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het zwijggeld 
Men heeft het in België 

lange tijd « normaal » ge
vonden dat Wallonië flo
reerde dank zij zijn indus
trie, en het centralisme leg
de Brussel vast geen wind
eieren. Het brave Vlaande
ren mocht het stellen met 
wat landbouw en ambachte
lijke nijverheid en veel 
werkloosheid, en zo vonden 
de patriotten van de War-
moesberg en omgeving het 
opperbest. 

Gelukkig hebben de so
ciale ontvoogdingsstrijd en 
de strijdbare flaminganten 
aardig wat verandering in 
gebracht. En vandaag speelt 
de internationale conjunc
tuur ook in het voordeel van 
Vlaanderen, dat in de voor
bije jaren een merkwaardi
ge industriële opbloei mocht 
beleven. Voor Wallonië ech
ter zijn de, vette jaren van 
weleer voorbij, maar wie 
durft beweren dat de Vla
mingen daar in enige mate 
schuld zouden aan hebben ? 

De Vlaamse renaissance 
bracht met zich een onmis
kenbare groei van het volk
se zelfbewustzijn. Het moest 
nu maar eens uit zijn met 
onze eeuwige tweederangs-
rol in de staat en met de 
centralistische betutteling 
vanuit Brussel. Wij moeten 
eigen zaken zelf ter hand 
nemen ! Vandaar de opval
lende opmars van de federa
listische gedachte. 

Toen het woord « federa
lisme » ook in Wallonië — 
vooral onder impuls van de 
«Mouvement Populaire Wal-
lon» — een magische klank 
begon te krijgen, werden de 
managers van het oude uni
taire systeem behoorlijk on
gerust. Zij begrepen het ei
genlijk niet goed dat ook 
een aantal Walen om fede
ralisme riepen : was Wallo
nië, naast Brussel, immers 
niet biezonder wel gevaren 
bij dat beproefde unitaris-
me-op-zijn-Belgisch ? 

BSP-voorzitter steekt al 
jaren een waarschuwende 
vinger op naar de Waalse fe

deralisten : « Federalisme is 
voor Wallonië financieel 
geen goede zaak ! ». En om 
bet de Waaltjes die nog zou
den twijfelen héél duidelijk 
te maken werd de «pariteit» 
geïnstitutionaliseerd. Daar 
heeft vooral deze regering-
Eyskens haar stokpaardje 
van gemaakt. 

Maar meteen wordt het 
ook een massa Vlamingen 
met de dag duidelijker hoe 
het bedrog, de stelselmatige 
diefstal ten nadele van 
Vlaanderen, in deze staat 
geïnstitutionaliseerd is. En 
het is brutale diefstal wan
neer voor alles en nog wat 
de koek mooi middendoor 
gedeeld wordt, terwijl de 
Vlamingen toch ruim 60 % 
van de Belgische bevolking 
vormen. 

En het wordt nog gortiger 
wanneer de praktijk uit
wijst dat Vlaanderen dik
wijls nog niet eens de helft 
krijgt. Er zijn daar in de 
voorbije weken in de Vlaam
se pers onthullende cijfers 
over gepubliceerd, die ge
woon vernietigend zijn voor 
de bedenkelijke politiek van 
« nationale solidariteit » die 
gevoerd wordt door de rege
ring. 

De bedoeling is duidelijk : 
men wil in Wallonië de fe
deralisten de wind uit de 
zeilen nemen, hen het zwij
gen opleggen, door aan te 
tonen dat de Walen méér 
(financieel) voordeel heb
ben bij het behoud van het 
unitaire systeem dan bij een 
federale hervorming. 

De miljarden aan «zwijg
geld» die daarvoor kwistig 
in Wallonië worden uitge
strooid komen voor een 
groot deel uit de zakken van 
de lijdzame Vlamingen. De 
hele vraag is maar : hoelang 
zullen de Vlamingen nog 
aanvaarden de dupe te zijn 
van dit doorzichtige spel ? 
En hoelang het nog moet 
duren eer ook de goedgelo-
vigste Vlaming dit gaat be
seffen : federalisme is voor 
Vlaanderen een goede zaak ! 

Paul Martens 

van ruien tot postel 

Hoe men in de Vlaamse Ardennen ook protesteert, de regering 
heeft beslist dat de zwavelhoudende pitch van de Chevron-raffi-
naderij te Féluy (Henegouwen) toch aan de elektrische centrale 
te Ruien zal geleverd worden. Dit zal gebeuren via een 60 km 
lange pijpleiding waarop meerdere opwarmingsinstallaties (om de 
pitch vloeibaar te houden) dienen gebouwd. « De Standaard » 
wist te melden dat « een Vlaams minister zich bedrogen achtte 
omdat bepaalde elementen van het Féluy-dossier niet waren mee
gedeeld toen besloten werd tot staatshulp voor die raffinaderij 
in Wallonië ». 

Mooie verdedigers van de Vlaamse belangen zijn dat ! Nu kan 
Jan Verroken nog zoveel tempeesten in zijn « Ronsenaar », zijn 
politieke vrienden zullen er wel voor zorgen dat het geld en de 
voordelen verder in Waalse handen terecht komen. De pitch-pest 
is voor de « flamins » van Kluisbergen en omgeving. Zo heeft het 
nu eenmaal de heren Leburton en Delmotte behaagd. 

En in de streek van Postel voeren gemeentebesturen, de Kul-
tuurraad voor de Kempen, en al wie begaan is met het behoud 
van onze laatste natuurgebieden, een vertwijfeld gevecht tegen 
de bureaucraten van minister De Saeger. Die heren vonden er 
niets beters op dan én de E3-oprit én een verbindingsweg naar 
Lommei te plannen midden in en dwarsdoor de unieke groenzone 
rondom Postel. VU-volksvertegenwoordiger Jo Belmans heeft 
daarover een dringende vraag gesteld aan De Saeger. Wij zijn 
benieuwd of de uitvinder van de « groene telefoon » eens iets an
ders dan vage algemeenheden en nietszeggende « informatie » 
in zijn antwoord zal geven. 

eyskens' regerlngspolitiek: 
steeds weer toegeven oon de walen 
(pm) Woensdag keurde de Senaat, na een langdurig debat dat 

de eerste-minister enkele kwade momenten bezorgde, het eerste 
uitvoeringsontwerp goed van de grondwetsherziening. Ontwerp 
399 deelt het parlement in taalgroepen in, beoogt de bescherming 
van ideologische minderheden en voorziet een regeling voor be
voegdheidsconflicten die kunnen ontstaan tussen de op te richten 
cultuurraden (die decreten kunnen uitvaardigen) en het parle
ment (dat nationale wetten maakt). 

Er zitten veel stekeliger ontwerpen in de « communautaire » 
reeks, waarmee de regering nog vóór de parlementaire vakantie 
wil klaar komen. Maar de geanimeerde discussies tijdens de be
spreking van dit ontwerp wezen alvast uit dat Eyskens nog lang 
niet aan het eind is van de ellende die hij zichzelf op de hals 
heeft gehaald. Want al dat gedraaf, dat kunst- en vliegwerk dat 
de onwillige parlementsleden op de vooravond van de grote vakan
tie wordt opgedrongen, staat volledig in het teken van de Frans-
Brusselse eis tot invoering van de « liberté du père de familie » 
op 1 september a.s. Wim Jorissen slingerde het de hooghartige 
eerste-minister deze week vlak in het gezicht : « Kapituleren om 
de levensduur van uw regering te redden is voor u een tweede 
natuur geworden. U zou beter meteen ontslag nemen ! ». 

symbolische betekenis 

Tijdens de algemene bespre
king, die vorige week donder
dag begon, had VU-senator 
Frans Baert reeds de onverant
woorde haast aangeklaagd 
waarmee dit wetsontwerp door 
het parlement wordt gejaagd. 
«Het wordt stilaan een gewoon
te » zo zei hij « vóór het reces 
belangrijke punten op de agen
da te plaatsen, zodat een rusti
ge bespreking onmogelijk 
wordt en geen technisch uitge
balanceerde wetten tot stand 
kunnen komen ». Namens de 
VU-fraktie sprak hij zich overi
gens positief uit over het ont
werp « hoewel het ons niet met 

enthoesiasme vervult. Wij 
hechten er dan ook niet méér 
belang aan dan nodig. De bete
kenis is eerder symbolisch in 
die zin dat voor het eerst in 
de geschiedenis van de Belgi
sche Staat de gemeenschappen 
worden erkend in hun democra
tische vertegenwoordiging. De 
taak van de taalgroepen is als
nog zeer beperkt, wij wensen 
dat hun bevoegdheid wordt uit
gebreid op het politieke vlak 
opdat zij een echt Vlaams en 
Waals parlement zouden wor
den. Wij bevinden ons op een 
smalle weg » aldus de h. Baert 
« maar hij leidt onafwendbaar 
naar de enige oplossing die de 
Vlamingen voldoening kan 
schenken : het federalisme ». 

Hij kantte zich scherp tegen 
het feit dat de Duitstalige Bel
gen volgens het ontwerp auto-
matisch zouden ingedeeld wor
den bij de Franse taalgroep. 
Een amendement van hem om 
die mensen de keuze te laten 
zou later verworpen worden. 

Over de bepalingen die de 
bescherming beogen v.d. ideolo
gische en filosofische minder
heden zei Baert : « In principe 
ben ik het met die bepalingen 
eens. Nochtans lijken ze mij 
een verouderde uitdrukking 
van wantrouwen in een tijd 
waarin de maatschappij evo
lueert naar meer tolerantie en 
naar het samenleven van ver
schillende levensbeschouwin
gen. Het voorstel-van Haegen-
doren tot het sluiten van een 
cultuurpact, ingediend op een 
tijdstip dat men hierover nog 
rustig kon beraadslagen en toch 
tijdig ermee klaarkomen, werd 
destijds niet gevolgd. Zo men 
dit voorstel aanvaard had zou
den nu veel moeilijkheden be
spaard zijn gebleven ». 

De kwestie van een eventueel 
cultuurpact tijdens de mara
thonbespreking van vorige 
dinsdag gaf trouwens aanlei
ding tot 'n eerste incident tus
sen Eyskens en de P W . 
Toen de PVV-er Vreven na
mens zijn fraktie aan de rege
ring vroeg eindelijk klare wijn 
te schenken over het door de 
liberalen geëiste cultuurpact, 
deed Eyskens of zijn neus 
bloedde en men ging gewooa 

(lees door hlz. 3) 
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Wij en gij 
verstandhouding 
door federal isme 

Wij menen dat de Kongres-
rede van dhr. Coppieters het 
nuttig en wenselijk viaakt eens 
duidelijk te zeggen wat hij met 
« zelfstandig Vlaanderen » ver
staat. Wil hij een Vlaanderen, 
losgemaakt uit het aktueel 
staatsverband of heeft hij het 
oog op een zelfstandige sociale, 
ekonomische en kulturele poli
tiek, tinnen de huidige staats
grenzen ? 

Deze dubbelzinnige interpre
tatie kan bij de oningeiuijde 
burger en in eigen rangen ver
warring stichten die onze te
genstanders de gelegenheid 
biedt om ons te bestoken met 
argumenten van kwade trouw 
« Separatisme » zoals het zou 
luiden, is geen Vlaamse doel
stelling en de Walen kennen al 
te goed onze p.sichologische 
evolutie om zich daaromtrent 
zorgen te maken. Feitelijk ver
tonen ze zelf openlijk meer nei
ging het vaderland huns harten 
te vervoegen, terwijl wij Vla
mingen het houden bij een kul
turele integratie met ons gees
telijk hinterland. 

De kloof die ons scheidt is 
o.a. van economische aard. Het 
verschil in welvaart tussen 
tivee volkeren die onder het
zelfde dak wonen is vaak een 
oorzaak van wrijvingen en on
enigheid. Wij Vlamingen heb
hen, niet al te lang geleden, 
zon toestand gekend (vooral in 
de Kempen) en ondergingen die 
gelaten : het was on^ lot. Nu 
door de gril van vrouw Foriu-
na de rollen zijn omgekeerd 
vindt Wallonië spitsvondighe
den om een flink deel van onze 
verdiende welstand op te eisen, 
lijk de wateren in ons land van 
het zuiden naar het noorden 
stromen, zo vloeien nu de mil
jarden in omgekeerde richting. 
Men moet Vlaming zijn om 
zulks te dulden. 

Dit wil echter niet zeggen 
dat toij, ondanks alles, geen be
grip willen opbrengen (ik denk 
aan de fabel van « De Krekel 
en de Mier »j voor de noden 
en tegenspoed van onze part
ner, maar dan alleen als gelijk-
waardigen en gelijkberechtig-
den volgens een akkoord van 
onderling hulp- en dienstbetoon 
in een echt en eerlijk federa
lisme ! 

L.D te Erembodegem 

konsekwent zi jn 

Een tweetal weken geleden 
schreven de kranten, dat 
Vlaamse generaals zouden be
noemd worden. Dat één van 
hen op de Franse taalrol .itond 
en een andere bij hem thuis 
Frans sprak kon niemand wat 
schelen. Men vond het schijn
baar al een grote eer dat ze 
Nederlands konden spreken. 
Hoe ze onze taal spraken wist 
niemand te vertellen. Ik wens 
hieraan toe te voegen dat, wan
neer men Vlamingen benoemt, 
dat dan ook échte Vlamingen 
moeten zijn die dat in het ver
leden ook reeds hebben bewe
zen. Iemand, die op de Franse 
taalrol staat of iemand, die in 
de omganq alleen Frans praat, 
is geen Vlaming ! 

Met had dus de Vlamingen 
weer maar eens bij de neus ge
nomen. Maar dit was het ergste 
nog niet ' Donderdag 10-6-71 
schreef « Gazet van Antwer
pen » onder de titel « wil men 
de hom doen barsten ? » dot 
de traditionele vlaamsvijandig-
heid weer eens in het volle 
daglicht kwam te staan, want 
het Bevorderingskomitee had 
op 53 kandidaten slechts 19 Vla
mingen voorgesteld voor de 
functie van kolonel ! 4 frans-
taligen ! 

Een tweede punt : enkele 
maanden geleden pakte « Het 
Laatste Nieuws » uit met een 
groots artikel over de zaak « Ir
ma Laplasse » lüaarin deze 
krant de schuld van deze 
vrouw nog maar eens trachtte 
te bewijzen. Men had een ge

tuige gevonden ten laste ! He
den schreef « Gazet van Ant-
werpen » op de eerste bladzij
de « Nieuwe feiten in de zaak 
Ima Laplasse ». Getuigenissen 
tmn twee Duitse officieren ten 
gunste van de Westvlaamse 
vrouw ! Waar was « Het Laat
ste Nieuws » nu ? Nergens ook 
maar het minste artikel hier
over. Dat noemt men dan ob-
jektieve berichtgeving. 

Buiten bovengenoemde ge-
imllen is er dan nog een derde. 
Onder de titel « Vandefcerc/c-
hove spreekt krachtige taal » 
schreef GVA dat deze man kon-
stateerde dat Brussel steeds on
verdraagzamer wordt tegen
over de Vlamingen. Zijn ant
woord daarop was decentrali
seren ! Dat wisten wij al lang 
vóór U mr. Vandekerckho-
ve. Het moet verschrikkelijk 
erg zijn. dat men weinig ver
stand heeft, zoals deze man. 
Steeds heeft hij de Volksunie 
uitgescholden voor extremisten 
en nu loopt hij ze achterna 
door jaren na de VU, hetzelfde 
te verklaren als deze partij ! 
Wij begrijpen dat de verkie
zingen naderen, maar vrezen, 
dat de bekentenis van deze 
CVP-er te laat komt l 

Langs deze weg zou ik de 
Vlamingen eens goed op het 
haH willen drukken dat het 
hoog tijd wordt, dat wij tot de 
aktie overgaan ! Woorden hel
pen niet meer. Dus daden ! De 
Vlamingen moeten een krach
tig halt toeroepen aan hen, die 
ons jarenlang hebben aanzien 
als tamme schaapjes. Het uur 
van de waarheid nadert '. Als 
volgend jaar alle Vlamingen 
stemmen voor hen. die in het 
verleden herhaaldelijk hebben 
bewezen, dat zij Vlaanderen 
trouio blijven en dat zijn niet 
Eyskens met zijn CVP, dat zijn 
niet Van Eynde en zijn rode 
rakkers en dat zijn zeker niet 
Omer Shoepost en zijn blauwe 
Leeuwen ? Bovengenoemden 
hebben steeds de Vlaamse zaak 
verraden. Wij, Vlamingen, moe
ten voor eens en altijd stop 
zegge aan deze heren en de 
echte Vlamingen het roer in 
handen geven ! 

W.S. te Molenstede 

komen-moeskroen 

Met genoegen in de « Gazet 
van Antwerpen » het artikel 
gelezen betreffende de inter
pellatie van volksvertegen
woordiger Luc Vansteenkiste 
over Komen-Moeskroen. 

Dat er nog steeds Vlaamse 
loeerhaarheid geboden is in de
ze gebieden is een feit. 

Wat er nog rest van Vlaams 
verenigingsleven loordt steeds 
het leven met alle middlen las
tig gemaakt. Faciliteiten zijn 
het leven met alle middelen las-
echter wel. 

Zo werd in een Vlaams lo
kaal te Moeskroen, sedert de 
overheveling, bij nacht reeds 
twee maal gevuurd met een 
vuurwapen. De ingestelde orv-
derzoeken leveren natuurlijk 
niets op.... 

Bij deze laatste aanslag, ge
pleegd op 16 april 11, zond de 
rijkswacht voor onderzoek 2 
nederlandsonkundige rijks
wachters. 

De fabriek De Poortere is 
.steeds een bedrijf geweest in 
het Vlaamse land, nl. te Aal-
beke. De overgrote meerder
heid der werknemers zijn Vla
mingen. Nu bewegen de fran-
cofonen hemel en aarde om dit 
bedrijf, gedeeltelijk gebouwd 
op grondgebied van Moeskroen, 
op alle gebied te laten door
gaan voor een Waals bedrijf. 
Kan van Vlaamse zijde hier 
geen aktie gevoerd worden om 
bedoeld bedrijf Vlaams te hou
den ? 

Nog steeds voeren de scholen 
van Moeskroen publiciteit voor 
het werven van leerlingen uit 
het Vlaamse land. Bepaalde 
wijken zijn hierdoor, wat de 
jeugd betreft aan het verfran
sen. 

Kan er van Vlaamse zijde 
geen reaktie daartegen komen, 
bvb. door het houwen van mo
derne Vlaamse scholen langs 
de taalgrens, die eventueel ook 
de Vlaamssprekende kinderen 
uit het Waals grensgebied zou
den opnemen. Of wacht de 
overheid tot de gelegenheid 

zich voordoet voor een nieuw» 
gehiedsafstand ? 

Het nemen van maatregeleri 
is dan toch een beter verweer-
middel dan het steeds maar af-
wachten en maar laten doen ? 

A.W. te Menen 

teken aan de >vand 

In verband met de uitslag 
van de gemeenteraadsverkie
zingen te Luik is het bewezen 
dat de BSP hiervoor weer eens 
op vinkenslag heeft gelegen orri 
toch maar te trachten een theo
rie naar voren te brengen die 
kop noch staart raakt. 

Na het verlies van de R.W. 
aldaar vroeg « Voor allen » van 
12 juni jl. zich af of die ver
kiezing suislag ook geen teken 
aan de wand zou kunnen zijn 
voor de Volksunie en terwijl 
de meeste lezers over deze wer-
warde uitleg nog aan 't naden
ken waren verscheen in « Wij » 
van dezelfde datum een arti
keltje dat treffender leek en 
bijgevolg minder inspanning 
om hegrijpen vroeg. 

Onder de hoofding « Splinter 
en balk » konden we getuige 
zijn van het feit dat de o zo 
socialistische BSP die zo gaar-
ne schermt met het woord van 
de kleine man in feite niets an
ders blijkt te zijn dan een alle
gaartje van gearriveerde miljo
nairs. 

Weeral iets om bij de e.v, 
parlementsverkiezingen de ar
geloze mensen voor te leggen. 

Dit zou dan op zijn beurt 
maar duidelijker een teken aan 
de wand kunnen wezen voor 
de BSP. 

S.J. te Balen-Neet 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwiseling ge
voerd. 

U w betaald verlof, en het Zomer fes t iva l bij S U C C E S - K L E D I N C ! 

M E Y E R S LAAT ALLE PRIJZEN VALLEN ! ! ! 
D u i z e n d e n koopjes aan alle a fdel ingen en S P E C I A A L V O O R U en E N K E L op vertoon van deze adver
ten t ie van heden to t 15 A U G U S T U S 

30% KORTING op alle damesmantels — dames- en herenregenmantels — damesfail leurs — 
jongenskostumen — meisjesmantels — broekpakken (Pantail leurs da
mes) — dameskleedjes boven de 1.000 F — damesensembles boven 
de 1.000 F. 

Hier hebt U enkele voorbeelden van de M E Y E R S « E S K A M - C A D E A U P R I j Z E N », dat loont de moei te . 
de r i t naar N i e l te doen. N U IS ER VEEL G E L D T E S P A R E N ! 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis 

RESTAURANT 
.UNDENBOS B O O M , 

N f K L A A S 

HEREN BLAZERS 
Al le maten 1.195 F 

NU 650 F 

HERENBROEKEN 
TERLENKA KATOEN 

2 5 0 F 

KINDERSHORTEN 
4 - 1 6 jaar 

45 F 

REKKEN UIT TE KIEZEN 
HERENKOSTUUMS 

waarde tot 3.995 F - NU aan 
1.750 F 

REK DAMESMANTELS 
waarde tot 2.995 F - NU aan 

1.250 F en 1.500 F 

TERLENKA/WOL 
HERENBROEKEN 

450 F 

HEREN-, DAMES- en 
KINDERPOLO'S en TUNIEKEN 

vanaf 99 F 

HANDTASSEN vanaf 
299 F 

HERENVESTEN 
aan 1/2 van DE PRIJS 

DAMESKLEEDJES 
vanaf 169 F 

DAMESROKKEN 
TERLENKA/WOL 

NU 2 9 5 F 

HONDERDEN 
KINDERKLEEDJES 

aan CADEAUPRIJZEN 

BON VOOR WIJ-LEZERS DIE RECHT GEEFT OP EEN 
GRATIS LIDKAART V A N DE V.Z.W. MEYERS CLUB, 
EN DIE RECHT GEEFT VOOR ALLE AANKOPEN A A N 
FABRIEKSPRIJZEN. 

2 0 % KORTING boven de 1.000 F 
1 0 % KORTING beneden de 1.000 F 

Naam : 

Straat : 

Plaat-s : 

Duidel i jk invul len en afgeven aan uw verkoper ! 

SUCCESKLEDIN 

MEYERS 
RUIME PARKING 

Kerk NIEL SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANGLESTRAAT 4 — 10 NIEL 

Tel. (03)78.11.44 en (03)78.35.39 
Open al le werkdagen van 9 tot 20 u. — Zaterdags tof 18u. 

Zon- en feestdagen steeds gesloten. 
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eyskens^ regeringspolif-iek : 
sf-eeds weer toegeven aan de walen 
(vervolg van hlz. 1) 

verder met de bespreking. Een 
half uur later kwam de PLP-er 
Parmentier op de zaak terug en 
hij eiste een antwoord op de 
vraag van Vreven. Ditmaal 
kwam Eyskens op het podium, 
maar enkel om te verklaren dat 
die kwestie zou kunenn behan
deld worden tijdens de bespre
king van de cultuurautonomie 
(ontwerp 400). Later, bij de be
handeling van de amendemen
ten, kwam de h. Vanderpoor-
ten er voor een derde maal op 
terug. Geërgerd drong hij sterk 
aan opdat de regering onmid
dellijk zou zeggen hoe, naar 
haar opvatting, voor het afslui
ten van een cultuurpact moet 
tewerk gegaan worden. Maar 
opnieuw bleef eerste-minister 
Eyskens stom als een vis, waar
op Frans Baert « met enig leed
vermaak » vaststelde dat hij 
aldus het antwoord schuldig 
bleef op een pertinente vraag. 

een « voldoende kennis » 

Urenlang was het debat bij
na uitsluitend een aangelegen
heid van de gerenommeerde 
parlementsjuristen van de ver
schillende partijen. Rond 21 u 
kwam er echter plots meer le
ven in de brouwerij toen de 
kennis van de tweede landstaal 
van de assessoren (van de af
deling bevoegdheidsconflicten 
in de Raad van State) aan de 
orde kwam. Volgens het rege
ringsontwerp zou de groep van 
assessoren voor de helft uit 
mensen met een Nederlandsta
lig diploma en voor de andere 
helft uit Franstalige gediplo
meerden moeten bestaan. Maar 
allen, zonder uitzondering, zou
den de tweede landstaal mach
tig moeten zijn. Lagasse (FDF) 
viel over die laatste bepaling 
(« daardoor maakt gij de toe
gang tot dit beroep voor de 
Walen ontoegankelijk (!) ») en 
trachtte ze er door een amen
dement uit te werken. Dit 
amendement werd echter met 
97 tegen 39 stemmen verwor
pen. Daarop verdedigde de 

Stexhe (PSC) zijn amendement 
dat van de assessoren slechts 
een « voldoende kennis » van 
de tweede landstaal (remem
ber « Ie flamand usuel » van 
vroeger...) vereist. Tot niet ge
ringe verbazing van een aantal 
Vlaamse CVP-ers, sprong Cus-
ters (CVP) hem daarin bij. 
Gevolg : het amendement-de 
Stexhe werd goedgekeurd. Bij 
de tegenstemmers vond men, 
naast de VU-senatoren, ook 
de CVP-ers Vandekerckhove 
(CVP-voorzitter), Hulpiau, Van 
den Daele Sledsens Vande-
wiele. De Bondt en Vuylsteke, 
en de BSP-ers Bogaerts en Van 
Hoeylandt. 

nieuwe kapituiatie 

Toen het 15e van de 26 arti
kelen, na een ganse dag discus
sie, ter sprake kwam rees er 
plots een nieuwe moeilijkheid. 
De zaak is de volgende : wan
neer er tegenstrijdigheid zou 
ontstaan tussen een wet (ge
stemd door het nationale parle
ment) en een decreet (uitge
vaardigd door de Vlaamse of 
Waalse cultuurraad) of tussen 
decreten van de Waalse en de 
Vlaamse cultuurraad, wil men 
die bevoegdheidsconflicten la
ten behandelen door een speci
ale afdeling van de Raad van 
State. Volgens het ontwerp 399 
kan het nationale parlement 
echter de arresten van de 
Raad van State vernietigen. 
De senatoren Lagasse (FDF) 
en De Baeck (PVV) stelden nu 
voor dat in zo'n gevallen het 
parlement zou beslissen met 
een bijzondere meerderheid : 
de 2/3 van het geheel en een 
meerderheid in elke taalgroep. 
Daarop ontstond een hevige dis
cussie tussen de juristen in het 
parlementaire halfrond. Sena
tor Baert betoogde o.m. dat die 
eis ongrondwettelijk was, want 
in strijd met art. 32bis van de 
nieuwe grondwet, wat door mi
nister Tindemans werd beaamd. 
BSP-senator Calewaert deed bij 
die gelegenheid een kostelijke 
bekentenis : « Wij hebben in de 

grondwet een aantal meerder
heden ingelast waarover we ons 
nog dikwijls zullen beklagen. 
Nu wil men hier nogmaals een 
dubbele meerderheid opleggen. 
Dit zal de controle van het par
lement dermate bemoeilijken, 
dat er van een werkelijk toe
zicht geen sprake meer is ». 
En dan kwam PSC-voorzitter 
Servais op zijn kousevoeten 
met een schijnbaar onschuldig 
vraagje voor de pinnen : hoe 
zou het parlement voor de ar
resten tot bevoegdheidsrege-
ling beslissen, bij wet, of op 
een andere manier ? Als het 
« bij wet » zou gebeuren, dan 
kon daarop zo nodig de alarm
bel (art. 38bis) ingeschakeld 
worden. En dat precies wilden 
Servais en zijn Waalse vriend
jes : een nieuwe bijkomende 
waarborg om de gang van za
ken stevig onder Waalse contro
le te houden. Eyskens snapte 
dadelijk de bedoeling en zijn 
reactie was dan ook tekenend 
voor zijn ganse regeringspoli-
tiek : de Walen eisen het ! 
Goed, dan krijgen ze het ook, 
want anders komt mijn rege
ring in moeilijkheden en ik wil 
mordicus mijn termijn uitdoen. 

De Vlaamse leden van de 
meerderheidspartijen, vooral de 
CVP-ers zaten er als geslagen 
bij : daar gaf hun achtbare 
eerste-minister zomaar zonder 
verpinken de Walen een nieu
we alarmbel cadeau ! Het 
stormde op de Volksunie-ban
ken, waar vooral Baert en Jo-
rissen furieus tegen deze zo
veelste platbroekerij van Eys
kens tekeer gingen. Daarop 
vroeg de CVP in komplete ver
warring een kwartier schorsing 
van de ziting. Ze bleven méér 
dan een uur weg. Terug in het 
halfrond trachtte eerste-minis
ter Eyskens door een aantal 
kunstgrepen de situatie nog te 
redden, maar de zaak liep ho
peloos in het honderd en tegen 
2 uur 's nachts moest het ont
werp in arren moede terug naar 
de Commissie. 

's Anderendaags werd er, zo
als gewoonlijk, een mouw aan 
het geval gepast : de beslissing 
over de bevoegdhei dsarresten 
wordt naar de (paritaire) rege
ring toegespeeld. De Walen 
daar zullen wel over de belan
gen van hun pappenheimers 
waken. 

volksunie-kaderblad 
Dit losbladig naslagwerk, waarmee onze betreurde vriend Etienne 
Slosse in 1966 gestart is, heeft vanaf zijn ontstaan voldoende be
wezen aan een dringende noodzaak te beantwoorden. 
In de loop der jaren is dit zéér praktische vade-mecum uitgegroeid 
tot een onmisbaar instrument voor iedereen die met de partij 
begaan is, zowel in de Partijraad, als in de arrondissementen en 
m de afdelingen, zowel in het parlement als in de gemeenteraad 

Een greep uit de inhoud : 

— samenstelling partijraad en partijbestuur ; 
— arrondissementele besturen ; 
— mandatarissen kamer, senaat en provincie { 
— statuten ; 
— beslissingen van de Partijraad vanaf 1965 { 
— kongresbesluiten vanaf 1962 ; 
— redakties streekpers ; 
— scholing propaganda en organizatie ; 
— parlementsfrakties en -kommissies ; 
— adressen, enz. 

Deze inhoud wordt nog steeds uitgebreid met nieuwe informatie 
en eventuele wijzigingen worden opgenomen door middel van 
vervangbladen, 

ieder bestuurslid, iedere gekozene moet over een 
kaderblad beschikken. 

Verschijningsritme : driemaandelijks. 
Prijs : abonnement 1971 : 80 fr, gezamenlijke voorgaande jaargan
gen : 200 fr. 
Om de afleveringen behoorlijk te bewaren zijn er kaften beschik
baar in groen vezelkarton met beugels en op de voorzijde in 
goudstempel « Vade-Mecum Volksunie ». De prijs hiervan be
draagt 20 fr, verhoogd met 5 fr voor de verpakking en verzending. 

Vul in en stuur naar het algemeen sekretariaat 
straat 71, 1000 Brussel. 

Naam en voornaam : 

Volders-
n 

Adres 

Funktie in de partij : 

— een abonnement 1971 op het kaderblad : 80 fr -^ 
— de vier voorgaande jaargangen : 20O fr -^ 
— een kaft « Vade-Mecum Volksunie 25 fr it 

Het bedrag van fr is gestort op gironummer 1476.97 

van de Volksunie, Voldersstraat 71, Brussel 1, 

Handtekening : 

iV Schrappen wat niet gewenst is. 

Waalse koloniale heer voor vlaamse middenstanders 
VSt^ t- *s 

(ACU) — Wegens diverse redenen is het van belang wie er de opvolger 
wordt van Jacques Basyn, tot voor kort voorzitter van de Nationale Kas 
voor Beroepskrediet (NKBK), sedert januari ontslagnemend wegens het 
bereiken van de leeftijdgrens. Jacques Basyn werd geboren te Brugge in 

Het gaat over het voorzitterschap van een instelling die rechtstreeks 
en onrechtstreeks een diepgaande invloed heeft op de kredietverlening 
aan kleine en middelgrote ondernemingen. Zelfs beheert ze ettelijke mil
jarden, maar daarenboven is ze de spil van talrijke gewestelijke instellm-
gen voor kredietverlening op middenstandsniveau. Zonder de NKBK kan 
het vooral in Vlaanderen uitgebouwde systeem van gewestelijke krediet
verlening niet funktioneren. De richtlijnen en de aktiemiddelen komen 
van de NKBK, die het voornaamste instrument is waarover de overheid 
beschikt om haar middenstandspolitiek in de werkelijkheid om te zetten. 

er was eens een udb 

Omdat het een instelling betreft 
waarvan het specifieke bedrijvig-
heidsveld hoofdzakelijk in Vlaan
deren ligt, is het normaal dat de 
voorzitter een Vlaming zou zijn. 

Jacques Basyn was dat, zij het 
op een zeer speciale manier. Hij 
was een Brugs advokaat die als 
typisch bourgeois geen bindingen 
had met zijn volk. Na de tweede 
wereldoorlog wierp hij zich in de 
politiek als een der topfiguren van 
een thans vrijwel totaal vergeten 
nieuwe partij, de Union Démocra-
tique Beige — Unie der Demokra-
tische Belgen. Het was een hoogst 
bevreemdend initiatief, dat uit
ging van mensen die dachten de 
vooroorlogse katholieke partij 
(Vlaamse en Waalse vleugels) te 
kunnen uitschakelen. In hun pro
gramma was geen plaats voor 
Vlaamse eisen — maar dat was in 
de troebele na-oorlogse periode 
geen uitzondering. Ook de nieuw-
opgerichte CVP ging uit van de 
veronderstelling dat er geen spe
cifieke politiek van Vlaamse in
spiratie meer zou bestaan. De an
dere traditionele partijen waren 
nog dieper verzonken in het uni-
tair-Belgisch moeras. 

