wijzi
ging van de wetten betreffende de Raad 
van State. 

de toestand 
De Verenigde Volksunie-fracties van Kamer en Senaat, bespraken de evolutie van 
de politieke toestand en vooral de discussies over de kulturele autonomie en over 
de agglomeraties en federaties van gemeenten. 
Inzake de kulturele autonomie her inneren de fracties aan het feit dat de VU 
reeds meer dan twee jaar geleden in de Senaat een voorstel van kul tuurpakt 
heeft ingediend (voorstel van Haegendoren). In de bevoegde senaatscommissie 
hebben de traditionele partijen, ook de PVV, toen de behandeling van dit voorstel 
afgewezen met de overweging dat dit slechts in aanmerking kon genomen wor
den nadat de kulturele autonomie zou zijn ingevoerd. De huidige houding van de 
PVV kan dan ook alleen verklaard worden als een poging om de kulturele auto
nomie een te meer te dwarsbomen, wat steeds de houding van de PVV is gewees t 
De Volksunie-fracties achten een kul tuurpact nog steeds wenselijk op voorwaar
de dat zulk pakt niet leidt tot een feitelijke uitholling van de kulturele autono
mie. 
De fracties menen tevens dat er geen redenen voorhanden zijn om kulturele au
tonomie op te schorten hoe verminkt deze ook uit de grondwetswijziging is te 
voorschijn gekomen en drukken hun ver t rouwen uit in de evolutie van de opinies 
m het Vlaamse land en de richting van een volwassen pluralisme, evolutie die 
door de volksunie krachtig zal gesteund worden. 
In ieder geval blijkt eens te meer hoe nefast de chantage van de PVV voor de 
Vlaamse belangen is. De fracties bet reuren dan ook dat de regering halsstarrig 
bli]ft onderhandelen met deze part i j . 
Inzake de agglomeraties en federaties van gemeenten stellen de fracties vast dat 
dit ontwerp volledig dreigt afgetakeld te worden onder de druk van plaatselijke 
electorale bekommernissen. 
Inzake de Brusselse agglomeratie staat men voor een duidelijke escalatie in func
tie van de roekeloze verbintenis reeds op 1 september a.s. de taalwetgeving op 
het onderwijs te Brussel af te schaffen. Eerst was een termijn van zes jaar voor
zien met oprichting van Brusselse instellingen en de uitbouw van een net Vlaam
se scholen en voorschoolse instellingen. Vervolgens werd de termijn op 1 sept. ge
steld gelijktijdig met de oprichting van de Brusselse instellingen en scholen. Thans 
wordt alléén de invoering van de zgn. vrijheid van het gezinshoofd voorzien op 
1 september dan wanneer noch de instellingen noch de beloofde scholen tegen de
ze termijn zullen verwezenlijkt zijn. 
De vrije taalkeuze van de kandidaten voor de Brusselse instellingen zal leiden 
tot de ondermijning van de kwasi-pariteit terwijl de zwakke federaties van ge
meenten rondom Brussel niet opgewassen zullen zijn tégen de verfransende ex
pansiedrang van de hoofdstad. De fracties menen dan ook dat de vorming van een 
sterke en grote federatie Halle-Vilvoorde zich opdr ing t 
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ervaringen uit een reis naar (4) 

noord - nederland met het dosfelinstituut 

Van de grond af beginnen is voor de Nederlanders zo gewoon, dat ze in veel ge
vallen alles met de grond gelijk maken vóór ze beginnen. Dat het ook anders kan, 
gaat men er nu op grotere schaal inzien, maar misschien moet je wel aan de 
« tabula rasa » voorbij, eer je precies weet wat je mist en wat je de volgende 
keer moet laten staan. 

dronfen of een cultureel centrum hoeft 

geen paleis te zijn 

In Oost-Flevoland is men van de zee 
af begonnen. De grond moest eerst ge-
vsrónnen worrden. De nieuwe inpolde
ringen door, kom je in het langst gecul
tiveerde deel van het nieuwe land. 
Dronten is er het centrum van. 

Een landelijke gemeente. Interessante 
winkels. Dienstverlenende bedrijven ten 
behoeve van de landbouw. En dan : 
mensen van overal. Allemaal hebben ze 
hun eigen godsdienst of kerk meege
bracht. In funktie daarvan gingen ze 
zang- en andere verenigingen oprichten 
en een infrastruktuur uitbouwen. 

Toch moest dit één gemeenschap wor
den. Daartoe werd het gemeenschaps
huis « De Meerpaal » opgericht. De 
naam herinnert aan de zee van eertijds. 
Geeft ook iets aan van houvast voor een 
gemeenschap die zich nog moet vormen 
in dit winderige vlakke land. Dat het 
centrum pluralistisch moest zijn, stond 
dan ook als een paal boven water (om 
in de terminologie te blijven). 

het hart van dronten 

Zoals onze voorouders hun kerken in
plantten, heeft men de site van De 
Meerpaal gekozen : helemaal centraal, 
op het dorpsplein, maar wie in een sjiek 
kultureel centrum hoopt te belanden, 
komt mis uit. 

Een fijne voorgevel, een enorme ruim
te van glas, staal en beton. Niets is 
weggestopt. Rondwandelend ontdek je 
wat er allemaal aanwezig is. Het terras 

van een stemmig café-restaurant doet 
ook dienst als landbouwbeurs. Aan een 
andere rand : gaanderijen voor tentoon
stellingen waar je zomaar naar binnen 
kan kijken vanuit de grote hall. Ook 
hobby-ruimten voor kinderen en jonge
lui. Je kan er praten, knutselen, mu
ziek maken. Het meest opvallende in 
deze ruimte is een enorme kuip, zonder 
dak, die bijna tot aan het dak reikt. Dat 
is de schouwburg, gezellig en fijn uitge
rust. Geschikt voor muziekuitvoeringen, 
voor film en toneel, zowel voor klas
sieke scène-opvoeringen als voor arena-
theater. Toen wij er kwamen, was de 
tv klaar met de opnamen van een jeugd
programma. 

De rest van de ruimte wordt voor de 
meest uiteenlopende doeleinden ge
bruikt : grote vergaderingen, kongres-
sen, feesten, maar ook de wekelijkse 
markt vindt er plaats. Tentoonstellin
gen van landbouwmachines, zowel als 
sportwedstrijden. Je kan er ook basket 
spelen of gewoon tegen een bal aan 
trappen. 

Hier dus geen hokjeskultuur, maar le
vende ontmoetingsruimten, werkelijk 
polyvalent. Geen drempelvrees, geen 
scheidingsmuren tussen kunst en leven, 
geen verering voor zogenaamde elite-
kultuur. 

polyvalent, maar... 

Deze optiek laat heel veel toe, maar 
niet alles kan tegelijkertijd. Je kan geen 

Volleyball op het ontmoetingsplein in de Meerpaal. Een polyvalente hall waar 
zowel politieke meetings als sport kan h ^dreven worden. 

vioolwedstrijd met een basketmatch 
kombineren. Maar 's morgens kan er 
wel markt zijn en beurs. Je neemt je 
groenten en je boeken mee en loopt 
meteen even binnen in de tentoonstel
ling. In de namiddag heeft de jeugd er 
vrij spel en 's avonds wordt een toneel
voorstelling gegeven. 

In de hall kan nu geen lawaai meer 
gemaakt worden, maar hall en ver-
bruikszalen doen weer dienst, tijdens 
de pauze en om na te kaarten. Je kan 
er dan nog de laatste nieuwsuitzending 
volgen op een reuze-tv-scherm. Dit is 
dus een polyvalent centrum. (Bij ons 
durft men een zaal al polyvalent noe
men als je de stoelen kunt omdraaien, 
en zelfs deze kans wordt ons niet altijd 
geboden). 

idee : de agora 

De architekt die instond voor het ont
werp, was gefascineerd door het Griek
se dorpsleven zoals hij dat op een van 
die goddelijke eilanden leerde kennen. 
Het was hem opgevallen dat het « le
ven » er zich afspeelde op het dorps
plein, de agora. Winkelen, ontmoeten, 
luieren, verbruiken, babbelen, politieke 
of artistieke belevenissen, alles kan er 
op dat ene plein, onder de bomen. 

Zo'n « agora » wilde hij verwezen
lijken in Nederland. Maar het winderi
ge, natte noorden stelt andere eisen. Bo
ven de « agora » werd dus een enorme 
koepel gebouwd. Dat werd dan de Meer-

Muziekuitvoering in de Meerpaal. De cirkelvormige arena is vooral bedoeld voor kuituur maar kan ook voor andere doelen 
gebruikt worden. 

paal. Zoals dat in Nederland meer ge
beurt, gingen vurige voor- en tegenstan
ders zich tegenover elkaar opstellen. 

Tegenstand komt vooral van profes
sionelen uit de wereld van sport, thea
ter, muziek. Zij zijn het gewend over 
een gespecialiseerde infrastruktuur te 
beschikken, terwijl hier allerlei dingen 
aan te merken zijn over de vloerbedek
king, de akoestiek en zo. Vooral over 
het onderlinge kontakt (de onderlinge 
storing, zeggen anderen) wordt nogal 
ongerust gedaan. Een paar mensen uit 
Dronten zelf deelden deze kritiek niet. 
Zij gaven toe dat het wel even wennen 
geweest was, maar het stoorde hen al 
lang niet meer. Zij apprecieerden sterk 
het levendige en het veelzijdige van dit 
centrum. Zij kwamen er vaak en zegde 
dat dit voor alle bewoners het geval 
was. 

een wisseloplossing 
voor Vlaanderen ? 

Wie zich wenst in te laten met kultu-
rele centra, ontmoetingshuizen, wensen 
wij een konfrontatie toe met Dronten. 
Niet omdat dat een alleenzaligmakend 
model zou zijn. Daarvoor is het te zeer 
afgestemd op de nogal uitzonderlijke 
situatie van het nieuwe land. 

Als bewuste Vlamingen beseffen wij 
het belang van gemeenschapsvorming, 
ontmoeting, bewustwording. Het gaat 
ons immers om het hele volk, niet om 
« elite-kultuxir ». 

Maar het is haast ondenkbaar hier om 
op te tornen tegen de gevelkultuur, te
gen het partikularistisch gebruik van 
ruimten door verenigingen dat herinnert 
aan de middeleeuwse geest van eigen 
gildekapelletjes. Moeihjk ook om in te 
gaan tegen de dure materialen, de praal 
die de mens weghoudt en de drempels 
te overwinnen die « kuituur » en « le
ven » kunstmatig gescheiden houden. 

Meestal wordt in de nieuwe centra 
veel aandacht besteed aan de bibUoteek 
maar in feite wordt meestal uitgegaan 
van een peperdure schouwburg met een 
aantal voorzieningen eromheen. « Ruim
ten voor de jeugd » vind je dan ergens 
helemaal boven of onder in de kelder. 

Het gebrek aan verbeelding, aan 
speelsheid en menselijkheid, is voor de 
bewindvoerders helemaal geen punt 
Voor hen zijn het op de eerste plaats 
statussimbolen en versteviging van de 
traditionele vormen. Bhjft de vraag 
naar een echt ontmoetingscentrum en... 
de mogelijkheid Dronten. 

n. maes 
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devi/ereld 

(Argos) Van het tweedaagse topoverleg tussen president Pompidou 
en premier Heath weten we het nu stilaan wel. Tijdens een perskonfe-
rentie in het Elysee gewaagde het Franse staatshoofd van de « moge
lijkheid » om tussen Groot-Brittanië en de Zes een akkoord tot stand 
te brengen. Heath, de Britse regeringsleider, verrijkte de vrij lakonisohe 
term van zijn kollega met even te verwijzen naar de « wenselijkheid » 
van een ultieme overeenkomst. Bij nadere beschouwing gaat het in bei
de uitspraken om een soort « idem veile atque idem molle ». M.a.w. ook 
Engeland is nu gewonnen voor zijn eigen toetreding en Frankrijk is 
er niet langer tegen. Een bescheiden en sober resultaat (dat door opti
misten aardig wordt opgeschroefd) en toch bet beste wat in het iotigste 
decennium terzake werd gescoord. Gematigd optimisme blijft dus aan
gewezen want overeenstemming op alle punten is het daar te Parijs 
niet geworden. 

morianne en john buil: 

huwelijk tegen wil en dank 

historisch gegroeide 
argwaan 

De Franse argwaan is ahw his
torisch gegroeid. Eeuwenlang 
heeft Groot-Brittannië op Europe
se tegenstellingen gegokt. Nooit 
hebben de Britten geduld dat een 
Europese mogendheid opvallend 
sterker werd dan haar kontinenta-
le buren. Nog minder dat een Eu
ropa onder de hegemoniale leiding 
van een bepaalde mogendheid zich 
tegen Albion zou opstellen. Daar
om hebben de Britten sinds hun 
onaangenaam avontuur met de 
Maagd van Orleans altijd met po
litieke en ekonomische ingrepen 
op het vasteland geëksperimen-
teerd : tegen Filip II, tegen Napo
leon, tegen Hitler. In het verleden 
werd Groot-Brittannië hierbij 
begunstigd door een belangrijke 
Europese omstandigheid : niet 
één kontinentaal land liet zich im
mers de dominatiestrevingen van 
zijn buurman welgevallen. Zo kon 
Engeland onveranderlijk geallieer
den vinden om de hegemoniale 
mogendheid van het ogenblik te
gemoet te treden. Traditioneel was 
Engeland dus dé Bevrijder van 
volkeren die niet onder het juk 
van hun buurman wilden leven. 
Met Duitsland en Rusland over
wonnen de Britten de grootste 
Fransman aller tijden : Napoleon 
himself ! En dit zijn niet eens 
anti-Britse boutades. Niemand 
minder dan Arnold Toynbee, ver
maard kultuurhistoricus en zelf 
een autentieke Brit heeft onder 
gelijkaardige verklaringen zijn ge
zagvolle handtekening geplaatst. 
In de Weltwoche van 22 mei. Maar 
vandaag zo schrijft Arnold is de 
situatie kompleet anders. Dit keer 
toch streven de Europese landen 
vrijwillig naar een hechte unie 
waartegen Groot-Brittannië mo
reel niets vermag. Daarom moet 
het fiere Albion nu maar zelf oot
moedig op de poort van Europa 
komen aankloppen... En dat heeft 
het dan ook gedaan. Omdat er 
geen andere uitweg is. Het Europa 
van de Zes en de Britse toetreding 
zijn een logisch antwoord op de 
insluiting van Europa ( en van 
Groot-Brittannië ) tussen twee gi
gantische blokken. Men mag ver
onderstellen dat dit antwoord nog 
aan overtuigingskracht zal winnen 
als de Zes... Tien zullen geworden 
zijn. In een nabije toekomst. Wat 
alleszms een optimistische prog-
noze is. 

europese invloeden 
balans 

Zo optimistisch waren de ver
wachtingen niet toen de Britse on

derhandelaars twee weken gele
den te Brussel hun kollega's van 
de gemeenschappelijke markt ont
moetten. Toch zette Rippon het 
hoofd van de Britse delegatie een 
kloeke stap in de richting van Eu
ropa : een mijlpaal eigenlijk in de 
nog jonge geschiedenis van Groot-
Brittannië's « Europese » peripe
tieën die steeds weer door eigen 
onbeslistheid... of door het veto 
van een de GauUe werden door
kruist. Achteraf bekeken was die 
Europese « move » onontkoombaar 
geworden : de Gaulle is immers 
dood en Pompidou kan zich de on
stuimige veto's van zijn illustere 
voorganger niet veroorloven. Ver
der was ook de ekonomische 
macht van de Bondsrepubliek een 
belangrijke factor geworden : de 
onafhankelijke koers ( zwevende 
marken ! ) die Bonn tijdens de 
jongste monetaire krisis weggaf 
heeft te Parijs het besef verleven
digd dat een Brits tegenwicht niet 
zo slecht zou zijn. De kleinere 
EEG partners (België, Holland, 
Italië ) deelden overigens dit be
sef, ofschoon om andere redenen. 
Zij vreesden nl terecht dat Fran
krijk al te zwaar op 't Europa-in-
wording was gaan doorwegen en 
dat het Britse lidmaatschap hier 
alleen maar nutig en gunstig kon 
inwerken. Tenslotte vreesden alle 
Europese landen dat de VSA zijn 
Europese bondgenoten wel eens in 
de steek zou kunnen laten. Sena
tor Mansfield heeft daar al een, 
voorlopige mislukte, poging ge
daan om de strategische inbreng 
van de VSA in de verdediging 
van het vasteland drastisch te be
perken. Als men niet eens op Wa
shington kan rekenen ( waar de 
isolationistische strekking over
hand toeneemt) dan moet Europa 
nodig naar eigen middelen zoeken 
om tegen het Sovjetblok overeind 
te blijven. Rippon en zijn delega
tie hebben wijselijk geoordeeld 
dat Groot-Brittannië liefst niet al
leen in de regen mocht achterblij
ven. Vandaar de pragmatische 
geest die de onderhandelaars te 
Brussel bezielde. 

tussen gemenebest en eeg 

Het Frans-Brits topoverleg lag 
uiteraard in de cruciale verlen
ging van wat een week vroeger te 
Brussel was bedongen. Maar ook 
te Parijs werd geen akkoord be
reikt over de Britse bijdrage tot 
financiering van de gemeenschap
pelijke begroting. Evenmin over 
het probleem van de Nieuwzee-
landse boter. En er was evenmin 
een toezegging aan Britse zijde 
dat het pond als internationale 

rezervemunt zou uitgediend heb
ben. Het komt voor die Britten 
hard aan dat ze na hun gebeurlij-
ke toetreding zeer dure boter- en 
zuivelprodukten uit Europa zullen 
betrekken, die ze vandaag in de 
Commonwealth tegen gunstprij
zen kunnen op de kop tikken. Met 
die Nieuwzeelandse produkten 
zitten de Britten aardig in de 
knel. Te Brussel verklaarde Rip
pon in die samenhang : this is a 
matter of British Honour ! en te 
Parijs heeft Heath het Britse 
zwak voor die « verre » boter nog 
eens biezonder benadrukt. Toch 
heeft de Britse premier zich te 
Parijs maar neergelegd bij een 
communiquee waaruit blijkt dat 
Groot-Brittannië « volledig en in 
Europese geest » zal ijveren voor 
de ontwikkeling van de EEG naar 
een ekonomische en monetaire 
unie. Allicht in het besef dat de 
wereld nu eenmaal evolueert in 
de richting van een eenvormige 
ekonomie. Die groei naar eenvor
migheid is inderdaad nog be
zwaarlijk af te remmen. Als de 
EEG dit uniformisatieproces niet 
kan opvangen dan kan ze nog een 
anachronistisch fenomeen worden 
zoals een bommenweroer die al 
voorbijgestreefd is nog voor hij de 
markt bereikt. Vooral de burger-
lijk-nationalistische rivaliteit blijft 
hier een te overwinnen hindernis. 
Nog vaak denken Fransen in Na
poleontische termen over hun 
bondgenoten van overzee en de 
Brit zelf identificeert Fransen en 
Italianen steevast met oneerlijk, 
vuil, ongeschikt om te werken 
en... « oversexed » !. Een Ameri
kaans journalist spendeerde een 
paar plezierige onmerkingen aan 
het Franse wantrouwen, Frank
rijk, zo schreef hij. denkt dat 
Groot-Brittannië alleen maar uit 
is op de Franse bruidschat en dat 
John Buil na zijn huwelijk met 
Marianne gauw een Amerikaanse 
maitresse zal hebben en een sliert 
girl friends uit de Commonwealth' 

europa der staten 

Voor hun ontmoeting van 21 
mei jl te Parijs hadden Heath en 
Pompidou elkaar slechts vluchtig 
ontmoet. Nog voor zijn vertrek 
had Heath verklaard dat hij naar 
Parijs ging om over « politiek » te 
praten. Het lag dus voor de hand 
dat meer stekelige onderwerpen 
( munt, defensie, enz ) zouden 
vermeden worden. Maar de Taal
barrière kon hij niet ontwijken. 
Classicus Pompidou spreekt nl 
geen Engels en het Frans van 
Heath is nog erbarmelijker dan dit 
van Holland's premier Piet de 
Jong. Toch wist de subtiele Pom
pidou de taalkwestie een licht 
anti-Amerikaans accent mee te ge
ven. Nieuw Europa, zo meent de 
man van Montboudiff (Cantal), 
kan zijn onafhankelijkheid t.o.v. 
de VSA alleen bevestigen met 
Frans te spreken. Hierop heeft 
Heath, de nuchtere Brit die voor 
het eerst in zijn leven met taai-
problematiek werd gekonfron-
teerd, beloofd dat het Frans Dé 
werktaal van de EEG moet blij
ven,,. Men kan blijkbaar, zoals 
Pompidou een voortreffelijk Eu
ropeaan zijn en toch eksklusief 
Franse oogmerken dienen. Frank
rijk eerst ! Die ingesteldheid heeft 
hij doorgedrukt op zijn ekonomi
sche strukturen van morgen. Eu
ropa blijft bestaan in funktie van 
de staten. Elke staat zal over een 
veto beschikken. Het Europa der 
regio's wordt naar de zolder ver
wezen. Voorlopig (?) zijn de Euro
pese federalisten er aan voor hun 
moeite. Via de konfederatie die 
nu vlug uit de bus moet komen 
wil hij Frankrijk begunstigen, 
een Frankrijk dat langzaam ont
waakt uit de post-gaullistische let
hargie en op dit moment al zijn 
narigheid samenpakt : Renault, 
Guijot ( beroering in de onder-
wijssektor ), inklusief het omstre
den prijzenbeleid van Chaban 
Delmas. Als de konfederatie 
morgen werkelijkheid wordt zal 
ze er die Franse narigheid — een 
laat gevolg van de Mei-revolte — 
maar moeten bijnemen. 