Bij de oprichting van de Union 

Démocratique Beige — Unie der 
Demokratische Belgen speelde ook 
een vaag demokratisch-linkse fak-
tor een rol — een beetje in de 
sfeer van de Mouvement Républi-
cain Populaire in Frankrijk — for
matie waarmee de UDB op zeker 
ogenblik nogal goede relaties had, 
zodat de CVP-PSC er zelfs tijde
lijk uitgerangeerd was op het vlak 
der internationale partij-betrek
kingen. 

basyn redde zijn hachje 

Het lijkt nu allemaal zeer on
waarschijnlijk. Maar in de na
oorlogse maanden was de struk-
tuur van de Belgische politiek zo 
labiel, en kon een kleine intrige
rende kliek zoveel bereiken, dat 
de Union Démocratique Beige — 
Unie der Demokratische Belgen 
erin slaagde deel te nemen aan de 
vorming van regeringen. Jacques 
Basyn was een van de UDB-mi-
nisters. De partij kon tijdelijk de 
middelen vinden om een krant uit 
te geven en blies hoog van de to
ren. 

Het is nadien allemaal op een 
sisser uitgelopen. Tegen echte par
lementaire verkiezingen bleek de 
UDB zeer spoedig niet meer opge-

Jacques Basyn 

wassen. Het was een kortstondig 
en zwevend partijpolitiek avon
tuur. Maar enkele van de grote 
koppen slaagden er niet alleen in 
een tijdlang minister te zijn. Ze 
zorgden tijdig voor een veilig on
derkomen, als ze gewaar werden 
dat hun partij uiteen zou vallen. 
Hun zeer speciale rol in de anti-
Leopoldistische samenzwering 
werd dan toch in zoverre beloond 
dat een man als oud-UDB-minis-
ter Jacques Basyn terecht kwam in 
diverse belangrijke instellingen, 
o.m. in de Nationale Kas voor het 
Beroepskrediet. Hij vond er over
vloedige prebenden en een rustig 
asiel, ook nadat de herinnering 
aan de UDB-ééndagsvlieg alleen 
nog bij specialisten van de poli
tieke geschiedenis levendig bleef. 

nkbk : partijpolitiek 
waals wingewest 

Die man moet nu een opvolger 
krijgen. De nieuwe president van 
de iSTKBK moet, naar onze mening, 
een Vlaming zijn wegens de bo
ven vermelde redenen, en ook om
dat in het hoger kader van de 
NKBK de nederiands-onkundigen 
stevig genesteld zitten. Direkteur-
generaal — de man die het dage-
lijkes beheer in handen heeft — 
is de Waal Ponlot. Het enige mid
del om altans een zeker even
wicht te herstellen, is de benoe
ming van een Vlaamse voorzitter 
van de raad van beheer. Anders 
wordt de taalkundige en andere 
vervreemding tussen de instelling 
en de mensen voor wie ze bestaat 
té groot. 

Het is nu eenmaal een uitvloei
sel van de slechte oneindigheid 
van de Belgische partijpolitiek 
dat de dosering der establishment-
groepen bepalend zal zijn wanneer 
de regering een opvolger van Ja
cques Basyn aanduidt. Naar het 
schijnt eisen de socialisten het 
voorzitterschap op, omdat zij langs 
die weg hopen vaste voet te krij
gen in de middenstandswereld. 

Anderzijds zullen de CVP-PSC-
leiders onaangename vragen van 
hun aanhangers moeten beant
woorden, als ze er niet in slagen 
het voorzitterschap in de wacht te 
slepen van een instelling die 
werkzaam is bij de middenstand-
sociale klasse waarvan de CVP-
PSC graag haar voorbehouden 
jachtgebied maakt. 

Indien een regeling getroffen 
wordt op de rug van de Vlamingen 
zal voor de zoveelste keer bewezen 
zijn dat de Vlaamse middenstan
ders en kleine en middelgrote za
kenlieden zich vergissen als ze in 
goede trouw de verdediging van 
hun belangen overlaten aan par
tijen zonder ruggegraat en zonder 
levende demokratische bindingen 
met de gemeenschap. 
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« knack » 

Het blijft maar kriepen en 
knarsen in de redactie van 

« Knack ». « Het Laatste 
Nieuws » wist deze week te 
vertellen dat nu ook Jan 
Schodts, die enkele tijd ge
leden van de BRT overstap
te naar de « Knack «-redac
tie, de bons gekregen heeft 
na een betwisting over het 
opnemen van een bijdrage. 

Het blad gewaagt ook van 
financiële vraagstukken, 
waarmee het nieuwe maga
zine zou af te rekenen heb
ben. Wat er ook van zij : 
een nieuw weekblad als 
« Knack » kan de reputatie 
van « duivenpier voor jour
nalisten » best missen. Wie 
zal straks nog de stap willen 
wagen, de sterke verhalen 
over astronomische wedden 
ten spijt ? 

« Knack » is er sinds de 
startperiode zeker niet op 
achteruit gegaan wat de di
versiteit van inhoud, wat 
presentatie en kwaliteit van 
de bijdragen betreft. Het 
zou jammer zijn als het ex
periment, dat velen met be
langstelling volgen, voortij
dig zou mislukken. Al was 
het maar door cpn nogal ku-
rieus personeelsbeleid. 

toeval? 

Te Jette wordt de gemeen
telijke Vlaamse muziek
school nog altijd geleid door 
de directeur van de Frans
talige afdeling. De Vlamin
gen ijveren voor de volledi
ge vervlaamsing van de 
« Vlaamse Academie ». Is 
de achtbare directeur daar-
door wat humeurig gewor
den ? 

Toen de examenuitslagen 
werden bekend gemaakt 
bleek dat in de eerste drie 
klassen niet minder dan 42 
van de 53 leerlingen zakten. 
Toevallig waren de kinderen 
daarbij van alle ijveraars 
voor de volledige vervlaam
sing .. 

In elk geval heeft het lo
kale Davidsfonds dadelijk 
geprotesteerd bij het mini
sterie van Nederlandse Cul
tuur. Nu zal het van de hou
ding van Van Mechelen gro
tendeels afhangen of door 
een slinks maneuver de au
tonome Vlaamse Academie 
gekelderd wordt, of niet. 

ondenkbaar 

In de Vlaamse provincies 
zal er in de komende vijf 
jaar een tekort van 547.000 
arbeidsplaatsen zijn, in de 
Waalse een tekort van 
116.000. Toch willen minister 
Cools en de Waalse Econo
mische Raad via de wet op 
de afbakening der ontwikke
lingsgebieden méér dan de 
helft van de staatshulp naar 
Wallonië draineren. De Vla
mingen van alle pluimage 
beginnen dit al te gortig te 
vinden. En het is onder in
vloed van die gegronde kri
tiek dat minister Vlerick vo
rige week in de Senaat nog 
maar eens uit zijn krammen 
is geschoten. « Als de verde
ling van de kredieten voor 

ontwikkelingshulp gebeurt 
op basis van het bevolkings
cijfer d.w.z. 40 % voor Wal
lonië en 60 % voor Vlaande
ren » zo zei hij « dan mag 
dit van onzentwege be
schouwd worden als een 
uiting van nationale solida
riteit, die uiterst voordelig 
uitvalt voor de zuidelijke 
provincies ». Vlerick heeft 
overschot van gelijk. Wij 
vragen ons alleen maar af 
hoelang het zal duren eer 
hij zich weer bij het stelsel
matig bevoordeligen van 
Wallonië zal neerleggen. Hij 
sprak al eerder krasse taal, 
maar trad nadien op kom-
mando van Eyskens weer 
braafjes in het gelid. 

Dat de Walen méér dan 
de helft zouden inpikken 
acht ook Jef Claes « ondenk
baar ». Maar in « Het Volk » 
zijn al meer « ondenkbare » 
zaken achteraf verdedigd 
geworden . Denken wij bij
voorbeeld maar aan de Voer-
streek. 

I'essentiel 

Vorige week vrijdag pu
bliceerde « La Libre Belgi-
que » op haar eerste pag îna 
een vraaggesprek met Pierre 
Descamps, de voorzitter van 
de verdeelde liberale kohor-
ten. Deze brave heer, die tot 
nader order ook no^ altijd 
de nationale piesident is 
van de « Vlaamse -> PVV-ers, 
beklemtoonde bij die gele
genheid nog eens extra wat 
reeds te lezen stond in de 
beruchte brief die zijn sekre-
taresse typte. « Ik heb steeds 
de wederinvoering van de 
« vrijheid van het gezins
hoofd » te Brussel tegen 1 
september 1971 geëist. Voor 
mij was en is dit een uiter
mate belangrijke, een essen
tiële zaak ». Waarom dit 
voor het blauwe opperhoofd 
zo belangrijk is, konden wij 
lezen in « de brief ». Het is 
goed dit nog even in herin
nering te brengen : « Dank 
zij deze vrijheid zal de 
Franstalige olievlek zich 
blijven uitbreiden. De 
« Vlaanderaars » zullen hun 
kinderen naar Franstalige 
scholen sturen en er perfek-
te tweetaligen van maken, 
maar de kinderen van deze 
tweetaligen zullen enkel 
Frans spreken ». 

Ziedaar, broer Vlaming, 
het kado dat eerste-minister 
Eyskens aan Descamps gaf. 
En dan te bedenken dat al 
de marathonzittingen in het 
parlement de komende we
ken als voornaamste doel 
hebben : de invoering van 
die « liberté » te Brussel op 
1 september mogelijk te ma
ken, zoals beloofd. 

onder rode 
kameraden 

Jos Van Eynde pocht te 
pas en te onpas over de 
voorbeeldige eensgezindheid 
van de socialisten. Dat hij 
gewoonlijk zijn wensen voor 
werkelijkheid neemt kan el
keen merken die bijvoor
beeld geregeld « Links » on
der ogen krijgt. Hoe « eens
gezind » die socialisten wel 
zijn bleek vorige week nog 
in de Kamer. Aan de BSP-

ministers Breyne (Gezin en 
Huisvesting) en Vranckx 
(Justitie) vroeg het BSP-
kamerlid Geldolf uitleg over 
een inval van de politie in 
een centrum van de «Vlaam
se Vereniging voor Seksuele 
Hervorming ». Het blad 
« Sextant » werd er als zijn
de van pornografische aard 
in beslag genomen. Geldolf 
vond dit « spijtig incident » 
een inbreuk op de privacy. 
Minister Breyne, die de 
VVSH subsidieert, blijkbaar 
ook en hij had het in zijn 
repliek over de « onhandige 
ijver » van het parket. Daar
op kwam minister Vranckx, 
zichtbaar geërgerd, op de 
tribune om precies het te
genovergestelde te zeggen. 
« Wil men dat onze samen
leving morgen door abnor-
malen geregeerd wordt » zo 
zei hij « dan moet men dit 
maar goedkeuren ». En hij 
las uittreksels voor uit 
« Sextant » waarin gepleit 
wordt voor incest en seksu
ele betrekkingen tussen vol
wassenen en kinderen. De 
kamerleden zaten er nogal 
perpleks bij. 

Inmiddels kan de BSP aan 
de seks-revolutionairen toch 
vertellen hoe « vooruitstre
vend » zij wel is (zie maar 
Geldolf en Breyne) en de 
verontrusten in onze maat
schappij kan zij verwijzen 
naar de figuur van « vader
lijke » Vranckx. 

de afvalmakers 

In een reclametekst lazen 
wij deze week dat Spa Mo-
nopole « de Oscar voor de 
verpakking » heeft ontvan
gen voor haar nieuwe we^-
werpfles van 1,5 liter. En 
dat die nieuwe verpakking 
« een onmiddellijk succes » 
is geworden bij het grote pu
bliek. De fles, gemaakt uit 
een plastieksoort, wordt in 
een ritme van 100.000 per 
da!? gemaakt in een daartoe 
speciaal opgerichte fabriek 
te Spa. Het kan zijn dat de 
vorm van die fameuze fles 
een streling is voor het oog 
en dat zij ook nog andere 
kwaliteiten heeft. Maar haar 
verschijnen op de markt zal 
ze«»r zeker de vlug aangroei
en Je groep van mensen die 
b»zorgd zijn om het leefmi
lieu niet gelukkig stemmen. 
Wegwerpverpakkingen heb
ben dit kolossale nadeel dat 
zij de berg afval waar men 
geen blijf meer weet nog 
sterker doen aangroeien. En 
wanneer ze dan nog bestaan 
uit niet-afbreekbare stoffen 
vergroten ze de afvallende 
nog meer. 

Een overheid die begaan 
is met het leefmilieu zou el
ke producent van wegwerp
verpakkingen de verplich
ting moeten opleggen ook 
zelf in te staan voor de ver
nietiging van de hoop afval 
die hij op die manier op de 
markt brengt. Er zou dan 
spoedig heel wat minder 
tralala gemaakt worden 
over de grote «vooruitgang» 
die wegwerpflessen en der
gelijke betekenen. Nu zijn 
de heren er alleen maar op 
uit bijkomende winsten te 
maken, en de gemeenschap ' 
zit met de rommel en zal 
straks hoge bedragen mogen 
neertellen om die weer kwijt 
te raken. 

brave bond 

De « Bond van Grote en 
van Jonge Gezinnen » heeft 
nog eens beleefd aangedron
gen op de invoering van een 
« sociaal-pedagogische toela
ge » voor de huismoeders die 
zich volledig wijden aan hun 
gezin en die geen beroepsak-
tiviteit buitenshuis uitoefe
nen. In de regeringsverkla
ring stond te lezen dat de 
regering de sociale en op
voedende taak van de moe
der zou erkennen, maar van 
die erkenning is vooralsnog 
weinig in huis gekomen. 
Daarom vraagt de Bond, die 
reeds heel wat water in zijn 
wijn deed om toch iets te 
verkrijgen, zich nu lichtelijk 
geërgerd af : komt er nog 
wat van ? Maar de belang
stelling van de regering en 
van minister Breyne schijnt 
naar andere zaken uit te 
gaan... 

Steeds minder mensen be
grijpen waarom een sterke 
vereniging als de BGJG 
(300.000 leden in Vlaande
ren) zich zo gemakkelijk 
laat afschepen. De strijd
baarheid is daar blijkbaar 
erg ver te zoeken, sinds het 
hoofdbestuur er volledig be
heerst wordt door een voor
zitter-met-verlof die terzelf-
dertijd nog professor en mi
nister is. De politiek van de 
uitgestoken hand, van de 
zachte handschoen t.o.v. de 
regering blijkt alleszins niet 
zo lonend als sommigen had
den voorgespiegeld. Het 
wordt de allerhoogste tijd 
dat de BGJG wat meer haar 
op zijn tanden krijgt. Zoniet 
wordt de terugloop van le
den weldra een lawine van 
ontslagen. De eerbiedwaar
dige vereniging is er ten 
slotte voor de verdediging 
van de gezinsbelangen en 
niet als lanceerbasis voor 
mensen met politieke en an
dere ambities. 

trefpunt 

v u - volksvertegenwoordi
ger Mik Babyion heeft aan 
minister Van Mechelen ge
vraagd waarom de Volks
unie-pers stelselmatig ge
weerd wordt uit het TV-pro-
gramma « Trefpunt ». In dit 
programma ondervragen 
journalisten politici over al
lerlei aktuele onderwerpen. 
De BRT doet daarvoor uit
sluitend beroep op dagblad
journalisten, maar zorgt er 
toch voor dat de partijpoli
tieke verhoudingen (de tra
ditionele dan...) in acht wor
den genomen. Dit leidt dan 
tot koddige situaties zoals 
die waarin « Volksgazet »-
redacteur Lode Hancké vra
gen mocht stellen aan zijn 
hoofdredacteur en partij
voorzitter Jos Van Eynde. . 

En aangezien de VU over 
geen dagblad beschikt, komt 
dus nooit een journalist van 
VU-strekking in het paneel 
terecht. Het kneepje kennen 
wij al lang. Vroeger werden 
in het dagelijks persover
zicht op de radio ook uitslui
tend dagbladen geciteerd. 
Tot de BRT vorig jaar in no
vember uiteindelijk voor de 
hevige kritiek zwichtte. 
Sindsdien gaat het er een 
tikkeltje objectiever aan toe, 
hoewel bepaalde partijkrea-
turen onder de radiojouma- | 
listen nog wel eens eigenaar- | 

dige sprongen kunnen ma
ken. Er bestaan zoveel mid
deltjes tot onopvallende dis
criminatie. 

Wij zijn benieuwd wat 
Van Mechelen zal antwoor
den. In elk geval is de hui
dige formule van « Tref
punt» onaanvaardbaar, want 
discriminerend. 

in de kaas 

Het BSP - partijbureau 
kwam maandag bijeen en 
richtte bij die gelegenheid 
een werkgroep op die belast 
is met « de studie van het 
nieuw statuut voor de BRT 
en RTB ». Het klinkt erg la-
koniek. « Het Laatste 
Nieuws » plaatst boven dit 
berichtje de titel : BSP gaat 
met regering praten over 
persproblemen. Wij zijn 
vanzelfsprekend niet erg 
goed geplaatst om klaar te 
zien in het koffiedik van 
het BSP-partijbureau. Maar 
wij hebben zo het vermoeden 
dat het de rode broeders 
weer eens vooral te doen is 
om nog méér duiten uit de 
staatsruif, en om nog meer 
plaatsjes en machtposities in 
de staatskazen voor betrouw
bare bezitters van een BSP-
lidmaatschapskaart. Wellicht 
zal de werkgroep meteen 
ook nog moeten onderzoeken 
hoe bijvoorbeeld de Volks
unie het best uit de eter 
verwijderd kan gehouden 
worden, zelfs wanneer die
zelfde VU straks even sterk 
wordt als de BSP in het 
Vlaamse land. Want demo-
kraat zijn de heren slechts 
zolang het in eigen kraam 
van pas komt. Om de poli
tieke tegenstander de voet 
dwars te zetten zijn alle mid
deltjes goed. Hoe de BSP-
ers over objectieve informa
tie oordelen kan men dage
lijks nagaan in de berichtge
ving van bijvoorbeeld 
« Volksgazet », het lijfor
gaan van co-voorzitter Jos 
van Eynde. 

proficiat, frans 
en karel 

De Gentse franskiljons 
zijn niet te spreken over de 
« flamingantische invasie » 
op het gerechtshof. Feit is 
dat bij de laatste benoemin
gen verscheidene betrouwba
re Vlaamsgezinden de tem
pel van vrouwe Justitia met 
slaande trom binnentrokken. 
Onder hen onze vriend mr 
Karel Van Rijn, VU-gemeen-
teraadslid te Merelbeke, die 
tot rechter werd benoemd 
bij de rechtbank van eerste 
aanleg. 

Wat ook ophef maakte in 
Gentse gerechtskringen is 
de verkiezing van onze se
nator mr Frans Baert tot lid 
van de tuchtraad der advo-
katen. Het is eerder uitzon
derlijk dat dit met een par
lementslid gebeurt. Het ge
tuigt ons inziens van de gro
te waardering die Frans op 

Iberoepsvlak geniet onder 
zijn Gentse collega's. Profi
ciat, Frans en Karel ! 
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brasschaal-.een succes 
De slippendragers van de traditionele partijen (CVP- BSP, PVV) 
hebben nog maar eens het vel van de beer verkocht voor hij goed 
en wel geschoten is. Na de gemeenteraadsverkiezingen te Diest, 
Dendermonde en Tongeren waren zij er vorige week als de kip
pen bij om te verklaren dat de « taaipartijen » duidelijk op de 
terugweg zijn. En hun o zo gegronde bedenksels kregen ruime 
aandacht in radio en TV. 
Nog diezelfde week bleek uit een recente opiniepeiling dat de 
Volksunie, ondanks alle geïnteresseerde voorspellingen van de 
rode, gele en blauwe broeders, nog altijd vooruitgaat. Dit is zon
dag alvast duidelijk gedemonstreerd te Brasschaat, waar CVP en 
BSP duidelijk achteruitgingen in vergelijking met 11 oktober 
1970, en waar de VU haar zetelaantal van 4 tot 6 wist op te voeren. 

Acht maanden geleden be
haalde de CVP te Brasschaat 
nog de volstrekte meerderheid 
met 12 zetels (op 21), de VU be
haalde er toen 4, de BSP 3, de 
Brasschaatse Belangen 1, de 
P W ook 1. Twee andere lijs
ten, die o.l.v. de h. Leemans en 
die van de h. Hermans, behaal
den niet genoeg stemmen voor 
een zetel. 

Bij de nieuwe gemeenteraads
verkiezing van vorige zondag 
boden zich slechts vier lijsten 
aan in plaats van de zeven vo
rige keer. De Brasschaatse Be
langen kwamen niet meer apart 
op, maar enkele mensen van 
me lijst vonden een plaats op 
de VU-lijst. Ook de h. Hermans 
sloot zich nu bij de VU aan. De 
PVV ging een overeenkomst 
aan met de groep Leemans (die 
voordien apart opkwam) en de 
nieuwe combinatie kreeg de 
naam van « Demokratisch Vrij 
Brasschaat ». 

De nieuwe uitslag betekende 
een duidelijke afstraffing voor 
de regeringspartijen : de CVP 
+ burg. Hendrickx kreeg nog 
10 zetels (—2), de BSP nog 2 
(—1), de VU behaalt er 6 (-1-2) 
en DVB 3, waar de PVV-lijst er 
in oktober slechts 1 behaalde. 

Wij zullen niet doordraven 
als de persjongens van de 
grooote kranten vorige week, 
die lokale verkiezingsuitslagen 

dadelijk nationale besluiten dis
tilleerden. Gemeenteraadsver
kiezingen worden immers door 
zoveel plaatselijke faktoren be-
mvloed !! Maar voor ons is dit 
alvast duidelijk : te Brasschaat 
is de « open deur «-politiek van 
de VU lonend gebleken, ter
wijl de tegenovergestelde hou
ding te Tongeren vorige week 
niets opleverde. Aan de VU-af-
delingen om er de nodige con
clusies uit te trekken. 

Het Partijbestuur van de 
Volksunie, klaagt het gemis 
aan objektiviteit aan van de 
nieuwsmedia. Waar op 13 juni 
jl. de Volksunie én te Dender
monde én te Diest één zetel 
winst boekte in vergelijking 
met de vorige gemeenteraads
verkiezingen werd dit zoveel 
mogelijk verzwegen. 

Het feit dat op 20 juni bij de 
gemeenteraadsverkiezingen te 
Brasschaat de Volksunie 2 ze
tels won terwijl de CVP er 2 en 
de BSP er 1 verloor dit in ver
gelijking met 11 oktober jl. 
werd tijdens de 2e TV-nieuws
uitzending zondagavond ver
zwegen en bij de nieuwsberich
ten van de radio maandagmor
gen weggemoffeld. 

Het Partijbestuur van de 
Volksunie dringt aan op objek
tiviteit bij de officiële nieuws
media en beklemtoont ander
maal de noodzaak aan depoliti
sering van de benoemingen. 

Er zou een aardig fi lmpje te maken zijn over de stedebouwkundige absurditeiten en 
komische situaties die men her en der langs Vlaanderens wegen kan bev^onderen. En
kele tijd geleden was onze fotograaf op doo rtocht te Ranst, in de provincie Antwerpen, 
en daar bracht hij dit ongewone stilleven op de gevoelige plaat. Dergelijke toestanden 
krijg je wanneer haastige verkavelaars niet kunnen of niet wil len wachten en de we
genbouwer aan het werk zetten ook al l iggen er nog obstakels — een kerkhof bij
voorbeeld — op hun weg. En als het dan nog om graven gaat in grond die « voor eeu
wig » werd afgestaan... Over het onhoudbare van die « eeuwigdurende grondafstand » 
had prof. dr. Elaut het nog onlangs in ons b lad. 

. . . j,,iü a h 

studiedag 

regionale pers 
Verleden week zaterdag werd door 

het Dosfelinstituut te Brussel een kader-
dag ingericht over het onderwerp « Hoe 
een goed streekblad maken ». Deze ka-
derdag is een overrompelend sukses ge
worden. Waar het opzet aanvankelijk 
gepland was voor een veertigtal kursis-
ten, bleken meer dan dubbel zoveel aan
wezigen hun ganse vrije zaterdag over 
te hebben voor deze bijeenkomst, die een 
werkvergadering in de echte zin van 
het woord is geworden. De aanbevelin
gen en richtlijnen die tijdens deze bij
eenkomst werden opgesteld, zullen in 
de tweede helft van dit jaar reeds ten 
uitvoer worden gelegd. 

Centraal bij deze kursus van het Dos
felinstituut stond de vraag : hoe kan 
een oppositionele partij, die weinig of 
geen toegang heeft tot de grote nieuws
media, op de beste wijze een oplossing 
vinden voor de information-gap die 
steeds maar groter wordt naarmate de 
partij groeit "^ Het antwoord op deze 
vraag moest niet meer worden gefor
muleerd : het Volksunie-kader heeft 
sinds jaar en dag spontaan begrepen, 
dat een grote waaier van streekbladen 
het aangewezen antwoord was. Deze stu
diedag kon zich dan ook totaal wijden 
aan het zoeken naar de beste redaktio-
nele en technische formules voor de 
streekbladpers. 

Het overrompelend sukses van deze 
vormingsdag was beslist geen toeval. 
De jongste jaren — en vooral de jongste 
maanden, sinds de gemeenteraadsver
kiezingen van oktober 1970 — is het 
aantal VU-streekbladen steeds maar ge
groeid. Het betreft hier een hele gamma 
van publikaties, van enerzijds de zeer 
bescheiden gestencileerde ledenbladen 
tot anderzijds de tweewekelijkse of 
maandelijkse publikaties die in een vrij 
aanzienlijke oplage van rotatiepersen 
rollen. Het valt niet zo dadelijk op voor 
de niet-ingewijden, maar wanneer men 

het belang en de omvang van ^ " V U -
streekpers gaat becijferen, dan komt 
men tot de vaststelling dat het hier over 
een totale geregelde oplage van hon
derdduizenden gaat en dat straks een 
streekblad zal terechtkomen in praktisch 
iedere brievenbus van het Vlaamse 
land. 

Na een korte inleiding door Toon van 
Overstraeten, die de betekenis van de 
regionale pers schetste, konden de kur-
sisten aan het werk. De hele zaterdag
voormiddag was gewijd aan demonstra
ties van de mogelijkheden die geboden 
worden door de stencil- en offsettechnie
ken. Te dien einde was de vergaderzaal 
omgevormd in een heuse drukkerij, 
waar de allernieuwste snufjes op tech
nisch gebied werden gedemonstreerd. 
In verschillende werkgroepen werden 
de mogelijkheden onderzocht van de 
uitgave van werkelijk moderne en in
slaande streekbladen. Deze voormiddag
vergadering werd afgerond met een be
spreking door de kursisten onderling 
van een aantal model-exemplaren van 
streekbladen 

De grote opkomst had onder meer tot 
gevolg, dat voor het middagmaal in al
lerijl een extra-reserve aan mankracht 
en voedsel moest worden bijeengezocht. 
De stemming was er beslist niet minder 
om ! 

Na de middag hield Joos Somers, die 
in bet Mechelse heel wat praktische er
varing kon opdoen bij de uitbouw van 
een streekbladnet. een inleiding over 
het « hoe » van streekbladen. Het groot
ste deel van de namiddag echter was 
gewijd aan drie sektie-vergaderingen — 
financieel, technisch en redaktioneel — 
tijdens dewelke een aantal aanbevelin
gen en richtlijnen werden opgesteld, die 
achteraf in plenaire zitting nog eens 
werden doorgesproken en voor het 
grootste deel weerhouden. 

Na een kort slotwoord door T. Van 
Overstraeten konden de kursisten huis-
toe, beter toegerust dan ooit om met 
hun streekblad — naar een woord van 
de slottoespraak — de «. vogel op zijn 
nest te gaan vangen » 

Zoals steeds was deze kursus van het 
Dosfelinstituut een model-organisatie, 
die de stempel droeg van de zakelijke 
degelijkheid die direkteur Walter 
Augusteynen op al zijn ondernemingen 
weet te drukken. 

De kursus van verleden zaterdag zal 
in het najaar afgerond worden door een 
aantal kursussen over propaganda en 
door een nieuwe studiedag over thans 
nog niet besproken en gedemonstreerde 
druktechnieken. 

vlerick 

in de zak 

gezet 
Men kan de moedige strijd van minister Vlerick bewonderen 

en bedenken dat hij geen CVP-minister is, maar een onafhanke
lijke. Men moet echter vaststellen dat zijn strijd tegen twee Waal
se ministers (Cools en Delmotte), zoals altijd gesteund door Eys-
kens, die steeds toegeeft ten koste van de Vlamingen, ongeli,ik is. 

Vlerick wordt in de zak gezet. 
Weliswaar gebruikt hij zijn kredieten beter dan Delmotte, die 
ermee zwiert, doch Delmotte pakt er meer. 
Uit antwoorden op parlementaire vragen, die senator Jorissen 
kreeg, halen wij volgende cijfers aan : 
Toepassing van de ekspansiewetten onder de huidige regering 
(2e halfjaar 1968, 1969, 1970 ; Ie kwartaal 1971). 

Kostprijs voor de staat : 

Vlaams landsgedeelte : 7 miljard 94 miljoen 
Waals landsgedeelte : 8 miljard .31 miljoen ; 
Hoofdstad-Brussel : bijna 48 miljoen. 

Per provincie zien de cijfers er uit als volgt : 

Antwerpen • 2 miljard 13 miljoen ; 
Limburg : 1 miljard 649 miljoen ; 
Oost-Vlaanderen : 2 miljard 191 miljoen ; 
West-Vlaanderen 939 miljoen ; 
Vlaams Brabant . 300 miljoen. 

Vlaams Brabant (850 000 inwoners) en West-Vlaander en krijgen 
heel wat te wemig. Wallonië heeft het gebruikt. Lees maar : 

Henegouwen : 4 miljard 608 miljoen ; 
Luik : 2 miljard 203 miljoen ; 
Luksemburg : 192 miljoen ; 
Namen : 438 miljoen ; 
Waals Brabant : 587 miljoen. 

Men kijke naar het verschil tussen Waals en Vlaams, Brabant. 
Anderzijds straffen de socialistische ministers de provincies Na
men en Luksemburg waar geen socialistische mieerderheid be
staat ! 
Senator Jorissen vroeg ook uitleg over de verliezen aan staats
steun onder deze regering en die 283 miljoen bedroegen m Wal
lonië tegen 63 miljoen m Vlaanderen. Hij mag voorlopig op 
antwoord wachten. Hoeveel verloren ging bij de beruchte broU; 
werij te Ghhn en bij het Luikse bedrijf « Le National » mag hij 
niet weten omdat het geen gewoonte is inlichtingen te geven over 
individuele bedrijven ' Zoals onze lezers weten zijn onze senato
ren Claes en Jorissen scherp opgekomen tegen dit weigeren van 
informatie. Het eerste doel van het parlement in immers kontroie 
op de staatsuitgaven. 
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op incivieke vissers 
Op 17 juni 11. heeft de Senaat, met de onverschilligheid die typisch 
is voor het einde van de zittijd en voor dit soort zaken, een ont
werp van wet aangenomen dat de onverkwikkelijk lange naam 
draagt : « tot toekenning van een rente aan de zee vissers die t i j
dens de oorlog 1914-1918 de zeevisserij hebben beoefend vanuit 
Britse, Franse of Belgische havens en vanuit Britse havens tijdens 
de oorlog 1940-1945 ». 

schrale rente 

Het is geen indrukwekkende 
rente, die de betrokken vissers 
bekomen : 70 fr. 's jaars per 
maand werkelijke visvangst, op 
voorwaarde dat ze dat tenmin
ste 180 dagen lang gedaan heb
ben. 

En men kan enige verbazing 
niet onderdrukken wanneer 
men verneemt dat deze schrale 
rente pas vanaf de in werking 
treding van de wet (vermoede
lijk vanaf de zomer van 1971) 
zal berekend worden en niet 
vanaf het einde der periode, 
ti jdens welke zij verdiend werd 
of tenminste met ingang van 
hun pensioenleeftijd. 

Ons dunkt : de vissers hebben 
daar moreel recht op en de tijd, 
tijdens welke zij dit recht niet 
genoten hebben, dient dringend 
ingehaald door die rente terug
werkende kracht te verlenen. 
Tenzij dit geen kwestie van 
recht zou zijn, maar van een 
toemaatje, een van die welbe
kende handigheidjes, waarmee 
de regerende partijen — op de 
kosten van iedereen — dan bij 
deze dan bij gene bevolkings
groep in 't gevlei wil komen. 

Spijts de hoger aangehaalde 
onverschilligheid zijn er in de 
Senaat wel een paar stemmen 
opgegaan om de rente op een 
redelijk bedrag te brengen. Se
nator Lahaye (PVV) vroeg het 
van 70 tot 200 B.fr. op te drij
ven. 

^ Minister van Volksgezondheid 
' Namèche (PSB) sprak vele 

woorden uit om te zeggen dat 
dit amendement alle sympathie 
verdiende maar dat hij er toch 
niet kon op ingaan. Onze sena
tor Elaut stelde voor, de rente 
toe te kennen vanaf « de eerste 
dag van de maand volgend op 
die tijdens welke de gerechtig
de 60 jaar geworden is » alsook 
een aangepaste regeling voor de 
weduwe ; aldus zou vooral voor 
de vissers uit de eerste oorlog 
een z e k e r e terugwerkende 
kracht van de maatregel de 
schamelheid ervan enigszins 
goedmaken. 

Ook hier was het ministe
riële antwoord negatief : ver
hoging van de voordelen zou de 
omvang te buiten gaan van de 
financiële inspanning die de re
gering — in samenwerking met 
de « betrokken verenigingen » 
— van zins was te leveren in 
1970, 1971 en 1972 ten bate van 
de oorlogsslachtoffers. 

Zulk antwoord roept toch 
twee bedenkingen op. 

Ten eerste hoeft het parle
ment zich niet gebonden te 
achten door de afspraken die 
gemaakt worden in onderonsjes 
tussen de regering en de « va
derlandslievende verenigin
gen ». Ten tweede : indien het 
waar is dat er geen geld is voor 
hogere voordelen, dan begrij
pen wij niet meer wat wij le
zen in een pas verschenen ver
slag van senator Coppens over 
een wetsontwerp dat eveneens 
handelt over voordelen aan oor
logsslachtoffers. Daarin staat 
geschreven dat voor bepaalde 
voordelen helemaal geen recht
hebbenden opgedaagd zijn, zo
dat er alles samen nog 9 mil
joen franken onuitgedeeld inte
resten staan op te brengen. En 
wat stelt dezelfde minister Na
mèche voor ? Dit geld naar el
ders over te boeken ? Integen
deel : de toekenningsvoorwaar-
den te verruimen opdat er toch 
maar gegadigden zouden opda
gen en het geld zou kunnen ver
bruikt worden ! 

Het amendement Lahaye 
werd gekelderd met 98 stem-

ï ' 'Il 

men tegen 40 (heel de VU-
groep stond er ook achter) , het 
het amendement Elaut met 126 
tegen 12. 

bezet is verdacht 

Er is een andere bedenking 
vast te knopen aan dit wetsont
werp : waarom alleen de vis
sers bedenken die tijdens de 
laatste oorlog vanuit Britse ha
vens gevist hebben ? Werden 
zij niet betaald, juist zoals die 
welke vanuit Belgische havens 
visten ? Stonden zij aan méér 
gevaren bloot vanwege de 
Duitsers dan de anderen van
wege de Britten en hun bond
genoten ? Of wil men doen ge
loven dat de vissers die tijdens 
de bezetting in België blijven 
vissen zijn, de oogmerken van 
de vijand gediend hebben ? Al 
wie die tijd meegemaakt heeft 
weet toch hoe welgekomen de 
Noordzeeharingen toen waren ! 

Senator Elaut heeft bij amen
dement gepoogd, de vanuit Bel
gische havens werkende vissers 
te doen delen in de voorziene 
rente. 

Minister Namèche heeft op 
dit amendement en op de ont
wikkelde argumentat ie niet 
eens geantwoord. Aangezien hij 
niet als een boosaardig man be
stempeld kan worden, nemen 

wij aan dat hij eenvoudig niet 
wist wat te antwoorden. 

Hoe verdedigbaar de voorge
stelde verbetering is bleek tot 
zelfs uit de stemming over dit 
amendement : bij de 18 ja-stem
mers bevonden zich, naast de 
VU-fraktie, ook Paul de Clercq 
(PVV), Piers, Sledsens en Leo 
Vanackere (allen CVP) ! I 

repressiemolen 
maalt verder 

Het ergerlijkste aan heel dit 
wetsontwerp is evenwel dat on
ze socialistisch-katolieke rege
ring, vijf en twintig jaar na het 
einde van de tweede wereldoor
log, er opnieuw een stukje re
pressie mee gaat bedrijven. Het 
zal niet erg voelbaar zijn, om
dat het over een onooglijk voor
deel gaat, maar het is toch on-
aanvaardlaaar. 

Inderdaad, art. 3 bepaalt : 

« Van het genot van deze wet 
worden uitgesloten de zeevis-
sers die : 1° veroordeeld wer
den wegens misdaden of wan
bedrijven tegen de inwendige 
of uitwendige veiligheid van de 

.Staat ; 2° vervallen verklaard 
werden van hun burgerlijke en 
politieke rechten krachtens de 
besluitwet van 19 september 
1945 betreffende de epuratie in
zake burgertr touw ; 3° veroor

deeld werden wegens scheep
vaartmisdaden of -wanbedri j 
ven tijdens een zeevaartpe-
riode ». 

Uit het verslag van senator 
Heylen maken wij op dat voor 
scheepvaartmisdrijven of -wan
bedrijven alleen die periode 
bekeken wordt, voor welke een 
rente wordt gevraagd. M.a.w. 
iemand mag sedert het einde 
van de oorlog hoe zwaar dan 
ook veroordeeld zijn, de rente 
wordt hem niet ontzegd als hij 
maar rustig gebleven is ti jdens 
de bedoelde vissersperiode. He
lemaal anders ligt het voor 
slachtoffers van de repressie en 
de epuratie (d.i. niet-veroor-
deelden !). Voor deze mensen 
geldt bovengenaamd beginsel 
niet. Hoe zouden immers zij die 
tijdens de laatste oorlog vanui t 
Britse havens visten, op eniger
lei wijze met de vijand hebben 
kunnen samenwerken ? Ook de 
vissers die zich tijdens de eer
ste oorlog langs de zijde van de 
bondgenoten bevonden konden 
dat met. Waarom staan die 1° 
en 2° dan in de wet ? Wie wil 
men wel treffen ? Het kunnen 
geen anderen zijn dan vissers 
die tijdens de eerste wereldoor
log vanuit Belgische, Britse of 
Franse havens hebben gevist en 
die na de tweede wereldoorlog 
bestraft werden wegens echt of 
vermeend « samenheulen met 
de vijand ». 

Het gaat hier dus niet om ho
ge pieten, niet om lieden die 
zich vetgemest hebben op an
dermans ellende. Het gaat om 
vissers, samen met boeren en 
arbeiders de minst hoog ge
plaatsten onzer maatschappij . 
Het gaat vooral om Westvlaam-
se vissers, die in een tijd, toeh 
er veel moed nodig was en «eeh 
geloof dat bergen verzet» cm 
zich in te laten met Vlaamse 
Beweging, zich voor deze goe
de zaak hebben ingezet en al
dus mogelijkerwijze ook te
rechtgekomen zijn in de maal
stroom van collaboratie eji 
repressie. 

Senator Elaut heeft deze over
wegingen voor de Hoge Verga
dering uitgesproken en ge
vraagd, de zgn. incivieken uit 
deze wet te schrappen. Minister 
Namèche verschool zich achter 
het vrij administratieve argu
ment dat « alle s tatuten van po
litieke gevangenen, oorlogsge
vangenen en werkweigeraars 
uitsluitingsclausules beva t ten» ; 
dat van de verdienstelijke zee-
vissers dus ook maar. , 

Zoals verwacht werd het VU-
mendement, s t rekkende tot 
chrapping van deze uitsluiting, 
Heen door de VU zelf en -+-

het weze te zijner ere aange
haald — door CVP-er Leo Van
ackere gesteund. 

Al de andere dames en heren 
van de Senaat vinden bli jkbaar 
dat de repressiemolen verder 
moet malen, nu, in 1971. 

karel jansegers 

kan dit u helpen ? 

vakantie voor 
jonge werknemers 

Jonge werknemers die in 1970 voor 
de eerste maal in dienst van een werk
gever traden hebben onder bepaalde 
voorwaarden recht op drie weken ver
lof in 1971. 

a. arbeiders 

De voorwaarden zijn de volgende : 
— dat zij geen 25 jaar oud zijn op 31 

december 1970 ; 

— dat zij in dienst traden uiterlijk de 
laatste werkdag van de periode van 
vier maanden volgend op : hetzij de 
datum waarop zij de instelling ver
laten hebben waar zij hun studies 
gedaan hebben ; hetzij de datum 
waarop het leercontract een einde 
nam ; 

— dat zij verbonden zijn geweest door 
een arbeidsovereenkomst die hen on
derwerpt aan het stelsel der jaar
lijkse vacantie gedurende 60 % der 
werkdagen begrepen tussen de da

tum van hun indiensttreding en het 
einde van het vacantiedienstjaar 
(1970). 

b. bedienden 

Voor de bedienden gelden dezelfde 
voorwaarden. Zij dienen echter geen 
bewijs van tewerkstell ing gedurende 
60 % der werkdagen tussen het tijdstip 
van hun indiensttreding en het einde 
van het vacantiedienstjaar te bewijzen. 

Een gelegenheidswerk tijdens de va
cantie wordt niet aanzien als een eerste 
tewerkstelling. 

De periode tijdens dewelke de werk
nemer niet aan het werk is kunnen gaan 

wegens de verplichtingen hem opge;-
legd door de mili t iewetten of de wetge
ving betreffende de verplichte dienst 
van gewetensbezwaarden komt niet iii 
aanmerking voor de berekening van dé 
hierboven vermelde periode van 4 maand
den. 

De werknemer moet bewijzen dat hij 
aan de gestelde voorwaarden voldoet. 
Dit bewijs mag door alle rechtsmiddelen 
getuigenbewijs inbegrepen, geleverd 
worden. De bediende dient het verlof 
en het verlofgeld aan te vragen aan zijn 
werkgever, terwijl de arbeider hierom^ 
t rent kontakt moet opnemen met de 
kas voor jaarli jks verlof, waarbij zijn 
werkgever is aangesloten, en dit uiter
lijk zes weken voor hij met vacantie 
gaat. 
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Een week scheidt ons van de 44ste IJzerbedevaart. Er is druk 
gewerkt aan de voorbereiding ervan, onder leiding van de man, 
die als openluchtregisseur reeds lang zijn sporen heeft verdiend. 
Remi Van Duyn. 

Vijfhonderd figuranten zullen dit jaar samen met het dekor, het 
landschap en de geluidsachtergrond drie hoofdtema's uitbeelden : 
<ie vrouwen van Vlaanderen, de torens van de IJzervlakte en 
Brussel, dat de Vlamingen nog steeds hun recht ontzegt. 

Het experiment van vorig jaar wordt dit jaar niet herhaald : in 
plaats van een verbindingspodium tussen de oude en de nieuwe 
toren speelt het schouwspel zich deze keer opnieuw aan de voet 
van de nieuwe toren af, een beslissing die niet de algemene in
stemming schijnt weg te dragen omdat het experiment van vorig 
'iaar toch heelwat voldoening had geschonken. 

Het eerste tema zal herinneren aan het lijden, de onrust en het 
verdriet van de vele vrouwen wier mannen een kwarteeuw gele
den het slachtoffer waren van een genadeloze anti-Vlaamse re
pressie. De vertolksters ervan zijn meestal huisvrouwen, die het 

diksmuide 4 juli 

vijfhonderd figuranten, 

drie hoofdtema's 

aan den lijve ervaren hebben. En die geen toneelervaring hébben. 
Maar die het na duchtige oefening onder leiding van Monica 
Steels goed onder de knie gekregen hebben. Van sommigen weet 
de echtgenoot niet dat zijn vrouw op 4 juli « vedette » zal zijn. Na 
dit optreden volgt een bloemenhulde aan enkele dames. 

Het tweede tema is dat van de oude en de nieuwe IJzertoren : 
een koreografische evocatie van vernieling en bouw door de Tijl-
groep o.l.v. Alicia Borghten (hier worden de twee torens wel in 
net schouwspel betrokken). In een prachtig gedicht herinnert 
Anton van Wilderode aan de dinamitering op 16 maart 1946, aan 
het onderzoek en aan het « resultaat » van dit onderzoek. 

Brussel is het derde tema, vertolkt door gemaskerde figuran
ten die Brussel zelf uitbeelden. Dan volgt de strijd tussen de Vla-
fningen en de anti-Vlaamse grootstad en tot slot een simbolisering 
van de tweeledige stad, die Brussel moet zijn. Dit tema wordt uit
gebeeld door de Groep Asjiranna de Kornet, Verdere medewer-
King wordt verleend door het Veremanskoor uit Brugge en het 
Brugs Koperensemble. 

Ook de 44ste IJzerbedevaart wordt een boeiende, stijl- en zin
volle Vlaamse massamanifestatie. 

Om de voorbereMing ran de 
komende IJzerbedevaart (4 ju
li) in de meest gunstige voor
waarden te kunnen doen, heeft 
het IJzerbedevaartsekretariaat 
het programmaboek laten ver
schijnen. 

Daarin vindt men het volle
dig programma van de plech
tigheid, de teksten van Anton 
van Wilderode speciaal voor de
ze bedevaart geschreven, de 
tekst van de liederen die op de 
bedevaart zullen gezongen wor
den, enz. 

Bestel van nu af dit program
maboek voor uw groep. Voor
ziet in de inschrijvingssom voor 
de reis : het programmaboek 
(10 fr.), het herkenningsteken 
(30 fr.) en eventueel de zit
kaart (40 fr.). U kunt alles nu 
bekomen op het IJzerbedevaart-
secretariaat (IJzerdijk 2, 8160 
Diksmuide). 

zitplaatsen 

Er zijn nog heel wat mensen 
die niet op de hoogte zijn van 
het feit dat er een tienduizend
tal zitplaatsen ter beschikking 
zijn. Bijna een derde van het 
Bedevaartterrein is thans voor
behouden voor zitplaatsen. 
1. De Vossen '14-18 en hun echt
genoten kunnen zoals voorheen 
een gratis zitkaart bekomen. 
Ze dienen dit te bestellen op 
VOS-sekretariaat, Em. Jacq-
mainlaan 124 te Brussel en niet 
op het Bedevaartsecretariaat. 
2. De lichamelijke gebrekkigen 
kunnen eveneens gratis een zit
kaart ontvangen, maar moeten 
dit, zo vlug mogelijk, aanvragen 
op adres : IJzerbedevaart, IJzer-
dijk 2 te Diksmuide. De koste
loze zitkaarten zijn strikt per
soonlijk en mogen derhalve 
niet doorgegeven worden. Het 
herkenningsteken blijft ver
plicht (30 fr.). 
3. Al de andere personen die 

een zitplaats verlangen moeten 
dit zo vlug mogelijk bestellen 

door overschrijving van 40 fr. 
op postrekening 8821.92 « IJzer
bedevaart Diksmuide ». Daar 
het herkenningsteken verplicht 
blijft kunnen ze tevens ook dit 
bestellen : 40 fr. (zitkaart) en 
30 fr. herkenningsteken) = 70 
fr. De personen die over geen 
postrekening beschikken kun
nen betalen door het bijsteken 
van 1 briefje van 20 fr. + 1 
briefje van 50 fr. in een brief
omslag. 

bijzondere treinen 
ingelegd bij 
gelegenheid van de 
ijzerbedevaart 

Er zijn 3 bijzondere treinen : 

1. Trein Antwerpen-C - Kaas-
kerke : 6 rijtuigen, 600 zitplaat
sen. 

2. Trein Tongeren - Adinker-
ke : 8 rijtuigen, 800 zitplaatsen. 

3. Trein Hasselt - Eisden M. : 
2 rijtuigen, 200 zitplaatsen. 

Anderzijds zullen volgende 
verminderingen toegestaan 
worden aan de bedevaarders : 

25 % wanneer een totale af
stand (HT) van minimum 50 
km afgelegd wordt, of wanneer 
er voor deze afstand betaald 
wordt ; 

50 % wanneer een totale af
stand (HT) van minimum 100 
km afgelegd wordt, of wanneer 
er voor deze afstand betaald 
wordt. 

Eventuele toepassing van 
maximum prijs : 200 fr., 2e klas 
en van 300 fr., Ie klas. 

De bedevaarders moeten ver
melden dat zij een biljet HT 
tegen verminderde prijs ter be
stemming Kaaskerke of Adin-
kerke. De Panne, ter gelegen
heid van de IJzerbedevaart, 
wensen aan te schaffen. 

De reizigers moeten voor 13 
uur aankomen te Kaaskerke 
Diksmuide en mogen eventueel, 
na de plechtigheid na 14 uur, 
doorrijden naar Adinkerke-De 
Panne. De lokale afgevaardig
den zullen, voor het vertrek van 
de trein met de stations waai 
zij biljetten afgehaald hebben, 
de afrekening van de verkocht» 
biljetten maken en niet ver* 
kochte terugbezorgen. 

heen- en terugreis 

De heenreis op zaterdag S 
juli en de terugreis op maandag 
5 juli zullen toegelaten worden 
op voorwaarde dat : 

1. De reizigers in het bezit 
zijn van een toelating, afgele-
ver ddoor een handelsagent
schap of van het Herkennings
teken der Bedevaart voorzien 
van de droogstempel van de 
NMBS. 

2. Bij de heenreis de werke
lijke reisweg gevolgd wordt 
met uiteindelijke bestemming 
Kaaskerke Diksmuide. 

3. De terugreis op 5 juli plaats 
grijpt uit Kaaskerke-Diksmuide 
rechtstreeks naar het oorspron
kelijk vertrekpunt. 

' j iob 

If 
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Wij in nederland 

'(jeeveedee) Het ziet er nu naar uit dat Nederland vrij snel een nieuwe 
regering zal hebben. Dank zij het doortastende voorbereidingswerk van 
prof. Piet Steenkamp, hoogleraar aan de Technische Hogeschool van Eind
hoven en half mei door koningin Juliana belast met de informatie, kwam 
het afgelopen weekeinde een concept-regeerakkoord rond tussen de vijf 
partijen waaruit het nieuwe kabinet zal worden gevormd. Barend Bies
heuvel die tot eind 1966 minister was van Landbouw, zal de ministers
ploeg samenstellen. De algemene verwachting is dat hij met dit karwei 
spoedig klaar zal zijn omdat Biesheuvel zich feitelijk al geruime tijd op 
het formateurschap (én het minister-presidentschap) heeft ingesteld. Bo
vendien kan hij het zich niet permitteren om zijn opdracht aan de konin
gin terug te geven nadat hij immers bij de vorige regeringsformatie (1967) 
het werk gestaakt had omdat hij niet voldoende « sterke mannen » om 
zich heen meende te kunnen verzamelen. 

somber perspektief 
De pessimisten die vreesden dat 

het wel eens een half jaar zou 
kunnen duren vóór de demissio
naire regering-De Jong haar taak 
aan een nieuw team zou kunnen 
overdragen, hebben dus ongelijk 
gekregen. Toch was dat pessimis
me niet zo vreemd. Immers, na de 
verkiezingen van 28 april was het 
een levensgrote puzzel geworden 
hoe Nederland de eerstkomende 
vier jaar bestuurd zou moeten 
worden. De regeringspartijen 
(kristelijken en liberalen) hadden 
flinke verliezen geleden en hun 
meerderheid in de Tweede Ka
mer verspeeld, terwijl de opposi
tie (socialisten en Demokraten 
'66) met een stevige winst uit de 
bus waren gekomen. Echter : on
danks deze winst behaalden de 
tegenstrrevers van het kabinet-De 
Jong nog lang niet de meerder
heid in het 150 man sterke parle
ment, terwijl zij zich bovendien 
al buitenspel hadden geplaatst 
door tevoren te weigeren met de 
konfessionele groepen in één re
gering te gaan zitten. 

De enige twee mogelijkheden 
inzake het nieuwe kabinet waren 
toen : een kristelijke minderheids
regering óf een vijfpartijen-meer
derheidsakkoord. Gezien het gro
te risiko van een minderheidsre
gering kwam uiteindelijk slechts 
een soort « monsterverbond » tus
sen de bestaande regeringspar
tijen en de nieuwe groepering van 

afgescheiden socialisten (Demo-
kratische Socialisten '70) in aan
merking. Inderdaad een monster
verbond omdat de drie grote kris
telijke partijen — Katholieke 
Volks-Parti j , Anti-Revolutionaire 
Partij en Kristelijk-Historische 
Unie — met een redelijk progres
sief en « duur » program de ver
kiezingen waren ingegaan, terwijl 
de Demokratische Socialisten on
der leiding van dr. Willem Drees 
jr. voortdurend de klok van de 
bezuiniging hadden geluid. Hoe 
konden deze tegenstellingen over
brugd worden ? Het is prof. Steen
kamp geweest die in vijf weken 
tij ds dit varkentje gewassen heeft, 
uiteraard nadat de betrokken vijf 
partijen een aantal kompromissen 
hebben moeten sluiten. 

Slechts op één moment dreig
den de informatie-onderhandelin
gen spaak te lopen, toen de kon-
fessionelen strak vasthielden aan 
financiële eisen voor allerlei open
bare voorzieningen en de groep-
Drees (gesteund door de libera
len) haar bezuinigingsplannen 
wenste door te zetten. Steenkamp 
bracht toen het « grote akkoord » 
voor elkaar : gedurende de eerste 
periode van het nieuwe bewind 
zal bezuinigd worden om zo de 
ekonomische problemen van het 
moment te overwinnen, daarna 
Icunnen de konfessionelen aan
spraak maken op verwezenlijking 
van hun meer vooruitstrevende 

eisen. Het is op deze basis dat een 
ontwerp-regeringsakkoord tot 
stad kwam, een akkoord dat Bies
heuvel (de afgelopen vier jaar 
fraktieleider van de Anti-Revolu
tionairen) en zijn mannen (ook 
vrouwen ?) zullen moeten uitwer
ken en waarmaken. 

min-punten 

Door het opschuiven van een 
deel van hun verlangens zijn de 
drie kristelijke partijen er in de 
gesloten overeenkomst het minst 
goed van afgekomen. Inderdaad 
staat de bezuiniging van een aan
tal overheidsuitgaven voorop. Men 
wil dat effekt o.a. bereiken door 
de burgers meer te laten betalen. 
Zo zullen het school-, kleuter- en 
kollegegeld verhoogd worden en 
wordt het auto-rijden duurder ge
maakt door een toeslag op de we
genbelasting en opvoering van het 
parkeergeld. De kinderbijslag 

voor het eerste kind wordt afge
schaft en degenen die verplicht 
verzekerd ingevolge het Zieken-
fondsenbesluit zullen voortaan 
een deel van hun ziektekosten zelf 
moeten betalen. Bij deze bezuini
gingen die voor een belangrijk 
deel de sociaal zwakkeren zullen 
treffen, komt dan nog het voor
nemen om de bouw van middel
bare scholen te vertragn, het we
tenschappelijk onderwijs en vor-
singswerk te versoberen, en nog 
een reeks andere maatregelen van 
bezuinigende aard te treffen. 

Het is duidelijk dat deze min
punten in het akkoord op fel ver
zet stuiten, bij voorbeeld van de 

kant van de vakbeweging. Deze 
had vóór de verkiezingen een plan 
opgesteld tot een zekere loonma
tiging in kombinatie met een 
reeks wensen op het gebied van 
koUektieve voorzieningen. Met dit 
plan werd tijdens de Steenkamp
onderhandelingen nauwelijks re
kening gehouden. Bitter konsta-
teerden de drie grote Nederlandse 
vakcentrales dan ook in het begin 
van deze week dat de uitgaven 
voor noodzakelijke voorzieningen 
zijn uitgesteld en dat de lasten 
verschoven worden van de alge
mene middelen naar de individue
le burgers. « Een program zonder 
mogelijkheden voor een werkelijk 
strukturele en verantwoorde be
zuiniging », aldus de vakcentrales. 

leger-miljoenen 

Een lichtpunt overigens in het 
ontworpen regeer-akkoord is een 
lijst van prioriteiten waarmee de 
vijf partijen akkoord gaan. De 
lijst vermeldt woningbouw, wer
kende jeugd, milieubeheer, ont-
wikkkelingshulp, pensioenrege
ling, enz. Over de financiële kon-
sekwenties van deze voorrang-
punten wordt echter niet gespro
ken. Wél is rekening gehouden 
met de Nederlandse hobby om het 
leger « op punt » te houden : 55 
miljoen gulden (bijna 4 miljard 
fr.) is hiervoor ekstra reeds opzij 
gelegd ! Wat ook opvalt is dat 
ondanks zware overheidsbezuini
gingen twee nieuwe ministeries 
zullen worden ingesteld (Milieu
beheer en Wetenschapsbeleid), 
Het staat wel vast dat dit ook om 
partijpolitieke redenen is ge
beurd : bij de komende zetelver
deling hoort elk van de vijf sa
menwerkende partijen aan haar 
trekken te komen ! 

De regering die straks het ak
koord gaat uitvoeren, zal het, ge
zien de vele bezwaren die in het 
land leven, niet gemakkelijk krij
gen. Men verwacht een uitbars
ting van buiten-parlementaire ak-
ties, waarbij wellicht de opposi
tiepartijen zich niet onbetuigd zul
len laten. Gevoegd bij de ekono
mische perikelen (inflatie, weldra 
een nieuwe loonstrijd) kan in het 
Nederlandse openbare leven een 
roerige periode aanbreken. Maar 
dat zal dan pas zijn na 21 septem
ber wanneer het nieuwe kabinet 
zijn opwachting bij het parlement 
zal hebben gemaakt. 



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

k r a b b e l s 

in 
de 
kamer 

En weer verloopt het volgens het jaar
lijks scenario. Bij het hegin van de zit
tijd, als de begrotingen nog niet in com
missie zijn afgehandeld, worden de 
schrale agenda's zorgvuldig uitgestre
ken, en volgen er dagen zelfs zon
der agenda. Dan zijn alle interpellaties 
welkom, en worden samengevoegd tot 
een dun gestoffeerde vergadering. Dan 
zouden interpellaties tot de ministers 
van Volksgezondheid en Justitie dank
baar worden ingeschreven, over de sa
menhang van het verhoogde geslachts
verkeer bij de meikevers, en de toege
nomen seks bij de jeugd, over het paral
lelisme uan de erotische schunnigheden 
op papyrusrollen onder de pharao's en 
de golf van pornografie op onze dagen, 
of tot de statige minister van Finan
ciën over de opvallende gelijkenis tus
sen de prijsstijging door de BTW en de 
stijging van de levensduurte bij de Per
zen ingevolge de belasting op het voer 
van de bedrijfskamelen. Nu op het eind 
der zittijd worden agenda's volgepropt 
m,et belangrijke ontwerpen van finan
ciële, communautaire, sociale en econo-
m,ische aard en in looppas afgehandeld. 
Tegen deze verwerpelijke praktijken 
van de regering werd een paar iveken 

in 

de 
senaat 

Het debat over de begroting van Eko-
nomische Zaken in de Senaat liet een 
pijnlijke indruk. Een Vlerick die op
komt voor 60 %, maar die in theorie 
nog nooit meer dan 50 % gekregen 
heeft en in de praktijk minder. Onder 
deze regering tot 31 maart jl. kre.gen de 
Walen 8 miljard 31 miljoen, de Vlamin
gen 7 miljard 94 miljoen, terwijl ander
zijds onder deze regering de verliezen 
aan staatssteun door falji.ssementen 
283 miljoen bedroegen in Wallonië tegen 
63 miljoen in Vlaanderen. De grotere 
verliezen in Wallonië zullen binnen en
kele jaren nog aanzienlijk toenemen 
want minister Delmotte zwiert met de 
kredieten, terwijl Vlerick zeer streng 
is, al te streng nationaal gezien. 

De Walen schermen met hun hogere 
werkloosheid maar volgens de jongst 
bekende werkloosheidscijfers door sena
tor van Haegendoren gevraagd, ligt die 
hoger in Vlaanderen, dat daarbij 5 maal 
meer nieuwe arbeidskrachten per jaar 
telt en dubbel zoveel pendelarbeiders. 
Wat voor de Walen natuurlijk niet telt. 

Er klinkt zwak protest van de CVP 
en helemaal geen van de Vlaamse soci
alisten, waarvan Ramaekers tijdens het 
rumoer zelfs rechtstond om zijn Waalse 
partijgenoten-ministers te verdedigen, 
zonder zich te bekommeren om de ar
beiders die in de diamantsektor en in 
de meubelnijverheid, toch in zijn streek 
gevestigd, zonder werk vallen. 

De partijtucht is groot bij de BSP, 
wat te begrijpen valt als men weet dat 
hun parlementsleden met al de door de 
part i j verleende kumuls in interkommu-
nales, vakbonden, parastatalen of ge
meentebesturen drie tot tien maal zo 
veel verdienen als in hun vroeger be
roep. Geen zachter ketenen dan gouden 
ketenen. 

Altijd opnieuw echter laten de 
Vlaamse socialisten de Vlaamse arbei
ders in de steek om solidair te zijn met 
de Walen. Terecht stipte senator Joris-
sen aan dat toen er vijf maal meer 
werklozen waren in Vlaanderen er 5 
maal minder kabaal werd rond ge
maakt dan nu voor de 32.000 werklozen 
in Wallonië (Vlaanderen 33.000). De 
toenmalige eerste-minister Van Acker 
vroeg alleen wat betere vervoermidde
len voor de Vlaamse arbeiders naar 
Wallonië en zijn opvolger als eerste-
minister — Eyskens — vond het beter 
dat de Vlamingen maar in Wallonië 
gingen wonen. Terecht mocht de Volks
unie aanstippen dat door haar propa
ganda het begrip streekekonomie in dit 
land doorgevoerd werd. 

Thans wordt deze streekekonomie 
echter opnieuw aangewend als een drai-
neringsmiddel van Vlaams geld naar 

geleden nog scherp geprotesteerd door 
de ouderdomsdeken, PVV-oud-minister 
Lefehvre, voorzitter Van Acker viel 
hem bij en onderstreepte dat verschil
lende begrotingen nog niet werden 
goedgekeurd. Van Acker duwde nogal 
door en de minister van Financiën die 
toevallig aanivezig was. sloeg een flauw 
figuur nu hij onverwacht geroepen was 
de regeringsploeg te verdedigen. 

De Brusselse FDF-er Laloux deed in 
een interpellatie een aanval op de kin-
derkribben en peutertuinen die door de 
regering in Brussel worden opgericht. 
Minister Vermeylen diende hem gevat 
van antwoord. Vic Anciaux kwam even
eens tussenbeide. Hij ontzenuwde het 
geklaag van de interpellant volgens wie 
de franstalige kinderen worden ge
schaad. Hij vroeg spottend waarin de 
schade bestond. Wie wél wordt geboy
cot dat is de Vlaamse gemeenschap te 
Brussel die niet over een net van be
hoorlijke voorschoolse inrichtingen be
schikt. Spreker toonde aan dat aan het 
recht van de Vlamingen geen enkele 
toegeving moest worden verbonden. De 
taalverklaring was nuttig, en kon de 
agressieve druk van een vlaams-vijandi-
ge omgeving opvangen. Hij besloot dat 
de uitbouw van een onderwijsnet een 
recht is, dat bovendien voortvloeit uit 
de taalwetgeving. 

In « Spécial », een Brussels weekblad, 
was een scherpe aanval verschenen te
gen « Vrij en Vrolijk » een medisch-
pedagogisch instituut in Brasschaat, 
waar honderden kinderen en jongeren 
zijn ondergebracht. In een wrekend pro
za werden bijzonderheden gebracht 
over mishandelingen waarbij de lezer 

Senator Elaut : geen diskriminaties 
ua?) « incivieke vissers »... 

Wallonië dit met de uitgesproken steun 
van de Vlaamse socialisten, gesteund 
door eerste-minister Eyskens, en met 
uiterst zwak protest van de Vlaamse 
CVP. Het orotest moet weer eens alleen 
van de Volksunie komen, waarbij sena
tor Claes zwaar en doeltreffend geschut 
gebruikte. Tenzij dan Vlerick zelf die 
Volksunietaal soreekt van op het podi
um, wat X De Standaard » nieuw in de 
oren schijnt te klinken, hoewel die taal 
sinds jaren door de VU-senatoren ge
sproken wordt. Als Vlerick spreekt zit 
de VU gewoonlijk te gnuiven. Het de
bat over de indeling in taalgroepen 
stond op een uitstekend peil, doch daar 
er geen scheroe bevechters ervan zijn, 
vermits de VU ook, zonder geestdrift, 
voor is en het FDF zich zal onthouden 
bij de stemming, was het minder bewo
gen dan verwacht Uiteraard ging ook de 
meeste belangstelling uit naar de stand
punten van deze beide partijen. Alleen 
« De Gazet van Antwerpen » speelde 
het klaar de rede van senator Baert vol
ledig te verzwijgen en al de andere 
weer te geven. Als iemand als De Bondt 
tien minuutjes praat, alleen beluisterd 
door de Volksunie, krijgt hij grote kop
pen in « De Gazet van Antwerpen », be
langrijke redevoeringen van VU-senato
ren of zelfs interpellaties worden soms 
volledig verzwegen. Eigenaardige ob-
jektiviteit. 

Naast de CVP-ers Custers, Van Cau-
welaert. Van de Kerckhove, de Waal 
Herbiet, de PVV-ers Risopoulos. Van 
Der Poorten, De Baeck en Louis, de so
cialist Calewaert (ja slechts een BSP-
spreker en dan nog zeer bondig) ging de 
aandacht vooral naar La.gasse en Baert. 

Lagasse, scherp zoals altijd, zonder 
humor, wel vaak sarkastisch martelde 
zijn gehoor meer dan een uur waarbij 
vooral de PSC het diende te ontgelden. 

Baert, spelend met de stof, met scher
pe prikjes in een vlijmscherpe analyse 
vond enkele rake formuleringen. 

Zonder de Volksunie en het Vlaams 
radikalisme ware dit ontwerp er nooit 
gekomen. De betekenis van het ontwerp 
is symbolisch in die zin dat voor de eer
ste maal in de geschiedenis de gemeen
schappen worden erkend in hun demo-
kratische vertegenwoordiging. Het ont
werp voor kultuurautonomie is een 

genoeglijk, in zijn zetel, kan gruwen. 
Havelange, een Brusselse FDF-er, had 
daarin een krakende interpellatie gero
ken. Na eerst voorzichtig een paar sla
gen om de arm te hebben genomen trok 
hij hard van leer. Vranckx antwoordde 
rustig en genuanceerd, sprak bepaalde 
beweringen tegen, en interpreteerde uit
latingen van de « slachtoffers » vanuit 
hun mentale instelling. 

Jef Olaerts hield een technische uit
eenzetting over het wetsontwerp waar
bij de regering belastingsvermindering 
voorstelt. Hij was vanzelfsprekend hier
mee akkoord. Hij stipte echter aan dat 
men beter zou spreken over verminder
de verhoging. Hij bepleitte de indexe
ring van de belastingen, en betoogde dat 
de muntontwaarding jaarlijks een mas
sa miljarden naar de staatskas doet toe
vloeien. Van deze toevloed schenkt de 
regering grootmoedig anderhalf miljard 
terug. Spreker drong er bij de regering 
op aan fiskale vrijstelling te verlenen 
aan de mensen die niet eens het levens-
minimum bereiken. Hij noemde het on
sociaal en ongehoord dat ook van deze 
sukkelaars, die in feite behoeftig zijn, 
nog een deel avn hun ontoereikend in
komen wordt afgenomen. 

Hugo Schiltz behandelde vooral de 
politieke knelpunten bij de begroting 
van Ekonomische Zaken. Hij betoogde 
dat men de theorie van de groeipolen 
niet tot het uiterste mag doordrijven. 
Anders komt het leefmilieu in het ge
drang, en zal er een monsterachtige 
pendel ontstaan die familiaal en psy
chisch zwaar zal wegen. Hij stelde het 
dilemma dat de gewestelijke ekonomie 
autonoom moet worden, en dus zelf de 

zwaar apparaat voor een geringe kul
tuurautonomie. Het deed hem denken 
aan een kruidenier die voor zijn boek
houding een computer zou gebruiken. 
De mogelijkheden tot boycot vond hij 
in het ontwerp ingebouwd. Tussendoor 
stelde senator van Haegendoren een 
mondelinge vraag over de waterverde
ling van de Demer en verdedigde sena
tor Elaut amendementen bij het ont
werp tot toekenning van een rente aan 
de vissers, die gedurende beide oorlogen 
de visserij beoefenden. Het amende
ment werd verworpen door de CVP en 
de BSP die 27 jaar na de oorlog de 
« incivieke » Vlaamse vissers een nieu
we straf oplegden. 

Dinsdag en woensdag werden de 
amendementen besproken in verband 
met de taalgroepen. De meeste kwamen 
van de senatoren Lagasse en Baert. 