• Het lijk van de ontvoerde Israëlische 
konsul-generaal Efraim Elrom te Istam-
boel (Turkije) op 700 m. van zijn woning, 
waar hij enkele dagen voordien ontvoerd 
werd, teruggevonden : hij werd door twee 
schoten in het hoofd gedood. Elrom, gewe
zen politiehoofd, die o.a. betrokken was in 
de zaak Eichman, werd door vijf gewapen
de mannen ontvoerd. Zijn ontvoerders, le
den van een zgn. « Turks bevrijdin^sleger » 
eisten in ruil voor zijn vrijlating de be
vrijding van alle revolutionaire komman-
dos. Grootscheepse sperakties en opsporin
gen van het Turkse leger en politie lever
den geen resultaat op. Verbijstering in 
Israël. 
• Voor de eerste maal gaat de klandestie-
ne opposf**c in Argentinië over tot een 
ontvoering, om hun eisen kracht bij te 
zetten : de Britse konsul te Rosario, Stan
ley Silert door gewapende mannen ont
voerd. 
• Aardbeving in Anatolië, Turkije, eist 700 
doden en maakt stadjes en dorpen met de 
grond gelijk. Deze ramp is de jongste van 
een reeks schokken die sinds verscheidene 
jaren Oost-Turkije troffen. 
• Overleg Pompidou-Heath te Parijs ! 
Frankrijk stemt in met de Britse toetre
ding tot de EEG, maar het verenigd Euro
pa zal een Konfederatie zijn ( statenbond 
waarin de leden-staten een grote zelfstan
digheid behouden) in plaats van een fede
ratie. De gaullistische visie op Europa 
blijkt dus te zullen behouden worden. 
• Overleg tusen een aantal goeverneurs 
van centrale banken om een uitweg te 
zoeken in de monetaire krisis, waaraan de 
Amerikaanse minister van Financiën, J. 
Conally eveneens deelneemt. 
• Officieren van het Indonesisch leger op 
Midden-Celebes in het kader van een zui-
veringsaktie aangehouden, evenals de se-
kretaris van het Indonesisch parlement 
Hadji Hoessein. 

deze week 
in de wereld 
• De krachtproef tussen het leger van 
Haïti en de Tonton-Macoutes duurt voort. 
In het noorden van het land blijken de 
leiders van deze gevreesde « volksmilitie » 
uitgeschakeld te zijn met de stilzwijgende 
goedkeuring van de nieuwe president, 
Jean-Claude Duvalier. In het « gezuiver
de » gebied mogen de door de Tonton-Ma
coutes benadeelde en bestolen burgers 
thans een verzoek tot schadevergoeding in
dienen. 
• De zuivering in Egypte na de staats
greep van president Sadat duurt voort t 
na de arrestatie van de afgezette minis
ters en ambtenaren volgen thans afzettin
gen en arrestaties van joernalisten en le
gerofficieren. Sommige officieren worden 
in de gevangenis opgesloten, anderen ver
plaats naar de Suez-zone. Officieel heet 
het dat de gelimogeerde machthebbers een 
staatsgreep tegen de president en zijn aan
hang voorbereidden. Sovjet-president Pod» 
gorny bezoekt zijn Egyptische ambtgenoot, 
om hem over zijn bedoelingen te polsen 
na de gebeurtenissen, die tot de verwijde
ring van belangrijke pro-Sovjet-personali-
teiten leidden. 
• De congregatie voor de Clerus te Rome 
verbiedt de verkoop van kerkelijke kunst
schatten en legt de clerus de verplichting 
op, een inventaris van hun kerken op te 
maken, ten einde paal en perk te stellen 
aan wat sommigen de « moderne beelden
storm » noemen (verkoop van kerkelijke 
kunstwerken zonder toelating en vaak te
gen spotprijzen). 
• Premier Leabua Jonathan van Lesotho 
verklaart zich andermaal voorstander van 
een dialoog met Pretoria. In deze kwestie 
blijkt dat de grote Afrikaanse landen af
wijzend staan tegenover het aanbod van 
Zuid-Afrika. over samenwerking te gaan 
praten, terwijl de kleine Afrikaanse staten 
positief reageren. 
• Eerste gezamenlijk optreden van de 
Europese Zes in de UNO : na akkoord over 
een gezamenlijke gedragslijn inzake het 
Midden-Oosten overhandigt de tijdelijke 
voorziter van de « commissie der Zes in 
de UNO » de Franse UNO-afgevaardigde 
J. Kosciusko-Moritzet, een memorandum 
aan UNO-sekretaris-generaal Oe Thant. 
• Bomaanslagen voor drie Britse zaken
kantoren te Parijs « uit protest tegen het 
Brits-Frans fascisme » zoals uit pamfletten 
blijkt, verspreid door een linkse organisa
tie, die de verantwoordelijkheid voor de 
aanslagen opeist. Ook de Britse vakbonden 
verklaren zich tegenstander van het Britse 
EEG-lidmaatschap. 
• Eenenzestig vooraanstaande linkse in-
tellektuelen o.w. Sartre, Moravia, Sontag, 
Enzenberger e.a. veroordelen Fidel Castro 
wegens de « onterende behandeling van de 
Kubaanse dichter Herberto Padilla ». 
• Steeds bomaanslagen en schietpartijen 
in Noord-Ierland, waarbij een chauffeur 
van een Britse jeep zwaar wordt gewond 
en een soldaat van het Britse leger gedood. 
De IRA eist de verantwoordelijkheid voor 
deze aanslagen op. Groeiend onbehagen on
der de katolieke Noord-Ierse bevolking 
over het optreden van Schotse eenheden 
van het Britse bezettingsleger. 
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het kotolaans 
nationalisme 
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ciële taal blijft, is dit wel een teken van 
een bizondere vasthoudendheid aan de 
moedertaal, zodat vele Katalanen hun 
taal wel goed spreken maar ze moeilijk 
schrijven kunnen. Hieraan tracht men 
te verhelpen door privé-lessen 's avonds, 
op de fabriek enz. Momenteel is het 7Ó 
dat de hogere bevolkingslagen en de in-
tellektuelen Katalaans spreken, terwijl 
Kastilliaans alleen door de administra
tie, door tramkondukteurs en vuilnisop
halers gebruikt wordt. Wat de literatuur 
betreft, brengen de grote uitgeverijen 
de wereldliteratuur in vertaling : daar
bij wordt dikwijls gegrepen naar wer^ 
ken die nog niet in het Snaans vertaald 
zijn. zo o.m. Sartre. 

Cataluya is, met Euzkadi en Asturië, 
het meest-geindustrialiseerde gebied 
van Spanje. Met 6% van de hele opper
vlakte levert het 30% der totale indus
triële produktie en betaalt, met 13% van 
de bevolking, 32% der belastingen 

In het Spanje van nu is een ijveren 
voor de Katalaanse zelfstandigheid op 
het politieke vlak openlijk onmogelijk. 
Verscheidene illegale of semi-illegale or
ganisaties werden daarom opgericht. De 
UDC s een kristen-demokratische orga
nisatie met een tamelijk grote aanhang^: 
het geestelijk centrum ervan is de abdij 
van Montserrat. De socialistische MSC 
en de kommunistische PSUC schijnen 
minder aanhang te hebben. Daarnaast is 
er nog het radikaal-nationalistische FNC 
dat volledige onafhankelijkheid wil en 
vooral bij de jongeren sukses kent Het 
a-politieke CNC ( de Nationale Kata
laanse Raad ) zetelt in Londen en dient 
als informatie- en overlegcentrvun. 

kulturele renaissance 
met politieke kleur 

De politieke geschiedenis en de poli
tieke bewustwording van het Katalaan
se volk vertonen veel trekken die wij 
elders bij de bevrijdingsnationalismen 
terugvinden. De vrijheidsgedachte van 
het liberalisme, samen met de indus
triële revolutie en haar sociale gevolgen 
werkten als stuwende krachten. Maar 
vooral de romantiek en haar bezinning 
op het eigene : op taal, literatuur, kunst 
en volksleven, legde de bazis voor het 
moderne nationalisme der volkeren. In 
Katalonië zien wij dit evenzeer als in 
Vlaanderen. De intellektuelen heront
dekken de volkstaal, en de in 1833 uitge
geven « Oda a la Patria » wordt het be
gin der « Renaixenga », der herleving 
op taalgebied. 

De kulturele herlevmg krijgt een po
litieke kleur : Valenti Almirall ligt aan 
de bazis van het « pakt van Tortosa » 
waarin het federalisme voorgestaan en 
de eenheid der provincies Katalonië, Va-
lencië, de Balearen en Aragon wordt 
vooropgesteld. Dit gebeurt in 1869. In 
1880 wordt het eerste Katalanistisch 
kongres gehouden : het probleem is nu 
gepolitiseerd In 1887 stichten intellektu
elen de « Liga de Cataluya », maar men 
begint in te zien, dat ook het gewone 
volk moet gewonnen worden : de in 1892 
gestichte « Unio Catalanista » voert pro
paganda onder het volk met haar pro
gramma : een autonoom Katalonië in 
een federaal Spanje. Het Principaat zal 
tengevolge van deze aktie wel zijn auto
nomie bereiken, maar de andere Kata
laanse provincies zowel in Spanje als in 
Frankrijk blijven achter in deze strijd 
om zelfbestuur. Zij zouden pas onder de 
averechtse stimulans van het unitari
sche Franco-regime naar hun oorsprong 
terugvinden. Ook in het Franse Rousil-
lon ontwaakt het Katalaans nationalis
me. 

Deze Katalaanse herleving uit zich 
vooral in een zeer bloeiend kultureel le
ven. De Katalaanse taal wordt gespro
ken door ca. 7 miljoen van de 8,5 mil
joen inwoners. Wanneer men bedenkt 
dat gedurende geruime tijd het onder
wijs in het Katalaans verboden was en 
dat nog steeds het Kastilliaans de offi-

overal de zelfde verdrukker 
De Katalaanse nationalisten staan te

genover dezelfde vijand als de Vlamin
gen, Bretoenen, Elzassers. Zuid-Tirolers, 
Basken. Deze vijand heet : het centra
listische unitaristische staatsnationalis-
me, met een opvatting van de natie en 
de nationaalstaat die Lemberg in zijn 
standaardwerk over het nationalisme 
tegenover het Herderiaanse volksbegrip 
stelt, volksbegrip dat tevens bazis van 
het volksnationalisme is. 

Het is niet zonder reden, dat de Kata
laanse renaissance langs de romantiek 
om de bronnen van haar kracht aanbo
ren kon. 

In zijn doktoraatstesis over « Le p r o 
blème national Catalan » heeft Jaume 
Rossinyol ook op deze betekenis van de 
romantiek voor de herleving van het na
tionaal bewustzijn gewezen. 

Het is daarenboven niet zonder zin, 
dat deze tesis voorgedragen werd aan de 
universiteit van Rennes, de hoofdstad 
van een ander om zijn vrijheid vechten
de natie. 

Tenslotte blijkt Europese verbonden
heid van dit nationalisme uit de op
dracht die Jaume Rossinyol voor Vlaam
se vrienden op een Vlaams kamp in Bre-
tagne schreef op de voorpagina van zijn 
boek : « per tots que lluiten per la lliber-
tat de Uur pais — voor alleen die vech
ten voor de vrijheid van hun land. » 

In een artikel in « Bretagne-Action » 
besloot de Katalaan Guiu Sobiela zijn 
overzicht van de Katalaanse strijd met 
de volgende woorden : « De tijd waarin 
een staat van ons kontirient kon streven 
naar de overheersing van andere is 
voorbij. Zonder de nationale eigenheden 
te loochenen, zal het Europa van mor
gen zich vestigen op het samen-bestaan, 
de samenwerking en de federatie der 
verschillende volkeren die het vormen... 
Hoe meer ieder van hen zich zal vast-
wortelen in zijn eigen bodem, hoe meer 
het zal bijdragen tot het gemeenschap
pelijk heil... » 

De Katalaanse vrijheidsstrijd die van 
partikularime over regionalisme en fe-
deralsme naar het Europees nationalis
me der volkeren is gegroeid, is derhalve 
te zien als een stap naar het « Europe 
des ethnies », waarin ook onze etnische 
gemeenschap verenigd en vrij haar 
plaats wil innemen, evenals de Kata
laanse. 

jos dierickx 
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praten mef john bultinck 

litemire gastronomie en 
gastronomische iiteratuur 

Wij hebben de meesterkok van de Vlaamse televisie, John Bultinck, ontmoet 
in het huis van de meester in de Rechten John Bultinck. Wachtkamers en werk
kamers heriiuieren er vaak aan dat je zowaar in het voorgeborchte van het Ju
stitiepaleis bent aangeland : strenge toonloze wandbekledingen, oude, zware meu
bels, een illusieontnemende stilte. Maar bij Meester Bultinck is dat zo helemaal 
anders. Je wordt in zijn werkkamer toegelaten nadat je je reeds de ogen hebt uit
gekeken op tientallen moderne schilderijen en skulpturen : Raveel, Lismonde, 
Jodeigne, IVIortier, Somvilie, Burssens .. een prachtcollectie, zegt meester Bul
tinck. En dan bijna verontschuldigend : die zijn jammer niet alle mijn bezit, ik 
profiteer hier niet weinig van die geweldige verzameling van meester K.-J. Geir-
landt. 

Je -hent een populair figuur. Vooral 
dank zij de televisie. Om het met een 
gevleugelde uitdrukking van de spart-
redaktie te vragen : Wie ben je ? Wie 
was je vroeger ? 

Ik ben geboren te Gentbrugge, 19 sep
tember 1933. Ik « lag » op kollege bij 
de Jezuïeten in Gent. In St.-Barbara. 
Die school is intussen verdwenen, geloof 
ik (de Jezuïeten niet hoor !). Daarna 
deed ik aan de Gentse Universiteit rech
ten en krimmologie Na de gebruikelij
ke legertijd begon ik mijn loopbaan als 
advokaat. Om nog even terug te keren 
naar mijn studietijd : ik was toen een 
eri al interesse voor de li teratuur. Ik 
schreef heel veel gedichten. Maar, zoals 
dat nogal een gebeurt ; naarmate mijn 
gevoelens van verliefde jongeling eer
lijker werden, verminderde de waarde 
van mijn poèzie. Die poëzie van mij 
vergeten wij dus maar liever. Ik schreef 
toen ook verhalen, meestal gesurreali-
zeerd. En ik was mede-opnchter van 
het algemeen kultureel tijdschrijf Cya-
nuur dat reeds na enkele nummers ter 
ziele ging. Mijn « aktieve » literaire 
interesse was omzeggens voorbij toen 
ik mijn studies af had. Maar de blote 
interesse voor de li teratuur bleef, hoe
wel zij zich vandaag bijna helemaal 
heeft toegespitst op de gastronomie. Bij 
de plastische kunsten bleef ik enigszins 
aktiever betrokken. Ik stelde enkele ka-
taiogi samen of hielp eraan mee. Ik ben 
lid van het advieskomitee van het Mu-
zeum voor Schone Kunsten te Gent. 
Ook ben ik lid van de raad van beheer 
van het Gentse Muzeum voor Heden
daagse Kunst, waarvan Karel Geirlandt 
de promotor is. Soms leid ik kunste
naars in die tentoonstellen en af en toe 
publiceer ik ook kritieken over plasti
sche kunstenaars. Voor Openbaar 
Kunstbezit in Vlaanderen schreef ik een 
artikel over Salvador Dali. In die zin 
blijf ik dus ook nog een klein beetje 
een schrijver... 

Meesters in de rechten die ook schrij
vers zijn treft men in ons taalgebied 
nogal eens aan. Maar jij bent nu ook 
meesterkok hij de Vlaamse Televisie... 

Ik denk dat dit wel een beetje uniek 
is. Althans wat de televisie betreft. 
Want voor het overige blijken rechten 
en gastronomie elkaar al vaker (en se
dert lang) gevonden te hebben. Vooral 
in het Franse taalgebied is dat zo. Ik 
ken een raadsheer bij het Hof van Cas
satie die ook gastronoom was, een ad
vokaat bij het Hof van Beroep van Pa
rijs is ook gastronoom enzovoort. Daar
mee is het lijstje bij de Fransen hele
maal niet af. Maar zelfs bij ons hier is 
het huwelijk tussen rechten en gastro
nomie niet onbestaand : professor Van 
Hee van de Leuvense Rechtsgeleerdheid 
is^niet alleen een (passief) gastronoom, 
hij IS ook een voortreffelijk kok. En tij
dens mijn uitzendingen op de televisie 
helD ik al meer dan een keer juristen 
met sterk ontwikkelde gastronomische 
interesse als gasten gehad. 
Advokaat-schrijvers zijn talrijk, advo-
kaat-gastronomen dus ook. Maar de 
kombinatie advokaat-schrij ver-gastro
noom lijkt niet te bestaan. Tenminste, 
ik ken er geen ! 

Gaat bij jouto het ene uiteindelijk 
niet moeten wijken voor het andere ? 

Zoals ik al eerder zei, mijn literaire 
belangstelling is inderdaad reeds hele

maal verengd naar het gastronomische 
toe. Intussen moet ik hier ook nog een 
klem misverstand rechtzetten : sommi
gen denken dat ik nog poèzie publiceer, 
maar dit misverstand is wellicht ge
groeid uit mijn herhaaldelijk referen 
naar de l i teratuur als ik op het televi
siescherm verschijn. Wat dan mijn 
rechtspraktijk betreft : ze lijkt me noch 
moreel noch materieel onverenigbaar 
met de gastronomie. Daarenboven waak 
ik er nogal streng over dat de gastro
nomie voor mij een hobby blijft. Hobby 
is hier misschien niet het passende 
woord. Ik bedoel ermee : ik blijf mees
terkok bij de televisie zolang ik plezier 
daarin heb. En dit laatste is zeker nog 
niet bedreigd. Natuurlijk zijn er de ver
plaatsingen, de voorbereidingen, de op
namen. Maar de mensen van de televi
sie houden echt rekening met mijn desi
derata en met mijn mogelijkhede i. 
Daarenboven, al heb ik met mijn diver
se jobs vrij druk, ik beschik nog over 
vrije tijd ! Vrije tijd die ik helemaal 

besteed aan « passieve » l i teratuurbe-
oefening, fifty-fifty gastronomische lite
ra tuur en andere. 

Hoe belandde je bij de televisie ? 

Je weet dat ik al lang kook... Mijn 
hobby. Paula Semer kwam er achter 
precies op het ogenblik dat zij een beet
je in een sukkelstraat je zat met haar 
televisiekoks : stuk voor stuk knappe 
keukenpieten, maar zij konden het een 
beetje minder goed uitleggen... Voor ik 
op de televisie kwam had ik op de radio 
al eens een praatje over koken gehou
den. Dat van de radio had maar één 
keer plaats, op de televisie vang ik 
straks mijn vierde seizoen aan. 

Je hebt eens gezegd : er is eigenlijk 
geen gastronomische poëzie in de Ne
derlandse literatmir, gelukkig maar ! 

Dat « gelukkig maar » klinkt een 
beetje als een boutade. Maar het is het 
helemaal. Als ik zeg gastronomische 
poëzie, bedoel ik poèzie met de gastro
nomie als thema, poëzie die een of an
der gastronomisch onderwerp behandelt 
en zich daarbij beperkt, zij het een be
rijmd recept, zij het een lofzang over 
de smaakervaringen van een of andere 
« gourmet ». In de Franse l i teratuur 
vindt men dergelijke poëzie nogal vaak 
terug. Maar als je die leest, krijg je 
nogal gemakkelijk een indigestie. Bijna 
steeds zijn het opgeschroefde, minder
waardige verzen, karamelverzen. Meer 
dan een paar aanvaardbare verzen heb 
ik nog steeds niet kunnen ontdekken in 
die Franse voorraad. Mijn mening over 
dergelijk verschijnsel is eenvoudig : als 
je vindt dat je over gastronomie geen 
goede poëzie zult kunnen plegen, scha
kel je liever over op het schrijven van 
een kookboek ! Die onprettige ervaring 
met welbepaald dat deel van de Franse 
poëzie — trouwens meestal het werk 
van derderangsauteurs — heeft me het 
« gelukkig maar » in de mond gelegd. 
Helemaal onbestaande is anderzins dan 
ook weer onjuist. Hier en daar vindt 
men iets dat marginaal een aanrakings
punt bezit zonder eigenlijke gastrono

mische poëzie te zijn. Ik zeg dit alles 
natuurl i jk allemaal met een zeker voor» 
behoud. Misschien bestaat die poëzi* 
tóch, maar ik ken ze niet. 

Toc?i zijn er die goede poëzie sehre» 
ven omtrent het tema van de fijnproef 
evrij. Om hiermee aan sociale aanklacht 
te doen (verschil tussen armen en rijr 
ken) of uit treurnis om een waarde dia 
zij verloren hebben (bv. het eetmaal 
als simhool van vriendschap, van sa
menzijn). 

Ja. In bepaalde tijden is het eetmaal 
van de rijke en dat van de arme hele
maal verschillend geweest. Uitgebreide 
eetmalen voor de rijken en pap en 
brood voor de armen. Dat werd vaak i a 
heel goede gedichten aangeklaagd. Bij»-
voorbeeld door de revolutionaire rede
rijker Anthonis de Roovere. Maar soms 
gebeurde het ook omgekeerd : de bour
geois die in het povere eetmaal van de 
arme een reden zoekt om hem te kun
nen beschimpen. Een treffend voor
beeld daarvan is Het Kerelslied, waar in 
geschimpt wordt op de arme opstandige 
boer gmds in de Westhoek. 

Genoemde poëzie heeft natuurl i jk 
een zekere literaire waarde. Nog ster
ker is dit het geval bij de poëzie die 
appeleert aan de gastronomie die he t 
symbool is van sociale binding, van he t 
samenzijn van mensen die van elkaar 
houden. Hier duikt Martinus Ni j hof f op 
als een vooraanstaand dichter. 

Wij mogen dus aannemen dat een 
aantal goede gedichten zich bevinden 
op het raakvlak tussen poëzie en gastro
nomie. Bijvoorbeeld werk van Bud-
dmgh', Greshoff, Nijhoff, Cami, Burs-

Zonder Cami en de andere namen die 
je citeert over het hoofd te zien, t ip ik 
op twee gedichten : een van Nijhoff 
(Het Souper) en een van Greshoff (nr. 
9 uit zijn Rammelkast en Rommelpot) . 
Ik vind dat het de moeite loont ze de 
lezer aan te bieden. 

frans-jos ve rdood t 

Pau 'a Semer, John Bultinck, Jos Ghijsen en de dokter uit diens programma. 

het souper van nijhoff 

't Werd stil aan tafel, 't Was of wijn en brood 
Werd neergeslagen uit den greep der handen 
De kaarsvlam hing lang-wapperend te branden 
En 't raam sprong open door een donkren stoot. 
ALs water woelden in den nacht de landen 
Ondei- het huis ; wij voelden hoe een groot 
Waaien ons aangreep, hoe de wieken van de 
Vaart van den tijd ons droegen naar den dood. 
'Vij konden ons niet bij elkaar verschuilen : 
>n mensch, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid 
J iepcr weerkaatst in de oogen van een ander — 
Maar als de winden langs de daken huilen. 
Vergeet, vergeet waar ons zwak hart om schreit. 
Lach en t>ioot glazen stuk tegen elkander. 

van greshoff 

Gekruide kamperfoeliegeur 
Een stokröos in zijn volle fleur 
Een late vlinder bij het perk 
Een buurman op zijn veld aan 't werk 
Een kater die zich zalig zont 
Een smaak van honing in de mond 
Een maaltijd rijk en naar den aard 
Waarbij geen knoflook werd gespaard 
Een kleine kring van vrienden die 
Verslingerd zijn aan poëzie 
Dat alles, mét een goed glas wijn , 
Behoort ons daaglijk nieuws te zijn. 



V J - 29-5-=» 
11 

erich honecker: streber op rode troon 
(Argos) Het eerste kongres van de Sozialistische Einheitspartei 

Deutschlands na het vrijwillig ontslag van Walter Ulbricht zal juni e.k. 
| t i het teken staan van een thema dat wel eens beslissend kan worden 
•ilFOor de situatie van eerste sekretaris Erich Honecker. Over dit thema : 
(te aanpassing van de DDR aan de ontwikkeling van de moderne indus-
i r ie (met haar technologische implicaties) kan in lengte van dagen 
Worden gediscussieerd. Pra ten over technologie is vooral een kluif voor 
Jiange marxis ten die van hun partij leiding iets meer verwachten dan 
ideologische theoretiseren en kankeren over de onvolkomenheden van 
pet regiem. Honecker zal dit kongres voorzitten. Het wordt zijn eerste 
belangrijke stap in de politieke openbaarheid van de DDR sinds hij 
onlangs aan zijn nieuwe investi tuur begon. Vooral de jeugd verwacht 
flat de nieuwe part i jsekretaris bij die gelegenheid zijn kleurloze effen-
h«id gaat afleggen. Allicht heeft Moskou Honecker's bezoek aan de SU 
(17/5 jl.) te baat genomen om de nieuwe bewindsman tot meer genuan
ceerde opties te bewegen. 

onvervalste trouw 

Alleszins kleurloos was de uit
spraak die Honecker in 1961 weg-
t a f nadat hij met Walter Ulbricht 

e Muur der Schande had ge
t o u w d : « Ulbricht wird siegen 
g i d Ulbricht das sind wir alle ! ». 

e « boutade » rook naar het arse-
faaal van de personenkultus, naa r 
een soort stalinistische flikflooie-
rij die toen erg « in » was achter 
het vandaag meer t ransparante 
IJzeren Gordijn. Ulbricht zelf 
Was niet op adoratie gesteld. On
beroerd legde de Rode Pruis die 
iorse uitspraak naast zich neer. 
Later zou blijken dat Honecker bij 
het uitspreken van die woorden 
niet zozeer op vleierij als op tak-
tjek had gedoeld. Nummer 2 (in 
de Oostduitse part i jhiërarchie) 
had alleen maar duidelijk willen 
stellen dat hij de onbetwiste 
kroonprins was, en dat de konkur-
renten m a a r best uit zijn politiek 
vaarwater bleven. Hij zou niet la
ten tornen aan zijn preferentiële 
positie die door Willi Stoph (van
daag premier) aangevochten werd. 
De verantwoordelijke voor veilig-
heidskwesties binnen de part i j 
kon gewoon niet dulden dat Stoph 
in bekendmakingen van de partij 
aaar de tweede plaats opgeschoven 
was. Het was de ti.id toen de Sov
jets nog altijd in de sfeer van de 
door N. Kroestjev aangekondigde 
t dooi » steevast over liberalisering 
en ontspanning gingen zeuren. 
Ontspanning had Honecker nooit 
bewust nagestreefd. Stijfhoofdig 
was hij blijven staan achter de 
afgrenzing van de twee Duitslan
den. Maar... als die « ontspannen 
t re in » uit Moskou dan toch mor
dicus naar de Bondsrepubliek wil
de doorrijden zou de Kroonprins 
beslist de aansluiting niet missen. 
Maar dan zonder Willi Stoph. 
< That 's tactics », zou de Napoleon 
van G. Orwell zeggen. En Ulbricht 
was erg ingenomen met dit blijk 
van onvervalste t rouw aan de par
t i j die onder zijn leiding alle or-
thodokse deugden had gehono
reerd. 

ortodoksie voor alles 

Het lijkt paradoksaal genoeg, 
m-aar eigenlijk liggen de revolte-
tsende arbeiders uit Danzig en 
Ste t t in ten grondslag aan de duur
zaamheid van Honecker's positie. 
De schok van de arbeidersrevolte 
heeft de Sovjetpolitiek (opening 
op het Westen) grondig door el
kaar geschud. Meteen was de Sov-
iettop gekonfronteerd met het on
heilspellend besef dat Polens ar
beiders niet langer genoegen na
men met Gomoelka's utopische be
loften. Ook voor Moskou was nu 
duidelijk geworden dat de DDR, 
na het eventuele aftreden van Ul
bricht, wel beter gediend was met 
een stroef-orthodokse havik als 
Honecker dan met een sibillijnse 
Stoph wiens politieke identiteit 
was doorgrond. Terwijl Gierek te 
•Warschau zijn regiem door een 
vrij grillige overgangsperiode 
heenloodste had de DDR, het 
meest westelijke bastion van het 
Oostblok, een sterke man nodig. 
Door de benoeming van Honecker 
werd dus bewezen dat de bevei
liging van het socialistisch appa
raat —• zowel in Polen als in 
Oostduitsland — vooraanstaat in 
de strategische berekeningen van 
Moskou. In die optiek is de inves
t i tuur van Honecker een kwalijke 
slag voor het eksperimenteren 
met ontspanningstendensen. Ver
der heeft bij de benoeming van 
Honecker ook de overweging ge-
sï)eeld dat de voormalige leider 
van de Freie Deutsche Jugend 
[fFDU) alleen aan de zijde van de 
vereenzaamde Ulbricht stond toen 
de Berlijnse bouwvakkers in 19E3 

rebel leerden : op die vooravond 
van 17 juni toen het Politburo te 
beslissen had over de « nieuwe 
koers » die de Sovjets hun «gouw-
heer » poogden op te dringen. 

geen heel-duits besef 

In 1968 verklaarde Honecker in 
een toespraak tot het centraal ko-
mitee : « in onze betrekkingen 
met de Bondsrepubliek kan het al
leen gaan om de vraag wie van 
de twee ooit de overwinning in de 
waoht sleept ! ». Bij Honecker 
ontbreekt dus kompleet het heel-
Duitse besef dat nog ergens in Ul
bricht smeulde. Dit was al mani
fest geworden in 1966 toen hij 
zich verzette tegen een suggestie 
van Ulbricht om te eksperimente
ren met het ruilen van Oostduitse 
politici tegen sociaal-demokrati-
sche sprekers uit de BRD. Achter 
die rabiaat anti-westerse houding 
van Honecker schuilt wel meer 
dan louter mili tante ideologie. 
Naar het voorbeeld van Ulbricht 
ziet de nieuwe eerste sekretaris 
zichzelf als de testamentui tvoerder 
van de traditionele Duitse arbei
dersbeweging. Tot vandaag toe 
leeft de DDR op die ietwat be
vreemdende tegenstelling tussen 
technologisch progressisme en op
vattingen uit de oude partij doos. 
Bovendien is hij nooit hersteld 
van het t rauma van tien jaar op
sluiting in de Hillertijd. Onuit
staanbaar die gedachte, zegt hij, 
in Westduitsland lieden komple'et 
vrij te zien rondlopen die mij des
tijds van mijn vrijheid hebben be
roofd. Die wrevel heeft hij ahw 
gesistematiseerd. Vaak is hij uit
gegroeid tot wantrouwen. Van
daar Honecker's behoedzame re
serve tegenover mensen die nog 
niet tot zijn vertrouwde sfeer be-

Ulbricht : oogje in het zeil houden 

Opvolger Honecker 

horen. Groepsvorming blijft zijn 
parool. Dat heeft hij te Moskou ge
leerd waar hij twee jaar kommu-
nistische strategie studeerde. Wie 
tot de « groep » behoort kan stee
vast op steun en waardering van 
de nieuwe partijchef rekenen. Die 
mag mee gaan jagen op ree en 
bruinen aan het oostzeestrand. 
Daar brengt Erich Honecker zijn 
schaarse vrije tijd door. Ascetisme 
en puri tanisme heeft hij al lang 
afgezworen. 

liever feiten dan woorden 

Honecker is afkerig van devia-
tionisme en intellektuele labili
teit. Zelfs Wolf Biermann, zowat 
de « officiële » dichter van de 
DDR, bedreigde hij met uitslui
t ing uit de Vereniging van Kom-
munistisehe Schrijvers. Verras
send is dan ook de reakt ie van 
prof. Robert Havermann. De 
marxistische filosoof (met libera
le tendensen) omschreef Hone
cker's benoeming als een « gun
stige ontwikkeling ». Dit was dan 
weer aanleiding tot de veronder
stelling dat Honecker niet de ijs
koude apparatsjik van zijn eigen 
legende is, maar dat hij dit image 
nadrukkeli jk gekultiveerd heeft 
om binnen de partij zijn « onaan
vechtbare » positie te handhaven. 

Honecker, zo zegt Havermann, 
wil vooral overtuigen door kon-
krete argumenten. Daarom laat 
de partijleider in zijn toespraken 
geen ruimte voor interpretat ie. 
Hiermee sluit hij als vanzelf de 
mogelijkheid tot verkeerd inter
preteren uit. En beve.stigt zijn af
keer van kasuistiek en drogrede
nen. Feiten zijn hem liever dan 
woorden. Hij spreekt dan ook ge
ringschattend over de praatlusti
ge « deviationisten » die dagboe
ken schrijven (Guevara), r i jmen 
(Mao) of urenlange redevoerin
gen debiteren (Castro). 

Via de machtsinstrumenten van 
parti j en staat zal Honecker nu 
gauw een invloed verwerven die 
niet hoeft onder te doen voor die 
van Ulbricht. Het is op zijn minst 
onwaarschijnlijk dat hij die in
vloed over een soort Troika zal 
verdelen zoals sommige wishful 
thinkers geneigd zijn te geloven. 
Het eigendunkelijke, vaak ook 
willekeurige alleenheersen van 
een Oostduits part i jsekretaris 
schept onvermoede bindingen met 
de macht die een « Streber » zo
als Honecker niet vrijwillig laat 
varen. 

zuid-afrika in cijfers | 

Bij de tiende verjaardag van de Zuidafrikaans» 
Republiek (op 31 mei 1961 werd Zuid-Afrika 
een republiek, na uit het Britse Gemenebest te zijn 
getreden), publiceerde de Zuidafrikaanse voorlich
tingsdienst enkele cijfers. In die tien jaar groeide 
de totale bevolking van 16 naar 20 miljoen, steeg 
de bruto landbouwproduktie van 545 miljoen HJ 
naar 966 miljoen R, de maisproduktie van 4,29 mi l 
joen ton naar 6,42 miljoen ton, groeiden de goud
reserves aan van 276 miljoen R naar 805 miljoen R, 
en steeg het nationaal inkomen van 4,3 miljard R 
naar 10 miljard. Werden in 1961 voor 129 miljoen 
aandelen verhandeld, dan steeg dit cijfer in 1970-71 
tot 342,9 miljoen R. De max. waterinhoud van da 
gebouwde stuwdammen evolueerde van 5.068 mil
joen kubiek meter naar 8.102 miljoen m3. 

In 1960 studeerden 28.771 blanken aan de univer
siteiten, 10 jaar later zijn er dat 57.000 ; het aantal 
niet-blanke universitairen steeg van 4.800 nasHr 
8,800, het aantal blanke leerlingen van 692.436 naar 
821.309, er waren in 1961 9.645 niet-blanke scholen, 
die tot 12.079 aangroeiden in 1971. 

Zuid-Afrika is zowat sinoniem met goud en dia
man t : de goudproduktie overschreed het miljoen 
kgr. (van 606.742 kgr.), de diamant-produktie ver 
dubbelde (van 3 miljoen karaat naar 7 miljoen). 
Bij 76.000 nieuwe auto's kwamen er 90.000 bij, he t 
aantal verscheepte goederen steeg van 8 miljoen 
naar 16 miljoen ton, het aantal geasfalteerde wegen 
van 17.086 km. naar 32.000 km., het aantal elektrische 
lokomotieven van 472 naar 1100, het aantal buiten
landse toeristen van 169.534 naar 340.000, het aantal 
binnenlandse luchtpassagiers van 312.501 n a a r 
1.112.617. Ook het aantal schepen steeg in de Zuid
afrikaanse havens. 13.700 naar 21.000. (Hier speelde 
de sluiting van het Suez-kanaal een belangr i jk* 
rol) . 

« kardinale » fout 

Het konservatieve Westduitse blad « Das Deut
sche Wort » struikelde over een uitlating van kar
dinaal Koenig, aartsbisschop van Wenen en pr imaat 
van Oostenrijk, die zeer onlangs een reis naar Po
len maakte en het daar bestond de oerduitse stad 
Kolberg tot « oeroud Pools gebied » om te dopen. 
Het was vanwege Zijne Eminentie — die te Rome 
nochtans de faam van een geschikt diplomaat ge
niet —• niet diplomatisch-zich juist daar in dit sinds 
eeuwen omstreden gebied zo te vergalloperen. 

« Das Deutsche Wort » vraagt sarkastisch of de 
kardinaal met betrekking tot zijn eigen residentie. 
Wenen, aan de Turken geen aanspraakrechten op 
de voormalige keizerstad zou toestaan, « alleen 
reeds op grond van het feit, dat ze er eens in ge
slaagd zijn hun legers tot onder de muren van 
de stad te brengen ». 

Het blad gunt kardinaal Koenig het genoegen, in 
West-Polen een levendig katoliek leven te kunnen 
vaststellen, maar het ontzegt hem het recht, on
danks het feit dat Duitsers en Oostenrijkers een 
zelfde taal spreken, zich in politieke kwesties tus
sen Duitsland en Polen te mengen Voortgaande op 
scherpe afkeurende reakties van Duitse persona
liteiten uit de politieke en religieuse wereld tegen 
deze karrdinale blunder besluit het blad, dat de 
kardinaal zou moeten beseffen dat hij niet de kato-
lieken maar wel de kommunisten een « beren-
dienst bewezen heeft ». 

Tot wat vreugde over de bloei van een gemeen
schappelijk beleden geloof al niet leidt. Zou een 
man, die voor diplomaat wenst door te gaan, in een 
zo gevoelig tema zich zelf niet tot dubbele voor»^ 
zichtigheid moeten aanzetten ? 

N 

dienstweigeraars 

In 1969 bedroeg het aantal personen die weiget* 
den hun dienstplicht in de Bundeswehr (West-
Duitsland) te vervullen 14.375 man. Het jaar daar
op was dit aantal gestegen tot 19.363. Het ziet er 
naar uit dat 1971 in dit verband een rekord zal 
slaan vermits voor de maanden januari en februari, 
1971 reeds 7.900 personen een aanvraag hebben irw 
gedient om van de militaire dienstplicht ontslagen 
te worden. Voortgaande op deze cijfers wordt er
mee gerekend dat in 1971 West-Duitsland 35.000 to* 
40.000 dienstweigeraars zal tellen. Het aantal dienste 
weigeraars is vooral hoog bij de middelbare school^ 
studenten in het Ruhr-gebied : 80 % van ééH 
jaargang ! 

In een spotprent zien we een onafzienbare r i j 
dienstweigeraars staan aanschuiven voor het kanü 
toor « Dienstweigering », van achter een muur ga» 
deslagen door een glunderende Brezjnez en evei^ 
verblijde generaals van het Rode Leger. 
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Sedert het proces in Burgos weet de 
publieke opinie in West-Europa nu wel 
ongeveer dat er op het Iberische schier-
feiland nog andere volkeren leven dan 
Portugezen en Spanjaarden. 

lang vóór — vaak met propagandis-
Bsche bedoelingen — langs pers, radio 
fen tv aan de gewone man in de straat 
het lot der Basken werd voor ogen ge
houden, reeds vóór de oorlog, wezen 
Be Vlaams-nationalisten op de verdruk-
|tlng van de Basken in Spanje en Frank
rijk, evenals zij wezen op het bestaan 
fan andere verdrukte minderheden. 

Er zijn volkeren in Europa die meer, 
öndere die minder bekend zijn en het-
IKlfde geldt voor de talen en kuituren. 
Siermee is natuurlijk niets gezegd over 
'de waarde en betekenis dezer talen en 
lulturen zelf. 

Wat de Katalaanse historische bij-
3rage betreft tot het « Europees kul-
luurpatroon » ; die is zeker niet ge
ring, hoezeer ook de Katalaanse taal 
en literatuur heden een specialiteit 
voor linguïsten blijven. 

Vermelden wij hier terloops, dat een 
zeer goede vertaling van Katalaanse 
poëzie in het Nederlands verscheen bij 
de«Bladen voor de poëzie », vertaald 
en van kommentaar voorzien door Bob 
de Nijs. 

volk en land 

Hoevele van de vele tienduizenden 
toeristen die jaarlijks hun vakantie 
doorbrengen aan de Spaanse kusten of 
op de Balearen, zouden weten dat zij 
zich in een streek en een land bevinden, 
w a a r de taal, de kuituur en het volk 
essentieel verschillend zijn van de ande
r e Iberische volkeren : Kastillianen, 
Portugezen, Basken ? 

Wanneer men van een « volk » 
spreekt, dan veronderstelt men in de 
eerste plaats een door dit volk bewoon
de geografische ruimte ( bodem ) en 
een etnische eenheid ( afstamming ). 
Daarenboven beantwoordt de volksei
genheid meestal ook aan de taaieigen
heid : de taal is inmmers het meest 
— kenmerkende element van het volks
bestaan en de kulturele en nationale ge
nocide begint — in Katalonië zoals in 
Vlaanderen — gewoonlijk bij de taal. 
_ Het Katalaans, evenals het Kastil-

l iaans en het Portugees een Romaanse 
taal, wordt gesproken in het « Princi-
pa t » of de eigenlijke provincie Catalun-
ya, evenals in een aangrenzende zone 
van de provincie Aragon, in 1833 in de 
provincie Valencia en op de vier eilan
den der Balearen, in de Sardische stad 
Alguer, in Andorra en rond Perpignan 
in Frankri jk ( Rousillon ). In zijn ge
heel omvat dit gebied ca. 9 miljoen 
mensen. 

Bij de etnische samenstelling van het 
Katalaanse volk hebben verscheidene 
elementen meegewerkt. De oorspronke
lijke Iberische bevolking — waarvan de 
Basken nog een overblijfsel zouden zijn, 
behorend tot de Kaukasische taalgroep 
en verwant met o.m. het Georgisch — 
werd metterti jd overspoeld : eerst door 
de Romemse invallers, die er belangrij
ke kolonies vestigden, daarna door de 
Westgoten die et hun westgotische staat 
oprichten. Daarenboven was dit gebied 
nog opmarsterrein voor Hannibal en be
zetten de Arabieren een groot gedeelte 
van het schiereiland. Dit alles liet zijn 
sporer) na. Zijn de overblijfselen der 
westgotische bouwkunst nog aanwezig, 
dan bleef er van hun biologische 
aanbreng niet zoveel over : daarvoor 
waren zij, evenals de Franken in Frank
rijk, te weinig in getal en vormden 
slechts de heersende bovenlaag. 