Dinsdag om middernacht ontstond er 
kortsluiting door een amendement van 
de Vlaamse PVV, in dit geval van De 
Baeck waarbij het parlement scheids
rechter moest spelen bij konflikten tus
sen dekreten en wetten en dit niet bij 
gewone meerderheid doch bij bijzonde
re meerderheid. De PSC-er Servais 
steunde het, minis ter Tindemans be
vocht het, maar de eerste-minister die 

middelen moet verzam,elen, en haar eh 
gen doeleinden bepalen, ofwel centraaSi 
blijven, maar dan spelen bij verdeling 
van de kredieten de arbeidsbalansen e » 
het welvaartspeil. Wij wijzen de solida^ 
riteit niet af, zei hij, maar dan als b|f 
kontrakt, bij klare afspraken. Hij drong 
er tot slot op aan dat het ekonomiscn 
beleid doorzichtig zou worden. 

Simonet. de Brusselse socialist die iH 
Vlaanderen berucht is geworden doot 
zijn uitspraak dat de verfransing val^ 
Brussel « onomkeerbaar » is, is een spr^ 
ker die steeds met belangstelling wordlt 
beluisterd. Hij is een ekonomisch d e * 
kundige die niet door zijn specialiteit 
verdord werd. Hij is een man met brede 
kulturele background die zijn heldere 
uiteenzettingen verlucht met onver-
wachte beeldspraak en treffende for» 
muleringen. In beperkte kring geeft hi^ 
toe dat Brussel ekonomisch op Vlaan* 
deren moet gericht worden. Door favfw» 
lie-relaties kent hij de motiveringen vaU 
de Vlaamse strijd, en staat dan ook niei 
zo afkerig van de Vlaamse Beweging 
als de gemiddelde bekrompen. franstalU 
ge mandataris uit Brussel. Hij wordt 
door de harde socialisten en de jong-so-
cialisten verfoeid als een bourgeois dié 
het socialisme aan het kapitalisme zou 
verkopen. Ditmaal was hij minder goei 
op dreef en op een grimmige onderbre^ 
king van minister Vlerick verloor hQ 
even zijn zelfverzekerdheid, en probeer
de hij er zich met een gemeenplaats uU 
te redden. Hij kan zich troosten met de 
bedenking dat zelfs grote dichters ooh 
wel eens karameUenverzen schrijven. 

nik claes 

de PSC letterli jk niets kan weigeren 
en voor wie kapituleren een tweede na
tuur is gaf zijn steun aan Servais tegen 
Tindemans. De Vlaamse CVP die even
als de BSP-er Calewaert het amende
ment eveneens bevochten had zat vei> 
.slagen en vroeg een schorsing van een 
kwartier . De schorsing duurde een u u r 
en de eerste-minister probeerde vruchte
loos terug te krabbelen. Hij was de prooj 
van de oppositie en van de PSC. Om 
twee uur 's morgens vroeg de eerste-
minister dan zelf de verdere bespreking 
uit te stellen tot 's namiddags. 

Woensdagvoormiddag werd een ver
gelijk gevonden en woensdagavond 
werd het ontwerp goedgekeurd. 

Het eksperiment heeft eens te meer 
bewezen hoe gevaarlijk de grendels zijn. 
De staatsmachine dreigt voortdurend 
te verzanden. 

Woensdag werden ook twee v o o r s t e 
len van wet aanvaard ui tgaande van cte 
Volksunie-senatoren : een van van Ha©, 
gendoren over de akademiën en een 
van Jorissen over de kieswet. 

Wim Jorissen kon overigens de ver
leiding niet weerstaan van op het po
dium zijn verbazing uit te spreken over 
het feit dat men een Volksunievoorstel 
aanvaardde. . . 

hef incident met se 
Donderdag jl. werd in de Ver

gadering van de voorzitters der 
verschillende parlementaire frac
ties van de Kamer de agenda op
gesteld voor de volgende week. 
Op de agenda kwam o.m. voor de 
interj>ellatie van volksvertegen
woordiger De Facq inzake de ont
hullingen in « De Standaard » 
over de Internationale Vereniging 
voor Plattelandsontwikkeling, 
commentaren die weinig vleiend 
zijn voor de manier waarop hoog-
geplaatsten en politici in België 
de ontwikkelingssamenwerking 
te eigen nutte zouden misbruiken. 

Toen de voorzitter van de Ka
mer de agenda aan de vergade
ring wUde faan voorstellen, was 
een simpel gebaar van minister 
Scheyven tot de voorzitter vol
doende, opdat deze, wel inziende 
welke moeilijke vragen kunnen 
gesteld worden, de interpellatie 
wilde uitstellen « tot een latere 
datum ». Men voerde het gewone 
foefje aan « dat de minister op 
reis was ». 

Dat kon De Facq niet nemen. 
Hij wenste de interpellatie te 
houden tijdens een periode dat de 
Kamer nog niet in de eindejaars-
rush van de communautaire jan-
boel zou verzeild zijn. Nu werd 
die kans hem ontnomen. Hij pro
testeerde bij de voorzitter over 
het feit dat men een verdagings-
maneuver uitvoerde om bepaalde 
politieke bcHizen te sparen, en dat 
daarenboven nog met een onwaar 
argument. Want de minister was 

eyven 
niet op reis. De minister moest 
dinsdag 22 juni reeds op zijn ka
binet een gesprek voorzitten tus
sen de voorzitter van de IVPO en 
de leden van de Kamercommissie. 
Hij kon dus evengoed even na de 
middag de interpellatie beant
woorden. 

De minister mompelde dan dat 
hij eigenlijk niet op reis moest, 
maar dat hij « de zaak nog moest 
bestuderen », en dat terwijl hij 
reeds jarenlang de toestanden 
kende maar er niet aan kon ( of 
wilde ? ) verhelpen. 

Dit deed voor De Facq de deur 
dicht. Hij zegde dat hij onder de
ze omstandigheden liever afzag 
van zijn interpellatie « voor het 
ogenblik » en dat hij later zou 
terugkomen met het volledige 
« open boekje ». 

Onmiddellijk heeft hij een ze
vental parlementaire vragen op
gesteld, waarvan de antwoorden 
nog verder het stof zullen doen 
opwaaien. 

Het Vlaams Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking heeft te
gen de verdagingsmaneuvers van 
de minister met kracht geprotes
teerd. 

Alleen een nieuw beleid, op de-
mokratische inspraak gebouwd en 
los van alle partijpolitieke en per
soonlijke profijtjes, zal van onze 
ontwikkelingssamenwerking een 
echte hefboom van de internatio
nale verstandhouding en vooruit
gang maken. 
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naar diksmuide 
op 4 juli 

Da maand mei bracht het Vlaams-
Nationaal Zangfeest te Antwerpen. 
Het was opnieuw bakje voi. De 
maand juii brengt de IJzerbede
vaart. Ook daar zal er geen volk 
te kort zijn. 

Tussen mei en juli ligt Pinkste
ren. Dagen van de Geest, tot wie 
men bidt dat hij zijn licht moge 
zenden. De studenten en politiekers 
kunnen in juli het licht van de Geest 
best gebruiken. 

De eerste bij hun eksamens, de 
tweede om een goed eindpunt te 
zetten achter een parlementair jaar 
dat belangrijk was van zware be
slissingen, welke de toekomst van 
de vaderlandse gemeenschap blij
vend zullen tekenen. 

Of dat nog geen beslissingen 
heeft getroffen voor tal van proble
men die voor de Vlaamse mens 
doorwegende gevolgen kunnen 
hebben. Moge dan de Pinkstergeest 
de beslissingnemende mannen bij
zonder verlichten, zodat zij « Vlaan
deren eerst » als determinerende 
leiddraad van hun politieke daden 
nemen. 

Men zal zien wat de heren zullen 
doen Ze vloeien over van goede inten
ties, ftiaar schieten altijd te kort, wan
neer het op daden aankomt. Zij zullen 
er wel zorg voor dragen hun kleren 
niet te scheuren, maar dat de Vlaamse 
mens er de zijne wel bij scheurt, laat 
ze koud. 

In de eerstkomende maanden zal het 
Vlaamse kind in het bijzonder, het kind 
van de rekening worden. Te Brussel in 
elk gevaL 

Het is nog niet zeker of 4 juli 1971 
niet volop in de moerlemeie van het 
politieke kruisvutir zal rollen. De be
slissende datum van de nederlaag of 
van de overwinning zal in 1971 niet ver 
van de datum der jaarlijkse bedevaart 
naar de IJzer liggen. 

Alle bewegingsstrategie ten spijt, heb
ben de doorslaggevende politieke par
tijen zich al op hun stellingen vastge
beten. Wat de drieste Brusselaars in het 
schild voeren weet eenieder. Het springt 
m het oog, en ze steken het overigens 
niet onder stoelen of banken, ze worden 
met de dag grijpzuchtiger en imperia-
listischer. 

Wat de radikale Vlamingen willen, 
en waarvoor ze alles sinds jaren na de 
oorlog hebben veil gehad, dat weet ook 

elk politiek geïnteresseerd man. En het 
is evenmin ontsnapt aan de heren van 
de drie partijen in de Wetstraat. 

hoeicjes afronden 

De wijziging van de grondwet was 
voor de Vlamingen een pijnlijke erva
ring. Thans zijn de Eyskensboys de 
hoekjes aan het afgronden om het in
slikken te vergemakkelijken. Zó kan 
men, in twee zinnen, de grote kentrek-
ken van de politieke aktiviteit sinds de 
IJzerbedevaart van 1970 samenvatten. 
In elk geval was het geen zegebulletin 
om mee te zwaaien. Wat Rik Borginon 
op de weide te Kaaskerke in 1970 voor
speld en gevreesd had, werd nog eens 
bevestigd. 

tragiek hier en elders 

De geest van de vierenveertig IJzer-
debevaarten, van 1919 tot 1971, is dezelf
de gebleven : de Vlaamse doden van 
1914-1918 gedenken, de onmenselijke el
lende en de onmenselijke verworpen
heid van de vele Vlaamse soldaten in 
de herinnering van de jonge generaties 
een ogenblik wakker maken. Die weten 
het alleen maar van horen zeggen, en 
luisteren verstrooid naar de ongeloof
lijke verhalen. Zij kontesteren hier voor 
een vaag gebeuren m Vietnam. 

Wat zich ginder afspeelt, heeft zich 
hier al vijfenvijftig jaar voordien afge
speeld. Tragiek van het landvreemde 
heden, tegenover de tragiek van het 
landeigen verleden. Die tegenstelling 
in de tijd is ook tragisch, en valt ten 
nadele van eigen land- en taaigenoten 
uit. Maar de bloedverwantschap lokt 
telkenj are naar Diksmuide-Kaaskerke, 
om te gehoorzamen aan een innerlijke 
drang die gestalte krijgt in de politieke 
aktualiteit. Om ten aanzien van het nog 
altijd unitaire vaderland te herhalen 
en te beklemtonenn dat het zo niet zal 
voortgaan, en dat het naar zijn einde 
spoedt. 

onafwendbare opgang 

Laat ze te Brussel hun struisvogelpo
litiek voeren, laat ze met een beklemd 
gemoed vaststellen, hoe de barometer 
de spanningen optekent, laat ze voort
doen en ontsnappingspogingen wagen 
zoals ratten, die in een slaper zitten, de 
gedachten gaan hun gang. Nog een beet
je afdammen en vertragen kunnen ze, 
maar de Vlaamse duivel zal hen te slim 
af zijn, en zij zullen er ten slotte niets 
meer tegen vermogen. 

Vlaanderen, eisende partij 

Wij moeten de Brusselse woelgeesten 
kwijtspelen. Het kan alleen door onze 
eigen metoden te radikalizeren. Alle ge
legenheden werden te baat genomen, in 
de pers en in de vergaderingen, op tien
tallen samenkomsten en gesprekken, om 
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het uit te schreeuwen dat Vlaanderen 
in België de eisende partij is en blijft. 

De Vlaamse centen vloeien weg naar. 
het bodemloze vat dat Wallonië heet, 
naar Brussel dat ons met zijn spot blijft 
tergen. 

De Njitionale Bank geeft in 1971 een 
bankbiljet uit met op de franstalige 
voorzijde de beeltenis van een Vlaams 
geleerde uit de tijd dat Brussel neder-
landstalig was en die nu André Vésale 
heet, en met op de nederlandstalige 
achterzijde een taalfout, als om met ons 
de zot te houden. Een symbolisch ge
baar van de manier waarop Brussel 
Vlaanderen behandelt. Een geestelijke 
diefstal, onderstreept met een kleine
ring van het volksnationale. 

Jules Destrée beschuldige er in 1912 
de Vlamingen van dat ze aan de Walen 
Roger de la Pasture ontstolen hebben 
door er Rogier vander Weyden van te 
maken. Wij beschuldige de Walen en 
de Brusselaars ervan, dat zij ons in 1971 
Andries van Wesele ontstelen. 

bestendige diefstal 

De bestendige diefstal die ten koste 
van Vlaanderen gepleegd wordt, heet 
men thans onder meer de pariteit; even
veel franstaligen als nederlandstaligen 
in de raad van ministers, en in al de 
rest. Die rest is genoeg om tien kolom
men van « Wij » te vullen. 

Voor wanneer de evenredigheid in de 
geld- en de kultuxu-besteding tussen de 
de volksgebieden in ons land ? 

Zolang zal en moet de jaarlijkse IJzer
bedevaart met haar volle machtsont-
plooiing standhouden totdat in België 
de Vlaming volkomen aan zijn trekken 
komt. De machthebbers zullen uit het 
volk te Diksmuide kunnen vernemen 
hoe wij het met hen voorhebben. Zij
zelf blijven best weg van de ereplaat
sen, zoniet zal de menigte hen weg
schoppen. Ze zullen echo's genoeg opvan
gen van de wijze waarop men in goe
den Vlaamse huize over hun manier 
van regeren oordeelt. 

Daarom ook zullen de Volksunisten 
als één man naar de IJzer blijven ko
men. Zij zullen de massa die geen par
tijpolitiek naambordje draagt doen aan-
2rwellen tot de honderdduizend wellicht. 
Zij die er het woord voeren, zullen de 
stem van het Vlaams geweten laten 
klinken, en de oren van de Wetstrate-
naars doen tuiten van dat éne woord : 
wat gij te Brussel verricht, is politieke 
schoenïapperij, we zullen het weldra 
helemaal overdoen. 

naar de overwinning 

In 1972 zal er een nieuw parlement 
verkozen worden. De volgende IJzerbe
devaart zal daar echo's van brengen. 
Uit die Wetgevende verkiezingen zal de 

Volksunie versterkt en verbeterd te 
voorschijn treden, maar te Brussel zal • 
men ons opnieuw met het federaüsme 
proberen in de kou te laten staan. 

zolang gaat de kruik te water 
tot ze breekt 

Op de IJzerbedevaart krijgt de kruik 
een ferme deuk, en des anderendaags 
een barst bij, als men de cijfers van 
de aanwezigen zal nagaan. Het zal niet 
minder zijn dan de voorgaande jaren. 
En daarom mobiliseert de Volksunie 
haar leden. 

Het jaarkongres van de Volksunie op 
de eerste zondag van juni was een 
krachtmeting ; veertien dagen tevoren 
was het Vlaams-nationaal Zangfeest er 
een andere geweest ; 4 juli 1971 zal de 
klap op de vuxurpijl brengen, de laatste 
IJzerbedevaart vóór het verkiezings-
sukses der Volksunie van 1972. 

De IJzerbedevaart is hét grote feit 
uit de Vlaamse traditie, zij is een hoog
tepunt van het Vlaamsbewuste leven. 
De spanning en de herrie die er vroe
ger bij hoorden, zijn verdwenen. Maar 
de traditie heeft de Vlaamse gebaldheid 
doen toenemen. Zo hoort het, en zo 
moet het blijven. De Volksunie wil het 
zo. 

Het sukses van de IJzerbedevaart is 
telkens een sukses voor de gedachte die 
de Volksunie bezielt. Een rode leeuw 
loopt er wellicht ook tussen, en een 
blauwe leeuw ook. Er zullen veel CVP-
ers aanwezig zijn. Het bloed krijpt waar 
het niet gaan kan. 

Allen die komen omdat de aarde van 
Klaas op hun hart klopt, zijn er op hun 
plaats De Volksunie eist het monopolie 
van de vlaamsgezmdheid niet op, maar 
zij eist dat allen die Vlaanderen m hun 
schild schrijven, « Vlaanderen eerst » 
als politiek doelwit vooropstellen 

Daarvoor te Diksmuide op 4 juli 1971 
komen getuigen, is de reden van onze 
aanwezigheid op de IJzerbedevaart. In 
1971 meer dan ooit, want meer dan ooit 
is het noodzakelijli. 

vlaamse eenheid 

Brussel blijft ons naar het leven staan. 
Kijk maar naar de stembusakkoorden 
die er de Vlamingen willen buiten-
gooien Wanneer komt er een stembus
akkoord tussen de Vlamingen uit alle 
partijen die de Walen en de Brusselaars 
er willen uitgooien om ons baas te 
maken in eigen huis ' Dat moet het 
wachtwoord zi]n van alle Vlamingen. 
Van de Volksunisten op de eerste plaats. 

Onder regen of onder zonneschijn. In 
de modder of op het zachte gras : de 
plaats van de bewuste Vlaming is te 
Diksmuide-Kaaskerke op 4 juli 1971. ter 
gelegenheid van de 44e IJzerbedevaart. 

I. elaut, 
senator vu. 
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Nu China de zoveelste vri jwil l ige afzondering verlaat voor een begin van openstelling, bereiken het 
Westen meer berichten en foto's dan vroeger over handel en wandel in Mao's rijk. Top secret bli jft 
natuurlijk de bewapening. Hier een gezicht op de Yenanheuvels, die door talloze landbouwarbeiders 
van braakliggende grond tot landbouwgrond worden omgebouwd. Op het voorplan de terrasachtig 
aangelegde akkers, verder op de ronde heuvels, die nog aan de beurt moeten komen. 

in het spoor van ulbricht 

(Argos) Een week geleden eindigde het achtste 
kongres van de SED. Daar in Oost-Berlijn werd 
a.h.w. de koers uitgestippeld die de DDR in nabije 
en meer verwijderde toekomst zal volgen. Met 
Erich Honecker als eerste partijsekretaris waren 
geen geruchtmakende koersschommelingen te ver
wachten. Die Oostduitse kommunisten drukten dus 
maar het vertrouwde spoor van hun ajgetreden 
Walter Ulbricht : de DDR wordt, hechter nog dan 
vroeger, in het oostelijk blok geïntegreerd, de bui
tenlandse politiek blijft (uiteraard !) ongewijzigd, 
Honecker en Cs zullen scherp toezicht houden op 
de ideologie en de ekonomie zal met meer nadruk 
afstemmen op de onmiddellijke behoeften van de 
bevolking. Een en ander heeft Willi Stoph verklaard 
in zijn toelichting op het nieuw Vijfjarenplan (1971-
1975) : er zal gebouwd worden aan liefst een half 
miljoen nieuwe woningen, lonen en sociale uitke
ringen zullen stijgen (terwijl de prijzen maar moe
ten stagneren !) en de Oostduitsers zullen nauwer 
gaan samenwerken met hun partners uit het COME
CON, de GM van het oostelijk blok. 

geen personencultus ? 

Het kongres was biezonder belangrijk voor eer
ste partijsekretaris Honecker. Onbewogen als steeds 
stond hij vier dagen lang in de schaduw van Brezj-
nev, zijn machtige beschermer die nors maar ge-
koncentreerd de urenlange toespraken over zich 
liet heenrollen. Nadat duidelijk was geworden dat 
Walter Ulbricht, het weer eens zieke staatshoofd, 
niet zou opdagen fungeerde Honecker daar als soe
vereine meester. In een opgewekte bui liet hij zelfs 
de grote afwezige toejuichen. Dan sprak hij niet 
zonder wijding over het koUektief leiderschap : 
weg met het subjektivisme, leve de kritiek en de 
autokritiek, men mag niet altijd gelijk willen heb
ben. Neen, op personencultus heeft Honecker het 
beslist niet begrepen. Jammer maar dat tegelijk een 
ietwat onbehaaglijk vermoeden rees dat voorganger 
Ulbricht zich niet altijd strikt aan die voorschrif
ten had gehouden. 

Verder liet de eerste partijsekretaris geen twijfel 
bestaan aan zijn vastberadenheid de strijd aan te 
binden met deviationisten van diverse pluimage. 
Naar zijn gevoel behoren ook de rechtse sociaal-
demokraten uit de BRD tot dit verwerpelijke soort. 

Uit het Westen kan volgens Honecker nu eens 
niets goeds te voorschijn komen... Dus toch « Ab-
grenzung » of radikale scheiding van de twee Duits
landen. Echter niet naar het brutale, agressieve 
patroon van Ulbricht. Honecker wil zelfs erkennen 
dat West-Berlijn wel een heel speciaal geval is. On
gelijk zijn voorganger omschrijft hij de DDR niet 
langer als een « autonome politieke entiteit » met 

strukturen die vreemd zijn aan de socialistische 
DDR, maar je kunt er donder op zeggen dat het 
nooit « speciaal relationship » wordt zoals naïeve 
bondsrepublikeinse politici desondanks nog altijd 
verwachten. In het voordeel van Honecker pleit dat 
hij de onmisbare tastbare succesben vooreerst op 
het ekonomisch en binnenlands vlak gaat zoeken. 
Maar een sterk uitgebouwde partij organisatie en 
retorische beloften, noch de onvoorwaardelijke 
steun van de SU zullen volstaan om zijn rol van 
eerste partijsekretaris duurzaam te maken. Er is 
geen voelbare affiniteit tussen die man en zijn aan
hang. Hij zal altijd een eenzame blijven. 

diplomatieke brezjnev 

De rede van Brezjnev was uitgesproken diploma
tisch. Het was de eerste keer dat Brezjnev in Oost-
Duitsland het woord voerde na het aftreden van 
Ulbricht. Tegelijk was het een unieke gelegenheid 
om zijn optiek op het altijd aktuele Duitse vraag
stuk kenbaar te maken. En dan nog op het ogenblik 
van het grote Sovjetoffensief voor ontwapening en 
vermindering van troepen ! Nooit tevoren heeft de 
sekretarifc > eneraal van de Russische KP zich zo 
vrij over het knelprobleem uitgesproken. Men zou 
geneigd zijn te denken dat het verdwijnen van 
Ulbricht hier gunstig heeft ingewerkt. Kennelijk 
maakte de partij chef dan ook omzichtig van Ul-
brichts aftreden gebruik om de besprekingen over 
Berlijn op nieuwe, konkrete realisaties af te sturen. 
Om nog andere redenen mag de toespraak van 
Brezjnev diplomatisch heten : het Russisch-Duits 
verdrag van 12 aug. jl. omschreef hij nl. als een 
akkoord waarbij zowel de BRD als de SU haar voor
deel doet. Brezjnev heeft evenmin doorgehamerd op 
de « Abgrenzung », ofschoon Moskou om voor de 
hand liggende redenen, die politiek niet ongenegen 
is. Dit gebaar zal te Bonn voorzeker gewaardeerd 
worden. Met het oog op een oplossing voor Berlijn 
(die Brezjnev oprecht nastreeft) zal immers enorm 
veel afhangen van Bonn en van de VSA .. waar 
Willi Brandt dezer dagen op bezoek is geweest. 

Wie zich zoals de Sovjetleider sterk maakt het 
knelpunt Berlijn uit de weg te ruimen, met de VSA 
en desnoods met de Navo over wederzijdse troepen
vermindering te praten, moet nodig de BRD ont
zien. Wat dit betreft is Brezjnev een beter psicho-
loog gebleken dan Honecker. Hij is ook niet zo 
nauw betrokken bij de direkte implicaties van een 
gebeurlijke toenadering. Honecker eri Cs, die van
daag nog erg op isolering uit zijn, zullen het eerst 
de gevolgen dragen van verbeterde humane (en an
dere) betrekkingen tussen Oost- en West-Berliin 
Moskou ligt nog altijd een boogscheut verder... 

• Volgens de « Sunday Times » (Londen) 
duurt de zuivering in Oost-Pakistan voort: 
op last van het Westpakistaans militair 
gezag worden massale ondervragingen in
gericht en verliezen de voorstanders van 
de onafhankelijkheid ofwel hun baan of 
worden ze gewoon neergeschoten. Het blad 
dat op zeer ernstige bronnen beweert te 
steunen, maakt gewag van de terechtstel
ling van tientallen en tientallen rechters, 
ambtenaren, enz. Wie bekend staat als 
sympatisant van de Awami-liga (meerder
heidspartij van Moedjiboer Rachman) 
heeft de keuze tussen de vlucht, de « ver
dwijning » of de dood. Na een eerste schat
ting zou de Oostpakistaanse opstand reeds 
1 miljoen doden geëist hebben (tijdens de 
krijgsverrichtingen, of als gevolg van hon
ger en cholera). 
• Federaal rechter Gurfein te New York 
heft het door een collega aan de New York 
Times opgelegd publicatieverbod van een 
« geheim » rapport over de Vietnam-oorlog 
op. In dit rapport komen de vier presiden
ten Truman, Eisenhower, Kennedy en 
Johnson (behalve Eisenhower allen demo
craten) in opspraak. Beroep van de rege
ring vertraagde de verdere publicatie van 
de documenten. 
• De vijfdaagse conferentie der Afrikaan
se ministers van Buitenlandse Zaken wijst 
met 27 stemmen tegen 4 bij 2 onthoudingen 
de door de Zuidafrikaanse regering aange
boden dialoog af. Er kan van dialoog slechts 
sprake zijn bij afschaffing van de apart
heid, instelling van een meerderheidsrege
ring en dialoog tussen regering en gans de 
bevolking. 

deze week 

in de wereld 
• Jean-Paul Sartre op grond van dag- en 
weekbladartikels (ruim een jaar geleden 
verschenen...) door twee rechters in staat 
van beschuldiging gesteld wegens laster 
tegen de overheid (maximum straf 1 jaar 
gevangenis en 2,7 miljoen bfr. boete). De 
schrijver wil de Franse politie voor een 
« geheime volksrechtbank » dagen, waar
van de deelneming eveneens met gevange
nis (van 2 tot 5 jaar) kan bestraft worden. 
• De Roemeense president en partijleider 
Ceaucescu beëindigt zijn wekenlange Chi-
na-reis met een « uitstap » naar Noord-
Vietnam en een « passage » in Buiten-Mon-
golië (trouw vazal van Moskou). Intussen 
wordt te Boekarest een handelsverdrag 
met het « fascistische » Griekenland voor
bereid. 
• Deense joernalistenbond daagt Deens 
minister van Buitenlandse Zaken Hartling 
voor de rechtbank wegens belediging (kri
tiek op radio en tv). De minister weigert 
zijn verklaringen in te trekken en riskeert 
gevangenisstraf in geval van veroordeling. 
• Volgens een Brits rapport schakelt de 
Russische legerleiding onder invloed van 
het Amerikaanse voorbeeld over naar het 
gebruik van computers. 
• Britse troepen kunnen te Belfast (pro
testantse ) Oranje-betogers beletten kato-
lieke wijk binnen te dringen. 
• Israël heeft af te rekenen met groeiende 
sociale onrust en moet maatregelen treffen 
tegen verscheidene stakingsbewegingen. 
• De door president Boemedienne in 1965 
afgezette Algerijnse president Ben Bella 
in zijn gedwongen en bewaakte verblijf
plaats gehuwd met de 28-jarige joernaliste 
Sellami, destijds zeer aktief in het Alge
rijns Bevrijdingsfront. 
• Beslissende onderhandelingen tussen de 
EEG en Groot-Brittanië over de voorwaar
den tot toetreding van Engeland tot de 
Europese Gemeenschap te Luxemburg be
gonnen. Het gaat vooral om afspraken in 
verband met de Britse financiële bijdrage, 
de boter- en kaasinvoer uit Nieuw-Zeeland 
en het visserijbeleid. 
• 80.000 personen wonen openluchtmeeting 
bij te Rome van de « Italiaanse Sociale Be
weging » of neo-fascistische beweging, die 
daarmee haar opmerkelijke vooruitgang bij 
de jongste gewestelijke verkiezingen viert. 
• De Sovjet-Unie stelt Groot-Brittanië of
ficieel voor een ontwapeningskonferentie 
te houden van de vijf grote mogendheden. 
• Anatol Fedossejev, vooraanstaand Sov-
jet-deskundige in de ruimtevaart vraagt 
en verkrijgt politiek asiel in Engeland. 
• Professor Steenkamp, Nederlands rege
ringsinformateur slaagt erin op basis van 
een ontwerpprogramma het akkoord te 
bereiken van de partijen van de aftredende 
regering (KVP, ARP, VVD en CHU) en 
van de DS '70 (Drees jr.) voor de vorming 
van een nieuwe regering. 
• Tweede zuiveringsgolf in Egypte. De 
bezittingen van verscheidene aangehouden 
vooraanstaanden worden in beslag geno
men. 
• Ex-president Johnson van de USA wordt 
ervan beschuldigd, destijds sommige le
gerdiensten met het bespieden van burgers 
belast te hebben. De ex-president betreurt 
in een verklaring, destijds de censuur niet 
te hebben ingesteld. 
• Internationaal Hof te Den Haag beveelt 
terugtrekking van Zuid-Afrika uit Nami
bië (Zuid-West-Afrika). Zuid-Afrika ne
geert dit vonnis. 
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Kteuwe partij ? 

Sinds bijna een jaar worden in de Bondsrepu-
l)lieb: pogingen gedaan, om een neo-liberale part i j 
i e stichten, samen te stellen uit leden, die het met 
fle bestaande liberale parti j (FDP of Freie Demo-
fcratische Partei) niet langer eens zijn. De parti j 
Bou de naam « Deutsche Union » dragen en zowat 
^ c h t s van de CDU (kristen-demokraten) staan. 
P e promotoren hopen vooral op de steun van 
Bondsdaglid Zoglmann (aan wie destijds Adenauer 
een ministerportefeuille aanbood). 

Een der kernvragen is of de CDU de eventuele 
n ieuwe parti j als een bondgenote of als een con
current ie zou beschouwen. De CDU poogt momen
teel alle ontevreden FDP-ers aan te t rekken ten 
einde bij de komende verkiezingen de F D P zodanig 
t e verzwakken dat deze geen meerderheid in de 
Bondsdag met de partij van kanselier Brandt kan 
vormen. De vraag is derhalve of dat het best kan 
gebeuren door de afgescheurde liberalen zonder 
meer op te slorpen ofwel de pogingen om een neo
liberale parti j onrechtstreeks te steunen. Een niet 
onbelanrgijk taktisch probleem voor de CDU-lei-
ders, die overigens zelf dokteren aan het vraag
stuk, wie de partij zal leiden in de stormloop tegen 
he t kabinet Brandt-Scheel. 

koninklijke cijfers 

De Britse koningin heeft onlangs officieel een 
aanpassing van haar lijst aangevraagd, een uniek 
fcit, maar het schijnt in de recente geschiedenis 
van het « United Kingdom ». Onvermijdelijk gaat 
men na zulk een verzoek nagaan welke de verhou
ding is tussen haar persoonlijk fortuin en haar 
« wedde » (die inderdaad slechts zelden wordt aan
gepast), 

Hier dan enkele cijfers : het persoonlijk fortuin 
van H.M. wordt geschat op 12 miljard fr. Alleen 
Hit het hertogdom Lancaster betrekt de vorstin 
Jaarlijks een onbelastbaar inkomen van 36 miljoen 
Ér. Ondanks dit persoonlijk bezit en inkomen kostte 
bvb. het onderhoud van de koninklijke kastelen, 
mitsgaders de koninklijke trein, drie vliegtuigen, 
twee helicopters, het yacht « Brit tania » enz. vorig 
l aa r 350 miljoen fr. aan de Britse schatkist. 

Aan telefoonkosten voor Buckingham alleen 
werd door de schatkist eventjes 5 miljoen betaald. 

Niet te verwonderen dat zelfs tradit iegetrouwe 
en kroon-aanbiddende Brit ten even knipperen met 
de ogen wanneer ze zulke cijfers te zien krijgen. 

blanke alliantie 

In Afrika is u i teraard na de afwijzing van het 
kolonialisme en van de apartheidspolitiek een na
tuur l i jk bondgenootschap ontstaan tussen de repu
bliek van Zuid-Afrika, Rhodesië en de Portugezen 
tn Angola en in Mozambique. 

De blanke alliantie in Afrika kwam voor het 
eerst tot uiting toen Rhodesië zich van de Britse 
kroon losscheurde en zijn onafhankelijkheid uit
riep. Zuid-Afrika en Portugal s taken toen Rhodesië 
een helpende hand toe, vooral nadat Salisbury 
.(Rhodesië's hoofdstad) gekonfronteerd werd met 
een door de UNO afgekondigde boycot. Van deze 
boycot kwam echter zo weinig in huis dat de Wes
terse landen weldra hun handel met Rhodesië rus
t ig konden voortzetten en zelfs uitbreiden. Men 
wijzigde alleen de toeleveringsweg : de goederen 
werden in Zuid-Afrika en Angola ontscheept, en 
dan in transito-verkeer naar Rhodesië vervoerd. 
Door een blokkade van de oliehaven Beira in Mo
zambique dreigde de oliebevoorrading van Rhode
sië in het gedrang te komen. De Britse firma Lon-
rho, eigenares van de oliepijplijn, verplaatste daar
op doodgewoon de trafiek naar Laurenso-Marques, 
waar geen kontrole werd uitgeoefend. De olievond
sten in de Portugese enclave worden koortsachtig 
tot ekonomisch rendabele boorputten uitgebouwd, 
me t behulp van Zuidafrikaanse technici en dito ka
pitalen, ten einde de drie landen-leden van de 
« blanke alliantie » zo onkwetsbaar mogelijk te 
maken tegen eventuele doch weinig waarschijnlijke 
internationale olie-boycot. 

Volgens een recent UNO-verslag zijn de voor
naamste afnemers van Rhodesische goederen Zuid-
Afrika, West-Duitsland en Portugal vooraan in de 
r i j van een hele reeks Westerse landen, waarin ook 
België een vooraanstaande plaats inneemt ondanks 
een pleöhtige veroordeling van de Rhodesische 
apartheidswetten. Ten slotte is België een zeer be
langri jk leverancier aan Rhodesië, o.a. vermoedelijk 
van wapens. 