De Latijnse invloed bij de vorming 
der taal en het volkslichaam zou echter, 
onder invloed van al deze faktoren 
evenals van de aardrijkskundige situa
t ie en de historische ontwikkeling, een 
eigen aksent krijgen zodat 't Katalaanse 
volk zich mettertijd van de overige 
Latijnse volkeren, zowel op het schier
eiland als op het vasteland, zou onder
scheiden als een eigen entiteit. 

Bij deze groei blijken naast een eigen 
fisiologie, de karaktertrekken van 1 et 
Katalaanse volk zich meer en meer te 
hebben afgetekend. Tegenover de sta-
tischer, traditioneler en mystischer Kas
tillianen staan de dinamischer, realisti

scher en opener Katalanen. Dat de geo
grafische ligging, de lange zeevaart tra-
ditie, het meer naar Europa— georiën
teerd — zijn hierbij een rol gespeeld 
hebben, valt niet te betwijfelen. 

geschiedenis: 
van Spaanse mark tot 
katalaanse macht 

Reeds in de 9e eeuw was het lot van 
Katalonië verschillend van dat van he t 
overige Spanje. Karel Martel sloeg de 
Arabieren, die het schiereiland bezetten 
terug. De « Marca Hisoanica » werd de 
kern van het latere Katalonië. Guifré 
el Pelos zou de verschillende graaf
schappen — Barcelona, Urgell, Beaslu 
en Gerona — onder zijn gezag vereni
gen, de banden met de Frankische mo
narchie losser maken en een Katalaanse 
dinastie stichten die het meer dan 500 
jaar zou uithouden. Er werd een unie 
gesloten met het aangrenzende Aragon : 
samen verdreven zij de Arabieren uit 
een gedeelte van het Iberisch grondge
bied. Het waren de Katalanen, die de 
veroverde gebieden bevolkten. 

Kastillië, bedreigd door nieuwe golven 
Arabische invallers, stelde zich met een 
evengroot fanatisme als dat van de Is
lam te weer en trok op ter « reconquis-
ta ». Het zou de mythe van deze « kruis
tocht » zijn, die de bazis zou leggen van 
de Kastilliaanse heersers-aanspraken op 
het hele Spaanse grondgebied. Portugal 
had zich voordien reeds zelfstandig 
weten te affirmeren. Katalonië, dat in de 
unie een belangrijke rol speelde ( een 
groot aantal dokumenten der Aragonese 
kanselarij waren in het Katalaans ge
steld ) had zich, in plaats van zich naar 
het zuiden tegen de Arabieren of naar 
het noorden tegen Frankri jk te richten, 
naar het Oosten gewend : naar de zee. 

Zo zou zich een Katalaanse politieke 
en ekonomische macht ontwikkelen, die 
in de 13e en 14e eeuw niet alleen — zo
als in Vlaanderen — een rijke burgeri j 
zou doen ontstaan, maar die ook zijn in
vloed zou doen gelden over Sicilië. Sar
dinië, Korsika en het Zuiden van Grie
kenland : Katalonië was toen een mili
ta ire en ekonomische macht van eerste 
rang geworden. 

Toen in 1410 de hertog-koning Marti 
l 'Huma stierf, liet hij geen rechtstreeks 
opvolger na. Dit betekende het einde 
van een 536-jaar oude dinastie. Bij de 
opvolging werd onder Kastilliaanse be
dreiging een Kastilliaanse prins aan het 
hoofd der unie geplaats. 

Katalonië had zijn bloeiperiode be
leefd, niet alleen ekonomisch en poli
tiek, maar ook kultureel. Het was een 
brug geweest voor de Arabische wijsbe
geerte en wetenschap naar het middel
eeuwse Europa, een centrum van kab
balistische studies, bezongen door troe-
badoers, onafhankelijk van de Roomse 
wereld ; een onafhankelijkheid die het 
bevestigde in zijn partij-kiezen voor de 
ketterse Katharen tegen de « kruisvaar
ders ». 

Uit die periode stamt ook Ramon Lull 
( 1233-1315 ? ) die behalve wijsgeer, al
chemist en polemist ook een belangrijk 
Ijrrisch dichter was en die als de vader 
der Katalaanse let terkunde beschouwd 
wordt. 

het katalaanse 
nationalisme 

De opkomst van de nationale staten 
en de ondergang van de feodale orde en 
het federale sisteem betekende zowel 
voor Katalonië als voor andere gebieden 
binnen deze centralistische staten — 
Bretanje, de Elzas, Zuid-Vlaander en — 
het verlies van de eigen politieke zelf
standigheid en vaak ook van de eigen 
taal en kuituur. Kastillié, doordrenkt 
van de mythe der reconquista en van 
een religieus mysticisme dat tot inkwisi-
tie en wereldverovering leidde, vereen
zelvigde zich met Spanje, eigende zich 'n 
heerserrol toe over de hele « hispani-
dad ». Tengevolge van het huwelijk van 
Ferdinand van Aragon met Isabella van 
Kastilië kwam Katalonië onder Kastil-
liaans bewind. Voorlopig bleef het ech
ter in het grote Habsburgse rijk nog ta
melijk autonoom, al probeerde men van
uit Madrid wél een «verkastilliaansing». 
Hiertegen kwam het volk in opstand, en 
het is uit die periode dat het lied « Els 
Sequadors » (de maaiers) stamt, dat de 
Katalaanse nationale hymme werd. 

Toen strijd gevoerd werd om de 
Spaanse troon tussen de hertog van An-
jou, kleinzoon van Lodewijk XIV, en 
aartshertog Karel van Öosterijk, kozen 
de Katalanen de zijde van de Habsbur-
gers tegen de Bourbons, omdat zij terecht 
vreesden dat Filips van An jou te zeer 
de unitaristische en centralistische ten
dens van het Frans absolutisme toege
daan was. Hun weerstand werd echter 
gebroken en Barcelona viel op 11 sep
tember 1714. Een periode van onder
drukking der Katalaanse nationaliteit 
en van verzet tegen de verdrukking be
gon. Kastillië. dat voor zich alleen de 
ri jkdommen van de nieuwe wereld had 
gewild, had zich ook in dit overzees rijk 

uitgeput en de eigen ekonomie ver
waarloosd. Katalonië daarentegen had 
zich door vlijt en toewijding een ba
sis verschaft, waarop de 19e eeuwse in-
dustnaliz^tie kon opgebouwd worden. 

De Spaanse staat in de 18e eeuw was 
een anarchronisme in een Europa waar 
nieuwe ideeën doorbraken. Hij stortte 
dan ook meen bij de eerste stormloop 
der Franse revolutie. Napoleon, die van 
Katalonië een eigen staat wilde maken 
onder zijn broer Joseph, kon het schier
eiland niet helemaal onderwerpen. Het 
begrip guerilla-oorlog ontstond toen, en 
de guerilleros uit alle gebieden stonden 
een federalisatie voor het Spaanse terri
torium. 

Na de val van Napoleon werd een li
berale grondwet ingevoerd maar Fedi-
dinand VII verklaarde die al in 1814 voor 
nietig. Nu werd hpt 'n bewogen periode-
liberale pronunciamientos wisselden af 
met opstanden van royalisten en Kata
laanse traditonalisten. De eerste Carlis-
tische oorlog van 1833 tot 1840 verdeelde 
de Katalanen ideologisch, maar liet het 
principaat praktisch zelfstandig hande
len tegen het Carlisme. 

De liberalen waren aanvankelijk uni-
tanstisch. Het Jakobijns karakter der 
progressieven veroorzaakte tweespalt, 
die tot uiting kwam in onlusten en in de 
bombardementen van Barcelona. Later 
zouden de liberalen hun fout inzien en 
meer federaliserende tendensen verto
nen. In 1868 brak een demokratische re
volutie uit, die Isabella II afzette en de 
republiek uitriep. Zij kon zich echter 
niet handhaven — en Alfonso XII, zoon 
van Isabella, werd daarop koning. De 
monarchie zou duren tot 1931. Het jaar 
te voren, in 1930, was de diktator Pr imo 
de Rivera ( wiens zoon José Antonio de 
Falange zou stichten ) afgetreden. In de
ze tweede republiek wist het principaat 
de erkenning van zijn autonomie af te 
dwingen. Het Katalaans werd officiële 
taal ; administratie en onderwijs ge
beurden terug in de volkstaal. Sociale 
troebelen en scherpe tegenstellingen 
leidden in 1936 tot de rebellie. In 1939 
werd het laatste gedeelte van de pro
vincie Catalunya door de Franco-troe
pen bezet, en werd Katalonië terug on
der het unitaristische bewind van Ma
drid geplaatst 
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• Modest Huys (Olsene 1874 -
Zulte 1932) wordt met een re-
trospektieve tentoonstelling van 
zijn werk herdacht in de Kunst-
galerii Ledeganck, Boelare 15 te 
Eeklo van woensdag 23 mei tot 
en met woensdag 9 juni. Mo-
dest Huys ging in zijn tijd 
door voor de optimist van het 
luminisme, die vooral door het 
licht en de kleur werd geboeid. 

# Van 29 mei tot en met 20 juni 
heeft in het museum van de 
stichting Mevrouw J. Dhondt-
Dhaenens, Museumlaan te 
Deurle a.d. Leie een tentoon
stelling plaats van schilderijen 
onder de benaming « 5 x 5 ». 
Toegang 20 jr. inkl. bezoek aan 
dat museum. 

Deze film van Harry Kumel 
geniet thans mee van «Mira»'s 

sukses. 

# De tekeningen van Cremoni-
ni in het Paleis voor Schone 
Kunsten te Brussel (tot 6 juni) 
bevestigen de indruk die we 
hadden van de grote tentoon
stelling in 1969 gehouden m 
het zelfde gebouw van zijn 
schilderijen en die we toen uit
gebreid hebben besproken. Cre-
monini is een der voornaarnste 
bewerkers van de zgn. neo-figu-
ratie en is er ook een der be
langrijkste vertegenwoordigers 
van. De te Bologna (Italië) ge-
horen, doch te Parijs wonende 
en werkende schilder, heeft zo
wel in zijn schilderijen als in 
zijn tekeningen de klassieke 
opvattingen als basis behou
den. Herinneren vele van zijn 
schilderijen qua koloriet en 
techniek aan het rennaissance-
fresco, de visie is echter mo
dem : het instantane van het 
moderne, jachtige leven met 
weinig rustpunten) dan herin
nert zijn tekenstijl even
eens aan sommige meesters van 
de Italiaanse rennaissance (vb 
da Vinci), maar wortelt zijn te-
matiek in de onrust van van
daag. 

• Het Ballet van Vlaanderen 
treedt te Oostende in de Kur-
saal op heden zaterdag 29 mei 
om 20.30 u. met « Petroesjka » 
van Stravinsky in de koreogra-
fie van Michel Fokine en «Pro
metheus» van Beethoven in de 
koreografie van Andrée Le-
clair. Inrichters zijn de Vlaam
se Klub Kust, de opbrengst 
komt ten goede aan het komitee 
voor Verlaten Kinderen van 
het gerechtelijk arrondissement 
Brugge. Inkomprijzen 100, 150 
en 200 fr. Tel. 059/751.11. 

• Juni 1971 in de KVS Brus
sel : « De Privee-Sekretaresse» 
van W.B. Home tot en met 6 
juni ; « Kom doe eens wat » 
van Neil Simon gaat op 10 juni 
in première en loopt tot einde 
seizoen ; « De Tabaksweg » van 
J. Kirkland. Speeldagen : dins
dag, woensdag .donderdag, vrij
dag en zaterdag te 20 u , zondag 
te 15 en te 20 u. Plaatsbespre
king in de KVS, Lakensestraat 
145 te Brussel, tel. 02/18.39.40. 

• Juni 1971 in de Beurs
schouwburg Brussel : Stokker-
lok en Millipili » door het 
Jeugdteater van Antwerpen 
(1, 2 en 4 juni) ; « Wij heren 
van Zichem » 2, 9, 16, 19, 20, 21, 
22, 23 en 24 juni). Op andere 
data : geen voorstelling. Plaats
bespreking August Ortsstraat 
22, tel. 02/11.25.25 en 13.70.99. 

• Van 26 mei tot 6 juni stelt 
Gerard Laenen ten toon in de 
oude hoeve « De witte Vlag r>, 
Guldensporenlaan 28-30 te Bon
heiden. Op weekdagen open 
van 14 tot 19 u. 's zondags van 
11 tot 13 u. en van 15 tot 19 u. 
Gerard Laenen heeft zijn ate
lier te Brussel, Gerardstraat, 
25. 

• Het Theatercentrum, dat he
den voor de viering van zijn 
vijfjarig bestaan plannen aan 
het maken is publiceert gere
geld « De Scène ». Dit informa
tieblad speelt een belangrijke 
rol t.a.v. de bekendmaking van 
het schouwburg-, concert- en 
balletleven in Vlaanderen. Het 
maandblad, aanvankelijk uitge
geven door de stad Antwerpen, 
is heden aan zijn 13e jaargang 
toe. Naast een ruime informa
tie over datgene wat onze 
schouwburgen presteren, publi
ceert « De Scène » eveneens 
een overzichtelijke maandka
lender. Deze laat de geïnteres
seerde lezer toe om in een oog
opslag zijn « schouwburg-me
nu » samen te stellen. 

Het eerste nummer van deze 
13e (geluksgetal !) jaargang 
verschijnt in september 1971. 
Dit dubbelnummer geeft rui
me informatie over de jaarpro
gramma's van de schouwbur
gen. De abonnee ontvangt ver
volgens maandelijks, d.w.z. tot 
en met mei 1972, « De Scène w 
in zijn brievenbus. Elk num
mer bevat ± 30 rijk geïllus
treerde bladzijden. 

Het abonnementsgeld be
draagt slechts 100 fr., over te 
schrijven op prk. 549.18 van de 
Kredietbank te Antwerpen 
tg.v. banknummer 1100/13/38. 
300 van het Theatercentrum. 
Op de keerzijde duidelijk, in 
drukletters, uw naam en vol
ledig adres te vermelden. 

• « Mira » de film van Rade-
maekers naar Streuvels" « De 
teleurgang van de Waterhoekj» 
lokt verder volle zalen én in 
Vlaanderen én in Wallonië. 
Geen enkele film van eigen bo
dem is tot nog toe zulk een 
kassukses geweest. Dat komt 
omdat « Mira » het peil bereikt 
van de doorsnee-buitenlandse 
film, van de produkties die vak
kundig af zijn, een goed scena
rio hebben en goed worden ver
tolkt. Voor « Mira » komt daar
bij : een zeer mooie fotografie 
(in de hand gewerkt door een 
mooi landschapsdekor). 

Op het filmfestival te Cannes 
werd « Mira » goed onthaald, 
ook al dient geen onderschei
ding verwacht. Dat er niet ge
floten werd (of dat het publiek 
de zaal niet verliet tijdens de 
vertoning) beschouwen insiders 
als een erkenning op interna
tionaal vlak van de Neder
lands-Vlaamse filmproduktie. 
Noch min, noch meer. Wat na 
« een hopeloos geval » van tien
tallen jaren een heel groot 
winstpunt mag heten. 

«iili 

« Waar plaats is voor twee kan er altijd eentje bij », denkt deze kleine jongen in het Vigelandpark 
te Oslo. 

ivo 
ondric 

In de door Heideland uitgegeven reeks van werk van Nobel
prijswinnaars voor literatuur verscheen zo pas een keuze uit het 
werk van de Zuid-Slavische auteur Ivo Andric, die de Nobelprijs 
voor literatuur kreeg in 1961 « voor de epische kracht waarmee 
hij taferelen en menselijke lotgevallen uit de geschiedenis van 
zijn land heeft beschreven » zoals de kommissie het formuleerde. 

Wie i-ï Andric ? Geboren op 9 oktober 1892 in het stadje Travnik 
in Bosnië bezocht hij de lagere school in Visegrad en het gymna
sium in Sarajevo. Daarna studeerde hij filosofie, afdeling Sla
vische literatuur, en geschiedenis in Zagreb, Wenen, Krakau en 
Graz. Hij promoveerde met een proefschrift over het geestelijk 
leven in Bosnië onder de Turken. Hij koos de diplomatieke loop
baan en vertegenwoordigde zijn land in verscheidene westeuro-
pese landen : het laatst in Berlijn in 1939. 

pantheon der nobelprijswinnaars 

Maar voordien reeds had hij 
heel wat meegemaakt, ook lite
rair. 

Het nationalisme had ook m 
Bosnië de jeugd ontvlamd voor 
een eigen Slavische staat en 
Andric die eerst gevangen ge
nomen en nadien (in 1917) vrij
gelaten werd, stichtte mede het 
tijdschrift « Knjizevni Jug » 
(Het literaire Zuiden). Zijn 
stukken en lyrische schetsen 
droegen een nationaal en so
ciaal karakter. Gelegen op de 
scheiding van de Germaanse, 
Latijnse en Slavische wereld, 
vormde Bosnië a.h.w. een brug 
tussen Oost en West. Deze over
gangssituatie vinden wij terug 
in de Zuidslavisehe staat na
dien ; Slovenen en Kroaten die 
bij de Germaans-Latijnse we
reld aanleunen, en Serviërs die 
zich meer naar het Oosten rich
ten, een onderscheid dat zich 
tot in het schrift uit, hoewel 
Serven en Kroaten eenzelfde 
taal hebben, onderscheiden van 
die der Slovenen. Andric ver
toont niet alleen door zijn op
voeding en zijn kontakten deze 
dubbele invloed : in zijn leven 
en literair scheppen worden 
Oost en West verenigd, eerst 
alternatief daarna innig verwe
ven. Tussen de twee oorlogen 
in zal het vooral zijn oriëntatie 
naar het Oosten zijn die hem 
geestelijk en literair domineert: 
de oosterse gemeenschap met 
het natuurlijk verloop van ge
boorte en dood, de onontkoom
bare weg — en de enige uitweg 
uit het levensleed : het mis-
tische se' '̂  "n 

Begin Tiet gedichten 
(Ex Pon. niri) begon hij 
delvend in ae mytische wereld 
van zijn land, met verhalen 
waarin myten en legenden ver
weven waren, of waarin de fi

guren mytische gestalte en ach
tergrond kregen. 

In die periode wordt het werk 
ook bepaald door twee belang
rijke geestelijke en morele si
tuaties van de schrijver, voort
spruitende uit zijn « oosterse » 
instelling. Vooreerst is er de 
duistere metafisica van de oos
terling, zijn eenheidsbesef van 
ziel en lichaam en zijn irratio
neel aanvoelen i.p.v. intellek-
tueel benaderen van de mens, 
en van angst, schuld, zonde als 
exponenten van het menselijk 
lijden. In de tweede plaats is 
er zijn houding tegenover de 
vrouw, sterk bepaald door op
voeding en milieu : de katolie-
ke idealisering, het calvinis
tische zondebesef en de hou
ding van de Turks- Mohamme
daanse groep die door sluier en 
mantel de vrouw tot een nog 
misterieuzer wezen maakte. 

historicus-denker 

Tijdens de tweede wereldoor
log schreef Andric in Belgrado, 
waarheen hij teruggekeerd was 
vanuit zijn post te Berlijn, zijn 
twee meest-bekende werken 
die hem ook beroemdheid ver
schaften : « De Brug over de 
Drina » en « De kroniek van 
Travnik ». « De Brug over de 
Drina » draagt het jaartal 1942 
De Zuidslavisehe psycholoog 
Dzadzic verdeelt Andric' werk 
in 3 periodes, m drie etappen : 
de eerste die van de dichter-
visionair, de tv/eede die van de 
historicus-denker, de derde die 
van de psycholoog-anatoom. 

Zijn voornoemde beide ro
mans evenals de langere novel
len « De Hellehof » en « De ge
schiedenis van de olifant van 
de vizier » behoren tot deze his

torische periode. Hier wil hij 
komen tot evenwicht tussen vi
sie en analise, en bereikt dit 
scheppend en denkend, in een 
sintese van existentie en essen
tie, in de gedachte dat er slechts 
één werkelijkheid is — waar
voor in zijn « Brug over de 
Drina » de brug tot een simbool 
wordt. 

Zijn latere roman « Gospid-
nica » (Juffrouw) en enkele la
tere novellen tonen ons de psy
choloog. Zijn hoogtepunt be
reikt Andric echter in een ro
man als « De Brug over de 
Drina » die hoewel in de histo
rische periode vallend, visie en 
psychologie met dit historische 
verbindt m een geslaagde har
monie. 

representatieve keuze 

In het boek dat Heideland 
aan Ivo Andric wijdde, en dat 
een inleidend essay over de au
teur bevat van de hand van 
C.W. Sangster-Warnaar, werd 
naast dertien verhalen uit ver
schillende ontstaanpenodes, de 
lange novelle « De Hellehof » 
opgenomen, naast fragmenten 
uit de romans « De kroniek van 
Travnik » en « De Brug over de 
Drina » en twee essays over 
Goya. ^ i- « 

Deze keuze is representatief 
voor de hele Andric, geeft ons 
een idee van zijn werk en is 
tevens een aansporing om hem 
met alleen fragmentair te leren 
kennen. 

Panteon van de Winnaars van 
de Nobelprijs voor Literatuur, 
« Ivo Andric » 400 blz. — Ver
krijgbaar in de reeks. 
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Vergeleken met de mode zinkt elk wereldnieuws in het niet ! Geen krant of er 
worden geregeld hele pagina's gewijd aan de vrouwenmode. Wie denkt er nog 
aan de oorlog in Vietnam, aan hongersnood en aardbevingen als hij een dames
modeblad in handen neemt ? De man regeert de modewereld. Naar believen om
kleedt en ontkleedt, omhult en onthult hij de vrouw. Daarom wijden wij deze 
exclusieve pagina — uit louter dankbaarheid — aan de verwaarloosde herenmode. 
Wij zijn het beu de man altijd weer opnieuw te zien in grijze, bruine, zwarte pak
ken, die in hun eentonigheid allemaal op elkaar lijken. 

Hieronder presenteren wij enkele mo
dellen bestemd voor de zomer en herfst-
collectie. Elke nabootsing zal zwaar be
boet worden. Model A stelt een kleding
stuk voor uit één geheel. De fijne 
elastische stof omspant het lichaam als 
een tweede huid en laat elke mannelij
ke spierbeweging vrij tot haar recht 
komen. De uitgesneden rugstukken be
wijzen dat wij hier met een typisch 
zomermodel te doen hebben. Zon, licht 
en bezoedelde lucht hebben vrij spel op 
een deel van rug en ook onderrug. Fat-
soenlijkheidshalve laten wij de voorzij
de niet zien. De stof is bedrukt met fijne 
nopjes in rood, geel en zwart. Het is 
duidelijk dat dit kostuum voornamelijk 
de elegante Brusselaar zal bekoren. Een 
ander voordeel van dit aan het lichaam 
klevend kostuum is wel dat het moge
lijkheden biedt voor allerlei fantasie
tjes. Een man die graag haantje de voor
ste speelt kan bv. een rode hanekam 
op de kap bevestigen. Deze zijn te ver-

variatie 

in de herenmode 

' ^ -

model D 

modei C model E 

model A 

W/A. .. ISc.lt-. Ŵ . 
model B 

krijgen in zelfklevend plastiek. De re
genscherm hoeft men er niet bij te ne
men. Is wel aan te raden. Het vervol
ledigt niet alleen het beeld van gentle
man, maar is ook uitstekend geschikt 
voor het afwentelen van verantwoorr-
delijkheid. 

Model B is duidelijk bestemd voor 
Vlamingen. Dit bemerkt men dadelijk 
aan baard en lange haren. Het is uit
sluitend ontworpen voor het spel op het 
Belgische tennisveld. Het vederlichte 
bovenrokje kan misschien enigszins fri
vool aanvoelen, maar vormt alleszins 
een vrolijke noot. Vooral mannen met 
ingevallen borstkas zullen dit ensemble 
tenzeerste waarderen. Het nauwsluitend 
bovenstuk vormt een waardige compen
satie. De schoenen door dit model ge
dragen zijn eigenlijk Waalse schoenen. 
De Vlaamse laten de tenen vrij zodat 
men er veel gemakkelijker kan op trap
pen. 

Wij kunnen moeilijk verhelen dat 
model C onze uitzonderlijke voorkeur 
geniet. De zeer originele hoed met door-
kijkrand biedt ongelooflijke mogelijk
heden. Niemand zal betwijfelen dat de
ze hoed bijzonder geschikt is om naar 
andermans vrouwen te gluren. Een bij
behorende zonnebril — om het gluren 
discreter te maken — kan geleverd wor
den tegen niet overdreven prijs. Wij 
zijn overtuigd dat de overgrote meer
derheid der mannen deze gluurhoed 
naar waarde zal weten te schatten. Ook 
kunnen wij dit hoofddeksel van harte 
aanbevelen aan onze Noordnederlandse 
oroeders. Des te beter zullen zijn neo-
'lazis kunnen opspeuren. Gebeurlijk kan 
deze hoed ook zijdelings gedragen wor
den door mannen met flaporen. Bewon
der in dit ensemble de dijbenen die vol
ledig vrij gelaten worden om fot hun 
volle estetisch recht te komen. Als toe
maatje krijgt de koper een hele gamma 
van haarkleurmiddeltjes. Dit om elke 
dag van de week met een ander haar-

haar 

klem' op de dijbenen te pronken. Va
riatie breekt eentonigheid. De sierlijke 
schoentjes zijn natuurlijk niet bestemd 
voor mannen die op grote voet leven. 

Zoals iedereen kan vaststellen bestaat 
het kostuum van model D uit aaneenge-
naaide zakken. Dit model vraagt weinig 
toelichting. Het is duidelijk dat men 
hierin zeer veel geld en steekpenningen 
kan opbergen. Heel wat welgedane po
litici en beheerders allerhande zullen 
voor dit ensemble geestdriftig zijn. De 
stof waaruit het gemaakt is, werd bij
zonder elastisch gehouden zodat de zak
ken groter kunnen worden. De moge
lijkheden van opbergen zijn dus onbe-
perk:t. 

Het laatste model E is vooral ontwor
pen voor de vijftigers met het typische 
bourgeoisbuikje. De vrijgelaten strook 
ter hoogte van de borst, geeft eindelijk 
ook de mannenborst eens haar volle 
waarde en leidt daarenboven de aan
dacht van het ongewenste buikje ge
heel af. 

De beperkte plaatsruimte laat helaas 
niet toe nog andere modellen voor *e 
stellen. Nochtans zijn wij overtuigd dat 
reeds heel wat mannen hun gading zul
len vinden. Een vervolg op dit artikel 
is helemaal niet uitgesloten. 

Modezaken voor heren die belangstel
ling zouden koesteren voor deze exclu-
siviteiten kunnen zich rechtstreeks tot 
de redactie wenden. 

hilda U. 

http://ISc.lt
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friestand 

In deze uitzending gaan we de fauna 
en flora even bekijken bij onze noor
derburen en wel erg noorderlijk, nl. in 
Friesland. Dit gedeelte van Nederland 
is één van de laatste natuurlijke toe
vluchtsoorden in onze lage landen. De 
Friezen mogen inderdaad een hoge borst 
borst opzetten want gans dit wijdse 
vlakke land is één groot natuurreser
vaat waar met strenge hand fauna en 
flora in hun natuurlijk leefmilieu in 
stand wordt gehouden. De Fries is met 
deze beschermende maatregelen — wat 
betreft natuurbehoud — opgegroeid en 
hij heeft ze aanvaard. 
Maandag 31 mei om 20ul5 

Jes van Boris Pasternak j « de bruiloft 
en weerzien », Verder twee successen 
uit de Canzonissima-wedstrijd « Als je 
terug komt » en « Weet je nog wie ik 
was ? ». Tenslotte twee liedjes uit haar 
repertoire « Erotissima » en « Valse 
brillante ». De bewerking is van M. 
Jane en Al Van Dam. 
Zondag 30 mei om 21u05 

johnny en rijk 

De Nederlandse komieken Johnny 
Kraaykamp en Rijk de Gooyer ontvan
gen m deze show verscheidene gasten, 
o.a. de Les Humphries Singers, Manuela 
en een ballet van Robert Kaesen. Ze 
zijn te bewonderen in verscheidene 
sketchen. In een toneeltje met duiven 
treedt Johnny als goochelaar op, bijge
staan door Rijk. In de sketch met de 
trein bezorgt Johnny zijn medereizigers 
een onaangename verrassing door het 
alarmsignaal in werking te stellen. Het 
programma eindigt met een nummer 
over de terugkeer van soldaten uit de 
oorlog waarin Johnny van de plaatselij
ke schone een kusje probeert los te krij
gen zonder daarm evenwel te slagen. 

Tussendoor lopen er verscheidene 
« quickies » die Johnny en Rijk op ver
scheidene plaatsen buiten de studio's 
hebben samengesteld. 
Zaterdag 3 juni om 20u35 

en op de achtste dag 

Deze documentaire over de bedreiging 
en de verontreiniging van het leefmi
lieu werd in de Britse pers zeer gunstig 
onthaald. De uitzending van een derge-
gelijk programma op een commerciële 
zender werd bijzonder « dapper » ge
noemd. Er wordt niets verbloemd in de
ze 52 minuten lange kleurenfilm : de 
mens is bezig de aarde, de lucht en de 
zee te vergiftigen. Indien er niet drin
gend wat aan gedaan wordt, lopen de 
komende generaties en uiteindelijk het 
voortbestaan van de mens zelf, ernstig 
gevaar. 

dan toch mary ? 

Twintig minuten show met de zange
res die van de Canzonissima-jury de 
prijs kreeg voor het beste Nederlandse 
lied. Deze vijfentwintigjarige zangeres 
heeft haar carrière afgestemd op wat 
men noemt het « betere lied ». 

In haar tv-show zingt Mary twee lied-

bomans 

Nadat onze noorderburen bijzonder veel sukses hebben behaald 
met de uitzendingen « Bocmans in Triplo » heeft nu ook de Vlaam
se tv besloten enkele programma's aan de Nederlandse auteur te 
spenderen. 

De bedoeling is dat Bomans door Vlaanderen zal trekken en op 
zijn tociht met allerlei bekende en ook minder bekende Vlamingen 
ïijn zegje zal hebben. Hieruit zou dan moeten Bomans' visie op 
Vlaanderen worden afgeleid. 

Aandachtige kijkers met een fris geheugen zullen zich allicht 
herinneren dat Godfried Bomans onlangs nogal ongelukkig in het 
nieuws kwam na verklaard te hebben dat hij het betreurde dat 
de Vlamingen de Guldensporenslag hadden gewonnen. Anders zou 
er meer verfijnde Franse esprit over onze gewesten hebben ge
waaid. Aldus Godfried. Wij zijn benieuwd wat hij nu zal vertel
len. 

Icumul 

De BRT is een rare instelling. Met gekke voorsdhriften genoeg. 
Zo luidt een van de befaamde dekreten dat een personeelslid van 
de BRT maar een bepaald bedrag mag bijverdienen binnen de 
BRT. Alle andere bijverdiensten in het huis zijn verboden. 

Zo ook met het nieuwe ontspanningsprogramma « Een korreltje 
zout ». Oorspronkelijk was gedacht om dit in hoofdzaak praatpro
gramma te laten presenteren door Nand Baert die inderdaad een 
vlotte tong heeft. , „ ^ ^ , ,. 

Helaas voor Baert is hij vast personeelslid van de BRT (radio 
Oost-Vlaanderen) en presenteert hij daai*bij ook nog de tv-kwis 
« Wachtwoord ». Dus, zegt de administratie mag Baert niet bezol
digd worden om nog eens een spelprogramma te presenteren. 

In zo'n geval neemt de BRT liever een minder geschikte presen
tator. Tot grote tevredenheid van de papieren administratie. Of 
de programma's daardoor minder goed verzorgd zijn, is natuurlijk 
de allerlaatste zorg van de heren. 

Eén van de experten die geïntei»-
viewd worden is de Amerikaanse fysi
cus professor Ernest Sternglass, die be
weert dat in de Verenigde Staten zowat 
400.000 en in Groot-Brittanië ongeveer 
100.000 kinderen van minder dan één 
jaar gestorven zijn tengevolge van nu
cleaire proefnemingen. Zijn theorie 
wordt fel omstreden. De geleerde kreeg 
de kans ze in een debat met zijn tegen
strevers zelf te verdedigen, de avond 
nadat deze documentaire op het Britse 
scherm werd uitgezonden. 
Vrijdag 4 juni om 20ul0 

met vuur spelen 

De oorspronkelijke titel, « Jeu de 
Massacre », zinspeelt op de gedragingen 
van het hoofdpersonage, Bob Neu-
man, een verwende Zwitserse mil
jardairszoon die even onevenwichtig als 
rijk is. Op een mooie dag komt hij 
het zeer ordelijke leventje van Pierre 
en Jacqueline verstoren om hen mee te 
sleuren in de dolste avonturen. Pierre 
is beeldromanschrijver, Jacqueline 
maakt de tekeningen voor de fantasie
rijke produkties van zijn verbeelding. 
Tot de komst van Bob knopen zij met 
moeite de eindjes aan elkaar, maar dan 
verandert alles. Bob is nu de spil van 
het stripverhaal (en de film) : Pierre 
heeft namelijk besloten de bizarre fi
guur van Bob als inspiratiebron te ge
bruiken. Hij is tegelijkertijd gefasci
neerd en verontrust door de gespleten 
persoonlijkheid van de jongeman en 
maiakt er een nieuw stripverhaal over : 
« De doder van Neuchatel ». Dat is 
echter een gevaarlijk spel, want Bob 
indentificeert zich zo sterk met het per
sonage dat in een reeks avonturen ver
wikkeld geraakt waaraan geen einde 
meer schijnt te komen : hij kraakt de 
familiebank, wordt verliefd op Jacque
line en schaakt haar, maakt haar mede
plichtig aan een hold-up en wil haar per 
vliegtuig ontvoeren... Het einde van de 
film brengt heel wat suspence. 

Dinsdag 1 juni om 20u40 

moetjezienopbrtv 
zaterdag 29 mei : 

13ul5 : Trefpunt, aktuele problemen. 
20u35 : Het cirkus van Moskou. 

zondag 30 mei : 
18u20 : Wonder Birds, natuurfilm, 

over de vogels van Australië. 
18u45 : Helemaal van streek, regio

naal nieuws. 
21u35 : Bomans in triplo, de schrij

ver ontmoet zijn broer en zus
ter-kloosterlingen. 

maandag 31 mei : 
20ul5 : SOS-natuur, Friesland één 

groot natuurreservaat. 
22u20 : Vergeet niet te lezen, met bij

dragen over de éénheidsperio
de van 1814-1830 en een werk 
over de jonge Snellaert. 

dinsdag 1 juni : 
18u30 : Het nieuws achterna, gesprek

ken met jonge joernalisten. 
19u05 : De toekomst van ons verle

den, bescherming van het na
tuurlijk landschap. 

20u40 : Spelen met vuur (speelfilm). 

woensdag 2 juni : 
19u42 : Eindwédstrijd van de Europe

se voetbalbeker (Athene-Am-
sterdam). 

vrijdag 4 juni 
21u00 : Horizon, wetenschappelijk 

programma. 

donderdag 3 juni : 
20ul0 : En op de achtste dag, doku-

mentaire over het leefmilieu. 
21u00 : Owen Wingrave, opera van 

Benjamin Britten. 

Dorlmunder Thier-Briiu Hof 
K O N T I C H 

KONINGIN ASTRIDLAAN 85 — TEL 03/53.09.32 

Alle ZATER- en ZONDAGEN de meest bekende Oberbayern-
orkesten, niet alleen te KONTICH, ook in de andere 
« THIER-BRAU-HOVEN » te LEUVEN, HULSTE, AALST, 

EN VOOR DE EERSTE MAAL 
SINDS EXPO BRUSSEL 1958 TERUG IN ONS LAND 

TONI WITT 

met zijn Reuze-Oberbayern-orkest van de Duitse T V en Radio op 
Z O N D A G 30 M E I , te 20 u., in DORTMUNDER-THIER BRAU-HOF 

te K O N T I C H , Koningin Astridlaan 85. 

TOEGANGSPRIJS : 30 Fr. 
ZATERDAG 29 mei te HULSTE, Brugsebaan 1 

ZONDAG 30 mei te KONTICH, Kon. Astridlaan 
MAANDAG 31 mei te LEUVEN, Tervuurse Vest 60 

telkens te 20 uur 

J.P. Cassel en Claudine Auger « spelen met vuur » dinsdagavond 
om 20u40 op BRT 

Verschi l lende aangepaste zalen fer beschikking 
voor huwe l i j ken , fami l ie- en andere groeps-
feesten, modeshows, gouwdagen, tentoonstel l in
gen, bals, demonstraties, sport- en turnmanifes-
taties, enz. 

Gans het jaar door in al onze Dortmunder 
Thier Brau Hoven : middag- en avondmalen -

koude gerechten - ajuinsoep . Hongaarse gou-
lacho - Sauerkraut-mit-EIsbein - kip aan 'f spit. 
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slechte dagen 

Nog nooit hebben wij op deze povere bladzijde sport gezwoegd 
ftls deze week. Voor ons liggen nochtans stapels sportlektuur, met 
bladzijden en bladzijden entoesiaste verhalen over de eksploten 
van onze koereurs, met hoogdravende verklaringen van sportgo-
den allerhande, met pittoreske beschrijvingen van voetbalveld
slagen, met geleerde verhandehngen over taktieken en technie
ken, met van sensatie trillend proza over de wonderdaden van 
tckx en zijn maats. 

Al die bladzijden hebben wij moeizaam doorworsteld en ach
teraf hebben wij ze ontmoedigd op een hoop gegooid. Wat is daar 
nu allemaal voor zinnigs over te vertellen ? Goed, Eddy heeft 
gewonnen, en Sint-Truiden heeft verloren, en Brugge heeft Puis 

gekocht, en Anderlecht Eensenbrinck. En dan ? Er zijn zo van 
ie dagen dat men scherp aanvoelt dat de grrrote sport nog veel 

minder is dan een straffe wmd in een lege fles, en dat men zich 
afvraagt hoe het mogelijk is dat miljoenen mensen zich daar druk 
over maken, meer zelfs, daarmee heel hun belangstelling voeden. 
Maar kom, slechte dagen gaan voorbij. 

fons en sportiva 

11 iiiii 

Fons is tegen Sportiva, en 
het is een beetje te verstaan. 

«Ik zeg zo tegen ons Alice, 
zegt Fons, Alice kind, een 
jong vrouwmens gelijk gij 
moet niet altijd in haar keu
ken zitten. Ge moet ook wat 
aan sport doen, gelijk de mi
nister zegt. De woensdag en 
zaterdagnamiddag ben ik 
thuis, om het huishouden te 
doen en op de kinderen te 
passen, en dan gaat gij maar 
wat volleybal of basket spe
len, gelijk gij wilt. 

Eerst pruttelde ons Alice 
zo wat tegen, van « veel 
werk in 't huishouden », en 
« ge gaat gij uw plan niet 
kunnen trekken met drie 
kinderen », en veel vijven 
en zessen, maar 't t ind van 
't liedje was dat Alice de 
volgende woensdag naar het 
sportplein trok, en ik naar 
de keuken. 

Zij had goed geekspli-
keerd wat ik moest doen : 
afwassen, keuken dweilen, 
plodderwaske, koffie zetten, 
kinderen eten geven, pap 
maken tegen 's avonds, kin
deren wassen, haar eten 
klaar zetten tegen zeven 
uur, zorgen dat alles proper 
bleef en op de kinderen pas
sen. 

Ik vond dat niet overdre
ven, en Alice was nog de 
deur niet uit of ik stond, 
met 'n schort van haar voor, 
tot groot jolijt van de gas
ten, aan de pompsteen. Het 
ging goed. Er was nog maar 
één glas gevallen toen er ge
beld werd. Een « sjoek-
sjoek » met tapijten. Hij had 
zijn prijs net verlaagd tot 
500 frank toen de oudste mij 

kwam roepen. De tweede — 
onze Kris — was in het vaat-
water gevallen. Onmogelijk 
bijna, maar 't was gedomme 
waar. Alle glazen, tassen en 
borden op de grond in scher
ven, en kraaiend van plezier 
in de afwasbak : mijnheer 
Kris, met volle tassen water 
gieten over het hoofd van 
de kleinste op de grond naast 
de gootsteen. 

Als ge nu peinst dat zij 
mij daarmee klein kregen : 
bij lange niet. Ik maakte 
van de nood een deugd. Ik 
dweilde de keuken, zij was 
nat genoeg. Ik droogde de 
kinderen af, zij waren met
een gewassen, en ik spoelde 
hun kleren nog effekens 
door, en daarmee was mijn 
was al half gedaan. 

Telefoon. Schoonmoeder 
om te vragen « of het ging ». 
Ochottekens toch ma, gelijk 
een fluitje van een cent. 
Waarom zou 

In de keuken een vreselij
ke gil. De oudste probeert 
de jongste in de mini-wash 
te stoppen, en nummer twee 
heeft zorgvuldig alle gewas
sen goed opengelegd op de 
vloer om te drogen. Ge zijt 
juist bezig die schade te 
overzien, en een krijgsplan 
aan het opmaken, als de 
buurvrouw belt. Met lotjes 
van de onderpastoor astem-
blieft, en hoe het verder 
gaat. Nogal goed, maar ge 
gaat eerst de kinderen de 
hof instampen. Zij graven 
een grote put. Tegen dat de 
buurvrouw weg is, hebben 
zij die put vol water gegoten 
om erin te zwemmen. Ge 
doet ze binnen komen, en in 
minder dan geen tijd is uw 

VrHf^'-./V» 

De soldaten van dit land hepen hun estafette-cross dwars door Brussel Dit om te bewijzen dat 
onze miliciens de « rapsten » zijn "> 

keuken, uw zitkamer, uw 
gang en gijzelf één slijk. Ge 
duwt ze rap een boterham in 
de handen — ook direkt 
slijk — en ge zet melk op de 
kachel voor pap. Die melk 
kookt natuurlijk over ter
wijl gij de kleinste op het 
potje helpt. De pan, het for
nuis, een stuk van de vloer, 
a l l e s overdekt met een 
zwart-bruine, s t i n k e n d e 
korst. Ge zet de deur open 
om de stank buiten te gaan 
en uw vrouw komt binnen, 
twee uren vroeger dan voor
zien, kreunend en strompe
lend. Voet verstuikt. Ze valt 
op een stoel, ziet telaat dat 
hij dik onder het slijk zit. 
Springt weer op. Mijn kleed. 
Mijn voet. Gegil. Wanhoop. 
Gij ergens in een hoek, fok
kend aan kompleksen. Een 
uur lawaai. Ziet die vloer. 
Vanwaar komt dat slijk ? 
Hoe dikwijls moet ik nog 
zeggen dat ze niet met wa
ter mogen spelen ' En ziet 
die stoof eens. En wat doet 
die vermicelli in onze Kris 
zijn haar ? Dan doffe berus
ting. Stilte. Twee dagen 
lang. 