(Argos). New Hampshire is een kleine pittoreske staat in de haast on-
metelijike VSA. Met zijn hergen en meren, zijn vijvers en lange oceaan-
kust ligt het staatje daar periferisch op toeristen te wachten. Zijn White 
Mountains en Hampton Beach, een selekte badplaats, worden dan ook 
druk door Amerika's happy few bezocht. Voor de rest is het een lapje 
grond dat God vergat. Maar eens om de vier jaar, telkens met de presi
dentsverkiezingen, staat New Hampshire centraal in de Amerikaanse be
langstelling : dan worden de kandidaten voor het presidentschap genomi
neerd. Van daar uit nemen republikeinen en demokraten hun onverbid
delijke start. Als dit gebeurt is vervalt New Hampshire weer in de ver
getelheid... en de vakantiegenoegens van gesatureerd Amerika : not worth 
nientioning... tenzij de omstandigheid dat het verkiezingsjaar 1972, dat 
zich al in 1971 duidelijk aftekent, anders belooft te worden dan andere 
verkiezingsjaren. Een voorsmaakje van wat nog op de wachtlijst van 
verrassingen staat kwam al opzetten toen de NYT, de Washington Post 
en de Chicago Sun recentelijk een reeks onthullingen publiceerden over 
de, officieel nooit verklaarde, oorlog in Vietnam. Erger werd het nog toen 
minister van Justitie Mitchell de affaire ging dramatiseren door nog vóór 

^de publicatie een rechterlijk verbod van de onthullingen te eisen. Hierdoor 
werden immers, op een boogscheut van de presidentsverkiezingen, uiterst 
delikate punten als Nationale Veiligheid en Persvrijheid erg gesensibili
seerd. Maar ergst van al is wel het klimaat van verwarring dat de immi
nente verkiezingscampagne voorafgaat. 
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Hubert Humphrey 

JL 

amerika's electorale startlijn 

Die verwarr ing is voorheen 
nooit zo groot geweest : op het 
ogenblik dat John Lindsay, demo-
kratisch burgemeester van New 
York, zijn onbeslistheid ruchtbaar 
maakt (« Ik weet nog niet in welk 
kamp ik komend jaar zal staan !») 
komt een zekere Mc Gloskey, re
publikeins volksvertegenwoordi
ger uit Kalifornië, openlijk in ver
zet tegen Nixon en zijn eigen re
publikeinse part i j . Die McGloskey 
is zeer telegeniek. Amerikaanse 
damestijdschriften zijn van me
ning dat hij op het grijze scherm 
nog meer effekt sorteert dan gla-
mour-burgemeester Lindsay. Bo
vendien is hij voormalig officier 
van de US-marine, een soort le
gendarische held die in de buur t 
van Okinawa hele trossen Jappen 
om zeep bracht en zich onlangs 
tot het pacifisme bekeerde. Met 
zijn image van pacifistische held 
en zijn atletische verschijning 
heeft McGloskey bijna alles om 
tot de republikeinse (of... demo-
kratisch) prominentie door te 
dringen. J ammer genoeg lijken de 
grenzen van zijn intelligentie vrij 
beperkt zodat het Witte Huis van
uit superieure dédain op hem 
neerkijkt, in het gerusts te l ler^ 
besef dat één verdwaald republi
keins schaap de verkiezingsuitsla
gen niet rampzalig kan bruskeren. 
Inmiddels laat MsGloskey niets 
onverlet om in de kijker te ko
men. Ook hij zwaait vandaag met 
een « onthullend » dokument dat 
de vroegere regeringsadviseur 
Ellsberg (die door een voormalige 
verslaggever van de NYT werd 
aangewezen als de persoon die de 
krant informeerde) hem twee we
ken geleden zou toegespeeld heb
ben... 

Lindsay : met kop 
en schouders 

Met Lindsay liggen de zaken 
enigszins anders. Hij is enorm po
pulair en intelligent tegelijk. Zo
wat de enige demokratische kan
didaat van tweede kategorie die 
iets m zijn mars heeft. Het in-
tellektueel niveau van de demo
kratische nominandi die tot de 
tweede kategorie heten te beho
ren ligt inderdaad bedroevend 
laag. Men zou ze de mini-aspiran
ten voor de nominatie kunnen 
noemen : Bayh, Hughes, Jackson, 
Proxmire, Wilbur Mills zijn niet 
alleen in Europa onbekend, maar 
ook in de VSA vraagt men naar 
hun politieke en burgerlijke iden
titeit. Het lijkt dan ook volkomen 
normaal dat minister van Justi t ie 
Mitchell (die Nixon's kampagne 
moet leiden) steevast op zoek is 
naar een demokratische tegenstan
der van formaat. Zegt Mitchell : 
men heeft een man nodig om een 
man te verslaan. 

humprey zweeg 

Intussen wachten in de eerste 
kategorie twee mannen met ge
veinsde onverschilligheid « het 
uur van de waarheid » af. Hubert 
Humphrey, Nixon's mislukte te
genkandidaat 1968 wil mordicus 
als outsider fungeren. Blijkbaar 
is hem geen offer te zwaar wan
neer het er om gaat de parti j (met 
haar mini-aspiranten !) uit het 
spreekwoordelijk slop te helpen. 

Daarom moet hij alleen maar po
gen te verhinderen dat Edmund 
Sixtus Muskie zijn toegewijde 
partner van 1968 te veel... steun 
verwerft. . . Zo pas heeft sluwe 
Muskie zijn zestig lentes gevierd: 
menu bij kaarslicht in het eksklu-
sieve Sharehom hotel te Washing
ton. Daar liepen 200 gegadigden 
met uitpuilende checkboekjes 
rond, wachtend op het sein van 
Humphrey om hun portemonnee 
te trekken. Maar Humphrey deed 
niet eens een beroep op hun « pu
blicitaire » milddadigheid. Ander
half dollar miljard waren daar 
bijeen. Voor Humphrey ware het 
een koud kunstje geweest, bij 
kaarslicht en champagne, algauw 
een slordige twee miljoen dollar 
binnen te ruiven. Maar Hubert 
vert ikte het. Zijn poppeoogjes 
speelden met grillige cijfers. Nog 
altijd beter geen rooie dollar, zo 
dacht hij berustend, dan dat die 
godvergeten Muskie met twee 
miljoen « grant » aan de haal zou 
gaan. Sixtus Muskie heeft al de 
nefaste gevolgen van Humphrey 's 
« versagen » aan den lijve erva
ren. Wegens geldgebrek moest hij 
zijn lijfwacht en naaste medewer
kers tot de helft beperken. Toch 
zal Muskie's penarie een schrale 
troost wezen voor Humphrey: nie
mand gelooft nog in reële kansen 
van de voormalige vice-president. 
De op de draad versleten kandi
daat belichaamt precies het tegen
deel van de vernieuwing die mil
joenen Amerikanen bewust of on
bewust nastreven. 

links-radikaal 
mcgovern 

De tweede man uit de « big 
shot »-kategorie heet McGovern. 
Met hem treedt, voor het eerst in 
de politieke geschiedenis van de 
VSA, een man aan die links geen 
tegenstanders duldt. Vandaag kan 
die McGovern zich die forse ruk 
naar links veroorloven. Ook in de 
VSA is het links-radikalisme nu 
erg « in » : bij de intellektuelen, 
de links-katolieken, op de univer
sitaire kampussen. Uiteraard moet 
de demokratische partij , als tradi
tionele promotor van liberale ten
densen, de zwaarste schok van het 
linkse afglijden torsen. In Frank
rijk hebben die gauchisten al een 
eigen politieke groepering gesticht 
maar in de VSA heeft Nieuw 
Links zich nog niet aan eigen po
litieke verantwoordelijkheid ge
waagd. McGovern en Cs weten 
immers niet bij benadering hoe
veel Amerikanen achter hun gau-
chistische opties staan. Op die 
vraag zullen de verkiezingen van 
1971 uitsluitsel moeten geven. Een 
nieuwe faktor zal hier hard op 
doorwegen : in 1968 togen ca 73 
miljoen Amerikanen naar de 
stemhokjes maar nu de stemge
rechtigde leeftijd 18 i.p.v. 21 is 
zullen vermoedelijk meer dan 
honderd miljoen kiezers opdagen., 
Niemand weet of die jonge kiezers 
de politieke inzichten van Dad en 
Mum delen... ofwel achter de re
volutionaire tendensen staan. 

en wat zal teddy doen ? 

Ten slotte is daar nog Edward (« Teddy ») Kennedy : miljardair, socia
list in smoking, hippie in de dop De man van Chappaquiddick (daar reed 
hij met Mary Jo Kopechne het water in) herhaalt alsmaar : « Ik ben geen 
kandidaat voor 1972 ». Allicht heeft Teddy redenen te over om berustend 
aan de rand van de politieke race te gaan staan. JHeel de beproefde Ken-
nedy-aanhang (Schlesinger, Salmger, Galbraith, Mankiewicz (de bril jante 
theoretici) is zich immers achter McGovern gaan opstellen... En toch 
wordt maar lustig en lukraak over Teddy's intenties geraadseld. Als 
McGovern erin slaagt, een aanzienlijk deel van de ca 35 miljoen jongeren 
rond zich te scharen, dan zou Ted Kennedy, zo meende onlangs een redak-
teur van de New York Herald Tribune, te New Hamsphire wel eens in 
de plaats kunnen treden van McGovern. Diezelfde wishful thinkers gaan 
er nl. vanuit dat de jonge generatie gemakkelijker over de « tekortkomin
gen » van Kennedy's jongste telg zou heenstappen dan de traditionele, 
erg op deftigheid gestelde kiezerskorps.,. Blijkbaar zijn er Amerikanen 
genoeg die dit ietwat cinisch vooruitzicht niet uitsluiten. Misschien heeft 
N'ixon, de te overwinnen man, die gebeurhjkheid in zijn berekeningen 
betrokken. In de nu onthulde dokumenten van Mac Namara vindt hij 
allicht het opportune bewijs dat die Kennedy's niet altijd zo'n vredesge
zinde burgers waren. 
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van alle tijden 

Kijk al IS het huren en vogue volop 
in zwang, toch is een huurkontrakt van 
alle tijden Slaan wij er bievoorbeeld in 
het boek « Het dagelijks leven m het 
oude Rome » het hoofdstuk over de hui
zen en straten op na, dan lezen wij wat 
Jéróme Carcopino, de auteur, op pagina 
44 van het eerste deel van de Prisma-
uitgave m verband met de « taberna » 
schrijft • « Op het eerste gezicht was de 
taberna alleen maar het magazijn van 
een koopman, de werkplaats van een 
handwerksman, of de etalage en ver
koopruimte van een kleinhandelaar ; 
maar in een der hoeken bevond zich 
meestal een t rap vier of vijf stenen of 
bakstenen treden die leidde naar een 
houten ladder , via de ladder bereikte 
men dan een vliering die rechtstreeks 
haar licht kreeg door een enkel lang
werpig venster midden boven de deur 
en dit kamertje diende als woning voor 
de winkeliers, voor de zetbazen van de 
wmkel of voor de ambachtslieden van 
de werkplaats En of zij in de taberna 
nu als zelfstandigen of als ondergeschik
ten hun brood verdienden, zij hadden 
voor zich en hun gezin nooit de be
schikking over meer dan dit ene ver
trek waarin zij werken koken, eten en 
slapen moesten, even dicht op elkaar 
gepakt als de huurders van de boven
ste verdiepingen Misschien waren zij 
zelfs doorgaans nog slechter af Het 
schijnt ten minste dat zij meestentijds 
echt moeite hadden om de huursom bij 
elkaar te brengen 

Ten einde wanbetalers te pressen be
paalde de huiseigenaar er zich toe zo 
wordt ons verteld, de ladder die naar 
hun onderkomen leidde eenvoudig weg 
te nemen waardoor zij afgesneden wa
ren van hun bronnen van inkomsten en 
tot inschikkelijkheid gedwongen wer
den , de gebruikelijke ui tdrukk ng 
« Percludere mqui lmum » (een huurder 
afsluiten) kon in de rechtskundige ter
minologie dus synoniem worden met 
het dwingen van de huurder tot beta
ling doordat de handeling die er mee 
wordt aangeduid en die slechts uitge
voerd kon worden m de armelijke ta
berna, m het keizerlijke Rome vaak 
werd toegepast » Wat wij dus hier m 
dit soort huurkazernes aantreffen vin
den WIJ thans in een meer geperfekti-
oneerde vorm terug Dat de huisjes
melker van de tweede eeuw na Kristus 
niet zo veel van de huidige verschilde, 
leert ons een trieste en woedende tirade 
van Juvenalis « Welke inwoner van 
het koele Praeneste of van Volsini met 
zijn beboste hellingen is ooit bevreesd 
geweest dat zijn huis zou instorten '' . 
Maar wij hiei, wij wonen m een stad 
die grotendeels op wankele stutten is 
gebouwd en wanneer de huiseigenaar 
de scheur m een gebarsten muur weer 
heeft dichtgeflanst, nodigt hij de men
sen uit om m alle gemoedsrust maar 
weer te gaan slapen terwijl het huis op 
het instorten staat » Volgens Carcopino 
heeft de satiricus Juvenalis dan nog 
niet eens overdreven 
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Maar laten wii onszelf niet afleiden 
en keren wij dus terug naar het heden, 
waar in speciaal voor feestelijkheden en 
andere plechtigheden omzeggens alles 
huur-baax is. In elke min of meer grote 
s tad wordt je nu inderdaad rouw- en 
ceremoniekledmg, kleding voor toneel, 
Voor karnaval- of sinterklaastijd, als ie 
financieel maar sterk genoeg bent in 
huur- gegeven. 

Je strekt ergens op een banket je be
nen onder tafel. Geen mens die je sjieke 
smoking niet gezien heeft. De ogen zit
ten vast aan je stijlvolle zwarte jas, dito 
broek met zijden bies, het aangepaste 
vlinderstrikje en het witte, aparte smo-
kinghemd met stevige boord en dubbele 
manchetten. Voeg er gerust nog een leuk 
zit tend pochetje aan toe en laat ie 
zwarte of witte handschoenen aan je 
vingers steken. Je kost meteen zoveel 
meer, maar je bent ook zoveel meer 
waard. Of je wil een gouden bruiloft 
vieren, maar je woning is geen ont
vangstzaal en dus veel te klein : je 
hebt geen meters lange tafelloper en 
geen servies van 74 stuks. Geen zorgen-
t impels in je voorhoofd, geen nood 

halen, daags na de plechtigheid — en dit 
in de voormiddag — breng je deze huur-
kleding terug. Betalen moet je natuur
lijk altijd, maar dan toch slechts bij het 
afhalen van de kledmg : op het ogenblik 
dat je al dan niet de waarborgsom van 
300 fr. terugkrijgt en je al dan niet 
een vlek of scheur of andere beschadi
ging van een gedragen eksemplaar dient 
te vergoeden. Het kan ook wel gebeu
ren, dat je na een fuif zo'n groot gat m 
de dag slaapt, dat de huurkledmg een 
dag te laat wordt ingeleverd. Goed, 
maar hou er dan wel rekening mee dat 
je een supplement mag aangerekend 
worden van 50 percent van de huur
prijs. Voor elke volgende supplemen
taire dag wordt telkens 10 percent ge
vraagd. 

Laten we echter eens veronderstellen, 
dat je voor de duur van acht dagen naar 
het buitenland moet afreizen om er m 
de internationale jury te zetelen van 
het plaatselijk songfestival. Dat kan, 
maar echt niet zonder smoking. Ga dan 
naar de alles-voor-ceremonie-winkel en 
kom met de uitbater ervan tot een on
derling akkoord over de huurprijs. In 

paste stoelen, over het tafellinnen, de 
couverts en de glazen beschikken, dan 
wel hiervoor een beroep moeten doen op 
een privé-bedrijf, dat zelf al of niet over 
tafeldienaars beschikt. 

In elk geval kan je serviezen huren 
van 74 stuks, waarbij de kleinere onder
delen je 1,50 fr. het stuk kosten (voor 
extra dure glazen wordt ook een even
redige prijs gevraagd), indien je ze zelf 
gaat afhalen. In het tegenovergestelde 
geval wordt je 2 fr. het stuk aangere
kend. Grotere stukken als een sauskom, 
een soepkom, een vlees- of visschotel 
(grote en kleine) kosten je als huurder 
van 5 tot 40 fr. het stuk. Maak je iets 
stuk, dan dient dit vanzelfsprekend 
vergoed tegen de volledige aankoop
prijs. Men vergete ook niet, dat nog 7 
t.h. belasting op de totale huurprijs ten 
laste valt van de huurder. Nu, het dient 
anderzijds opgemerkt, dat je in een 
huis dat je genoemde at t r ibuten ver
huur t terecht kunt voor de meest mo
gelijke en minder onmogelijke tafelbe-
nodigheden. behalve kastrollen of braad
pannen. En uiteraard zijn ook de spij
zen niet te huur. 

want « De Verenigde Tafeldienaars » 
bezorgen je alle tafelbenodigheden, met 
inbegrip van kandelabers en kristallen 
vazen. Ceremoniemeesters rukken uit 
en laten de rode loper leggen, kelners 
komen je omzwermen met servet en 
dienblad, terwijl het huurhuis wordt op
gesierd met baldakijn en bloemen. Voor 
een feestelijke gelegenheid is immers 
alles te huur : van de wiegewacht die 
jè tijdelijk de kinderen uit handen 
neemt of de auto die je naar het feest 
r i jdt tot het orkest dat je in de onbe
zorgde s temming houdt. 

Het is na dit alles de lezer wellicht 
zo klaar als een klontje, dat je voor 
geld zowat de hele omgeving, een groot 
s tuk van de wereld die je omringt in je 
huis kan halen. Muurbekledingen, valse 
plafonds, podiums, tenten, vlaggen en 
vlaggenstokken, zelfs burelen, kortom 
bijna alles wat niet te heet of te zwaar 
is kan je in huur bekomen. Voor intie
me feestjes worden momenteel niet al
leen plankenvloeren besteld, maar ook 
harde unalit-platen die op een par ty de 
parketvloer bedekken. Aan onze kust 
worden tijdens het hoogseizoen zelfs 
bedden, matrassen en kinderwagens 
verhuurd. Maar hiermee is het bijna 
onbeperkte lijstje van mogelijke ver
hur ingen vanzelfsprekend nog lang niet 
af. Het laatste snufje dat ons dezer da
gen op het gebied van de verhur ingen 
wordt aangeboden, vinden wij in Neder
land waar nu een zgn. puzzelteek in het 
leven werd geroepen, dit naar de kon-
ceptie en in navolging van een biblio-
teek of diskoteek. In Rotterdam zouden 
reeds 22 dienstcentra voor het uitlenen 
van puzzels bestaan. Men kan er overi
gens ook de ene puzzel tegen de andere 
uitwisselen. 

c e r e m o n i e k l e d i n g 

In elke grote stad zijn er specialisten 
die je voor elke gelegenheid — zowel 
bij de diepste rouw als de meest intense 
vreugde — perfekt weten te kleden. 
Daags vóór de plechtigheid ga je bij hen 
de gereserveerde ceremoniekleding af-

de Vlaamse steden hebben de winkels 
voor ceremoniekleding het elk jaar zeer 
druk in juni, juli en augustus, wanneer 
de trouwlustigen telkens opnieuw het 
waagstuk van het leven riskeren, of 
van omstreeks oktober tot eind lanuari, 
dit is de tijd dat het balkleed ruist. 

Kom je er met de huur van deze 
mooie luxeart ikelen nu goedkoop af of 
kom er bedrogen aan uit ? Kijk, ik geef 
je enkele prijzen, de BTW-grap niet in
begrepen. Oordeel zelf maar eens. Voor 
dames is er de echte nerts-pels. Die be
talen ze 1250 fr. voor een cape, 1400 a 
1500 fr. voor een bolero, 800 a 900 fr. 
voor een stola. De namaak-pels in ny
lon kan je in huur krijgen van 250 fr. 
af. Voor de heren die een deel van het 
rouwgeld aan kleding willen uitgeven, 
bestaat de mogelijkheid een rouwko
stuum te huren tegen de prijs van 350 
fr. ; een rouwmantel kost hun 275 fr. 
Voor de blijde gebeurtenis is er de rok 
met wi t te vest en broek tegen 495 fr., 
verder het grijze jacquet waarvan de 
prijs (625 fr.) wel eens 200 fr. meer be
draagt dan deze van het zwarte, en tot 
slot de smoking, die blauw gekleurd 
soms 100 fr. meer kost dan de zwarte 
maar waarvan de prijs om en bij 450 
fr. schommelt. Er zijn dus — ook in de 
prijzen — een boel var ianten mogelijk. 

banketeren 

Mevrouw en meneer zijn eindelijk op 
hun paasbest opgesmukt geraakt. Hun 
gezicht vertoont de feestelijke snit, die 
je wel eens meer aantreft als een feest
maalt i jd op de agenda staat. J e huur t 
daarom een zaal voor banketten, voor 
huwelijksfeesten of iets in die aard. Op 
dit domein liggen de prijzen wel eens 
duizenden franken uit elkaar, naar ge
lang de houders van de zaal het huwe
lijksfeest al of niet organiseren door 
de feestdis zelf te bereiden of de tafel-
dranken aan te brengen en te serveren. 
Het is hierbij ook de vraag, of zij zelf 
over een geschikte tafel, over de ge-

Wat wel kan geleend worden tegen 
betaling is het orkest, dat de heer de 
gelegenheid biedt om een dame of juf
frouw tot de dans uit te nodigen, en de 
dolle mina een kans gunt om deze te 
weigeren. De som die je hiervoor uit
trekt, wordt een kwestie van vraag en 
aanbod en is aan heel wat artistieke en 
konjukturele schommelingen onderhe
vig. De leden van dit orkest kunnen na
tuurlijk zelf een smoking gehuurd heb
ben of hun instrumenten in leen gebrui
ken, maar daar heb jij niet mee te ma
ken en daar mag je dan ook niet aan 
denken. Het is eveneens hun zaak, of zij 
gelui dsversterkende apparaten, klank-
leen gevraagd hebben aan een volks-
kasten en lichtinstallatie een dag te 
diskoteek tegen de prijs van 800 fr., dan 
wel zich op eigen houtje weten te be
redderen. Kan je toevallig geen flink 
spelend orkest op de kop tikken, dan 
kan je nog altijd zelf naar zulke disko
teek of een andere gaan om er de 
meest aktuele singles en elpees te hu
ren tegen één tiende van de aankoop
prijs. Zo je later je zulke geleende plaat 
wenst aan te schaffen, dan kan dat mits 
de volksdiskoteek de prijs te betalen 
van de fonoplaat in de Belgische klein
handel, verminderd met de betaalde 
huurprijs. Maar het reglement schrijft 
wel voor, dat de diskoteekleden om lid 
te worden "n jaarlijkse bijdrage van 50 
fr. dienen te betalen. In zo'n reglement 
komt o.m. voor. dat alle niet op de 
s teekkaart vermelde beschadigingen ten 
laste vallen van het lid dat de plaat het 
laatst heeft ontleend. Bedrag van deze 
vergoeding ? 15 fr. per cm hoorbare 
kras. 

t o n e e l - a t t r i b u t e n 

Een bekend kostumier m Vlaanderen 
leeft met zijn gezin uitsluitend van de 
opbrengst van verhuizingen. Is overi
gens begrijpelijk als je weet, dat hij, be
halve ceremoniekleding, vooral kos
tuums en andere rekwisieten voor toneel 
aan schouwburgen en toneelgezelschap
pen levert. Dit toebehoren heeft de 

man in enorme kollekties voorradig, 
maar de rekwisieten worden ook door 
hem eigenhandig of dóór één van de 
naaisters op zijn atelier al of niet naar 
ontwerp vervaardigd. Daar het hoogte
punt van het toneelleven in Vlaanderen, 
nl. toen het beroep van kostumier in 
feite aan vier specialiteiten (de eigen
lijke kostumier, de zgn. perruquiet, de 
schoeisel-specialist en de wapen-speci-
alist) toebehoorde, reeds lang voorbij 
is, verenigt de hedendaagse kostumier 
deze vier beroepen in zich. Men vindt 
nog een tweetal zulke omnivalente per
sonen in Antwerpen, enkele in Brussel, 
ten slotte één in Tielt, Luik en Gent. 

Het gebeurt dat zo'n kostumier — 
bievoorbeeld voor een lichtstoet — het 
hoofd van Heer Halewyn (op een scho
tel, weet je wel) moet vervaardigen. 
Want alhoewel het aantal van de groots 
opgevatte openluchtspelen, praalstoeten, 
bloemenstoeten en in mindere mate 
karnavalstoeten afneemt, moet ook daar 
kliëntele gezocht worden. Toch blijft 
de grootste afnemer van gehuurde kos-
stuums en de erbij horende a t t r ibuten 
het liefhebberstoneel, dat in zijn opvoe
ringen een sterke kwalitatieve verbete
r ing heeft gekend de laatste jaren en 
dan ook kieskeuriger is geworden bij 
de keuze en de vervaardiging van kos
tuums bestemd voor het toneel. Tal van 
officieel en nationaal erkende gezel
schappen hebben er verder bijna een 
tradi t ie van gemaakt, het repertoire dat 
zij spelen uit te wisselen met buiten
landse maatschappijen. Dat brengt met 
zich, dat de sponsors en mecenassen ge
reder dan vroeger bereid zijn deze to
neelvoorstellingen te financieren. De e.-
sen die aan de kostumering gesteld wor
den verhogen in dezelfde mate. Zo ko
men telkens nieuwe opdrachten vrij 
voor de kostumier, die zijn hallucinant 
beroep kan blijven uitoefenen, ook al 
is over het algemeen de frekwentie van 
de toneelopvoeringen gedaald en rende
ren dus de investeringen eigenlijk min-
dej- dan vroeger. 

Hallucinant maar vermoeiend is, dat 
de kostumier meel- dan vele anderen 
voor de uitvoering van de opdrachten 
gebonden is aan een tijdslimiet, aange
zien een geplande voorstelling in een 
tea ter nooit mag opgeschort worden 
omdat. . . de kostuums niet klaar zouden 
gekomen zijn. Stabiele huurprijzen zijn 
in dit beroep moeilijk vast te leggen, 
aangezien de opdrachten te uiteenlo
pend zijn. Wel kan men tot ramingen 
van de prijzen per toneelvoorstelling en 
van de speciale prijzen voor een reeks 
van voorstellingen komen, aan de hand 
van ruwe schattingen. Voor de huur van 
een ongekompliceerd toneelkostuum 
wordt bievoorbeeld 250 fr. betaald voor 
één voorstelling. Prijzen van pruiken be
dragen 75 a 250 fr. (en soms méér) voor 
zo'n voorstelling. Maar dit is echt een 
richtprijs, die o.m. opwaartse .schomme
lingen kan ondergaan telkens dï) prijzen 
gevraagd in de stomerij de hoogte in
gaan. Het toneelgezelschap dat een to
neelstuk uit het moderne repertoire op 
de affiche plaatst, komt er gewoonlijk 
financieel niet zo duur af, aangezien de 
toneelkleding hierin dikwijls tot een 
minimum is beperkt. Wie echter een his
torisch stuk wil aanpakken, dient zijn 
budget aan te passen aan het aantal 
kronen, skepters, zwaarden of geweren, 
(echte of namaak) hellebaarden, gor
dels, harnassen en metalen of kartonnen 
helmen, dat de auteur van het toneel
stuk heeft voorgeschreven. 

fantazie 

Want de fantazie van een schrijver is 
onbeperkt. Maar toch is ze niet zo gek, 
of de kostumier doet haar, behoudens 
enkele zeldzame uitzonderingen, werke
lijkheid worden. Zijn eigen fantazie kan 
hij botvieren op het kreëren van karna-
valkleding, die in toenemende mate een 
afzetmarkt vindt. 

Maar niet alleen met karnaval neemt 
de huurkleding toe. In de sinterklaas-
dagen neemt het aantal imitaties van 
de heilige kindervriend ook enorm toe, 
want deze man moet niet alleen meer 
alomtegenwoordig zijn in de warenhui
zen en de scholen, maar hij wordt met 
aandrang geïnviteerd bij de kinderen 
van het personeel van de meest veelvul
dige bedrijven, in partikuliere wonin
gen en — als vrolijke klant die de hei
ligheid geweld aandoet — in cafe's. Daar 
het hoogtepunt van het toneelseizoen in 
genoemde perioden valt, kost het de 
Vlaamse kostumier heel wat kopzorgen 
om die tijd met sukses door te komen. 
Ja, het is vooral dank zij zo'n man dat 
thans ook bijna alles te huur is wan
neer men eens letterlijk of in overdrach
telijke zin de feestneus wil opzetten. Er
mee gepaard gaat het al of niet bin
nenshuis buiten zetten van de bloeme
tjes, maar diC worden voor zover wij 
weten niet verhuurd. Zelfs zo ze uit 
plastiek vervaardigd zijn. Waarmee wij 
meteen kommerciële zielen een tip heb-
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De Nederland vaart Oberwesel voorbij. 

vakantie op de rijn 
(mvl) De Rijn, reeds vaak het tema van 

meesterlijke verhalen uit het verre en nabije 
verleden — zowel historische, romantische als 
bloedige — blijft voor ons-met-de-vakantie-
voor-de-neus nog steeds een ideaal gegeven 
om na een jachtig v/erkjaar « de adem van 
de rust » terug te vinden. 

Voor onze lezers maakten we een deel van 
de reis Rotterdam-Bazel mee, een bij uitstek 
mooie vaarroute van ongeveer 800 km. Om 
deze reis op grote schaal en voor een breed 
publiek te laten genieten ontwierp men een 
ware vloot van schepen die namen dragen 
als : Europa, Helvetia, France, Britannia, Ne
derland en als jongste van de bent Deutsch-
land. 

Deze kruisvaart is een enig ding in het 
gamma van vakantiegenoegens dat Europa 
kent. Men hoeft niet tot de grote vakantie te 
wachten om ze te ondernemen en mensen 
met drie of vier dagen vrije tijd om het even 
wanneer tijdens het jaar kunnen er aan deel
nemen. Het ligt ook niet zo ver van bij ons 
af... Zowel in de herfst met zijn warme kleu
ren, in de winter met zijn romantiek, de lente 
met zijn prille charme of de zomermaanden 
juli en augustus met hun gezellige drukte zijn 
geschikt voor deze cruise door de slagader 
van Europa. 

Het schip Nederland voer onlangs een stel 
Vlaamse en Waalse joernalisten van Dussel-
dorf tot Mainz. Het witte vaartuig lag, badend 
in het licht, te wachten in de mierenhoopstad 
Dusseldorf. Deze 900-tonnemaat is met zijn 
meer dan honderd meter een imposant geval. 
Wij werden er vriendelijk ontvangen door de 
bootslui in deze voor ons onbekende wereld 
van knopen, kajuiten en zeemansgedoe. De 
kajuiten die onervaren vaarders steeds in de 
geest zweefden als ongezellige en vooral on-
geriefelijke hokken zijn als hotelkamertjes 
in het klein. Nog meer, waar hotelkamers 
vaak een triest uitzicht geven op stadsdaken 
heeft men hier een uitzicht op een merkwaar
dig stuk Rijnoever, om niet te spreken van 
de snelle Rijnaken die ahw voor de neus laag 
voorbij snellen. 

Flanerend door dit varend hotel merk je 
vlug de ru ne zaal waar je vooral bij minder 
goed weer een duidelijk zicht hebt op de Rijn 
en al haar aantrekkelijkheden. Vooral 
's avonds dansen de honderdduizend lichtjes 
van andere boten, van de schipperskwartie-
ren, van de hotels en noem maar op. Verder 
loop je even de bar binnen waar iedereen ie
dereen ontmoet en talen uit alle landen ge
sproken worden en de gezelligheid gastheer 

is. De eetzalen zijn ruime heldere vertrekken. 
Waar men zich het meest « bootsman » 

voelt is natuurlijk boven op het dek. Men 
kan er eens gedag gaan zeggen aan de kapi
tein en zijn staf en met wapperende haren, de 
reling stevig omklemd, tegen de hoge en 
ruwe wanden van de Rijn opkijken. Het dek 
bevat een klein en verwarmd zwembad, er 
worden dekspelen gehouden, men kan er lig
gen, goed uit de wind in transatlantiekers en 
talloze plaatjes schieten om de mooiste verge
zichten voor altijd te bewaren. 

Het moet toch wel eventjes onderstreept 
dat men zelden op zo'n korte tijd een enorm 
gamma van natuurschoon te zien krijgt want 
de 800 km die de Rijn lang is biedt werkelijk 
een afwisseling van hoog naar laag, van wild 
naar zachtglooiend, rustig en plat. 

's Nachts vaart het schip niet. Het legt aan 
in Rotterdam, of Dusseldorf, of Keulen, of 
Koblenz, of Mainz, of Straatsburg, of Bazel 
en zet dan zijn weg in omgekeerde volgorde 
verder. 

U moet het met ons eens zijn dat deze 
standplaatsen goed gekozen zijn, want tel
kens kan men er overgaan tot de meest di
verse vormen van ontspannings- en amuse-
mentsleven, maar daar zullen we het een an
dere keer over hebben. Zeer vroeg in de mor
gen zetten de « ondergrondse » motoren zich 
in werking, onervaren lui voelen dan wel 
even de siddering en het gestommel door de 
buik van het schip maar na enkele dagen be
hoort ook dit tot het rijk van de gewoonte. 
Zeer stipt gaat de boot van wal en zoals we 
reeds schreven ook zeer vroeg zodat zeer « la
te » knapen zich wel eens moeten reppen om 
de uitgeworpen ladder niet te missen... Wij 
verzekeren u dat een kruisvaart op de Rijn 
de « max » van rust en ontspanning is, men 
is er niet strikt verbonden aan uren, regle
menten en weet ik veel, de drukte van steden 
en vlieghavens is er niet. De rust die het wa
ter en het landschap brengen is deugddoend. 
En zelfs een cruise in het klein (drie, vier 
dagen) is reeds een stap naar een vakantie 
in de echte zin van het woord ... 

Het volledige trajekt van Holland naar 
Zwitserland met nog vele variaties inkluis 
kost 5.880 fr. Een week-eind 1440 fr. 

Burelen in Vlaanderen waar men inlichtin
gen krijgt over deze vaarten • 
9000 Gent, Nederkouter 59 : 
8500 Kortrijk, Lange Steenstraat 11 ; 
9060 Zelzate, Grote Markt 88 
1000 Brussel, Bergstraat 10, Galeries Anspach, 
Woluwe Shop. centre. 

Ds eetzaal van het vaartuig 

de 

hollanders 

weten 

het 

beter 

Weledele Heren, 

Bij deze voel ik mij gedwon
gen om te protesteren tegen de 
lasterlijke en hatelijke berich
ten inzake de dr. Bormshulde, 
gehouden op zondag 18 april en 
door U op zaterdag 17 april in 
de ruhnek « Hier en Nu » na 
de korte nieuwsberichten van 
7 u 30 uitgezonden. Hoe be
schamend voor een omroep die 
zich christelijk noemt zulke 
taal over een eerbare en on
kreukbare man de eter in te 
zenden. 