Gij zijt allemaal getrouw
de mensen. Ik moet dal te
gen u niet zeggen. Maar als 
ge't mij vraagt — aldus Fons 
— heeft sportiva geen kans, 
en voor zover ik kon nagaan, 
geen reden van bestaan. Een 
vrouw in haar huishouden 
doet meer aan sport dan een 
koereur die op zijn duizend 
gemakskens een koerske 
rijdt of een voetballist die 
zowat van hier naar daar 
loopt ». 

Misschien kan Fons het 
weten 

nieuwe start 

Het feit IS bijna onopgemerkt 
voorbijgegaan, maar het natio
nale voetbalelftal van Belgié 
heeft met afgetekende cijfers 
gewonnen van het nationale 
voetbalelftal van het Groot-
Hertogdom Luxemburg Deze 
overwinning mag dan al van 
aard zijn om ons vaderlands
lievend hart te doen bonzen 
van fierheid, dat is niet het 
voornaamste Belangrijker is 
misschien nog dat de laatste 
rebel teruggekeerd is naar de 
warme stal van Monne Goet-
hals Puis was inderdaad van 
de partij, na ongeveer een jaar 
« gemoeft » te hebben Vanaf 
het avontuur in Mexiko name
lijk Meteen staan onze kansen 
er goed voor in de wedstrijd 
tegen Denemarken — waarvan 
u bij het lezen van deze regel
tjes al de uitslag kent —, te
meer omdat ook « Ollander De-
vrmdt » van de partij zal zijn 
Aldus gewapend kan het bijna 
niet anders of ons land moet 
andermaal suksesrijk starten in 
de bekerkompetitie voor lands-
elftallen, sektie Europa, tot op 
het ogenblik dat de « dingen » 
serieus worden. 

michel bottu 

Men heeft Michel Bottu te 
Leuven gevierd, omdat hij, ze
ventig jaar oud of jong, zoals 
men wil, op rust gaat. De beste 
viering ware natuurlijk ge
weest : geen viering, en geen 
stopzetting van de aktiviteiten, 
maar zeventig jaar is, zeker in 
het sporthuishouden, een scho
ne leeftijd om er de riem af 
te leggen Zeker na een zo ver
dienstelijke loopbaan als Mi
chel Bottu achter de rug heeft. 
Hij heeft zich vooral op twee 
gebieden zeer verdienstelijk ge
maakt : in het « sportkot », en 
met zijn ochtendgymnastiek 
voor de radio Wat ons persoon
lijk het meest aanspreekt in 
het werk van Bottu, is het feit 
dat hij de sport altijd heeft 
gehanteerd als een pozitief kul-
tuurelement, en met, zoals dat 
in de kommerciele sport het 
geval is, als een reuzeparaziet 
van het maatschappelijke leven 
van deze tijd. Het heengaan 
van Bottu is een verlies, dat 
slechts gedeeltelijk wordt goed
gemaakt door het feit dat hon
derden leerlingen van hem in 
zijn geest verder zullen wer
ken. 

Dxt zijn beslist geen lieverdjes om zonder handschoenen aan te pakken 

geen sport 

Niet zo ver van ons huis is het lokaal gelegen van een onze 
moderne jeugdklubs. Verschillende keren per week stroomt daar 
een hele hoop jongens en meisjes samen, om er . Ja, om wat te 
doen ? Meestal zien wij ze daar ergens zitten, of liggen, of hangen. 
Naar het schijnt zijn ze artistiek kreatief, houden zij diepgaande 
gesprekken over vele onderwerpen, verdiepen zij zich in zware 
problemen. Vinden wij uitstekend. Wij hebben er ook geen be
zwaar tegen dat er in en rond dat lokaal een serieus stukske ge
vrijd wordt, meer zelfs dan vele dorpelingen lief is. Wat ons wel 
een beetje verbaast is dat al die jongens en meisjes — tieners 
allemaal — blijkbaar zelden of nooit aan sport doen. Het verbaast 
ons een beetje omdat zij daar in hun klub toch ontspanning komen 
zoeken, en omdat wij altijd horen beweren dat de jeugd snakt naar 
de mogelijkheid om sport te beoefenen. Wij denken dat men zijn 
mening over dat « snakken naar » toch eens zal moeten herzien. 

en de apartheid 

Het is wereldwijd bekend dat wij. Belzen, niet meedoen aan 
enige rassendiskriminatie, en dat wij alle gelen, zwarten en roden 
behandelen als onze broeders (behalve dan misschien een stel 
povere gastarbeiders, maar ja, dat is dan alweer een andere kwes
tie). Het lag dan ook voor de hand dat de super-Belgen van olim-
pisch komitee en zo de Zuidafrikaanse blanken, die peinzen dat 
zij wat beter zijn dan de Zuidafrikaanse zwarten, streng veroor
deelden, en dapper meehielpen om die « boers » de toegang tot 
de olimpische stadions en andere sportfestiviteiten op hoog niveau 
te ontzeggen. En wat zien wij nu ? Het open tennistornooi van 
Leopoldklub Brussel, onverdacht vaderlandslievend, werd gewon
nen door een van die blanke Zuidafrikanen-die-de-arme zwartjes-
ocherme-zo-verdrukken. Het verzet van de weidenkenden tegen 
de racisten geldt blijkbaar minder de kapitaalkrachtige racisten 
zoals de toptennissers, dan ergens een simpele loper of ver-sprin
ger. 

bracke zijn frans 

In het Vlaamse kultuurblad « Sport 70 » schreef Ferdinand 
Bracke, de held van de ronde van Spanje, letterlijk dit : « Aveo 
tout mes remerciement pour l'encouragement que ma donné 
« Sportif 70 » et « Sport 70 » pendant la Vuelta. Bien cordiale-
ment ». Zijnde dus een uiting van erkentelijkheid aan het adres 
van genoemd blad en Franse vertaling. Op te merken het groot 
aantal fouten dat Ferdinand schrijft, in dat eenvoudige regeltje. 
Dat komt er natuurlijk van als men, Vlaming zijnde van geboorte 
(hij is van Hamme), absoluut Frans wil schrijven als men in Wal
lonië woont. Als wij het allemaal goed begrepen hebben, heeft 
Bracke deze boodschap voor verdere verspreiding bezorgd aan 
Fred Daman. En die is ook van Vlaamse huize, als wij ons niet 
vergissen. Wij vragen ons nu af of Fred van Ferdinand geen 
woordje Vlaams kon loskrijgen, en, zo dat niet het geval was, of 
hij de renner niet kon bijstaan om de Franse tekst dan tenminste 
een beetje « prezentabel » te maken. 
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Aanbevolen Huizen 
E.S. ZWEMBADEN 

TUINEN DEMEYERE 
Vi j fwegenstraat 13 • Izegem 

Tel. 051/316.23 
Ko»t minder dan U denkt I 
4.000 tevreden k lanten ia 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

-Zaakvoerder i Fon» Labeau 
de Ribaucourtstraat 7 

(nab i j het Sint-Janspiein) 
Sint-Jans-Molenbeek • Brussel 8 

Telefoon r (02)28.87.09 
( l l -X I I .71) 

Bezoek 
GASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffel 
L a u w e r e y s • D e B r u y n 
Gezel l iga vlaamse sfeer. 

wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

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

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

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

LINGEN A A N HUiS 
TV PELMAR 61 scherm 

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

l a n 7 1 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

te l . 015/714.47 
Vochtbestand • Vuurvast 

Mat ige pri js 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

te l . 051 /612 84 
( l -X I I -71) 

« PIET POT » 
A n t w e r p e n ' ! gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

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

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

Bezoek a Casthot 
DE VEERMAN T> 

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

Mosselen - Paling 
Uitbater Jan Brugman* 

tan. '71 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt e lke V laming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

DE APPEL 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

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

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

Al les voor b innenhuisvers ier ing 
FIRMA COOVAERTS 

BEHANGER — GARNIERDER 
Begijnenstraat 7 - A n t w e r p e n 

Tel. 32.68.00 

WEEKENDS - CARACEN 
KETEN 

in prefab, of vast. In l icht ingen : 
VdP, 34, Begi jnhofstraat te 

1840 Eppegem - Tel. 015/614.11 

CORTHALS 
Kaitestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste kof f iehuis 

uit DENDERSTREEK 

Blijft gij 
doof, Vlaming? 

We vroegen : 
BOYCOT FRANSKILJONS I 
STEUN VLAAMSE FIRMA'S 

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

Topkof f ie - iopvoorde i ig 
Ook van 150 f r . min % 
1 of 2 kg . kan toch leder 

bestel len I 

KOFFIE HAWAII 
Groot-Bi jgaarden T. 02/52.60.55 

Industr iële 
warmeluchtgeneratoren 

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

u w Installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
Uitsluitend lever ing langs 

instal lateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industr iepark - 9990 Maldegem 

Tel. 050/715.29 

Hotel - Restaurant 
CAFE BREUGHEL 

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

T. 050/416.37 - 8370 Blankenb. 
Uitbater : Tersi Ju l ien 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30 707 (3 l i jnen) 

MODERNE WOONKULTUUR 
EURO-DOMI 

gord i jns to f fen Ploeg, Gardisefte 
tapi j ten Desso - geschenken. 

Kruidtu in laan 6 - Brussel 
tussen A. Max en E. Jacqmainl . 

Tel. 18.17.17 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE . AEG • LINDE 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adviesbureau 

Herentalsebaan 624 
2100 DEURNE 

Ver l icht ingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. bui ten de Kathel i jnep. 

Grote baan Brugge-Kort r i jk 
40 m. toonvensters - meer dan 
1.000 verschi l lende ver l icht ings

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Bedden- en Matrassenbedri j f 
« RUSTWEL » 

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

Tel. 21.32.52 
Epeda • Beka • Simmons 

Dodo - Pirel l i 
K indermeubelen 

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

2100 DEURNE 

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

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

B T W ! 
Voor doorschr i j fs isfemen, 

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

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

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

l>.v.b.a. FRICAHM 
André Hermanslaan 23 

2100 DEURNE 
Tel. 03/24.00.90 

Groot-keuken materiaal - w s t -
•alons • autowasinr icht ingen, 

d iepvr ies. . . 

Bi jverdiensten : THUISWERK 
o.a. v o u w e n , p lakken, schr i jven, 
sorteren, enz. Werk wo rd t ook 
zelf door ons geleverd I In l icht, 
(postzegel inslu i ten) : 

FIRMA METALON 
Postbus 511 « ' s Hertogenbosch 

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 - An twe rpen 

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

Bij een bezoek 
aan Overmere-Donk 

vergeet niet 
« DE CARLTON » 

b i j Rik De Meester 
een aangename Vlaamse 

ontspanning I 

HOTEL - RESTAURANT 
Rotisserie - Wi jnbar - Taveerne 

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

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

HUIZE BREUGHEL 
Rusthuis voor bejaarde dames 
Direkt ie ; M e v r o u w De Graef 
Generaal Van Merlenstraat 31 

Berchem 
Waterlostraat 1 - Berchem 

Tel. 30.09.89 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Voor Uw verb l i j f aan ZEE 
de Ideale OPLOSSING b i j 

WEST LITTORAL 
Leopold l l - laan 212 

8458 OOSTDUINKERKE 
(100 m. voorb i j de zomerkapel) 

Tel. 058/526.29 
— Prospektus op aanvraag — 
Verhuren, verkopen appartemen
ten, hu izen, zomerverb l i jven . 

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

FORD TRANSIT - FORD U.S.A. 
GARAGE 

ETIENNE VERGAUWEN 
Temsestr. 8A - 2628 Rupelmonde 

Tel. (03)75.14.01 - 75.22.02 

BOUWBEDRIJF 
ILEGEMS p.v.b.a. 

Bouwt voor U appartementen en 
vi l la 's in GROENE ZONE'S alsook 
in het centrum van An twe rpen . 
Verkoopsbureel : Wouter Haeckl. 
2.100 DEURNE - Tel. 03/21.27.59 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 • 2100 Deurne 
Tel. 24.23.72 

V lamingen, 
vraag GRATIS ADVIES 

voor u w hypotheek
leningen (1e en 2e r.) 

en u w bouwgrondkred ie ten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortr i jkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

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

Ziekteverzeker ing voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden In l icht ingen b i j u w plaatsel i jke afgevaardigde. 
Geen moei l i jkheden b i j overschakel ing van een ander z iekenfonds. 
Bestendige sekretariaten : 

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

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

Mik 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-Jakobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLEGEER ROGER 

efl 

maatschappijen 

allerhande I I ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag - en avondmaal in groep : gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote special i teiten z i jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spi l - Krachivleesschotei 

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) s Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 • mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i jk ) : Brugsesteenw, 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH ! Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen. - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN ; Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opt ic ien, 

erkend door alle z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 35.86.62 

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

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK I 

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

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel, 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tel, 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Te l 

(053)284.55 
(050)372.75 
(011)237.12 
(056)159.18 

[SI A "Tl O N AL E L O TE RIJ 
11de TRANCHE 

HOOQ LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 7 juni i S 

HET BILJET : 200 fr. 
HET TIENDE : 22 fr. 

77.12S lOTEN VOOIt EEN TOTAAL VAN 72 MILJOEN 

Ri Kïï m^\ 

\ 

KOELTOGEM 
KOEUKAMERS 

OIEPVRIESTUNNEI.S 
KOEUKAMERS l Dnüi i i i J KAMIONKOELING 
DIEPVRIEZERS V^UlUjJ/ WINKÉUNBICHTINGEM 

c a V O O R S U P E R M A I ; K T E N , INDUSTRIE t N VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWimerstraat 24 
Borgerhout/Antv,/erpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 
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PERS 
spiegel 
De ontvangst van « hun » 

president Pompidou is door de 
Franse Belgen zo pompeus op
geblazen dat wij er deze week 
ook de volle schijnwerper wil
len oprichten. Maar dan op de 
Terborgen hoeken en de bijbe
doelingen. De twee zuurprui-
Hien van de "Vlaamse pers : 
< Volksgazet » en « Belang van 
Limburg » rekenen af met Va
leer Portier en zijn ANZ. Al 
wat niet in aanbidding neer
valt voor de Vlaamse uitver-
kooppolitiek van de regering is 
Volksunie volgens deze heren. 
Dus ook het Zangfeest. 

ia metropole 

« Le Soir » van de capitale-
en haar echo in de Antwerpse 
metropool hadden een « eksklu-
zief » vraaggesprek met de 
Franse president. Duidelijker 
kon dat Frans kultuurimperia-
lisme wel niet geformuleerd. 
Wij krijgen de vererende op
dracht voorpost te zijn in deze 
frankofonie die aan Europa 
zijn eigen identiteit moet ge
ven tegenover « Het Ameri
kaans ». 

« Bij het einde van de twee
de wereldoorlog werd het aan
nemelijk dat het Enqels of be
ter het Amerikaans de gangba
re taal van het Westen zou wor
den. In dat perspectief is de 
francofonie een poging om te 
weerstaan aan de assJm^lnt^e en 
de uniformiteit. 

» En dit brengt me tot Euro
pa. Ik beweer niet dat Europa 
Frans moet zijn en ei^enmiv 
dat ze Frans moet praten. Maar 
ik zeg wel dat indien morgen 
Engeland tot de J^C^ toetreedt 
(wat ik monelijk n^'ht) pn het 
gebeurt dat hef ' ^rrns niet 
blijft wat het tecniooorchq is. 
narnelijk de eerste « ̂ ^^lerktaal » 
van Europa, dan zal Europa 
nooit helemaal Europees zijn. 
Want het Enaels -i.? nief meer 
de taal van Engeland alleen, 
het is. voor alles, voor de hele 
wereld, de taal 7>an Amerika. 
Maar Europa zal nooit Europa 
zijn. indien het zich niet onder
scheidt fik zeg niet « zich af
scheidt ». ik zeg « zich onder
scheidt y>) van Amerika. 

'••'Tot daar enkele bedenkin
gen -ond de iranstaVgheid. Zij 
hetlpkenen eenvoudigweg dat 
hef Frans een band is tussen 
aVen die deze taal spreken en 
dat hpf mis.'ichien ook een van 
de m,iddelen is die West-Euro
pa heeft om zijn eigen persoon
lijkheid te bevestigen tegen
over de Verenigde Staten. 
Daarom moet België een be
langrijke rol spelen in deze 
franstaligheid. niet zozeer om
wille van de vlaats van de 
Franse taal in België, maar 
meer omdat Brussel de zetel 
van de Gemeenschap is ». 

trouw 

Feller dan de meeste Vlaam
se kranten reageert dit protes
tantse dagblad uit Noord-Neder
land op het chauvinistisch ge
doe van de Franse president. 
Het blad zet het Frans eens 
duiiielijk op zijn plaats. 

« West-Europa behoort zich, 
ook op het gebied van de taal, 
van Amerika te onderscheiden, 
meent de Franse president. Ook 
loie het over de loenselijkheid 
van een We.steuropees-Ameri-
kaans onderscheid met Pompi
dou eens is, zal geneigd zijn, 
dat verschil minder te zoeken 
in de talen die Westeuropeanen 
en Amerikanen spreken, als 
toel in wat ze in die talen aan 
anderen — bv. aan de Sovjet
unie en de derde loereld — 
hebben mee te delen. 

» PoT)ipidou's pleidooi is in 
feite een staaltje van onoe-
rechtvaardigd cultuur-imperia-
lisme en een — steil'q vergeef
se — poging om de klok Terug 
te zetten vnar de tijd tussen de 
kruistochten en Nanoleontische 
oorlogen, toen het Frans de 
eerste taal van Europa loas, en 
daarmee in zeker opzicht ook 
van de ivereld. 

» Tegenwoordig neemt het 
op de ranglijst van 's werelds 
talen de elfde plaats in, na het 
Chinees, Engels, Hindi-Perdoe, 
Russisch. Spaans, Duits, .Japans, 
Arabisch, Bengaals en Portu
gees. 

» Conclusie : hopelijk zal bij 
toekomstige onderhandelingen 
in Brussel zowel de Europese 
samenwerking als het contact 
met de rest van de wereld niet 
onnodig worden bemoeilijkt 
door aanvaarding wan het 
Franse plan. in de EEG een 
bevoorrechte positie te blijven 
toekennen aan een taal die 
voor teveel Europeanen een 
lüelluidend soort abracadabra 
is ». 

the Scotchman 

Dit Britse blad reageert in 
het Frans op de praat van Pom
pidou in zijn « Le Soir w-ver
klaringen, en noemt hem wat 
hij is « een chauvinistisch heer
schap ». 

« Als loij in het Frans schrij
ven dan is dat, mijnheer de 
President, om te tonen dat wij 
niet fanatiek zijn. Want het is 
nodig het ü te zeggen, mijn
heer, dat de woorden die gij 
-^'ericht hebt aan het Belgisch 
'- 'aJ. ons diep hebben geschokt. 
In één woord, gij zijt een taal
kundig chauvinist. Uit de on
miskenbare kwaliteiten van het 
Frans volgt niet dat het ten 
alle prijze de enige officiële 
taal moet zijn van de Europese 
gemeenschap. In elk geval het 
is niet te verontschuldigen dat 
gij het Engels beschouwt als 
""n Amerikaan:'!' taal ». 

volksgazet 

Jos Van Eynde heeft nog lie
ver met Sint Pieter te doen 
dan met de voorzitter van het 
ANZ die hij smalend noemt : 
« De portier van de federalis
tische hemel ». Door Valeer 
Portiers ekstremistisch gepraat 
hebben wij op het Zangfeest 
de zware bas van Van Eynde 
moeten missen als ondertoon 
voor de trompetten van Theo 
Mertens. 

« Hij riep uit dat « de wer
king van het Parlement een ka
rikatuur is gervorden Ï>, sprak 
over « maatoplossingen die 
worden ontworpen in kleine 
clubs of partijhoofdkwartie
ren » noemde de nochtans door 
een 2/3 meerderheid in de Ka
mer gestemde grondwetsherzie
ning « noodlottig voor Vlaande
ren y>, had het over « volk.sbe-
drog », « tioeederangsbeslissin-
gen » en gaf van hei door hem 
aavnevrezen federalisme de 
vaaq'^te omschrijving d.ie wij 
ooit hebben gelezen. Vanzelf
sprekend werden alle Vlamin
gen die het met onze Portier 
niet eens zijn ook als « capitu-
lards » gebrandmerkt. Zijn be
sluit was een herhaalde aanval 
op alle partijpolitici. 

» Dat werd allemaal verteld 
aan mensen die op voorhand 
wel geloofd zullen hebben, aan 
anderen die er zich niet meer 
over verbaasden omdat zij we
ten dat de man van het Vlaams 
Zangfeest en het Vlaams Eco
nomisch Verbond af en toe 
stoom moet kunnen afblazen 
om niet te ontploffen, aan nog 
anderen die er zich geen snars 
van aantrokken... maar ook 
aan zeer talrijke jongeren, 
waarvan velen gekomen waren 
om te zingen en niet om naar 
de gewone Volksuniepraat te 
luisteren. Deze praat is trou
wens dezelfde die al tientallen 
jaren over Vlaanderen wordt 
uitgestort, eerst door het VNV 
nu door de volgelingen van M. 
Van der Eist ». 

het belang van limburg 

Men kan er de Vlaamse 
waarde van dit parochieblad 
aan afwegen. Meer en meer 
vormt het een tandem met 
Volksgazet als het er op aan 
komt, Davidsfonds, ANZ, IJzer-
debevaart en andere Vlaamse 
verenigingen te verketteren. 

« JViets is zo gemakkelijk ais 
een geconditioneerde menigte 
op te zwepen. Zondag te Ant-

oploge 
304.354 
jaariijkse 
kontrole 

ofadi 
2.100.000 

leiers 
het weekblad 

van het gezin is een 
zekere waarde in het 

Vlaamse land in 
volle ekspansie 
troonstraat 127 

1050 Brussel 
tel 13 91 70 

werpen werd het bewijs ander
maal geleverd. Enkele kracht
zinnen, oversausd met een veeg 
uit de pan voor de gesmade 
politici, en het succes is verze
kerd. Het werd loeer eens kra
nig gezegd en daarmee kunnen 
de beroesden het stellen tot een 
volgende gelegenheid. 

» Een grondwetsherziening is 
een operatie die hoogstens 
maar eens om de driekwart
eeuw voltrokken wordt. Deze 
operatie is achter de rug, dank
zij het doorzicht, de standvas
tigheid en de overredings
kracht van de h Eyskens, de 
« realistische » flamingant van 
de dertiger jaren, die resoluut 
de gelederen van de bouwers 
heeft aangevoerd : de h. Eys
kens zal onze parlementaire 
geschiedenis ingaan als de 
meest markante staatsman in 
dit land tijdens de drie of vier 
decennia na de tiveede wereld
oorlog. Hij is in elk geval de 
grondlegger van het geregiona
liseerd België, waarin elk der 
beide taalgemeenschappen de 
culturele autonomie verworven 
heeft, en waarin de gewesten 
volgens eigen aard en eigen in
spiratie, hun sociaal-economi
sche opgang verder kunnen 
voltrekken. 

» Waarom mag op massaver
gaderingen nooit eens de posi
tieve zijde van onze ontvoog-
dingsstrijd belicht worden ? 
Waarom alleen maar klagen, 
kniezen, kankeren en afbre
ken ? ». 

het volk 

DE CVP-lakei van « Het Be
lang van Limburg » zou best 
eens lezen welke appreciatie 
Jef Claes in « Het Volk » heeft 
over de verdere ontwikkelina 
van de grondwetsherzienin" 
Die prachtregeling voor Bru 
sel is totaal aan het uitdraaie 
tegen de Vlamingen. Wat de 
Volksunie wel voorspelde voor 
de eindstemming. 

« Maar Risopowlos en Lagasse 
hebben ook zaken gezegd, die 
ons wél aangaan. Zij hebberi n ' 
meegedeeld dat beide partijen 
het FDF en de PLP, te Brusse^ 
kandidaten zullen voordragen 
om in de agglomeratieraad en 
het agglomeratiecollege de 
rnandaten te bezetten die de 
wet aan Vlamingen wil voorbe
houden. 

SLUIT AAN BIJ EEN VAN ONZE KOORDINATIEKOMITEE 
VLAAMSE ZIEKENFONDSEN : ^AN VLAAMSE 

ZIEKENFONDSEN 

De Broederliefde, Ezelstraat 125. 8000 Brugge 
Tel 0 5 0 / 3 6 8 37 

St.-Franciscus-Bijstand. Zandvekenvelden 8 2260 Ni j len 

Tel 0 3 / 8 2 82 76 

Vlaamse Ziekenkas, Kipdorp 50 2000 Antwerpen 
Tel 03 /32 73 0'-

Vlaams Ziekenfonds BrabanMa Ninoofse steenweg 288, 1080 Brussel 
Tel 02/23.87 77 

Ziekenfonds Flandria. Keizer Kareistraat 101 9000 Cent 
Tel 09 /23 52.27 

zoekertjes 

WENST U EEN BLIJVENDE 
BIJVERDIENSTE 

MET STANDING ? 
Bestel kof f ie voor fami l ie , v r ien 
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 

Bediende, 46 jaar, tweeta l ig Frans-
Nederlands, diploma fiscaliteit en 
bedr i j fsbele id, zoekt passende be
t rekk ing. Schri jven blad R 87 

Jonge studente zoekt werk gedu 
rende de vakant ieper iode, liefst 
omgev ing Aalst. R 89 

Bediende, lic. handelswetenschap., 
26 jaar, zoekt passende betrekking 
in streek Antwerpen-Meche len . -
Kontakt : sen. Jorissen, Louizastraat 
3 1 , 2800 Mechelen. T. (015)435.96 
of sen. Souwens, Eeuwfeestl . 163, 
2500 Lier. Tel. (03)70.11.52 R 86 

Blinde jongen, 21 jaar, zoekt werk 
als telefonist in L imburg, An twer 
pen of Brabant, spreekt 4 talen. Z 
wenden volksv. E. Raskin, Ursulastr. 
1, Eigenbilzen. Tel. (011)194.54 

R80 

Jonge man, ui tvoeringstekenaar, d i 
ploma A2 , e lektro-mekanika, zoekt 
aangepaste betrekking in Limburg. 
Zich wenden volksv. E. Raskin, Ur-
sulastraat 1, Eigenbilzen. Tel. (011) 
194.54 R81 

Jonge man, 28 jaar, d iploma eko-
nomische humaniora en onderw i j 
zer, zoekt betrekking 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 beëind igd, 
zoekt aangepaste bet rekk ing, bi j 
voorkeur in Limburg. Zich wenden 
volksvert. E Raskin, Ursulastraat 1, 
Eigenbilzen. Tel ( 011 )19454 R 83 

» Hun kaïididaten zullen zich 
natuurlijk ook Vlamingen noe
men, Vlamingen die enkele 
woorden Brussel « vloms » kuri-
nen uitkramen, maar liever 
Frans spreken. Vlamingen, die 
Brussel willen besturen onder 
de banier van het « Front des 
Francophones ». Dat de Brus
selse gemeentebesturen de taal
wetten altijd ongestraft moch
ten saboteren, is blijkbaar nog 
niet genoeg. 

» De regering beoogde met 
haar wetsontwerp op de agglo
meraties en federaties een fun
damentele hervorming van de 
gemeenschappelijke inrichting. 
Dat opzet is mislukt. Het nieu
we ontwerp, van zijn substarv-
tie ontdaan, heeft nog enkel als 
doel aan de franstalige Brusse
laars op 1 september hun « li-
berté du père de familie » te 
schenken. 

» De Vlaamse parlementsle
den zijn echter gewaarschuwd. 
Als het maneuver van FDF en 
PLP niet bij voorbaat kan wor^ 
den ontzenuwd, dan is het be
ter, dat ook het tweede ont
werp op agglomeraties en fe
deraties naar de prullemand 
gaat ». 

w. luyten 

KANTELDEUREN 
gans in aluminium 

ALUGA 

ZONNESCHERM^ 

ÜEURCLO.I 
ZONHOVEN _ p , , _ _ , 132.31 

BELGIUM " " " " ^ ' 132 .36 

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 öbe 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 iën 
bedr i j f in centrum Brussel. Moet als 
Nederlandstal ige het Frans beheer
sen. Taak : opmaken van p lann ing , 
minstens 2 jaar prakt i jk. Adres bi>-
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. Vi l la Zeepaardje, 
Loskaai 2, De Panne R 71 

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

Na al lerlei moei l i jkheden zoeken 
twee van de « negen van Laken » 
een goede betrekking Liefst in de 
verkoop. Men gel ieve zich te w e n 
den tot de VU-sekretaris van Laken, 
Scheldestraat 105. 1020 Brussel. 
Tel (02)27 14 5 ' R 79 

Bekw. mecanicien gevr. A2 mecha
nica, vr i j goed Franssprekend, be
t rouwbaar, verantwoorde l i jkhe ids
z in, ini t iat ief en organisatiegeest, 
bij voorkeur in Limburg wonend . 
Goede wedde. Voor inspektie en 
herstel l ingen al lerhande materiaal 
in burger l i jke bouwkunde. An twe r 
pen, L imburg, Wal lonië. Schri jven : 
senator Jorissen, Louisastraat 31 -
2800 Mechelen, die korresoond = ntie 
overmaakt R 85 

Dame zoekt ve r tegenwoord ig ing , 
gérance of kantoorbetrekking. Vas
te wedde en soc. wet ten. R 86 

Te koop 1 elektr. motor CEB, 1 PK, 
asychroori, 1.500 toeren. 1 Cop i -
matic Hel iopr int , 221 V., 370 W. -
4 schi lderi jen (stadsgezichten) 
Z. w. M. Oma, Van Meenenpl . 15, 
Brussel-St-Gill is. R 87 
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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. 03/55.3S.09. 
IN MEMORIAM 

Arr. bestuur en arr. raad-
Antwerpen betuigen htm diep 
medevoelen aan hun arr. raads-
kollega Bert Van Geenhoven 
en kinderen (Kalmthout) naar 
aanleiding van het overlijden 
(op 15 mei) van zijn dierbare 
echtgenote mevr. Van Geen-
hoven-Blanchaert (44 j . ) . 
OPROEP 

Het arr bestuur doet beroep 
op alle afdelingen van het arr. 
Antv/erpen, om onze zu-^ter-af-
deling Brasschaat in de m.ate 
van het mogelijke te helpen in 
haar « financiële slag » om de 
hernieuwde gemeenteraadsver
kiezingen nu op 20 juni e.k. te 
kunnen winnen. Elke afdelings-
of persoonlijke financiële steun 
aan het Brasschaats verkie
zingsfonds wordt met een gro
te dank bij voorbaat ingewacht 
via storting aan de Krediet
bank te Brasschaat voor reke
ning nr. 1946 van Volksunie-
Brasschaat. 
PLAN 71 

Onze arrondissements-fami-
liale VU-loterij » Plan-71, waar
van elke VU-lid-familie een 
gratis lot toegezonden werd, 
gaat de weg van het sukses op. 

>e bijbestellingen van loten 
stromen dagelijks binnen bij 
arr. sekretaris Wim Claessens, 
Liersesteenweg 197 te Mortsel. 

AARTSELAAR 
IJZERBEDEVAART 

Op 4 juli rijden wij weer met 
de autobus naar Diksmuide, 150 
fr, drinkgeld inbegrepen. Voor 
de ouders die hun kinderen 
meenemen slechts 50 fr per 
kind. Inschrijvingen op het se
kretariaat, Helenboslaan 25, of 
bij de bestuursleden. 
SAMENSTELLING 
AFDELINGSBESTUUR 

Voorzitter : Thys Hendrik, B. 
de Borrekenslaan 64 ; sekreta
ris : De Ranter René, Helen
boslaan 25 ; penningmeester : 
Peeters Dieters, G. Gezelle-
Btraat 77 ; propaganda : Van 
den Neucker Guido, Hoevelei 
90 ; organisatie : Belis Marcel, 
Reetsesteenweg 41 ; raadsle
den : Vos Paul, Sint Leonar-
dusstraat 3 ; De Hert Frans, B. 
de Borrekenslaan 66 ; gemeen
teraadslid : Desimpelaere Bert, 
B. de Borrekenslaan 37 ; Vujo-
verantwoordelijke : Werkers 
Karel, Hoevelei 19. 

ANTWERPEN (Stad) 
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. 
WAARHEEN 

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

Opening op zaterdag 29 mei. 
KOLPORTAGE 

Wegens de feestdagen van 
Pinksteren gaat de geplande 
kolportage die voorzien was 
voor zondag 30 mei niet door. 
LEDENSLAG 

Wacht niet af tot de be
stuursleden of propagandisten 
lags komen om u op te geven 
als lid. Verwittig het sekreta
riaat, Wetstr. 12 Antwerpen. 
Tel. 36.84.65. 
LEEUWEVLAGGEN 

Op ons sekretariaat zijn geen 
Leeuwevlaggen meer aan de 
goedkope prijs van 195 fr. te 
verschijnen. We raden onze le
den of sympatisanten aan, die 

een vlag wensen, zich te be
voorraden bij andere bronnen 
naar keuze. 

BALEN-OLMEN 
SINDIKALE VERKIEZINGEN 

Bij de PRB te Balen werd 
ons kem-lid Ivo Dillen op de 
LBC-lijst verkozen tot afge
vaardigde der bedienden in de 
ondernemingsraad. Van de 100 
geldig uitgebrachte stemmen 
kreeg hij er 31 achter zijn 
naam wat een formidabel cij
fer is. Hartelijk proficiat. 
FIETST(X:HT 

Onze eerste fietstocht heeft 
plaats op zondagmorgen 30 mei. 
Verzameling op de Markt te 
Balen om 6 uur. Einde van de 
fietstocht is voorzien rond 9 
uur in ons lokaal waar aan de 
deelnemers spek met eieren zal 
opgediend worden tegen de 
prijs van 30 fr. Leider van deze 
tocht is Michel Brepoels. 
GEZINSWANDELING 

Op maandag 31 mei (2de 
pinksterdag) maken wij een 
gezinswandeling door de mooie 
bosrijke streek van de Keiheu
vel. Verzameling aan ons lo
kaal om 14 uur. Leider is Al
bert Geuens. 

BOOM 
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. 

BORGERHOÜT 
WIJKWERKING 

Op 14 mei had een speciale 
bestuursvergadering plaats, 
waarop talrijke andere leden 
aanwezig waren. Deze laatsten 
worden aktief in de wijkwer-
king ingeschakeld. De gemeen
te werd ingedeeld in 4 hoofd-
wijken met elk een. tegenover 
het bestuur verantwoordelijk, 
wijkleider. Deze bestuursver
gadering liet een allerbeste in
druk na en was een belofte 
voor de toekomstige werking. 
LEDENVERGADERING 

Na deze speciale bestuursver
gadering volgde de maandelijk
se ledenvergadering. Mevr. Nel
ly V.D. Eecken-Maes sprak 
over : « Moet de vrouw aan 
politiek doen ? ». 
KONGRES 

Daarna volgde de bespreking 
van de kongresresoluties. De 
voorzitter deelde mede dat 2 
onze bestuursleden amende
menten der afdeling op hetzelf
de ogenblik op de arr. raads
vergadering in Antwerpen 
gaan verrdedigen waren. 

Tot slot werd een tombola 
gehouden welke 1.750 — door 
het bestuur afgerond tot 2.000 fr, 
— opbracht ten voordele der 
afdeling « Vernieuwing » te 
Beersel tot steun in haar harde 
strijd tegen de verfransing in 
Vlaams Brabant. Borgerhout 
laat Beersel niet los ! 
NAAR HET KONGRES 

Zondag 6 juni wordt een au
tocar ingelegd naar het kon-
gres te Brussel. Vertrek : om 
1 uur aan de Herman van den 
Reekstraat en om 1,15 u. aan 
het Moorkensplein. Prijs : 60 fr. 
NIEUW ZIEKENHUIS 

Op 8 mei werd het nieuw 
« Algemeen Ziekenhuis Sint 
Erasmus » plechtig ingehul
digd. Borger hout en zijn ge
meentelijke COO mogen te
recht fier zijn op deze prach
tige inrichting, welke het aan
schijn van Borgerhout in zeer 
hoge mate zal verhogen. We 
vestigen er ook de aandacht op 
dat ons medelid mevr. Raets 
een zeer aktieve rol in deze 
COO heeft gespeeld. We be
trekken haar dan ook in onze 
felecitaties. 

BRASSCHAAT 
VUJO 

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. 

EDEGEM 
EEN LOKAAL 

De kogel is door de kerk ! 
Na jaren zoeken hebben de 
Edegemse nationalisten een on
derdak gevonden. Er werd een 
V.Z.W. Vlaams Nationale Stich-
ting-Edegem opgericht die van
af 15 mei een huis heeft ge
huurd in de Drie Eikenstraat 
nr. 128 voor de duur van negen 
jaar. Om de veranderingswer-
ken uit te voeren is er heel 
wat geld nodig. Daarom wor
den obligaties uitgegeven van 
1.000 fr. tegen 5 %. De raad van 
beheer hoopt op steun ! 
VUJO 

Tijdens de maand juni doen 
wij het rustig aan. Alleen vra
gen wij onze leden zich in te 
schakelen in een der werkploe
gen om op zaterdagnamidda
gen en zondagen in ons lokaal 
te werken. 

EKEREN 
KOO 

Ingevolge het koalitieakkoord 
werden twee VU-leden in de 
KOO aangeduid : L. Van Vlim-
meren en Veerle Thijssens. 
Proficiat ! 
IJZERBEDEVAART 

Personen die met eigen wa
gen naar Diksmuide trekken, 
en nog plaats vrij hebben kun-
néh steeds kontakt opnemen 
met Thijssens Geestenspoor 1, 
Ekeren. 

HOBOKEN 
IJZERBEDEVAART 4 JULI 

Ook dit jaar rijden we per 
autobus naar Diksmuide. Ver
dere informatie in ons plaatse
lijk blad « Voor U ». 

HOVE 
PARTIJKONGRES 

Een sterke Hovense afvaar
diging is op 5 en 6 juni te Brus
sel gewenst. 
IJZERBEDEVAART 

Een bus naar Diksmuide 
wordt ingelegd op zondag 4 juli 
a.s. Inschrijven bij Miei uit de 
Reinaert, Mortselsesteenweg 21 
tel. 55.39.21. 
LEDENWERVING 

Sterk door getal en Vlaamse 
overtuiging. Velen hebben die 
overtuiging maar zetten nog 
niet de stap naar het lidmaat
schap. Waarop wacht u ? 

KALMTHOUT 
IN MEMORIAM 

VU-afdeling en bestuxir 
Kalmthout betuigen him inni
ge deelneming aan hun afde-
lingssekretaris Bert Van Geen
hoven en kinderen, bij het 
overlijden van hun dierbare 
echtgenote en moeder, mevr. 
Van Geenhoven-Blanchaert. 

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 
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. 
IJZERBEDEVAART 

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

Onze Vlaamse kring Groenin
ghe met de medewerking van 
de Vlaamse Automobielbond, 
richt op zondag 6 juni, zijn 
tweede grote toeristische auto
zoektocht in. Een mooie zoek
tocht waaraan gans de familie 
kan deelnemen. Inschrijvings

geld 150 fr. per wagen. Voor 
leden van VAB 135 fr. Inschrij
vingsformulieren en inlichtin
gen Albert Meulemanstraat 22 
of Sint Lutgardisstraat 56, tel. 
45.57.77. 

MORTSEL 
PARTIJKONGRES 

Op zondag 6 juni e.k. komen 
de « treinreizigers » naar het 
partijkongres te Brussel (Cen
traal) om 13.20 u. samen in 
Oude-God-statie. Zij die met de 
wagen (s) de reis ondernemen 
soreken onderling af. 
PLAN-71 

Hoe meer loten, hoe hoger 
uw kansen. Hebt u uw omslag 
nog niet aan het arr. sekreta
riaat teruggezonden? Wij reeds 
wel ! Doe mee ! 

WILRIJK 
REAKTIE 

Op het ontstaan van VUJO-
WiLrijk kregen wij vanwege de 
CVP : hun jongeren ronselen 
nu in verscheidene katolieke 
jeugdbewegingen bestuursle
den. Voor VUJO een reden te 
meer om de zaken nog ernsti
ger aan te pakken en zo snel 
mogelijk een breed front te 
vormen tussen jonge arbeiders 
en studenten. 
KONGRES 

Of u nu over een wagen be
schikt of een lift verlangt van 
één van uw medeleden : zater
dag 5 en/of 6 juni verwachten 
wij u te Brussel (raadpleeg 
uurrooster elders in dit num
mer), want dit wordt een erg 
belangrijk kongres, waarop el
ke afdeling flink dient verte
genwoordigd te zijn. Neem te
lefonisch kontakt op met Pol 
Van der Gucht (27.79.70) die 
eventueel voor lift zorgt. 

WUUSTWEZEL 
KOO 

Afdelingsbestuus en afdeling 
wensen ons VU-lid in de KOO-
Wuustwezel, Aug. Berkvens, 
Mezennestje 17 (Gooreind) van 
harte geluk bij de toekenning 
van dit mandaat. 

NIEL-SCHELLE 
RUPEL- EN SCHELDE-
RALLY 

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

Inlichtingen en inschrij
vingen bij Jos De Graef, 
Kar! Marxstraat 9 te Niel. 
lokaal : « Café Oud Heidel-
berg », Dorpstraat (aan de 
kerk) te Niel. 

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

brabant 

BRUSSEL (ARR.) 
ARR RAAD 

De eerstkomente arr. raads
vergadering heeft plaats op 
Vrijdag, 18 juni e.k. om 20 uur 
in het lokaal « Waltra », Ar-
duinkaai te Brussel ( bii Stan 
Philips naast de KVS. ) Agen
dapunten vanwege de afdelin
gen en raadsleden moeten in het 
bezit van , de arr. secretaris, 
Frans Adang, Ruisbroeksestwg, 
109 te 1600. St. Pieters-Leeuw 
zijn, uiterlijk op woensdag, 9 
juni Ti. 
SPAARPOTACTIE 

De afdelingen die op liet 
laatste arr. raad niet vertegen
woordigd waren, en dus nog 
niet in het bezit zijn van spaar
potten kunnen deze nog belco-
men. Telefoneer naar Theo 
Beenders nr 02/201446. Haast 
U, want de voorraad geraakt 
uitgeput ! 
FEDERATIE HALLE 

In verband met de door de 
regering vooropgestelde Fede
ratie Halle, wordt er op maan
dag, 28 juni e.k. in het lokaal 

De Sleutel, Markt te Halle een 
kontaktvergadering belegd tus
sen de verschillende afdelin^ 
gen, die bij deze federatie be
trokken zijn. Deze zijn : St. Ge-
nesius Rode, Beersel, Buizin
gen-Huizingen, Dworp, Halle 
en St. Pieters-Leeuw-Ruis-
broek. 