U noemde het Comité van de 
Gedachtenishulde meermalen 
neo-nazi en neo-jascist. Weet U 
niet dat deze benaming straf
baar is ? Indien de Brusselse 
korrespondent in het laatste 
uur zulk een haatdruipend pro
za zendt, vraag ik of bij de be
richtgeving geen enkele mede
werker is die inzake « Vlaamse 
striTd » deskundig is. 

Wij. die voor het behoud der 
Nederlandse taal en cultuur 
naar het Noorden zien en van 
U begrip verwachten, zijn 
weerom ontgoocheld U hebt 
het tijdschrift « Dietsland-Èu-
ropa » toc^i zeker ontvangen 
dat in het teken van de dr. 
Borm.shulde stond en zich mo
gen overtuigen van het boven
aards idealisme van deze on
kreukbare, door U... moorde
naar genoemd. 

Zou het niet tot eer strekken 
even een verontschuldiging 
voor deze misleiding aan te bie
den ? 

Met de meeste hoogachting, 

Hubertina Aretz, 

politiek g-evangene van Ravens-
briick en Neuenganime. 

Het antwoord liet niet lang op 
zich wachten : 

Geachte mejuffrouw Aretz, 

In antwoord op Uw brief van 
4 mei 11. delen wij u mee dat 
wij geen enkele reden zien om 
verontschuldigingen aan te bie
den naar aanleiding van onze 
radio-uitzending van zaterdag 
17 april 1971. 

Volgens onze inlichtingen is 
de heer dr. Borms tweemaal 
ter dood veroordeeld, in 1918 
en in 1945. en wel wegens zijn 
gedrag tijdens de twee wereld
oorlogen. Tijdens de tweede 
wereldoorlog kreeg dr. Borms 
een fors pensioen van de Duit
se bezetters wegen zijn veroor
deling na de eerste oorlog. In 
1946 is het doodvonnis voltrok
ken. 

Wij zijn derhalve niet zonder 
meer geneigd dr. Borms een 
« eerbare en onkreukbare » 

Zoals reeds velen weteö 
heeft de NCRV (Nederland, 
se Christelijke Radio Vere
niging) de dag vóór cte 
Borms-hulde omgeroepen 
dat er een nieuwe neo-nazl-
partij gesticht werd. JR 
Merksem zou hulde ge
bracht worden aan da 
grootste verrader die BeK-
gië ooit gekend heeft, enz, 
enz. in verband hiermede 
heeft Hubertina Aretz een 
protestschrijven gericht aan 
de NCRV. Hieronder volgt 
de tekst : 

m,an te noemen, zoals U doet. 
En het doet ons, Noord-Neder
landers, pijn dat er in Vlaan
deren nog steeds mensen zijn 
die nu landgenoten vereren die 
ruim een kivart eeuw geleden 
heulden met de fascistische be
zetters. Wij vinden het prachtig 
wanneer de Vlamingen naar 
het Noorden zien voor het be
houd van de Nederlandse taal 
en cultuur, maar wanneer zij 
daarbij fascistische neo-nazisH-
sche gevoelens koesteren, dan 
hopen wij dat zij tevergeefs 
naar het Noorden zien. 
Aan herleving van het nazisme 
hebben wij geen enkele behoef
te : en wanneer ergens, bijvoor
beeld in Vlaanderen, dit fascis
me de kop weer opsteekt, zul
len wij dit blijven signaleren. 

Het hoofd van de afdeling Actu
aliteiten 
voor deze 
drs. H. Glimmerveen 

Een oude dame van bijna 89 
jaar vindt de nodige energie 
om kordaat te protesteren te
gen dergelijke laster. Waarom 
werd de NCRV niet overstelpt 
met brieven van protesterende 
Vlamingen ? 

Wij zijn er allemaal veel te 
laks voor ! 

De redenering van de NCRV 
is zo simplistisch dat ons ver
stand erbij stil valt. Een staat 
veroordeelt een man tweemaal 
ter dood wegens politieke rede
nen. Besluit : die man is schul
dig, want de staat heeft gelijk ! 

Iedereen die een beetje her
senen heeft, weet dat de hele 
geschiedenis aan elkaar geregen 
is met voorbeelden van terecht
stelling en moord op mensen — 
door een of ander politiek sys
teem veroordeeld — die nadien 
onsterfelijke reuzefiguren blij
ken te zijn. 

Dat Nederland geen enkele 
poging doet om deze dingen 
objektief te onderzoeken be
grijpen wij niet. Dat dit broe-
derland zijn inlichtingen steeds 
zoekt in eenzijdige Belgische 
bronnen begrijpen wij nog min
der. 

Wij blijven erbij dat het be
werken en voorlichten van het 
buitenland in het algemeen en 
van Nederland in het bijzonder 
een dwingende noodzaak is ! 

hilda u. 

E 
D 

Samenleven is een feest 
als je in een omhelzing gevangen 
de tederheid van een warm hart ervaart. 
Dan zijn er geen grenzen meer, 
geen aarde en geen hemel. 

De klokken tikken niet meer. 
De tijd staat stil. 
De maan wordt zo heider ais de zon 
De vogels fluiten in de winter 
en er bloeien bloemen in je ogen. 

Alles wordt een feest. 

Er zit een ster in alle dingen 
en over alle wegen hoor je muziek 
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franse literatuur 

• Het seizoen in de Koninklij
ke Vlaamse Schouwburg te 
Brussel wordt op 5 juli a.s. af
gesloten. Het nieuwe seizoen 
begint op 11 september met 
« Mannenfabriek » van Gaston 
Gheunens, een werk dat be
kroond werd met de prijs van 
de stad Brussel 1971. 

Tot 4 juli heejt u nog gele
genheid om « Kom doe eens 
wat y>, blijspel van de Ameri
kaanse sukses-auteur Neil Si
mon (auteur van « Blootvoets 
in het park », « Plaza Suite » 
enz.). Speeldagen alle dagen, 
uitgenomen 's maandags. 

• Te Gent wordt in het Mu
seum voor Schone Kunsten, Ci
tadelpark, de tentoonstelling 
gehouden «Wit en Zwart 1971», 
georganiseerd in samenwerking 
met de Rotary Clubs van Brus
sel en Gent. Tot 15 juli. 

• De wedstrijd voor de twintig 
best verzorgde boeken 1971 ge
organiseerd door de Vereniging 
van Uitgevers van nederlands-
talige Boeken en het Belgisch 
Vitgeverssyndikaat, ging deze 
keer over 137 ingezonden titels, 
van 35 uitgevers, wat als vol
doende representatie mag be
schouwd worden voor de na
tionale produktie. In de catego
rie kunstboeken werden «Breu
ghel » van Bob Claessens en 
Jeanne Rousseau en « De Or
gelkunst in de Nederlanden » 
van Flor Peeters en meerdere 
auteurs bekroond, beide Merca-
tor-Uitgaven. nVrouwtje Fram
boos » ( Anglet-Branton ) en 
« Sprookje uit het Verre Oos
ten » (Standaard-Boekhandel) 
haalden het in de categorie 
jeugd- en kinderboeken. In de 
categorie « literatuur » haalde 
de Nederlandse Boekhandel de 
eerste prijs met « Het Land der 
dwazen » van Van Isacker, sa
men met « Op verhaal komen » 
van Jos Van de Schoor ; ook 
het « Verzameld Werk UI » 
van Shakespeare werd be
kroond. « Max Havelaar » van 
de Nederlandse Boekhandel, 
« Je komen halen » van A. De-
medts (Desclée) en het « Hei-
helboek » (Brito) werden in de 
tweede stemronde weerhouden. 

In de rubriek Wetenschap 
werd behalve een franstalig 
werk het « Groot Uitspraak
woordenboek van de Neder
landse Taal » (Nederlandse 
Boekhandel), « Het landbouw
voertuig in de etnografie van 
de Kempen » (Standaard Boek
handel), « Standaard Geschie
denis van de 20ste Eeuw » 
(idem), « Woordenboek van de 
klassieke oudheid » (idem) en 
« De kunst van deze tijd (Des
clée) bekroond. Bij de pockets 
werd geen enkel nederlandsta-
lig boek onderscheiden terwijl 
in de reeks godsdienstige uitga-
« God bestaat, ik hem Hem 
ontmoet » (Lanno) naast een 
franstalige uitgave, van Des
clée werd weerhouden. 

Maatgevend was de distinctie 
naast het vakmanschap. Opval
lend is het groot aandeel van 
de Nederlandse Boekhandel : 
25 % van de weerhouden wer
ken dragen de naam van deze 
firma. Een speciale vermelding 
ging naar ontwerper de heer 
Vanden Heede. 

• Onlangs overleed de Vlaam
se kunstschilder Reimond Kim-
pe, die te Vere in Zeeuws 
Vlaanderen leefde en werkte. 
Een retrospektieve van zijn 
werk wordt van 27 juni tot en 
met 15 augustus gehouden in 
het Museum Stichting Me
vrouw J. Dhondt-Dhaenens, te 
Deurle. 

• Kunstschilder Julien Suis 
stelt ten toon van 26 juni tot 
4 juli in « De oude hoeve », 
Guldensporenlaan 28-30 te Bon
heiden, dagelijks van 14 tot 18 
u, zondags ook van 11 tot 12 «. 

Het toeval w i l , dat het viertal Franse boeken dat deze 
week op de leestafel bijeenkwam, van een grote diversi
teit is : een roman van een oudere, en roman van een 
jongere, een essai van een jongere en een soort dagboek 
eveneens van een jongere. De diversiteit wordt nog dui
delijker, wanneer wi j zeggen dat het hier gaat om een 
roman van Montherlant, een van Michel Bernard, een essai 
van Dominique de Roux en een boek over de wereld der 
hippies van iemand die spreekt uit eigen ervaring : Bri
gitte Axel . 

Zowel op het eerste als op 
het laatste boek komen wij in 
een apart artikel terug, en wij 
beperken ons daarom tot de 
uitgaven van de uitgeverij 
Christian Bourgeois. Deze uit
geverij heeft de jongste jaren 
op de Franse boekenmarkt een 
plaats weten te veroveren, niet 
alleen door haar verzorgde uit
gaven maar ook door de grote 
diversiteit en de ( doorgaans 
hoogstaande ) kwaliteit van 
haar publikaties. Noemen wij 
slechts enkele namen van au
teurs en werken, om deze kwa
liteit en diversiteit te illustre
ren. Ernst Jünger is er verte
genwoordigd met een vertaling 
van « Subtile Jagden », Ezra 
Pound met een essai over de 
Romaanse literaturen. Verder 
is er essayistisch werk van 
D. H. Lawrence, J. L. Borgès, 
J. P. Aron en Dominique de 
Roux, een dagboek van Gom-
browicz, een boek van de (ver
oordeelde) Sovjet-auteur Sini-
avski, toneel van Arrabal, brie
ven van Henri Miller, naast 
romans van ouderen en jonge
ren. 

Stippen wij in deze laatste 
groep slechts de (later ook in 
het Engels verschenen) roman 
van Carlène Hatcher-Polite 
« Les Flagellants » aan, een 
roman waarin de individuele 

verhoudingen geprojekteerd 
worden op de achtergrond van 
een aktueel probleem : dat van 
de neger in de V.S. 

Van Dominique de Roux, au
teur van het vroeger hier be
sproken boek over Celine 
bracht Bourgeois een zeer ei
genaardig werk, « Maison jau-
ne », waarop wij seffens terug
komen. 

verdeelde kritiek 

Bourgeois is ook de uitgever 
van romans, die vaak even op
merkelijk zijn door hun in
houd en door hun konstruktie 
en stijl. Het kon niet ontkend 
worden dat deze inhoud 
niet steeds door iedereen 
op dezelfde wijze geappre
cieerd wordt. Een voorbeeld 
daarvan is wel « La négresse 
muette » van Michel Bernard. 
De naam van deze auteur heeft 
reeds klank verworven en een 
niet steeds onverdeelde faam. 
De romans en verhalen die hij 
reeds publiceerde ( alles bijeen 
reeds een twaalftal ) vertonen 
alle in meerdere of mindere 
mate een sterk-erotische inslag 
en in zijn jongste werken « Les 
Courtisanes », « La Négresse 
muette », «Le Chevalier blanc» 
en « La Nue », hebben alle dit 
erotische bijna tot een obsessie 

opgedreven. Een dergelijke li
teratuur moet zich tot dubieuze 
ontspanuingslektuur verlagen, 
mdien zij niet de weg der 
vroegere erotiserende moralis
ten zoals Crébillon jr. opgaat 
en dan naar het anachronisti
sche overhelt, ofwel de weg 
van een erotische lyriek zoals 
wij die bij Lautréamont ont
moeten. Emanuelle Arsan, de 
mooie schrijfster van een be-
ruchtgeworden boek, zei bij 
een bespreking van de roman 
« Le Chateau de Cène » van 
Urbain d'Alhac : « Voor hen 
die een erotisch werk willen 
schrijven bestaan er slechts 
twee wegen : de moraal of de 
poëzie... » Er blijft in het gen
re echter weinig over dat de 
moeite loont tot een werkelijk-
kritische benadering. 
Maar zelfs hier zijn de me
ningsverschillen groot en de 
oordelen over eenzelfde boek 
nog verder uiteenlopend dan 
men anders nog al eens bij de 
bespreking van literair werk 
kan vaststellen. Over Michel 
Bernards « La Négresse muet-
tée zegt de kriticus van een 
toch als ernstig te beschouwen 
« Monde » o.m. : « het is een 
erotisch werk, zeer zeker » en 
een der openhartigste in dit 
genre, maar veel meer is het 'n 
mooi boek. « Op het ogenblik 
dat men zowat alles in de lite
ratuur aanvaardt, in 't groot en 
in 't klein, is het opmerkelijk 
in dit genre een werk te vin
den dat bewijst hoe het door
dringen der lust doorheen het 
geschrevene zich alleen kan 
realiseren door een absoluut 
meesterschap in de uitdruk
king... » Daartegenover staat 
dan het heel anders luidend 
oordeel van de kriticus van de 
« Welt der Literatur » die dit 
boek dat wel eens aan het be
ruchte « Histoire d'0 » doet 
denken en dat geschreven werd 
in een preciese, onderkoelde 
maar toch gloeiende, fascine

rende taal eveneens besprak. 
Bij de bezwaren van morale 
aard tegen dergelijke litera
tuur voegt zich nog het feit dat 
zij in haar hjrpertrofie van het 
erotische elke gezonde erotiek 
doodt. 

non-konformisme 

Keren wij even terug naar 
het hierboven vermelde, even
eens bij Christian Bourgeois 
uitgegeven, boek van de Roux 
« Maison jaune ». In dit werk 
wordt het essayistische en 
pamfletaire samengebracht op 
een zeer originele, wel eens 
aan Celine doen denkende en 
objektiverende wijze. De au
teur van « Maison jaune » is 
trouwens schrijver van een 
boek over Celine, van een pam
fletair « Contre Servan-Schrei-
ber », van een paar romans en 
van menig artikel in Franse en 
buitenlandse tijdschriften ( in 
Vlaanderen o.m. m «Dietsland-
Europa» 
Vermelden wij slechts de 
eigenaardige wijze waarop 
de Roux's jongste boek werd 
gekonstrueerd door verhalende 
stukken, naast diskursieve en 
betogende te plaatsen. 

Over dit alles, over deze 
vorm waarin hij zijn ideeën 
presenteert, zegt de auteur : 
« Ik meende te zien, soms 
meende ik te voelen op deze 
wijze,̂  en ik zeg het en vertel 
het zó omdat ik dat even inte
ressant vind als iets anders...» 

De Roux raakt een aantal 
problemen aan van deze tijd 
op een luchthartige, soms speel
se wijze, wat wel eens de in
druk van oppervlakkigheid 
geeft. Dit is nochtans niet zo, 
en de Roux dringt op penetran
te wijze door in de achterka-' 
mers der geschiedenis en 
brengt er heel wat mytische 
standbeelden aan het wankelen, 
van Marx over Lenin tot Mar-
cuse. 

« De gedenkschriften van de hoop » blijven een onvol
tooide zaak. Toen hun auteur Charles de Gaulle aan het 
derde hoofdstuk wou beginnen kwam de dood tussenbei
de. De uitgeverij Pion verkoopt de twee eerste hoofdstuk
ken nog steeeds als verse broodjes. Hoop blijft altijd iets 
onvoltooid... 

duw Vlaanderen over 
ziin grenzen i 

Na 14 jaar is het tijdschrift « Ons Erfdeel » uitgegroeid 
tot het grootste algemeen-Nederlands kulturele blad : 
oplage van 10.000 exemplaren, méér dan 150 medewer
kers. « Ons Erfdeel » is een volstrekt pluralistisch en on
afhankelijk tijdschrift. En er steekt nog méér in. Dat 
méér proberen wij thans te realiseren. In 1970 kwam de 
Stichting « Ons Erfdeel » vzw tot stand. 

de stichting « ons erfdeel » wil vanaf 1971 : 

1. Het tijdschrift « Ons Erfdeel » nog aktueler maken 
en daarom zes keer per jaar laten verschijnen in plaats 
van vier keer ; 

2. Een geheel nieuw Franstalig tijdschrift uitgeven dat 
in alle Franstalige gebieden informatie zal verstrekken 
over onze taal, onze kunst en onze kuituur in de breedste 
zin ; 

3. Een Dialoogcentrum « Ons Erfdeel » oprichten voor 
internationaal kontakt en overleg in verband met de ver
spreiding van onze kuituur in het buitenland. 

Voor de verdere toekomst plant de Stichting « Ons 
Erfdeel » ondermeer ook een tijdschrift in het Engels en 
in het Duits, ter bekendmaking van onze kuituur in deze 
taalgebieden. 

onszelf bekend maken 

' Het buitenland is over het algemeen zeer slecht inge
licht over de Nederlandse kuituur. Daarover blijven kla
gen helpt ons niet vooruit. Door informatie m vreemde 
talen te verstrekken kunnen we hierin verandering bren
gen. Het partikulier initiatief kan hierin voorgaan. 

De Stichting « Ons Erfdeel » zal over een beginkapitaal 
van 5 miljoen frank dienen te beschikken om deze plan
nen te realiseren. Nu reeds hebben 150 partikulieren en 
partikuliere instellingen uit Vlaanderen en Nederland 
een kapitaal van 2.601.000 (op 15 juni 1971) gestort ter 
realisatie van deze plannen. 

Onder de vermelding « Fondskapitaal Ons Erfdeel 
vzw » kunnen steunbijdragen worden overgemaakt op 
volgende rekeningen : 
— postrekening 132.59 van Kredietbank NV, Rekkem, 

voor rekening 6674/07/12.052 van Stichting « Ons Erf
deel » vzw ; 

— bankrekenmg 32.792 van Stichting « Ons Erfdeel » 
vzw bij de Bank van Parijs en de Nederlanden, Kort
rijk. 

Alle steunbijdragen worden in het eerste nummer van 
de jaargang 1971 van het tijdschrift « Ons Erfdeel » ge
publiceerd 

Veertien jaargangen van « Ons Erfdeel » zijn een ga
rantie voor de goede besteding van uw steunbijdrage. 
Help Vlaanderen over zijn grenzen duwen ! 

iOÊÊÊÊm 
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dom helder ca ma ra 
De naam van de bisschop van 

Olinda en Recife is bekend ge
worden door zijn voordrachten 
en rondreizen in Amerika en 
Europa. Geboren te Fortaleza 
in 1909, bleek hij naar afkomst 
en opvoeding allerminst geori
ënteerd naar het revolutionaire 
en naar de sociale bewogen
heid, .waarvan ziin naam nu si-
noniem geworden is. In 1931 
werd hij hulpbisschop van Rio 
de Janeiro. Hij was gedurende 
twaalf jaar sekretaris van de 
Braziliaanse bisschoppen-kon-
ferentie. Het is pas na het Kon-
cilie, waar hij lid was van de 
kommissie voor Schema XXHI, 
dat zijn naam buiten Brazilië 
bekendheid verwierf. 

In 1964 werd hij aartsbisschop 
van Olinda en Recife, in het ar
me Noorden van Brazilië. Ca-
mara, die in het begin van zijn 
loopbaan nog uiterst-rechtse 
simpatieën koesterde en in ver
binding stond met het Brazili
aans facisme, evolueerde naar 
een kristelijk-demokratisch so
cialisme dat hij niet alleen in 
eigen land overal ging predi
ken. Hij kreeg het daarbij aan 
de stok met de huidige regeer
ders, die hij hun harde houding 
tegenover politieke tegenstan
ders verweet : hij deed dit o.m. 
te Parijs voor 10.000 toehoor
ders ! 

In Duitsland eiste hij recht
vaardigheid voor een door 
dwang en verdrukking ver
deeld volk ; voor Amerikaanse 
studenten sprak hij, aan ver
scheidene universiteiten der 
VS, over de taak van hun land 
tegenover de ontwikkelingslan
den. 

Camara is een betwiste fi
guur! en zelfs de meer-sociaal 
ingestelden van het Braziliaans 
episkopaat blijken niet steeds 
akkoord te gaan met zijn idee-
en over maatschappij-ordening, 
over kapitalisme en socialis
me. Maar één ding kan niet 
ontkend worden : de eerlijk
heid van deze man, die uit zijn 
geloof en zijn evangelie-beleve
nis een onwankelbare liefde 
tot de armsten zijner broeders 
heeft geput en die zich daarbij 
aan kerkelijke noch om we
reldlijke machthebbers stoort. 
De beste manier om God te 
dienen is « zijn leven te wijden 
aan onze broeders, de men
sen... » zei hij. 

gebundelde 
voordrachten 

In het nu in het Nederlands 
vertaalde « Pour arriver a 
tem{>s », dat onder de titel 
"« Zullen we nog op tijd ko
men ? » bij Desclée-De Brou
wer verscheen, werden een 
aantal van Camara's voordrach
ten en lezingen geordend en 
bijeengebracht, zodanig dat een 
tamelijk -afgerond geheel van 
zijn opvattingen voorgelegd 
wordt. 

In het eerste deel « Een wei
gering » klaagt hij vooreerst 
een historisch-gegroeide achter
stand aan, onderzoekt de mo
gelijkheden en plichten van de 
kerk in Amerika, formuleert 
voorstellen voor Noord- en 
Zuid-Amerikanen en richt zich 
tot de ontwikkelde zowel als de 
onderontwikkelende landen. 
Op het einde van dit eerste 
deel stelt hij het verlangen 
naar verandering vast, ontleedt 
de sociale problemen van onze 
tijd die tevens wereldproble
men zijn, en bespreekt eigen

domsrecht en kapitalisme. In 
het fweede deel zijn de teksten 
gegroepeerd rond het tema van 
« de dialoog van deze eeuw » ; 
een kritische konfrontatie 
met de gevestigde kerk, met 
het kapitalisme, met de macht
hebbers en de universitairen in 
de ontwikkelde landen. 

Uit dit kritisch onderzoek 
volgt de konklusie van de nood
zakelijkheid van een revolutie. 
In het derde deel, dat hieraan 
gewijd is, spreekt Camara over 
de zending der universiteiten 
tegenover de technologische, 
politieke en kulturele revolu
ties die door de ontwikkeling 
vereist worden, over de atoom
kracht en haar vreedzaam ge
bruik voor de derde wereld, 
over het oekumenisch dialoog 
met gelovigen en ongelovigen, 
om tenslotte het laatste hoofd
stuk van dit derde deel te wij
den aan Teilhard de Ghardin. 

Dat Camaras ideeën niet 
steeds vrij zijn van een euvel 
dat aan de bazis ligt van de 
maatschappij door verbetering 
der strukturen, is mede een ge
volg van het rationalistisch 
denken dat nog steeds elk so
ciaal streven herleidt tot een 
kollektief individualisme. Even 
raakt Camara de solidariteits-
gedachte aan op het internatio
nale vlak ; dat zij als bazis voor 
een sociale wederopbouw zou 
kunnen dienen op het nationale 
vlak, zodoende de tegenstelling 
kapitalisme/socialisme en de 
klassenstrijd opheffend, wordt 
niet gezien of tenminste toch 
niet aangeduid. 

Camaras gedachten over het 
geweld en de revolutie zijn 
daarenboven niet van een zeke
re ambiguïteit vrij te pleiten : 
de simpatie die in de afwijzing 
ligt en de verklaring ervoor 
gaan uit van de typisch-linkse 
opvatting van de afwijzing der 
bestaande orde. De huidige or
de is geen orde maar chaos, 
zegt men en er tegen ageren is 
dus pozitief. Het huidige gezag 
is geen gezag maar verdruk
king en elk geweld ertegen al
leen maar een tegen-terreur. 
Op die wijze wordt de moord 
op diplomaten goedgepraat. Op 
die wijze kan elk gezag dat 
niet het eigene is gekontesteerd 
en geweldadig bevochten wor
den... 

tegen geweid en 
kapitalisme 

Camara keert zich nochtans 
tegen dit geweld en zet de re
denen voor zijn geweldloosheid 
uiteen. « Wij moeten op wetti
ge en demokratische wijze druk 
uitoefenen » zegt hij. 

Naast dit geweld/geweldloos-
heid-probleem en Camaras zeer 
genuanceerde houding (hoezeer 
hij ook voor de geweldloosheid 
der hervormingen optreedt), 
staat zijn afwijzing van het ka
pitalisme als maatschappelijke 
struktuur. Hier wil hij het 
Westen leren wat het moet 
doen : er is geen oplossing voor 
het probleem van de derde we
reld als in de ontwikkelde lan
den de strukturen zelf niet ge
wijzigd worden. Zijn anatema 
van het kapitalisme wordt op
gevolgd door een afwijzing van 
het socialisme zoals zich dat in 
de praktijk heeft ontwikkeld. 
Wat blijft er dan over ? « Het 
eigendomsrecht mag nooit uit
geoefend worden ten nadele 
van het algemeen belang ». Dit 
is de traditionele leer der kerk
vaders en grote teologen. Het 

is ook een der bazisprincipes 
van het solidarisme inzake eko-
nomische ordening 

liefde, eerste gebod 

Uit Camaras boek treedt wel
iswaar nogal eens een utopisch 
socialisme naar voren, verwe
ven met het irrationeel geloof 
in de genade en de kracht van 
het evengelie, geformuleerd 
met het pathos van de redenaar 
en de schematisering van de 
volkstribuun, maar uit elke re
de, uit elke voordracht, uit el
ke uiteenzetting blijkt de diepe 
bekommernis van deze mens 
om zijn medemens en in de 
eerste plaats dan om hen die 
hem het meest-nabij zijn : zijn 
eigen volksgenoten, de bewo
ners van Brazilië en van heel 
het Zuid-Amerikaans konti
nent... 

Zijn protest, in 't buitenland 
geuit tegen bepaalde misstan
den — politieke, sociale, poli
tionele — wordt hem in zijn 
vaderland wel eens aangewre
ven als een daad van vijandig
heid tegen zijn land. Maar men 
kan het land niet beminnen 
zonder de mensen ervan lief te 
hebben. En voor deze liefde tot 
zijn medemens tot zijn mede
burger in de eerste plaats, ge
tuigt wellicht niet altijd even 
diplomatisch de bisschop van 
Brazilliës armste staat. Men 
heeft hem wel eens ijdelheid 
verweten : de ijdelheid van het 
sukses. Maar die moeten wij er 
dan maar op de koop toe bijne
men ! 

Dom Helder Camara : « Zul
len we nog op tijd komen ? » 
Desclée-De Brouwer, Brugge — 
192 blz. — 150 fr. 

streuvels-herdenkinp 1871 -1971 
Reeds op 3 december 1968 werd door het gemeentebestuur van 

Heule — geboorteplaats van Frank Lateur alias Stijn Streuveh — 
een voorlopig StTeuvels-kom.itee opgericht om een programma op 
te maken voor de viering van de honderdste geboortedag in 1971 
van Streuvels. De bedoeling was echter van meetaf de viering op 
nationaal vlak te projecteren. 

Op 22 april werd te Heule het Nationaal Streuvelskomitee op
gericht, dat na 15 augv^tus 1969 — overlijden van de auteur — 
een andere dimensie aan zijn plannen moest geven, nl. de eeuw-
feestvierig ombuigen naar een piëteitsvolle herdenking en post-
hume hulde. 

Een der belangrijkste objectieven was de oprichting van een 
eigentijdse Streuvels-monument, dat de ontwerper het Sreuvels-
teken heeft genoemd. Als inplantingsplaats werd het gemeente
lijk park achter het gemeentehuis van Heule gekozen, als ontwer
per beeldhouwer Jan Van de Kerckhove vAt Kortrijk met als 
motief twee elementen uit het leven en de literatuur van Streu
vels : molensteen en zon. Dit ontwerp werd uiteindelijk goedge
keurd en zal onthuld worden op zondag 3 oktober 1971, geboorte
dag van de schrijver. 

Een tweede objectief was een Streuvels-tentoonstelling. De 
Westvlaamse Provinciale Culturele Dienst werd belast met de 
uitvoering van dit plan, die tevens instaat voor een geillvstreerde 
catalogus. Ze zal goeddeels bestaan uit onuitgegeven foto's, uit 
geschriften en biografische documenten, ter beschikking gesteld 
door de familie Lateur en het Archief en Museum van het Vlaams 
Cultuurleven. Naast een overzichtelijke kwartierstaat van de fa
milie Lateur zal er ook een Streuvels-boekenstand zijn verzorgd 
door de Uitgeverij « Orion ». 

De heer L. Schepers stelde een catalogus samen, die een bio-
bibliografische kroniek is geworden, opgevat als een « schrijvers
prentenboek », die los van de tentocmstelling zeer waardevol zal 
blijven. Deze tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 4 sep
tember in de bovenzaal van « Ten Koetshuize » in het gemeente
lijk park van Heule. André Demedts houdt de openingstoespraak. 
Het ligt in de bedoeling de tentoonstelling ook in andere centra 
te organiseren ; het staat nu al vast dat na Heule Antwerpen het 
eerst aan de beurt komt. 

overige manifestaties 

Een audio-visuele evocatie zal het werk en de figuur van Streu
vels belichten, naar een ontwerp van de heren J. Coryn en An-
toon Vander Plaetse, met de medewerking van het « Belgisch 
Kamerorkest » op muziek van H. Roelstraete. Orgelpassussen 
worden vertolkt door Chris Dubois, het gezongen gedeelte door 
de « Scola Cantorum » uit Izegem en het « Kortrijks Gemengd 
Koor ». De première daarvan heeft plaats eveneens op 3 oktober 
a.s. in de kapel der Zusters van Liefde te Heule. Er zijn zes uit
voeringen. 

Een Streuvels-postzegel van 3,30 fr. zonder toeslag, met « first 
day cover » op 3 oktober wordt uitgegeven, in een reeks van twee, 
terwijl een tentoonstelling van postzegels in verband met de 
familie Streuvels-Gezelle wordt georganiseerd. 

Verder voorziet dit herdenkingsprogramma een literaire avond 
op 8 oktober in het stadhuis te Kortrijk : de onthulling van een 
grafmonument te Ingooigem op zondag 26 september, naar een 
ontwerp van Paul Lateur, zoon van de auteur ; een Streuvels-mis 
door de tv uitgezonden vanuit de St. Eutropiuskerk te Heule, 
Streuvels' doopkerk en ten slotte de uitgave en verspreiding van 
een Streuvels-affiche over het hele land naar het bekroonde 
ontwerp van Paul Vandenbussche uit Brugge, een okerkleurige 
affiche met als enige tekst « Streuvelsherdenking 1871 — 1971 ». 
Alle besturen of culturele verenigingen die een Streuvelsherden
king op touw zetten worden verzocht de affiche aan te vragen 
bij het sekretariaat van het Nationaal Streuvelskomitee te Heule. 

• Uit de verzameling van het 
Gents Museum voor Schone 
Kunsten werd een selectie van 
125 werken van 1945 tot heden 
samengebracht in een tentoon-
stelling in de voormalige StL 
Pieters Abdij, onder de b e n * 
ming « Kunst na 1945 », inge
richt door de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse 
Kunst vzw. Het zopas beëinc 
digd Camille Huysmans-ge-
denkteken van Vic Gentils 
wordt eveneens tentoongesteld. 

De tentoonstelling — waar 
een katalogus te verkrijgen is 
— omvat werken van diverse 
strekkingen : lyrische abstrac
tie, geometrische abstractie, 
pop-art en kunst van nu. Da
gelijks tot en met 26 sépt. 
• De KVS Brussel speelt op 
23, 24, 25 en 26 juli telkens om 
21 u. in het kader van het fes
tival te Knokke met respectie
velijk « Vlinders zijn vrij » 
van L. Gershe, « De Tabaks
weg » van J. Kirkland, « Kom 
doe eens wat » van Neil Simon 
en « Mannenfabriek » van Gas
ton Geuens. Prijzen der plaat
sen 210 fr. Inlichtingen en re-
servatie : tel. 614.71, Casino 
Kokke. 
• De 11e Biënnale te Middel-
heim wekt grote belangstelling, 
ook al lopen de meningen van 
critici en bezoekers over het 
gehalte van het tentoongestel
de (hedendaagse beeldhouw
kunst (?) uit Amerika) sterk 
uiteen : de eerste week werden 
immers bijna 4.500 bezoekers 
genoteerd. Naast de Amerika
nen is er een selectie Neder
landse sculptuur in het kader 
van het 25-jarig bestaan van 
het Belgisch-Nederlands Cultu
reel Akkoord. Ten slotte is er 
de retrospectieve Oscar Jes-
pers, die nog het meest ver
trouwd aandoet en van welk 
werk men nog kan zeggen dat 
het sculptuiu- is, terwijl de 
twee andere tentoonstellingen 
feitelijk een « nieuwe kunst » 
bieden waarvoor men nog geen 
passende naam heeft gevonden. 
Dagelijks van 10 tot 21 u. 

• De bestsellerlijst voor mei 
vertoont in de toppers weinig 
verandering : Bomans (Van 
dichtbij gezien), E. Claes (Om
nibus 4), Streuvels (Teleur-
gang) en Zielens (Moeder 
waarom leven wij). Vertaalde 
werken : F. Mallet-Joris (Huis 
van papier) en E. Segal (Love 
Story). Populair-wetenschappe
lijk : Heyerdahl (Ra-expeditie). 
Jeugdboeken : Balfoort (Heren 
van Zichem), L. De Groof (Ke-
romar) en « Wonderen van ri
vieren en meren ». 
• Dinsdag 29 juni te 9.30 u ; 
in het auditorium van passage 
44 aan de Kruidtuinlaan te 
Brussel, laatste voorstelling 
van het speel- en schooljaar 
door « Jeugd en teater werk
groep » (Potaerdestraat 2, 1080 
Brussel) met opvoering van 
« Maximiliaan » van Carsten 
Krüger, Nederlandse vertaling 
Alice Toen, regie Wim Meuwis-
se. Inschrijvingen op adres 
voormeld, tel. 65.04.56. 
• De Stichting Lodewijk de 
Raet organiseert te Kortrijk in 
het Instituut voor Hogere Tech
nische Opleidingen. Wijk 't Ho
ge, Steenbakkersstraat 41 een 
kursus handenarbeid « Vorm 
en Kleur », van 19 tot 24 juli, 
en een tweede gelijkaardige 
cursus van 26 tot 31 juli zelfde 
adres. Inlichtingen : Centrum 
voor Creatief Werk, Maria The-
resiastrata 55, 1040 Brussel, tel. 
02/19.32.83. 
• De KVS Brussel zal volgend 
seizoen tot een prijzenaanpas-
sing overgaan, doch de abonne
mentsprijzen blijven dezelfde. 
Studenten-matinees hebben 
niet meer plaats, tenzij op aan
vraag. Het seizoen zal 8 pro
ducties omvatten, die het abon
nement uitmaken. De aboimees 
genieten belangrijke prijsver
minderingen op de draaischrijf-
voorstellingen en op de Neder
landse gastvoorstellingen. In
lichtingen KVS, Lakenstraat 
145, Brussel, tel. 02/18.32.82. 
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teevee 
china op de ard 

Onder de titel « China '71-Die Ern te 
'der Kulturrevolution » (de oogst van de 
kul ture le revolutie) bracht de Duitse 
iv-zender onlangs een dokumentaire 
©ver de gevolgen van de jongste evolu
t ies in de Chinese volksrepubliek. 

De uitzending van dit programma is 
een interessante schakel in de evolutie 
v a n de berichtgeving over en uit het 
grote Rode Rijk. 

Het f i lmmateriaal was namelijk nog 
door de gele broeders zelf geleverd en 
dus ook geselekteerd, maar er bestaat 
goede hoop dat binnen afzienbare tijd 
een Duitse filmploeg de toelating zal 
kri jgen om in China zelf opnamen te 
gaan maken. 

In de t i jdsspanne 1965-'69 kwam om zo 
t e zeggen geen enkel nieuwsbericht 
door de Chinese muur. Alleen wat door 
waarnemers in Hong-Kong werd opge
vangen diende voor de Westelijke 
nieuwsbevoorrading. 

Nadien begon het te beteren : in '69 
kreeg de ARD een propagandafilmpje 
me t een zendtijd van dertig minuten. 
He t jaar daar op kon de West- Deutsche 
Rundfunk een door de Chinezen ge
maak t verslag van het negende par t i j -
kongres in de eter zenden. In april van 
di t jaar tenslotte nodigden de Chinezen 
een Duitse korrespondent uit op de jaar
beurs van Kanton. 

De ping-pongdiplomatie begint ook op 
h e t gebied van vrije nieuwsgaring pun
t en te scoren. Eerder dit jaar reeds 
mochten Italiaanse en Deense tv-repor-
ters in China filmen. 

De nieuwsredaktie van ARD in Keu
len heeft nu goede hoop nog dit jaar een 
filmploeg naar het land van Mao te mo

gen sturen om ter plaatse een dokumen
taire op te nemen. 

Wel benieuwd of de BRT desgevallend 
het Duitse programma zal overnemen. 

aktueel : 
vr i j , vrolijk 
en naast de kwestie 

De laatste dagen is enige deining ont
staan rond het medisch-pedagogisch in
stituut « Vrij en Vrolijk » te Brasschaat. 
Indien het weekblad « Special » van 2 
juni de waarheid schrijft zouden in ge
noemd insti tuut toestanden ontstaan die 
noch medisch noch pedagogisch verant
woord zijn. 

De opvoeding van de aldaar onderge
brachte lastige of onaangepaste jonge
ren zou op een negentiende-eeuwse ijze
ren tuchtmetode stoelen en individuele 
of kollektieve lijfstraffen zouden geen 
zeldzaamheid zijn in deze inrichting 
waar de begrippen Vrij en Vrolijk eer
der als een eufemistisch uithangbord 
zouden moeten worden opgevat. 

« Special » dat onder meer op een 
paar gerechtelijke dossiers en verkla
r ingen van advokaten steunde bracht 
zelfs een suggestieve tekening met een 
kind dat achter prikkeldraad gevangen 
zat. 

In hoeverre de « Spécial «-reportage 
waarheid of verzinsel was, moet niet 
door ons worden uitgemaakt. Wat ons 
wel gruwelijk ergerde was de grenze
loze naïeviteit waarvan het radio-maga
zine Aktueel op dinsdagavond 22 juni 
blijk gaf. 

De grootste troef van de aktueel-re-
porter kwam hier op neer : gerechtelijke 
dossiers heb ik niet nodig, ik heb ter 
plaatse de toestand nagezien en er is 
geen vuiltje aan de lucht. Nu zal een 
kind begrijpen dat de direktie van Vrij 
en Vrolijk lustig de tijd had om na de 
« Spécial «-onthullingen alle eventuele 
materiële sporen van wantoestanden te 
laten verdwijnen. Indien er bijvoor-
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Frits van de affiche, een mieterse tekenfilm, woensdag 30 juli, BRT. 

beeld een smerig strafhok bestond, kan 
elke direkteur dat lokaal een flinke 
poetsbeurt laten geven. Nogal logisch 
dat een bezoekend radioreporter dagen 
nadien : « nichts los ». 

Tegenover de verklaringen van de 
advokaten-getuigen wist de radioman 
echter niet beter dan de stellige ontken
ningen van de inrichtende overheid te 
plaatsen. Bewijzen hiervoor werden 
nergens aangehaald. 

Het enige wat deze uitzending van 
Aktueel aan het licht bracht was het 
feit dat de direktie van Vrij en Vrolijk 
de berichten in « Spécial » verschenen, 
loochende. Deze waarheid kon net zo 
goed in een nieuwsbericht van hoog
stens dertig sekonden aan de luisteraars 
worden meegedeeld. Wat wij nu kregen 
zou in de geschreven pers bladvulling 
heten. Deze aktueel was allicht vrij en 
vrolijk, maar in alle geval naast de 
kwestie. 

Zaterdag 26 jnni : 
13u45 : Trefpunt, gesprek over 

aktuele problemen. 
19uOO : Vakant iekwis voor meis

jes en jongens van 12 
tot 18 jaar. 

21u30 : Echo. 

Maandag 28 juni : 
20u35 : Neutraal terrein, tv-spel 

van Tom Stoppard. 

Dinsdag 29 juni : 
19u00 : Het nieuws achterna, de 

politieke aktuali teit ge
zien door jonge mensen. 

20u50 : Djamila, eerste voor
stelling bij ons van deze 
Russische film. 

Woensdag 30 juni : 
21u05 : Marcus Gerards tekent 

Brugge ; deze stad door 
de ogen van een teke
naar. 

21u35 : De achillespees, humo
ristische film van de 
Tjech Pavel Juracek. 

Donderdag 1 juli : 
20u45 : Vluchten voor mensen, 

dokumentaire over de 
indianen van de Kreen-
Akrorestam. 

Vrijdag 2 juli : 
20u30 : Seven up, reportage over 

de volwassenen voor het 
jaar 2000, de kinderen 
van nu. 

21ul5 : The red Carters, Ameri
kaanse muzikale film uit 
1954. 

neutraal terrein 

Een modern spionageverhaal, 
geïnspireerd op het toneelstuk 
van de Griekse wijsheer Sofokles 
{ 400 voor Christus ) over de 
Griekse krijgsman Philoktetes, 
vandaar de naam « Philo » van de 
hoofdfiguur. 

Philo Marin is uit een Baltisch 
land afkomstig en heeft jarenlang 
voor de Britse inlichtingendienst 
in Rusland gewerkt. Op zekere 
dag wordt hij afgedankt met de 
verklaring dat het risico van zijn 
handhaving in dienst te groot zou 
zijn. Marin wou graag naar Enge
land een rustig leventje gaan 
slijten, maar moet op bevel van 
de grote baas van de dienst ergens 
op « neutraal terrein » blijven. 
De man geraakt vereenzaamd en 
wordt verslaafd aan de drank. 
Later komt een moment dat de 
inlichtingendienst Marin opnieuw 
nodig heeft. 
Maandag 28 juni om 20 u 35. 

moetjezienopbrtv 

De Indianen van het Matto-Grosso-gehied door de gebroeders Orlando en 
Villas-Boas bezocht. Een bezienswaardige dokumentaire. 

djamila 

Het scenario : de schilder Seït 
her innert zich zijn jeugdjaren ti j
den de oorlog : in een kolchoze 
ergens in de bergen beleeft een 
jonge vrouw ( Djamila )een hart
stochtelijk liefdesavontuur met 
de jongere broer van haar echtge
noot die naar het front trok. Dja
mila is gehuwd met Sadyk, meer 
uit traditie en normbesef dan uit 
liefde. Hij schrijft wel af en toe 
naar het dorp maar richt zich 
nooit expliciet tot Djamila. Zijn 
jongere broer Danyar keert ge
kwetst terug van het front en 
werkt voortaan met de vrouwen 
en de ouderen van het dorp. Hij 

en Djamila voelen zich onweer
staanbaar tot elkaar aangetrokken 
en er ontstaat een hartstochtelijke 
liefdesverhouding tussen hen. Zij 
zullen beiden het dorp verlaten en 
vertrekken voor een nieuwe be
stemming. Dit alles zijn de her
inneringen van een man die toen 
nog een kind was en bovendien 
toekomstig schilder. Hij tekende 
en schilderde alles wat hij zag en 
voelde, hierbij de wereld en de 
complexe menselijke gevoelens 
ontdekkend. De jonge Seït heeft 
de silhouetten van Danyar en 
Djamila symbolisch op papier ge
schilderd, als het beeld van het 
geluk. 
Dinsdag 29 juni 20 u 50. 

vluchten voor mensen 

Dokumentaire over de gebroe
ders Orlando en Claudio Villas 
Boas, de laatste grote ontdekkings
reizigers van het Amazoneoer
woud. De documentaire verhaalt 
het wedervaren van de beide 
bfoers, nadat ze een opdracht van 
de Braziliaanse regering hadden 
aanvaard om het terri torium van 
de Kreen-Akrorestam te explore
ren en om tevens vriendschap met 
deze beschavingsschuwe Indianen 
te sluiten. 

De documentaire laat zien hoe 
de gebroeders Vilas Boas hun 
weg door de jungle hakken, lan-
dingsstrippen aanleggen en kano's 
bouwen op hun tocht naar het on
bekende. Wanneer ze de dorpen 
van de Kreen-Akroke bereiken 
zijn deze verlaten. Ondanks her
haalde pogingen tot contact blij
ven de Indianen onzichtbaar, als 
verzwolgen door het oerwoud. 
Geschenken, die als vredesteken 
op open plekken worden achter
gelaten, verdwijnen, en dat is dan 
ook het enige contact. 

Donderdag 1 juli om 20 u 45. 

seven up 
Peportage van de Britse com

merciële televisie-Granada-tv over 
zevenjarige kinderen en de wijze 
waarop zij het leven en de wereld 
zien. Dit programma van Paul Al
mond werd op het Internationaal 
Televisiefestival van Praag be
kroond met een speciale prijs. Het 
lokte in Groot-Brittannië, waar 
het meer dan één keer werd uit
gezonden, talrijke zeer gunstige 
reacties uit bij kijkers en pers. 

« Geef mij een kind van zeven 
en ik zal je tonen welke man het 
is » aldus luidt een brits spreek
woord. De maker van dit pro
gramma nam het als uitgangspunt 
voor zijn reportage. Hij ging pra
ten met zevenjarige jongens en 
meisjes uit de meest diverse hoe
ken van Groot-Brittannië, over 
de meest diverse aspecten van het 
leven en de wereld. 

Na de eerste uitzending van dit 
programma stroomden honderden 
brieven met gelukwensen van kij
kers binnen. Sommigen wensten 
zelfs één van de kinderen die zij 
op het scherm hadden gezien, te 
adopteren. 

-Vri jdag 2 juli om 20 u 15. 
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« massa i» ? 

Als er een woord is dat wij 
niet graag horen, dan is het 
precies dat woord « massa ». 
Ergens in ons verzet iets zich 
daartegen. Persoonlijk bestaat 
voor ons de « massa » niet. 
Voor ons zijn dat mensen, met 
hun persoonlijke verlangens, 
verzuchtingen, wensen, moge
lijkheden, rijkdommen, eigen
heden En hoe dikwijls wij ook 
lezen en horen « dat de sport 
zich richt tot de massamens », 
wij geloven het niet Wie is die 
massa ' Hoe groot is ze "̂  De 
kinderen zijn er niet bij, de 
vrouwen evenmin De stude
rende jeugd ook niet De hard
werkende mens heeft geen tijd 
of geld voor al dat sportspekta-
kel De oudere mensen mag 
men, als groep, ook vergeten 
De mtellektuelen zijn, zo zegt 
men, voor de kommerciele 
sport waardeloos Mensen die 
om een of andere reden zowat 
in de mizerie zitten, of proble
men hebben, zegt het sport je 
niemendal Onder de land
bouwbevolking IS de belang
stelling gering Maar waar 
blijft dan die massa ' Waar ko
men die duizenden en duizen
den vandaan die de stadia en 
wielertempels vullen met hun 
aanwezigheid en hun lawaai ? 
Is het een eerder kleine groep, 
die altijd terugkeert "> Een klei
ne groep die zich opwerpt tot 
massa, omdat zij zoveel wind 
verplaatste ? Wij weten het 
ftiet, maar de kwestie intrigeert 
ons. 

martelange 

goed 

De nieuwe tartanpiste van 
het Heizelstadion is verleden 
]weekend ingehuldigd op een 
Voor onze atletieksport meer 
flan bevredigende wijze Onze 
nationale ploeg eindigde twee
de m het zes-landentornooi 
« West Atletic », achter Spanje, 
en voor Zwitserland, Neder
land, Denemarken en Oosten
rijk. Er zijn daarenboven een 
paar prachtige prestaties ge
weest, zoals die van Gaston 
Roelants, die op zijn ouwe be
nen de tien kilometer won, 
Housiaux, die het verspringen 
won, Degeyter, Borlee, Van 
den Weyngaerden en Bervoets, 
met een overwinnig en een uit
stekende tijd in de 4 X 400 
meter En de prestaties die het 
meest tot de verbeelding spre
ken zijn deze van Herbrand, 
die het Belgisch rekord tien
kamp verbeterde en op wereld-
peil bracht, en tenslotte de gro
te overwinning van Karel Lis-
mond (voor basser Moens blijk
baar een schoothondje dat Ka-
reltje heet) in de maraton. 
Zouden wij nu stilaan bij de 
serieuze mensen gaan geraken 
op atletiekgebied ? 

weddingen 

In « Volksmacht » schreef E. 
Laenen een zeer verhelderend 
stukje over de weddingschap
pen op de wielerkoersen Hij 
spreekt alleen over kermiskoer-
sen, maar het gebeurt ook op 
wereldkampioenschappen edm. 
E Laenen veroordeelt minder 
het wedden zelf, dan wel het 
feit dat renners, die aan de 
wedstrijd deel nemen, zelf ook 
ingezet hebben, en aldus wel 
eens het koersverloop zó bepa
len dat zij « toevallig » op het 
juist paard wedden Dat zulks 
het normale verloop van de 
wedstrijd vervalst, hoeft wel 
geen betoog En hoe men deze 
praktijken zal kunnen verhin
deren, m ook al met erg dui
delijk Misschien is het ook al
lemaal met zo ernstig waar het 
keimiskoersen betreft, maar 
als men weet dat de laatste tijd 
steeds vaker werd vooropgezet 
dat het fameuze wereldkam
pioenschap te Ronse, waar Be-
heyt- Rik van Looy klopte, ook 
dooi de bookmakers werd be
ïnvloed, is het allemaal niet 
van aard om het geloof in de 
wielersport op hoog vlak te 
versterken 

Eén deelnemer aan de nationale wielerkampioenschappen in 
Luxemburg, een vijftiental in Duitsland, een dertigtal in Enge
land, evenzo in Nederland, nog geen dertig renners die het kam
pioenschap van België uitreden : het hoeft geen betoog, de kam
pioenschappen hebben hun tijd gehad. Het is ook wel begrijpelijk, 
vermits er tenslotte niet zo heel veel aan vastzit. Wat verschil 
maakt het of een « vedette » nu kampioen van zijn land is, of niet? 
Welke rol spelen die kampioenstitels in de grote kommerciele 
spektakels als ronden of klassiekers ? De tijd is ook voorbij dat 
de kampioenschappen nog min of meer sportief waardevolle wed
strijden waren. Een kampioenschap wordt tegenwoordig even goed 
door de merken georganiseerd als een andere koers, en de houding 
van de Moltini's tijdens het Belgisch kampioenschap maakt vol
doende duidelijk dat minder Van Springel dan de « saucissen-
ploeg » in haar geheel kampioen is. In het raam van de kommer
ciele wielersport kan dat allemaal passen. Zuiver sportief gezien 
geven wij de voorkeur aan een werkelijk individuele — en dus 
niet meer bestaande — koers. 

Verleden zondag werden in de meeste landen de nationale kam
pioenschappen wielrennen op de weg gereden. Jaak Lecoq wijst 
er in « Les Sports » op dat zowat overal waardige kampioenen 
gekroond werden, in tegenstelling met wat nogal eens gebeurt 
bij kampioenschappen. En de Jaak vermeldt bij die waardige 
kampioenen onder andere de Luxemburger Schutz. Nu is het zo 
dat Schutz de enige deelnemer was aan het nationale kampioen
schap van zijn land, en dus niet erg heeft moeten « afzien » om de 
nationale trui in zijn bezit te krijgen. Hij heeft een tijdritje van 
een goeie 30 km afgelegd in iets minder dan een uur, en hij reed 
daarbij net iets sneller (zij het over een langere afstand) dan E, 
Jacobs, die kampioene werd bij de dames. Als ge daarbij dan nog 
weet dat E. Jacobs bij de veertig is . 

Over die waardigheid van de Luxemburgse kampioen zijn wij 
dus zo vrij onze mening te hebben. 

Herman Van Springel heeft ons verleden zondag aangenaam 
verrast. Na het weer denderende intervieuw dat Fred Debruyne 
hem afnam (over Eddy hoofdzakelijk) na zijn overwinning in het 
Belgisch kampioenschap, zagen wij op het schermpje dat Theo 
Matthy van de Waalse televisie Herman ook een en ander te vra
gen had. Wij schakelden rap over naar de Waalse zender om eens 
te horen in welke taal Herman zich zou eksplikeren. Het was in 
het Nederlands. Herman is dus niet zo onnozel als Rik Van Looy 
destijds, en vele anderen, die zich belachelijk willen maken met 
absoluut Frans (nou ja ) te gaan tateren. 

Tweede aangename verrassing : Theo Matthy deed zowaar een 
poging om zijn vragen in min of meer verstaanbaar Nederlands 
te vertalen. Zijn wij ook al niet gewoon op de Vlaamse zender. 
Nu blijft het wel waar dat het eigenlijk een beetje schandalig is 
dat tv-reporters in België nog niet in staat zijn een eenvoudig 
vraagje te stellen in de taal van 80 th. van de sportbeoefenaars. 
Maar dat zij het niet kunnen vinden wij al heel veel minder erg 
dan dat zij het niet willen. Daarom een pluim voor « den Theo ». 

Wij zijn eigenlijk een beetje blij dat Herman Van Springel — 
dank zij de hulp van Eddy, zoals de Franse gazetten nadrukkelijk 
vooropzetten — het kampioenschap van België ook eens gewon
nen heeft. Wij hebben namelijk altijd geloofd dat de man al dik
wijls — wij denken nog in de laatste ronde van Italië — zijn 
eigen kansen om velerlei kommerciele belangen heeft moeten 
opofferen, en het doet ons dus plezier dat hij de kans nu ook eens 
heeft mogen grijpen. Nu blijft het natuurlijk altijd wel waar dat 
hij aan dat kampioenschap van België precies geen schatten zal 
verdienen. Sportief gezien, en voor zover dat in het wielerwereld-
je op hoog niveau nog meetelt, stond er op het meesterschap van 
Herman van Elza geen maat, zoals dat nogal eens gezegd wordt. 
Hij schudde zijn tegenstrevers van het wiel waar en wanneer hij 
wou, en zelfs met vereende « krachten » slaagden zijn achtervol
gers er niet in hem bij te benen. Sukses op alle lijnen dus. 

vteams rSionaal I M 
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Bij het internationale atletiektreffen, West Atletic, uerledcn 
week-einde op het Heizelstadion werd « onze » Lismond overwin

naar van de maraton (±43 km.). 

De tl iomfantelijke aankomst van Herman Van Springel. 

doktoorke spelen 
Wie een beetje de wieler

sport volgt, kent natuurlijk 
de naam Georges Pintens. 
De man heeft het dit seizoen 
al uitstekend gedaan en hij 
is aardig op weg om binnen
kort tussen de grote mensen 
te mogen staan. 

In één wedstrijd heeft hij 
echter lelijk « geflest », en 
dat was in de ronde van Ita
lië. Hij voelde zich altijd 
maar moe en teneergesla-
gen, en het marsjeerde niet, 
in één woord, het was een 
blote miserie op tafel. Nie
mand snapte er wat van. Hij 
had heel zijn familie bij, tot 
in het vierde knoopsgat, het 
kon dus geen kwestie zijn 
van « eafard ». Ziek was hij 
blijkbaar evenmin. Een raad
sel, kom. 

Ten einde raad ging de 
Georges « te biechten » bij 
een seigneur van stiel, en 
die zou dat eens in orde 
brengen zie. 

Hij gaf onze kameraad 
wat te eten of te drinken en 
het zou nu wel beter gaan. 
Dag jan, Georges werd zo 
ziek als een hond, en er 
bleek geen andere oplossing 
mogelijk dan hem naar 
België terug te sleuren. Naar 
het schijnt was zijn bloed
druk veel te laag, en leed 
hij serieus aan de lever. 

Niemand zegt nu duide
lijk — niemand zal dat ook 
kunnen zeggen — dat de 
ziekte te wijten was aan de 
medikamenten, maar men 
laat dat toch overal ver
staan. Heel erg zal het ook 
wel niet geweest zijn, want 
een week later was Pintens 
alweer in zijn beste doen. 

Of het nu erg was of niet 
en of de « medikamenten » 
van de soigneur er de oor
zaak van waren of niet, dat 
willen wij allemaal in het 
midden laten. Maar dat er
gens een stuk soigneur, zon
der medische scholing, aan 
de renners zo maar medi
cijnen mag opsolferen, dat 
vinden wij toch straffe toe-
bak. Stel u voor dat men in 
de fabrieken ergens een 
soort overlezer of « groen-
doktoor » zou aanwerven, 
om het « werkvolk » te be
handelen in geval van ziek

te, die zo maar op eigen 
houtje pillen en fleskens 
mag uitdelen. Ge zoudt wat 
horen. En terecht. Welnu, 
bij de mensen die met de ve-
lo hun brood moeten verdie
nen, daar mag dat blijkbaar. 

En wat dan gezegd van al 
die grote sinjeuren, die de 
renners op hun verre tocht 
begeleiden, en er zorgzaam 
over waken dat het cola'tje 
dat ze drinken niet te koud 
is, en het soepke niet te vet
tig, en de patatjes niet te 
zout ? Die ontstellend druk 
kunnen doen, en het zo goed 
kunnen uitleggen. Maar die 
langs de andere kant dulden 
dat een of andere soigneur 
— in het geval Pintens was 
het zelfs niet de een of 
de andere, maar de zeer 
erg beruchte Vidal — die
zelfde jongens volpropt met 
medikamenten, waarvan ze 
hoogstens de naam en de 
prijs kennen, maar zeker 
niet de uit-, neven- en na
werking. En die dergelijk 
spul dan toedienen zonder 
dat een diagnose werd ge
steld. Hoe zouden zij ze, 
zonder enige medische ken
nis, kunnen stellen ? 

Wat tenslotte gezegd van 
al die wreed serieuze « offis-
jellen », met hun tientallen 
kommissies en subkommis
sies, en hun eindeloze praat 
voor de vaak over doping en 
kontrole en straffen, die 
blijkbaar rap een tukje gaan 
doen wanneer vóór hun ogen 
onbevoegden op gevaarlijke 
wijze — de feiten bewijzen 
het — doktoorke gaan spe
len ? 

Wat is erover te zeggen ? 
Naar onze bescheiden me
ning alleen wat wij al lang: 
zeggen — samen met zoveel 
anderen, die er net als wij 
niks van afweten — name
lijk dat de koereurs nog al
tijd niet beschouwd en be
handeld worden als een vol
waardig mens. Een mens Iaat 
men behandelen door een 
dokter als hij ziek is, een 
koereur blijkbaar niet. Die 
laat men behandelen door 
een gevaarlijk dilletant. 
Waarom niet ineens door 
een veerarts, een gifdmeng-
ster of een uitbeender ? 
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Aanbevolen Hu izen 

E.S. ZWEMBADEN 
TUINEN DEMEYERE 

Vi j fwegenstraaf 13 - Izegem 
Tel. 051/316.23 

Kost minder dan U denkt I 
4.000 tevreden k lanten in 

West-Europa. 
Referenties in het ganse land. 

P A P Y R U S 
Boek- en Papierhandel 

Zaakvoerder i Fons Labesu 
de Ribaucourtstraat 7 

(nabi j het Sint-Jansplein) 
Sint-Jans-Molenbeek - Brussel 8 

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

Bezoek 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm bu f f e l 
Lauwereys - De Bruyn 
Gezel l ige vlaamse sfeer. 

wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 • Hekelgem 

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

H. PELEMAN.MARCKX 
Van den Nest lei 16, An twe rpen 

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

LINGEN A A N HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

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

jan '7^ 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel . 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. (016)347.94 
Voor West-VJaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

tel . 051/612.84 
( l -X l l -71 ) 

« PIET POT » 
Antwerpen 's gezell igste 

Bierkelder 
Grote Pieter Polstraat 4 

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

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

Bezoek « Casthot 
DE VEERMAN » 

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

Mosselen Paling 
Uitbater Jan Brugmans 

l a g ' y i 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt e lke V laming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

DE APPEL 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

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

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

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 . 

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIELE • AEG - LINDE 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste kof f iehuis 

ui t DENDERSTREEK 

LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - l i e r 

Tel. 70.14.71 
VLOEREN - OPEN HAARDEN 

TAPIJT 

Industr iële 
warmeluchtgeneratoren 

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

u w installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
ui ts lu i tend lever ing langs 

instal lateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industr iepark - 9990 Maldegem 
Tel. 050/715.29 

Boycot 
Franskiljons 

gestart ! 
Vlaming en V I . f i rma's bouwt 

mee organisatie op. Steunt ons 
in massa. Kof f iemerk niet hoo fd 
zaak, we l V I . vo lk . Brussel moet 

bu igen I 
1 kg . nettopri js 164 fr. t h . best. 
of 2 kg . — 1 0 % 295 fr . spoorw. 
of 5 kg . — 2 0 % 656 fr . te rugb. 

Topkof f ie - topvoorde l ig 
Ook goedkopere min % 

KOFFIE H A W A I I 

Gr.-Bi jgaarden - T. 02/52.60.55 

Hotel - Restaurant 

CAFE BREUGHEL 
Volpens. 210-230 F - 31 kam. 

de Smet de Naeyerlaan 141 
T. 050/416.37 - 8370 Blankenb. 

Uitbater : Tersi Jul ien 

MODERNE WOONKULTUUR 
EURO-DOMI 

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

Kruidtuin laan 6 - Brussel 
tussen A. Max en E. Jacqmainl . 

Tel. 18.17.17 

GROEP BLANCKAERT 
Internationaal Adv iesbureau 

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 

B T W I 
Voor doorschr i j fs istemen, 

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

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

9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Voor U w 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 zomerkapol ) 

Tel. 058/526.29 
— Prospektus op aanvraag — 
Verhuren, verkopen appar temen
ten, hu izen, zomerverb l i j ven . . . 

HOUTWORM ? 
Behandel ing van dakwerken 

tegen alle hout insekten, 
TWINTIG JAAR WAARBORG 
Dokumentat ie op aanvraag. 

Gratis en v r i jb l i j vend bestek 
In gans Benelux, 

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

Wemmei 1810 - T. 02/79.20.00 

IN 'T BOERKE 
Hoogstraat 41 - An twerpen 

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

Bij een bezoek aan 
Overmere-Donk, vergeet niet 

« DE CARLTON » 
bi 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 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

lakbors le i 139 - 2100 Deurne 
Tel . 24.23.72 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugge 

Tel. 050/30.707 (3 l i jnen) 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Voordel ige maatk leding, 
onber ispel i jke snit 

ROB V A N DYCK 
MEESTER-KLEERMAKER 
voor dames en heren 
Jules Moretuslei 348 

WILRIJK - Tel. 27.12.44 
O p verzoek komt Rob met stalen 

aan huis 

OPTIEK 
H. 

- HORLOGERIE 
MORAEL 

statiestraat 122 
Berchem - Tel. 39.32.57 

BANKETBAKKERIJ 
jozef en Rita 

NEUKERMANS-BLOM 
Balleistraat 9 - 1780 Teralfene 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekel i jkse rustdag : d insdag. 
TeL (053)682.15 

Scheldedomein 
S C A L D I A N A 

RUPELMONDE 
Tel. (03)75.14.66 

V lamingen, 
vraag GRATIS ADVIES 

voor u w hypotheek
len ingen ( I e en 2e r.) 

en u w bouwgrondkred ie ten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

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

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

Ziekteverzeker ing voor 

ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding 

ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden in l icht ingen bi] uw plaatsel i jke afgevaard igde. 
Geen moei l i jkheden bi j overschakel ing van een ander ziekenfonds. 
Bestendige sekretariaten : 

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

V.2. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

LAN ER 

RIJWIELEN 
KINDERWAGENS 

ROLLEND SPEELGOED 

St-Jakobsmarkt 97 
ANTWERPEN 

Uitbater : 
HILLEGEER ROGfiR 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande ! I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag - en avondmaal in groep : 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 spit • Krachtvleesschotel 

beter dan in Duits land. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/286.72 - 1.500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad. 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 • mooiste 

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

WALTER ROLAND 
Gediplomeerd opt ic ien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
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 

MAT I ON A LË L O T É RIJ 

13 do TRANCHE 

HOOG .LOT 

TIEN MILJOEN 

I Trekking op S Juli | 

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

77.12S LOTEN VOO» EEN lOIAAl VAM 7 2 M I L J O E N 

P i «ÜPSflggiR] K ï m 
KOEUTOGEN /HRDWNX OIEPVRIESTUNNELS 
KOELKAMERS ( nni l tni) KAMIONKOELING 
OlEPVBIEZEflS V^ÜKn!/ WlNKEUNfilCHTINGEM 

o.aVOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterst raat24 
Borgerhout/Antvv^erpen Tel.: (03) 36.11.35-36.59.31 

ONZE SCHOOL ? 

ERASMUS 
NATUURLIJK I 

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

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015)173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE TeL (050)372 75 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sint Jorisstraaf 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 
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spiegel 
De PVV bleef in het nieuws 

van het politieke cirkus. Met 
Descamps dan als opperklown. 
Zelden heeft een leiding van 
een politieke parti.i zich zo be
lachelijk gemaakt. Maar « Ie 
ridicule ne tue plus » in deze 
staat. Harder is de kommentaar 
rond de ekonomische scheef-
trekkeri j . Het gulzig gesmek 
wan bepaalde Waalse slokop
pen werkt zelfs « traditionele » 
Vlamingen op de zenuwen. 
Eindelijk beginnen dan ook 
onze kranten bredere aandacht 
te schenken aan het schandaal 
van de volkerenmoord in Ben
galen. Reportages erover doen 
de gruwelen van Auschwitz en 
Katyn terug levend worden. 

gazet van antwerpen 

In de reportagereeks van «De 
Standaard » hadden we voor
zitter Descamps leren kennen 
als een filosofische dorpslol
broek, de kommentaren bij de 
brief van zijn sekretaresse 
maakten hem tot een cynische 
grapjas. Zijn jongste optreden 
en uitspraken rond de PVV-
medewerking ( al of niet ) 
aan de grondwetsherziening 
maken hem tot een cirkus-
klown. 

« De liberale partijvoorzitter 
Pierre Descamps. heeft een tot 
nog toe verborgen taleM voor 
humor. Dat bleek uit een 
doodernstig vraaggesprek, door 
hem aan de « Lihre Belgique » 
toegestaan. 

» Descamps heeft zijn ge
dachten uitvoerig uiteengezet, 
al weten wij nu niet meer in 
hoeverre die door andere libe
ralen gedeeld worden. Hij zelf 
trovavens ook niet, ivant in het
zelfde vraaggesprek zegt hij 
letterlijk : « Mijn vrienden 
(soms heb ik er) denken... » 
enz. 

» Aangenomen, dat hij dus 
vrienden heeft en dat die er 
over denken zoals hij. is het 
van belang te weten wat zij 
denken. Dat is voor Descamps 
doodeenvoudig : het komt er 
voor alles op aan op 1 septem
ber in het Brusselse die vrij
heid van het gezinshoofd inza
ke schoolkeuze te krijgen. Wat 
wij al wisten, sinds die fameu
ze brief, die wij in januari pu
bliceerden. Descamps wil de 
« vrijheid » opdat de « Flan-
driens » zich zouden laten ver
fransen. » 

Ie soir 

Die andere konservatieve 
grappenmaker, maar van een 
nog gevaarlijker soort, doet een 
beroep op de PVV om door te 
zetten. Paul Van den Boeynants 
vreest inderdaad een verkie

zing waarbij het volkerenpro-
bleem in België opnieuw 
scherp aan de orde zou staan. 

« Al heeft men dan geen 
echte PVV meer. de loaarheid 
is toch dat men in deze partij 
in « volle herstruktuering » 
(zedig uitgedrukt) toch parle

mentairen vindt die de natio
nale zin hebben en diep ge
hecht zijn aan de eenheid der 
Belgen. Deze parlementairen 
weten dat als er vervroegde 
verkiezingen komen, weer eens 
in het teken van de gemeen
schapstegenstellingen dat dan 
de Brusselaars geen « liberté 
du père de familie » zouden 
hebben, de Walen geen alarm
bel en de Vlamingen geen kul-
tuurautonomie. De taaipartij
en zouden een prachtgelegen-
heid vinden om opnieuiu de 
passies te ontketenen ». 