Op deze vergaderingen zul
len de konkwenties onderzocht 
worden en een Streekstudie-
dag. handelend over de streek-
problemen zoals : Ruimtelijke 
ordening ; Ekonomie en sociale 
structuur die zou moeten door
gaan in het najaar moeten 
voorbereid worden. De bestu
ren worden dan ook voltallig 
uitgenodigd. Tevens zal op deze 
vergadering een permanent ac-
tiekomitee samengesteld wor
den. 

ASSE 
ZIEKENICAS 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 a 
( 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. 

BIERBEEK 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 1 juni om 20 u richt 
onze afdeling een eerste ver
gadering in voor leden en sym
patisanten in ons lokaal « Ber
kenhof » te Bierbeek. Spreker 
arr. voorzitter Willy Knijpers. 

HOUTWORM ? 

Behandeling van dakwerken 
tegen alle houlinsekten, 

rWINTIG JAAR WAARBORG 
Ookumentatie op aanvraag. 

Gratis en vrijblijvend bestek 
in gans Benelux. 
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JETTE-GANSHOREN 
BOEIENDE VOORDRACHT 

Te Jet te hield V. Anciaux 
voor een bomvolle zaal een uit
eenzetting over een actueel en 
prangend probleem, nl. het 
wetsontwerp over federaties en 
agglomeraties en de gevolgen 
hiervan voor Brussel en omge
ving. 

Door geïnteresseerde vragen 
wist het aandachtig publiek 
pittige discussies uit te lokken. 

Senator Claes, die eveneens 
aanwezig was en die uiteraard 
ook gaarne voor zo'n fijn pu
bliek zou willen spreken, stelde 
voor binnenkort een voordracht 
te geven over de economische 
problemen in ons land. 

De datum hiervan wordt 
graag later meegedeeld. 

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 richt het 
Vlaams Bewegingsleven van 
Laken een Grote Autorally in 
door Vlaams Brabant. Vertrek 
aan ons secretariaat, Schelde
straat, 105 tussen 14 en 14 u 30. 
Elke deelnemende wagen heeft 
prijs ! 

TIENEN 
INFORMATIE 
VERGADERING 

Onder het motto « Tienen in 
Vlaanderen » wordt een infoi'-
matievergadering gehouden 
voor alle leden en sympatisan-
ten uit het Tiense op vrijdag 
11 juni om 20 u in de zaal Xa-
verium, O. L. Vrouwbroeders-
straat, te Tienen. Sprekers se
nator Van Haegendoren en arr. 
voorzitter Willy Knijpers. 

oost-vlaanderen 

AALST (arr.) 
KOOPTATIE 

Vrijdagavond 14 mei werden 
tijdens een vergadering van de 
arrondissementsraad volgende 
leden aan de raad toesevoegd 
( alfabetisch ) : Coppens Ber-
trand. De Brul Frans, De Neve 
Jan, De Schrijver Laurent, De 
Wit Pascal, Diependaele Irene 
en Van Nieuwenhove Fernand. 
KANTONNALE 
GEVOLMACHTIGDEN 

Tijdens dezelfde vergadering 
van de arrondissementsraad 
werden, op voorstel van het ar-
rondissementsbestuur, volgende 
kantonnale gevolmachtigden 
aangesteld of bevestigd : Dan
ny De Naeyer ( Aalst I ), Jua l 
Henderickx ( Aalst II ), Jos 
Verdoodt ( Herzele ), Herwig 
Agneessens ( Ninove ) en An
dre Scheirlinckx ( Geraards-
bergen ). 

BALEGEM 
KOLPORTAGE 

In samenwerking met Lem-
me, Merelbeke en Gavere 
brachten wij 225 nummers van 
onze speciale editie aan de 
man : een groot sukses voor de
ze eerste werftocht ! 
WEERGALM 

Kopij binnen tegen uiterlijk 
1 juni bij dhr De Carme (Ba-
legem), Daniël De Baere (Oos-
terzele), Paul van Gaeveren 
(Scheldewindeke), Jozef De 
Moor (Moortzele) 
BESTUUR 

Het uitgebreid bestuur, zal 
verzamelen blazen donderdag 
3 juni 20 uur in café Central 
te Oosterzele. Voornaamste 
punt der dagorde : nieuwe le
den ! 

DENDER-WEST 
KOLPORTAGE 

Zondagvoormiddag 23 mei jl. 
werden met een ploeg van 12 
man in een minimum van tijd 
de 150 nrs van « Wij » te Erpe 
verkocht. Proficiat ! 

Vergeet onze volgende af
spraak niet : 13 juni naar Hof-
stade en Gijzegem. 

DENDERHOUTEM 
KANTONNALE 
VOLKSUNIEDAG 

Zondag 13 juni e.k. heeft te 
Denderhoutem de eerste kan
tonnale Volksuniedag plaats. 

Van 12.30 u af wordt aan ca
fé Ninove, Dorp Denderhoutem 
gestart voor een grootse auto
zoektocht doorheen het kanton. 
Deelname autovoerder : VU-
lid 100 fr., niet-VU-lid 120 fr ; 
deelnemende inzittende (n) : 
VU-lid 80 fr., niet-VU-lid 100 fr. 
Vele mooie prijzen in natura. 
Inschrijven bij Hans Sonck, 
Anderenbroek 51/1 Denderhou
tem, bij de voorzitters der 
Volksunie-afdelingen of in Ca
fé Ninove, Dorp. 

Van 18 uur af gelegenheid 
tot avondmalen (koude scho
tel : 50 fr) en om 19.30 uur ge
zellig samenzijn in zaal Moder-
na. Dorp, Denderhoutem (gra
tis toegang). Algemeen VU-
voorzitter Frans Van Der Eist 
houdt de gelegenheidstoe
spraak. Tijdens het gezellig sa
menzijn : overhandiging van 
een vaandel aan afdeling Den
derhoutem en prijsuitreiking. 

DENDERMONDE (Arr.) 

ZITDAGEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Ten huize van : Dr. Decom-
mer. V., volksv., Leugestarat. 
Grembergen Denderm. Elke 
maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdagvoormiddag van 8 tot 
10 uur. 

Gewestelijk Sekretariaat : 
Stuifstraat, 15, Appels, tel: 052/ 
247.76. elke woensdag en don
derdag van 19 tot 21 uur ; elke 
derde zaterdag der -maand van 
13 tot 16 uur. 

Bij u ten huize : Na telefo
nische afspraak met de gewest 
sekr. : Meert R. 

GESPREIDE ZITDAGEN IN 
HET ARRONDISSEMENT 

Elke eerste zaterdag der 
maand. 
Hamme : bij dhr De Clercq, 
Schepen, Hoogstraat, 1 van 15 
tot 16 uur ; Zele : bij Dhr. Üe 
Bruyne. Jozef ; gemeenteraads
lid. Kortestraat, 15 van 17 tot 
18 uur ; Overmere : bij Dhr. 
De Neef Marcel ; Bosstraat, 12 
van 18 u 30 tot 19 uur. 

Elke eerste zondag der 
maand. 
Sshellebelle : Herberg « De 
Valk », Dorp. van 9 tot 10 uur ; 
Uitbergen : Herberg « Pieters 
Ach » Strijpwegel, van 10 u 30 
tot 11 uur ; Wetteren bij Dhr 
Oosterlinck H. K. Astndlaan, 
20, van 11 u 30 tot 12 u 30 ; 
Schoonaarde in «'t Palingshuis» 
Dhr. Pauwels Jan, Brugstraat, 
van 13 tot 14 uur. 

Elke tweede zaterdag der 
maand. 
Wieze : Herberg « De afspan
ning » Kapellestraat, van 9 tot 
10 uur ; Lebbeke Gasthof 
« Pips » Leo Duboisstraat, van 
10 tot 11 u 30 ; Buggenhout -
Opstal : bij Dhr. Dierickx, 
Broekstraat, 60, van 12 +ot 13 u., 
Baasrode : bij Dhr. De Smet L. 
Heirbaan, 14, van 14 tot 15 uur. 

GAVERE 
KOLPORTAGE 

Ons voltallig bestuur, samen 
met andere medewerkers was 
present om de nieuwe afdeling 
Balegem te steunen in haar 
eerste, kolportage : er werden 
225 nummers verkocht ! 
KLEINKUNST 

Vrijdag 11 juni, 20 uur, in 
zaak Belle-Vue te Melsen. Ga-
versesteenweg : Miek en Roel ! 
( 50 fr. ) bij de bestuursleden. 

WEERGALM 
Kopij binnen bij Piet De 

Pauw uiterlijk 1 juni. Ook ver
slagen over gemeenteraden. 

GENT ZUID-OOST 
VUJO 

De Volksunie jongeren uit 
Ledeberg, Gentbrugge, Merel
beke, Heusden en Melle plan
nen .hun 2de aktie op zondag 
30 mei 1971. Samenkomst : Lu
napark ( t.o.v. Gantoise-Brus-
selse steenweg Gentbrugge ) 
tussen 8 u 30 en 9 u 's morgens. 
Verdere inlichtingen op het 
VUJO sekretariaat: (Chris Ini-
pe), Hundelgemse steenweg, 
266, Merelbeke — tel : 52781. 

Vorige week had in aanwe
zigheid van 2 afgevaardigden 
van het arrondissementeel 
VUJO-komitee de samenstel
ling plaats van het volledig 
VUJO bestuur. Daarna hield 
Pol Martens, hoofdredakteur 
van « Wij » een korte toespraak 
over de « Vurtzak » te Merel
beke. 

GENT-OOST 
VUJO 

De Volksunie jonger en uit St. 
Amandsberg, Oostakker, Lo-
christie en Destelbergen zijn 
een handtekenaktie begonnen 
voor Amnestie. 

HEUSDEN 
BIJNA 100 STE LID 

Onze twee jaar jonge afde
ling hoopt volgende maand het 
100ste V.U.-lid te mogen be
groeten. Wie helpt mee nieu
we V.U. leden aanbrengen ? 
Adressen van simpatisanten 
doorgeven aan onze bestuurs
leden, a.u.b. 
FINANCIËLE HULP 

Ons gratis bedeeld tijdschrift 
« Horen, zien en spreken » en 
onze andere pamfletten en ak-
ties kosten veel geld ! De op
brengst van een bal is onvol
doende om onze kas te sprij-
zen. Daarom vragen wij hulp 
aan allen die het goed met ons 
menen. Onze penningmeester 
André De Rocker woont in de 
Hooistraat, 32 te Heusden. 
Postrekening nr. 603764 van 
Volksunie - Heusden, Hooistr., 
32. Bij voorbaat harteli jk dank. 

MERELBEKE 

KENT U DE «VURTZAK» ? 
Onze VU-raadsleden hebben 

reeds dapper de strijd aangevat 
voor het behoud van het laat
ste .restje natuurbos in onze ge
meente. Dit tegen het opzet 
van « baron-burgemeester » 
Verhaegen, die ook dit laatste 
stuk natuurbos wil laten om
hakken voor aanleg van indus-
striegronden. Kent u dit énig 
natuurreservaat , de Vurtzak ? 
Wel zondag 30 mei richt de 
wandelvereniging « De Grif
foen » een trektocht in door
heen de Vurtzak. Iedereen 
wordt hiervoor uitgenodigd. 
Samenkomst om 14 u zéér stipt 
op het Kerkplein te Merelbeke-
Centrum. 

M U N Ï E 
EIGEN KERN 

In samenwerking met de af
deling Gavere start weldra een 
eigen kern . ' In het « uit<?ebreid 
bestuur van Gavere werd de 
heer Etienne De Clercq, Hun-
delgemsteenweg 67 Munte op
genomen. Van hieruit werken 
wij naar een nieuwe en vijfde 
afdeling ! Kandidaat-medewer
kers melden zich bij de heer 
De Clercq ! 

OUDENAARDE 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed op 20 mei 
mevr. Aline Van de Cauter, 
echtgenote van dhr. Adiel Van 
den Abeele, geboren te Zingem 
op 3 augustus 1883. Wij betui
gen ons oprecht medeleven aan 
de heer Van den Abeele en aan 
de talrijke familie. 

wesf-yfaanderen 

BLANKENBERGE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke eerste zondag van de 
maand zitdag van gemeente
raadslid Jef Frijns in ons 
nieuw lokaal café « De Reizi
ger », Kerkstraat , van 11 te 12 
uur. 
BESTUURSVERGADERING 

Op dinsdag 18 mei werd een 
uitgebreide bestuursvergade
ring gehouden. Daar deze zeer 
vruchtbaar was, werd besloten 
meerdere van deze vergaderin
gen te houden. 

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

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

ALVERINGEM 
GESLAAGDE AVOND 

Voor meer dan 60 aanwezi
gen sprak Jaak Vandenmeule-
broucke over de Volksunie van 
onze gemeente. Het afdelings

bestuur dankt hiermede van 
har te de talr i jke aanwezigen, 
en vooral ook de vele vragen
stellers die een bijzonder leer
rijk debat mogelijk maakten. 

OOSTENDE (Arr.) 
VUJO-KOMITEE 

In vervanging van Jaak Da
vid, verhuisd naar Snellegem, 
werd Dirk Ameel aangeduid. 
Aldus is nu ook het kanton 
Diksmuide vertegenwoordigd. 
ARR. RAAD 

Onze raad komt voor net 
laatst samen, voor de vakan
tieperiode, op zondag 27 juni 
aanstaande, zoals steeds te 
Diksmuide. 
V.U.-KONGRES 

Voor de laatste dag van ons 
kongres richt het arrondisse
ment twee autobussen in, als 
volgt : 
Bus I : De Panne, Markt : 7.20u; 
Adinkerke Monument : V.30 u ; 
Veurne, Appelmarkt : 7.40 .i ; 
Koksijde, 7.50 u. ; Nieuv/poort 
8.00 u. ; Westende 8.10 u. ; Mid
delkerke 8.20 u. ; Ooostende 
8.30 u. 
Bus II : Diksmuide Vlaams 
Huis: 7.30 u ; Koekelare: 7.45 u; 
Ichtegem : 7.55 u ; Gistel : 
8.15 u. 
KONGRESBUS 

De afdelingen zoeken zelf 
best uit, welke bus zij zouden 
vervoegen. 

Eenheidsprijs voor beide 
bussen en voor elke afstand : 
90 fr. per persoon. Inschrijven 
bij de afdelingssekretarissen of 
bij het arr. sekretariaat : 
Narcissenlaan 4, Oostende, tel. 
059-731.31. 

lEPER 
NIEUW BESTUURSLID 

Ter vervanging van Erik 
Meire werd Gilbert Werre-
brouck verkozen tot bestuurs
lid. We danken hier zeer harte
lijk Erik Meire om het vele ge
presteerde werk. Wegens aan
groei van ons ledenaantal 
(meer dan 300 de laatste maan
den) konden we een zevende 
bestuurslid aanduiden, nl. Joh-
ny Claerebout uit St. Jan. 
KOO 

Onze voorzitter, Pieter Le-
rooij werd verkozen tot KOO-
lid. Hartelijk proficiat. 

KNOKKE - HEIST 
NAAR DE 
IJZERBEDEVAART 

Op 4 juli wordt door de afde
ling in samenwerking met de 
VTB en-VOS een bus ingelegd 
naar de IJzerbedevaart . In
schrijven tegen 60 fr. bij : 
Maenhoudt Bertrand, Lippens
laan 201, Knokke ; Rotsaert 
Werner, Heiststraat 37C West-
kapelle ; Mevr. Van Reeth « Pi-
roska » Zeedijk 2,54, Heist ; 
Vandepit te Firmin, Boekhandel 
« Uilenspiegel » Pannestraat , 
Heist en Pollet Gilbert, Bondge-
notenlaan 51 Heist. 

ROESELARE 
AUTOCARREIS 

Onze autocarreis ingericht 
door de Vlaamse Vrouwen op 
13 juni a.s. gaat naar de mooi
ste streken van Frans - Vlaan
deren onder leiding van dhr. 
Maurits Verhaest. Verzamelen 
te 7 u 45 op het Polenplein te 
Roeselare ( ruime parking ) 
wij ver t rekken te 8 uur stipt. 
De reis loopt over ongeveer 
300 km. Prijs ( alles inbegre
pen ) 160 fr. en 60 fr. per kind 
beneden de 16 jaar. In Bolleze-
le is er gelegenheid tot mid
dagmaal en of pik - nik. Een 
middagmaal ter plaatse kost 
100 fr. 

Inschrijven op het sekreta
riaat : leperstraat 226 Roesela
re, tel. 051/267.10 

ZONNEBEKE 
AFDELING GESTICHT 

Zaterdag 22 mei jl. was een 
talrijk publiek opgekomen 
voor de stichtingsvergadering 
van onze afdeling. Na een inlei
ding door dhr. M. Capoen, arr. 
voorzitter, werd overgegaan 
tot het verkiezen van het be
stuur. 

Voorzitster : mevr. Eli Bal-
duck ; sekretaris : Eddy Gheys; 
penningmeester : Dries Bouthe; 
propaganda : Marcel Titeca en 
organisatie : Carlos Pype. 

Wij wensen het nieuwe be-
I stuur en onze nieuwe afd. goe

de vaar t ! 

medegedeeld 

ZELZATE 

REGIONAAL 
BGJG-CONGRES 

Te Zelzate gaat op zaterdag 
5 juni een regionaal congres 
door van de BGJG rond he t 
tema « Gezinsbelang in beleid 
en plan ». 

Agenda : 15u. : Welkom door 
congresvoorzitter dr. med. P . 
Rubbens ; 15ul0 : Gastheer-
Burgemeester Danschutter aan 
het woord ; 15u20 : Evaluat ie 
der gewestelijke pré-adviezen. 
Regionaal gezinsbeleid door 
mw. Dergent, lid van de Hoge 
Raad van het Gezin, sectie pro
vincie en gemeente ; 15u50 : 
Evaluatie der gewestelijke pré-
adviezen. Gewestplannen door 
mw. De Neve-De Waal, weten-
sdhappelijk medewerkster van 
prof. Vlerick ; 16u20 : Slottoe
spraak door dhr. R. Ponnet, ar-
rondissements-commissaris van 
Gent-Eeklo ; 16u40 : Dank
woord door dhr. Mels, prov. 
voorzitter BGJG. 

Het congres gaat door in de 
feestzaal van het Koninkli jk 
Atheneum, Leegstraat te Zel
zate. 

ZIEKENFONDS «FLANDRIA» 

In vervanging van de beheer-
radsleden, overgeheveld naar 
onze zustervereniging West-
Flandria, werden aangesteld : 
mw. Vera De Muynck en de he
ren Kris Versyck en Paul De 
Belie. 

GEMEENTEFEESTEN 
TE GENTBRUGGE 

Maandag 7 juni e.k. te 20 u u r 
in de gemeentelijke feestzaal. 
Kerks t raa t 23 : kleinkunsta-
vond « De Vlaming in 1971 », 
ingericht door de gem. Kul-
tuur raad m.m.v. Gaston Dur-
nez, Louis Verbeeck, volksver
tegenwoordiger Jan Verroken 
en VU-provincieraadslid Pau l 
Van Grembergen. Moderator : 
Karel Hemmerechts . Muzikaal 
intermezzo door de Elegasten. 
Toegang kosteloos. 

HONGERSTAKING 
TE BRUSSEL 

Vrouwelijke leden van Were 
Di zullen te Brussel een pro
test-hongerstaking houden op 
18, 19 en 20 juni 1971 als pro
test tegen de sociaal-politieke 
druk, waarvan de Vlaamse 
Brusselaar het slachtoffer is 
onder de huidige frankofone 
bezetting, tegen de defaitisti
sche houding van de « grote » 
Vlaamse verenigingen, die ie
dere frankofone agressie beant
woorden met een nog grotere 
Vlaamse bescheidenheid, tegen 
de on-Nederlandse houding van 
de Noordnederlandse regering, 
op de jammerl i jkste wijze ge
ïl lustreerd door het feit dat een 
Nederlands eerste minister Piet 
de Jongh het nodig acht bij 
de uitreiking; van een Neder
landse prijs in de Nederlandse 
stad Brussel Frans te spreken. 

De jaarlijkse guldensporen-
herdenking (vrijdag 25 juni , 
20 u, zaal « Antwerpia », Bos-
hovestr. 58, Deurne-Cenrum), 
zal eveneens in het teken staan 
van « Brussel ». 

mi 
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KUNNEN kan wat anderen niet l(unnen 
2 verdiepingen van elk 88 m2 

176 m2 woonruimte 

BOUWPRIJS slechts 864.778 F 

ZOALS U HET ZELF W I L 
Luxeafwerking BOUWPRIJS 1.590.237 F 

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

MGEMON BOUWBEDRIff KUMIBInv 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

GENK 

Winterslagstraat 22 
Tel. 011 /544.42 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 

Tel. 016/337.35 

KIMNBI mei de gioleK v n Kwalilell 

BON 
N A A M : 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

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

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

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

trum te •••• op 

Handtekening 

te 



vlaams-nationod 
langfeesl 