Brouwerij 
MOORTCAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Gent 

volksgazet 

Na eerst pro forma de Waal
se PVV-er Toussaint gekapit
teld te hebben ( die vroeger 
weeral zoveel miljard meer 
voor het gemiste Focantpro-
jekt) kruipt Van Eynde dan 
plat op zijn buik voor de Waal
se BSP-partaaigenoten. Die 
mogen het grootste stuk van de 
Belgische unitaire kaas verder 
opeisen want Van Eynde zit er 
dik ingenesteld. 

« Nadien was de Senaat ook 
getuige van een improvisatie 
van de minister-staatssecreta
ris Vlerick. die aankondigde 
dat in de toekosmt de kredie
ten voor de economische ex
pansie niet meer paritair aan 
noord en zuid zullen worden 
verstrekt, doch volgens hetgeen 
hij «objectieve criteriay> noem
de en waaronder de verhouding 
van de bevolkingssterkte hem 
het eerst, aangewezen scheen 
De minister van Economische 
Zaken, André Cools heeft er 
tüijs aan gedaan voorlopig geen 
stelling te kiezen. Hij had dit 
kunnen doen op grond van be
schikkingen in de regerings
verklaring. Het is nochtans een 
feit dat enkele argumenten van 
M. Vlerick steekhoudend zijn, 
ook al zijn andere het minder. 

» Doch dit wensen wij vayi-
daag niet ten gronde te onder
zoeken. 

» Over nobjectieve criteria», 
zoals over «.compensatiesy> kan 
men tot in het oneindige dis-
cusiëren. 

» Gaan wij er ons land toe 
veroordelen, steeds onder hand
having van zijn staatkundige 
eenheid, bij de toekenning van 
iedere frank, de inplanting van 
elk bedrijf, het tot stand ko
men van elke instelling, einde
loze twisten te zien ontstaan, 
alle met een « communautair » 
aspect, ook wanneer zij in feite 
met het probleem van de ge
meenschappen niets 'of zeer 
weinig te maken hebben en 
zelfs nadat op politiek vlak de 
communautaire en taalkwesties 

uit de weg zouden zijn ge
ruimd ? 

» Moest dif het geval zijn of 
het inzicht van bepaalde be
windvoerders, dan gaat men in 
Begië een zeer ongelukkige 
toekomst tegemoet. Het kan 
uitdraaien op de totale split
sing van de staat. Want de stof 
voor talloze conflicten ligt zo 
voor het grijpen en er zijn op 
onze bodem mannen genoeg 
die niet beter vragen dan ze 
nog te vermenigvuldigen. » 

d e n i e u w e g i d s 

Zelfs dit unitaire blad moet 
bij de Waalse geeuwhonger toe
geven dat er inderdaad een an
dere manier van werken moet 
zijn ekonomisch in Vlaanderen 
en Wallonië. De Walen met 
hun verspillingsnormen ( « Za
kengeheim » zegt minister 
Cools) jagen ons regelrecht 
naar de eis voor Vlaamse 
zelfbeschikking op alle terrei
nen. 

« Maar er is meer. Bij de be
steding zijner kredieten maakt 
de h. Vlerick een onderscheid 
tussen een deel dat recht
streeks naar de industrieën 
gaat, en een deel dat hij inves
teert in infrastructuurwerken 
en in projecten ter beveiliging 
van het leefmilieu. Hij kon zijn 
overschotten namelijk overdra
gen aan andere ministeries. Zo 
draagt hij een deel van de kre
dieten der Vlaamse streekeco-
nomie aan Openbare Werken 
over om de putten van de Ru-
pelstreek (iJerlaten steenbakke
rijen ) te vullen, en ook een 
deel van Volksgezondheid om 
de industrieterreinen van de 
Westhoek te verzorgen. 

» Een socialistisch onderbre
ker trok daar in de Senaat de 
verkeerde conclusie uit : « Dus 
heeft u geld te veel ». Deze on
derbreking bewijst twee zaken. 
Vooreerst, dat sommige Walen 
een verkeerde opvatting heb
ben inzake de eigen, autonome 
bevoegdheid der streekminis-
ters in het voeren van hun be
leid. natuurlijk_ binnen hun 
budgettaire perken. Vervolgens 
dat « het socio-psychologisch 
klimaat », zoals senator L. 
Claes dat noemde, totaal ver
schilt in de beide landsgedeel
ten. » 

LEEUWENVLAGGEN 

in alle maten - BTW Inbegr. 
150 X 150 nylon 525 f r. 
200 X 200 wo l 975 f r . 
alles voor v laggen, vi/impels, 

kentekens, bcjhorigheden. 

PAUL SUYS - Molenvest 50 

Herentals - Tel. (014)21.207 

europa een 

Dit veertiendaagse blad van 
de Europese federalisten zal in 
weinig parlementen van de Zes 
een dergelijk cinisme aantref
fen als het hier aangeklaagde 
staaltje van misprijzen voor 
de volksvertegenwoordiging. 
« Doodgravers van de parle
mentaire demokratie » is dan 
ook hun titel. 

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

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem grati 

« De motie van senator Lade 
Claes, waarbij de regering ver
zocht werd het parlement in te 
lichten over overheidshulp aan 
investeerders, die de honderd 
miljoen frank overtreffen, 
werd door de meerderheid ver
worpen. 

Minister Cools schenkt mil
jarden — meestal in Wallonië 
— aan buitenlandse of nieuwe 
bedrijven die de bestaande ei
gen bedrijven komen wurgen, 
soms worden ook eigen, bedrij
ven geholpen die reeds ten do
de zijn opgeschreven... Het is 
een publiek geheim dat het 
land in opstand zou komen als 
de waarheid aan het licht 
kwam, daarom stemden onze 
parlementaire deze zaak in de 
doofpot ! Zo ontneemt onze de
mokratie zichzelf elke be
trouwbaarheid en geloofwaar
digheid en ondertussen moet 
Honoré-gepluimd steeds maar 
zwaardere lasten dragen. Manu 
Ruys in «De Standaardy> vraagt 
zich zelf terecht af waarom de 
senatoren dit affront hebben 
geslikt en komt op voor een 
propere en doorzichtige demo
kratie. » 

de standaard 

In een pakkende beschrijving 
geeft een West-pakistaans joer-
nalist relaas over wat hij 
noemt de volkerenmoord in 
Bengalen. De man vluchtte uit 
zijn Pakistaanse vaderland 
( m e t vrouw en k inde ren ) om 
in. de wereld getuigenis te kun
nen afleggen van dit racistische 
moordwerk door zijn landgeno
ten begaan in Bengalen. 

« Op het moment dat leger
onderdelen in de avond van de 
25ste maart uitrukten om de 
muiterij te voorkomen, die in 
de vroege uren van de volgen
de morgen zou beginnen, droe
gen vele militairen lijsten hij 
zich met namen van mensen, 
die moesten ivorden gelikwi-
deerd. Op de lijst stonden Hin
does en grote aantallen moham
medanen ; studenten, hooglera
ren, leden van de Awarai Liga, 
journalisten en belangrijke 
personen uit de beiueging van 
Sjeik Moedjih. 

» De beschuldiging, die nu 
wordt aangevoerd, dat het le
ger onder mortiervuur werd 
genomen vanuit Jaganath Hall, 
waar de hindoes-studenten 
woonden, rechtvaardigt nau
welijks de totale vernietiging 
van twee Hindoecentra, rond
om de tempels op de Ramma-
racehaan en een derde in Sja-
krepati, in het hart van de ou
de stad. 

» Het verklaart evenmin, 
ivaarom aanzienlijke Hindoe-
bevolkingsgroepen uit Dacca 
en de naburige industriestad 
Narayangani kompleet zijn 
verdwenen tijdens het 12-uurs 
uitgaansverbod op de 26ste en 
27ste maart. En evenmin is er 
een spoor van de mohammeda
nen die in diezelfde uren wer
den samengedreven. 

» Deze mensen werden uit 
de weg geruimd in een terdege 
voorbereide aktie ; een spon
taan « antwoord » op de Hin-
dieagressie zou tot andere re
sultaten hebben geleid. » 

het laatste nieuws 

En over dat andere land 
waar het gordijn loodzwaar op
nieuw is neergekomen. Tsechen 
en Slowaken reageren volgens 
de beste voorbeelden van sol
daat Schweik op hun russische 
bezetters en kollaborateurs. 
Het heet « giechelverzet ». 

« Als ze niet ophouden met 
hoesten, giechelen of in de han
den klappen als het . eigenlijk 
niet hoeft gaan we er korte 
metten mee maken. Dat schreef 
het Tsjechoslovaaks partijblad 
« Rudo Pravo ». De krdrit heeft 
het tegen de naamloze Tsjech
en die in het geniep tijdens 
concerten cinema- en toneel
voorstellingen, sportwedstrij
den en waar het maar kan, 
steeds duidelijk laten blijken, 
dat zij zich niet loillen of kun
nen neerleggen bij alles wat 
hun leiders zoal weten te ver
tellen. 
, » De Franse zanger Gilbert 
Bécaud heeft zopas in een gro
te zaal te Praag zo een protest-

je op zijn Tsechisch aan den 

lijve ondervonden. Een dame 
stelde Bécaud voor aan het ptt-
bliek en zei o.m. dat de Frans
man reuzebijval had geoogst 
« in andere socialistische lan
den en Moskou ». Een stem in 
de zaal riep luidop : « Dat is 
nu precies geen adelbrief ... » 
En de hele zaal ging aan het 
schaterlachen. 

» Nog zo een geval : vorig 
weekeinde zond de Praagse TV 
de tenniswedstrijd uit van de 
Tsechische kampioen Jan Ka
des tegen de Rus Alexander 
Metreveli. 

» Heel Tsjechoslowakije 
heeft het kunnen meemaken, 
hoe het publiek dat de wed
strijd bijwoonde, stormachtig 
in de handen klapte telkens de 
Rus de bal in het net sloeg of 
fouten maakte. De TV-commen^ 
tator werd er bijna woest hij, 
maar de uitzending liep tot het 
einde. Kodes won. » 

wai te r luy ten . 

Gemeente 
BURCHT 

« PLAATS GEOEFEND 
WERKMAN B ». 
Voorwaarden : 
• Belg zijn en de burgerli j

ke en politieke rechten 
genieten ; 

• Minimum 21 jaar zijn op 
1-1-72 en niet ouder zijn 
dan 30 jaar ; 

• De leeftijdsgrens wordt 
verhoogd met 5 Jaar vOor 
de prioriteitsgerechtig
den. 

• Aan de militieplichten 
voldaan hebben ; 

• Van goed gedrag en ze
den zijn ; 

• Lager onderwijs genoten 
hebben ; 

• Lichamelijk geschikt zijn 
• Slagen in een bekwaam-

heidsproef. 

De kandidaturen dienen 
bij aangetekend schrijven 
gezonden te worden aan de 
Burgemeester van de Ge
meente Burcht vóór 8 juli 
1971, vergezeld van de be
wijsstukken. 

zoekertjes 
Te koop 1 elektr. motor CEB, 1 PK, 
asychroon, 1.500 toeren. 1 Cof j i -
matlc Hel iopr in t , 221 V., 370 .W. -
4 schi lder i jen (stadsgezichten). 
Z. w . M. Oma, Van Meenenpl . 15, 
Brussel-St-Gill is. R 90 

Gratis dienstbetoon aan alle eclnte 
V lamingen, die zich w i l l en of moe
ten vest igen in of rond Brussel bv . 
voor hun werkge legenhe id : hetzi j 
voor huren of kopen van een huis, 
appartement, v i l la , fermet te, f la t o f 
bouwgrond . Inl . te l . 22.95.15 R 97 

Appar tement te 
Duinbergen, ju l i 
max. 5 personen. 

huur in v i l la te 
, aug. en sept. 
-Tel . (050)517.05 

R 98 

Industr iële laborante A l (20 j . ) zkt 
dr ingend werk - omgev ing Gent. 
Inl . : Oswa ld Van Ooteghem, Rode 
Kruisstraat, 7, Gentbrugge. - Tel. 
(09)52.72.87 R 101 

Meisje uit Wetteren, 18 jaar, 
diploma volledig humaniora, 
economische afdeling, uitste
kende leerlinge, zoekt passende 
betrekking in de streek van 
Wetteren-Dendermonde of ook 
elders. Contact via W. Braeck-
man, Meersstraat 2/1, 9200 
Wetteren, voorzitter VU-afde-
ling Wetteren. Tel. (09)79.29.96. 

R 102 

Student ekonomische wetenschap
pen RUCA zoekt vakant ie job. Schr. 
of telef. senator Jorissen, Louisastr. 
3 1 , Mechelen. R 104 

Ju f f rouw, lager sec. onderwi js , ho
ger secundair technisch onderwi js , 
getuigschr i f t steno en dactylo (Ne 
derlands, Engels en Frans) zoekt 
aangepaste bet rekk ing, bi j voor
keur in Limburg. Contact : yolksvert . 
E. Raskin, Ursulastraat 1, Eigenbi l 
zen. Tel. 011/194.54 R 105 

TE HUUR : Pajottenland bu rge rwo
ning vier slaapkamers dubbel gara
ge 50a. nabi jheid Brussel. - Telef. 
(016)289.98 R 103 

Jonge moeder, boekhouder-des
kundige, gewezen lesgeefster 
boekhoud ing, ruime ervar ing ac-
cöuntants-kantoren, moet Inge
volge ernstige ziekte van een 
der k inderen bi jspr ingen als 
b roodwinner . Wie bezorgt haar 
huiswerk of part - t lmebetrek-
k ing .? Schri jven bureel b)ad 

R106 
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Arrondis. ANTWERPEN 
Familiale Loterij 

« PLAN-71 » 
Trekking : 15.7.'71. 

Bestel nosT onmiddelliik uw 

KINDERFEEST 
Zondag 11 juli om 14 uur in 

feestzaal Kievit. Toegang gra
tis. Optreden van klown Pipo, 
klown Kroko, Pedro met zijn 
wonderfiets, Brondo, de gooche
laar en Mohammed Ben Achim 
de tovermuzikant. Muzikale 
omlijsting, akkordeonband « De 
Kievit ». 

WIJ - 26-6-71 

loten met de U toegezonden 
briefomslag. 

ANTWERPEN (Stad) 
KOLPORTAGE 

Zonder microwagen, gewoon 
maar op enkele drukke punten 
in de middenstad een goede 
standplaats uitgekozen. Een 
uurtje aangenaam kontakt met 
de voorbijgangers. Vertrek lo
kaal Tyrol om 14.30 u. Nationa-
lestr. 22 Antw. 
11 JULI 

Hang de beest uit ! Leeuwe-
vlaggen op uw sekretariaat ver
krijgbaar 1.50 X 1.50 m. bedrukt. 
330 fr. 
IJZERBEDEVAART 

Door de afdeling wordt een 
mooie krans neergelegd. 

Wie de verplaatsing per auto
bus Wil maken naar 'de bede
vaart op zondag 4 juli kan een 
plaats bespreken bij lokaal «Op 
Signoorke» Kipdorp 9 (de zetel 
van het VI. Verbond voor Ge
pensioneerden). Tel. 32.20.29 op 
woensdag en zondag vanaf 15 u. 
Ook zaterdagavond na 19 u. 
Prijs 130 fr. 

ARENDONK 
IJZERBEDEVAART 

Er wordt een bus ingelegd 
naar de IJzerbedevaart. Deel
nameprijs 150 F. Voor kinderen 
onder de 14 jaar en voor leden 
van jeugdorganisaties in uni
form 100 fr. Voor inschrijving 
of verdere inlichting zich wen
den tot Viktor Hermans, Mierd-
seweg, 25 (tel 67812), Jef De 
Pauw, Koeistraat 11 (tel 67553) 
of Jan de Pauw, Wampenberg 

BALEN-OLMEN 
OVERLIJDEN 

VU-afdeling en bestuur Ba-
len-OImen betuigen hun innige 
deelneming aan hun kern-lid 
Albert Geuens en familie bij 
het plotselinge en zo onver
wachte overlijden op 39-jarige 
ouderdom van hun dierbare 
schoonbroer en schoonzoon Ka-
miel Hendrickx. 
FIETSTOCHT 

Daar onze eerste fietstocht 
een groot succes kende, ver
wacht Michel Brepoels de fiets-
grage liefhebbers (vanaf 10 
jaar) iedere zondagmorgen om 
6u30 op de markt te Balen. Ein
de rond 9 u. 
GEZINSWANDELING 

40 deelnemers, waaronder en
kele van Oud-Turnhout en Geel, 
waren opgekomen voor onze 
eerste gezinswandeling. Veel 
dank aan organisator Albert 
Geuens voor de prachtige wan
deling door « Keiheuvel » en 
« Most ». 
REIS NAAR DE RIJN 

Deze tweedaagse reis gaat 
door op 4 en 5 sept. e.k. Prijs : 
700 fr per persoon. Reeds nu 
naam opgeven aan L Dillen, 
Zandstraat 7 te Balen, (tel. : 
014/33201). 

BERCHEM 
GULDENSPORENVIERING 

Maandag 28 juni te 20 uur 
wordt in de zaal « Palace », 
Grote Steenweg 19 te Berchem 
een guldensporenherdenking 
gehouden waarop alle Vlamin
gen van harte uitgenodigd wor
den. Voordracht-, dans- en zang
groepen verlenen hun mede
werking. Motto : « Land als een 
lied ». 
VAKANTIE 

Voor sociaal dienstbetoon kan 
men ook tijdens de vakantie te
recht bij de mandatarissen en 
bestuursleden na telefonische 
afspraak. 

BOOISCHOT 
GULDENSPOREN-
DANSFEEST 

Met orkest Bobby Prins, een 
gloednieuw programma van 
Het Manneke (Jef Cassiers), 
Franske, Rita en Mark : dit op 
3 juli e.k. om 20 uur in de nieu
we zaal « Kievit », Broeckmans-
straat, Booischot. Toegang 40 fr. ' 

BOOM 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 4 juli per autocar 
naar Diksmuide. Inschrijvingen 
(130 fr.) bij Ludo Van den 
Nieuwenhof, Antwerpsestraat 
442 en Frans Laurens, Van 
Dyckstraat 12 (tel. 782090). 

BORGERIHOUT 
« BRUSSEL » 

Op 11 dezer ging onder een 
talrijke belangstelling onze 
maandelijkse ledenvergadering 
door. Senator Lode Claes be
handelde het onderwerp «Brus
sel» op een voor velen originele 
wijze ; zijn algemene toon was 
optimistisch inzake de toe
komst van de Vlaamse aanwe
zigheid te Brussel. 
GULDENSPORENAVOND 

De jaarlijkse Guldensporen-
viering ingericht door de ge
meente Borgerhout heeft plaats 
op dinsdag 29 juni e.k. te 20.30 
uur op de speelplaats van de 
gemeentelijke jongensschool in 
het Te Boelaerpark. Toegang 
vrij. 
IJZERBEDEVAART 

Kleurrijke raam- en autoaf
fiches nog steeds te bekomen 
bij ons bestuurslid adv. Hugo 
Andries, Tumhoutsebaan 98 te 
Borgerhout. Voor de reis per 
autobus zich wenden tot ons be
stuurslid Jos Verbergt, Flora
straat te Borgerhout. 

Arrondis. ANTWERPEN 
Familiale Loterij 

« PLAN-71 » 
Trekking : 15.7.'71. 

Bestel nog onmiddellijk uw 
loten met de U toegezonden 
briefomslag. 

BRASSCHAAT 
IJZERBEDEVAART 

Vujo-Brasschaat organiseert 
de verplaatsing naar Diksmui
de. Deelnemingsprijs 100 fr. 
Inlichtingen bij de secretaris 
Hugo Meeus, Heislagsebaan 
30a. 

BROECHEM 
IJZERBEDEVAART 

De Volksunie roept alle leden 
en sympatisanten op om talrijk 
deel te nemen aan de eerstvol
gende bedevaart. Tijdig in
schrijven (125 fr.) 

DUFFEL 
GULDENSPORENVIERING 

Zondag 27 juni in het domein 
De Locht om 19 uur met mede
werking van de dansgroep 
Shaiida. Feestredenaar Dr. jr. 
Szondi. Optreden van de plaat
selijke turngroep. 
IJZERBEDEVAART 

Onder impuls van de Vlaam
se Kring wordt getracht dit 
jaar met 5 autobussen naar 
Diksmuide te gaan. Prijs (alles 
inbegrepen) 150 fr. wanneer 
men na de Bedevaart naar 
Brugge wil ; 160 fr (alles inbe
grepen) voor diegenen die naar 
de Bedevaart een bezoek wil
len brengen aan het natuurre
servaat De Blankaart te Wou-
men. Vertrek om 6u aan de St. 
Martinuskerk. 

EDEGEM 
GEMEENSCHAPS
CENTRUM 

Wie door de Drie Eikenstraat 
komt, moet beslist eens een 
kijkje gaan nemen in nr. 128. 
Stilaan maar zeker krijgt ons 
gemeenschapscentrum gestalte. 

Helpende handen steeds wel
kom (kontakt met R. Dekeyser 
of K. Van Reeth). 

De functies in de raad van 
beheer van de Vlaams Nationa
le Stichting-Edegem, die het 
gemeenschapscentrum zal behe
ren, werden als volgt verdeeld: 
voorzitter : R. Dekeyser ; on
dervoorzitter : K. Van Reeth ; 
sekretaris : P. Wyns ; jjenning-
meester : J. Muys ; leden : J. 
De Boel, A. Mees, V. Smedts, 
J. Van den Berg, L. Van Huffe-
len ; kommissarissen : mevr. 
Blereau, Lagast, Legrand. 

15de BESTUURSLID 
Als 15de bestuurslid werd Ivo 

Van den Eynde gekoöpteerd. 
Samen met J. Muys zal hij de 
propaganda verzorgen. Als 8ste 
arr. afgevaardigde werd P. 
Wyns aangeduid. 
VUJO 

Wij trekken op zaterdag 3 
juli naar Frans-Vlaanderen, 
waar wij overnachten in een 
jeugdherberg, 's Zondags wo
nen wij in Diksmuide de IJzer
bedevaart bij. 

Inlichtingen bij H. Van Bue-
ren, Sorbrechtshofstraat 22. 

Wij vragen onze leden, die 
vakantie hebben, regelmatig te 
komen meewerken aan ons lo
kaal. Elke dag van de week en 
elk uur van de dag is er wat te 
doen ! 

Best even kontakt opnemen 
met K. Van Reeth (Drie Eiken-
str. 70). Voor het overige wen
sen wij jullie een mieterse va
kantie ! 
GULDENSPOREN HERDEN
KING 

Het gemeentelijk feestcomité 
in samenwerking met het ge
meentebestuur en de Ekerse 
kulturele verenigingen, organi
seert een groots opgevatte Gul
densporenherdenking in het 
Hof De Bist op donderdag 1 
juli om 20 u. Gratis toegang. 

EKEREN 
11 JULI-VIERING 

Op 1 juli gaat in het « Hof de 
Bist » de jaarlijkse 11 juli-vie-
ring door. 
BEVLAGGINGS-AKTIE 

Wij doen tevens een oproep 
om op 11 juli zoveel mogelijk 
leeuwenvlaggen uit te hangen. 

Leeuwenvlaggen tegen schap
pelijke prijzen aan te schaffen 
bij Veerle Thijssens - Geesten-
spoor 72 en Van Tongerloo 
Maurits, Leliënlaan 62. 

HERENTHOUT 
11 JULI 
VLAGINHULDIGING 
Dit jaar krijgt 11 juli voor de 
VU Herenthout een bijzondere 
betekenis : op die dag huldigt 
zij haar nieuw vaandel in. 

Om 11 u 30 herdenken wij 
tijdens de eucharistieviering 
onze afgestorven leden. Daarna 
in «De Nieuwe Kroon, volksver-
tegenw. Belmans overhandigt 't 
nieuwe vaandel. Daarna op
tocht met de VU Fanfare Kern-
penland. 'Tot slot een gezellig 
samenzijn. 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven in ons lokaal of 
bij een der bestuursleden voor 
24 juni e.k. 

HOBOKEN 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen (140 fr.) bij 
Jos Van den Nieuwenhof, St. 
Bernardse steenweg 793, tel. 
27.28.48 of bij alle bestuursle
den. Vertrek om 7 uur aan het 
politiebureau. 

HOVE 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijving bij Miei Beeck-
man, tel. 55.39.21. Vertrek met 
autocar om 5.45 uur aan de 
« Reinaert », Mortselsesteen-
weg, 21. Reissom : 160 fr. (90 fr. 
voor avondmaal). 
DE SPOOR ERIN 

Guldensporenviering op za
terdag 26 juni te 20 uur. Prin
senhof, Kapelstraat 19, Hove. 

KONTICH 
GELUKWENSEN VOOR 
BURGEMEESTER SOENS 

Op de gemeenteraad van 7 
juni legde VU-gemeenteraads-
lid Jef Steurs een tekst voor 
waarin burgemeester Soens en 
de nederlandstalige gemeente
raadsleden van Strombeek-Be-
ver gelukgewenst worden voor 
hun konsekwente houding. 

Het voorstel werd, ondanks 
enkele socialistische bezwaren, 
eenparig goedgekeurd. 
GELUKWENSEN 

Zaterdag 3 juli treden onze 
leden Paul Cauterman en Mie-
ke Onzia, zuster van ons be
stuurslid Hugo, in het huwe
lijk. Onze hartelijkste geluk
wensen. 
VU KONTICH 10 JAAR 

Er wordt druk gewerkt aan 
ons feestprogramma in septem
ber a.s. 

Graag uw steun op onze re
kening bij de Kredietbank 
Kontich N« 1155/00715 voor 
Volksunie afd. Kontich. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Leeuwevlaggen in voorraad 
op het bevlaggingssekretariaat 
Kosterijstraat 6 of in lokaal 
Alcazar. 

IJZERBEDEVAART 
Per autocar naar de Ijzerbe

devaart. Inschrijving 100 frs : 
lokaal Alcazar, Uyttendaele 
( VOS ) Mechelse Steenweg 
106 en Embrechts ( Vlaamse 
Kring ) Konijnenveld 41. 

MERKSEM 
IJZERBEDEVAART 

Tijdig inschrijven voor de 
a u t o c a r . Per deelnemer 
onder de 18 jaar : 100 fr ; 
volwassenen 145 fr. Inschrij
ven in Tijl of bij K. Van Boc-
kel. 

Wie met de trein naar Diks
muide wil moet voor half acht 
's morgens in het Centraal sta
tion Antwerpen aanwezig zijn. 
Op treinkaarten, wordt een gro
te vermindering gegeven. 
VAKANTIEPERIODE 

Tijdens de vakantieperiode, 
telefonere men voor dringende 
zaken op nr 45.57.77. 
AUGUST SAENEN 
OVERLEDEN 

Maandag 8 juni hebben wij 
afscheid genomen van ons me
delid en vriend August Saenen. 
Een onbarmhartige ziekte vel
de onze kameraad in de ouder
dom van 49 jaar. 

Talrijke vrienden, bekenden 
en werkmakkers vulden de 
mooie kerk van O.L. Vrouw van 
Smarten. 

Aan de zwaar beproefde echt
genote Mevrouw Mia Monsieur, 
aan de kinderen en aan de fa
milies Saenen, Jurgen en Van 
de Poel betuigt de Volksunie 
van Merksem hare oprechte 
deelneming. 
11 JULI 1971 

Zoals alle jaren dringen wij 
er op aan dat al onze leden en 
simpatisanten op 11 juli de 
leeuw zullen uithangen. 

Niet vergeten dat in de deke
nale kerk Sint Bartolomeus op 
zondag 11 juli te 10 uur een 
plechtige Guldensporenmis zal 
opgedragen worden, met gele-
genheidssermoen door E.H. De
ken C. Mast. 

MORTSEL 
IJZERBEDEVAART 

Zoals steeds ondernemen wij 
een « volle dagsreis » o.l.v. het 
« Gewestelijk Ijzerbedevaart-
Komitee-Mortsel » met stipt 
vertrek der auto-cars te 6 uur 
aan het oud-gemeentehuis te 
Mortsel. Deelname 160 fr voor 
Wulveringem. Inschrijvingen 
tot en met 30 juni bij dhr. J. 
Van Weverbergh, Tommeltlaan 
te Mortsel ( tel : 49.69.37 ) of 
bij Wim Claessens Liersesteen-
weg, 197 Mortsel (tel : 55.39.09) 
GEMEENTERAAD 
Onder grote publieke belang
stelling zetelde de Mortselse 
« nieuwe » gemeenteraad voor 
de eerste keer, op donderdag 17 
juni De VU-fraktie maakte een 
flinke indruk als sterkste oppo
sitiegroep. Fraktieleider Vande-
walle gaf in een korte en klare 
uiteenzetting het standpunt van 
ons fraktie weer. 

De voorzitter van de Mort
selse CVP dhr. V. Van Bladel, 
die als vijfde schepen voorge
dragen werd... kreeg het dek
sel op de neus. Een ander CVP-
raadslid werd in zijn plaats 
verkozen. 
BEVLAGGINGSAKTIE 
Bestel onmiddellijk uw nylon-

1 e e u w e n-vaandel bij Wim 
Claessen (adres hierboven) te
gen de volkse prijs van 270 fr. 
(Afmetingen 1,40 m./1.40 m.) 
Op 11 juli moet Mortsel een 
geel-zwart uitzicht hebben van 
klauwende leeuwen, (tel. : 
55.39.09). 

NIEL-SCHELLE 
IJZERBEDEVAART 4 JULI 

De drie VU-afdelingen uit de 
Rupelstreek leggen samen een 
bus in naar Diksmuide : 130 fr 
kinderen jonger dan 14 jaar 65 
fr. Inschrijvingen bij de be
stuursleden (zie ons vorig nr.). 

NIJLEN 
IJZERBEDEVAART 

Davidsfonds, Chirojeugd en 
Studentenbond Die Kempen-
poorte leggen samen een bus 
in voor de IJzerbeevaart. 

Inschrijvingen (110 fr) bij 
Maria Thijs, K. Astridlaan 3 en 
Walter Caethoven, Katerstraat 
150. 

RUMST-TERHAGEN 
IJZERBEDEVAART 4 JULI 

De drie Volksunieafdelingen 
uit de Rupelstreek leggen sa
men een bus in naar Diksmui-
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de. Na de plechtigheid bezoek 
aan Diksmuide. Deelnemings
prijs : 130 fr. (kinderen jonger 
dan 14 jaar : 65 fr.). Vertrek-
uur voor Rumst : 6,50 uur aan 
de kerk. Inschrijving : Van 
Buggenhout Gust, Doelhaag-
straat 26 ; Wellekens Paul, 
Tuinwijk 53 ; Lambrechts Jan, 
Veerstraat 91 ; Bruynseels Leo
nard, Molenveld 67 , De Herdt 
Frans, Em. Van Der Velde-
laan 3. 

ROOD GEMEENTEBESTUUR 
TEGEN LEEUWENVLAG 

Tijdens de gemeenteraad had 
de plaatselijke CVP het aan
schaffen van een stel leeuwen
vlaggen voorgesteld om de 
dorpsfeesten meer Vlaamse 
luister bij te zetten. Dit punt 
werd geweigerd door het BSP-
college van Burgemeester en 
schepenen op de zitting van 1 
juni. Tijdens een tweede zit
ting van 7 juni werd dit punt 
eveneens geweigerd. De BSP 
verklaarde dat deze vlag vroe
ger en nu nog misbruikt werd 
door sommige instellingen. 
Moet er weer een stunt gebeu
ren ? 

RtJMENAM 
KONTAKT 

Tijdens een kernvergadering 
werd de komende werking in 
deze gemeente besproken. Er 
zijn hoopvolle vooruitzichten 
om op korte tijd tot de uitbouw 
van een volwaardige afdeling 
te komen. Lezers van « Wij » 
die aktief willen deelnemen of 
financieel willen steunen kun
nen zich in verbinding stellen 
met A. Ribbens, Jachthoornlaan 
12, tel. 51873. 

WESTMALLE 
NAAR DIKSMUIDE 

De Volksunie Westmalle or
ganiseert een busreis naar de 
IJzerbedevaart. 

Prijs : 125 fr. 
Inschrijven bij Jan Wilmssen, 

Antwerpsesteenweg, of bij de 
bestuursleden. 

WILRIJK 
IJZERBEDEVAART '71 ' 

VUJO-Wilrijk neemt de or
ganisatie van een autokravaan 
voor zijn rekening. Kontakt 
met Jozef Eggermont, koördi-
nator. Hulststraat 18. 

WIJNEGEM 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen voor de bus 
met dooreis naar de Panne 95 
fr op sekretariaat. 
WIJ-ABON. I 

Wij verzoeken dringend onze 
propagandisten hun nieuw ge
maakte leden- en Wij-abonnen-
ten alleen over te maken via 
het plaatselijk sekretariaat. 
LEEUWEN 
Leeuwevlaggen zijn nog steeds 

verkrijgbaar aan 290 fr. Bel 
even naar E. Somers (53.63.79) 
en U krijgt Uw vlag thuis. 
11 JULI 

De Vlaamse Vriendenkring 
richt op 11 juli een grote show
avond in met Will Ferdy en 
Werner Boons. 
LID WORDEN ! 

Geef U zelf op aan het sekre
tariaat, Txu-nhoutse baan, 336/ 
338 of bij dhr. Blom, Markt
plein 23. 
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brabant 

BRUSSEL (arr.) 
LEDENHERNIEUWING 

Nog steeds zijn er enkele af
delingen ten achter met de af
rekening van de ledenhernieu
wing. Deze zou moeten afgeslo
ten worden ten laatste op 30 
juni. 
KANTONNALE VERGADE
RING TE ASSE 

De eerste vergadering van 
het kantonnaal bestuur Asse 
heeft plaats op dinsdag 29 juni 
e.k. in het lokaal « Kumelshof » 
Statiestraat te Asse. 
TEL. ARR. SEKRETARIS 

Onze arr. sekr. Frans Adang 
beschikt thans over een eigen 
telefoon : nr. 02/77.31.83. 

BRUSSEL (Stad) 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven in «Uilenspiegel», 
Pletinckxstraat 38 te 1000 Brus
sel, tel. 12.13.74. Prijs : 150 fr., 
kinderen : 100 fr. 
KOLPORTAGE 

De slotkolportage voor dit 
seizoen heeft plaats op zater
dag 26 juni in het centrum van 
Brussel. Vanaf 15 u. verzame
len de verkopers in het lokaal 
« Uilenspiegel », Pletinckxstr. 
38 te Brussel om van daaruit 
het bijzonder « Wij » nummer 
te verkopen. 

AARSCHOT 
IJZERBEDEVAART 

VU-Aarschot gaat naar de 
IJzerbedevaart met daarna een 
verkenning van Frans-Vlaande
ren. Prijs : 150 fr., kinderen 
gratis. Vertrek 6u, Ramselkerk; 
6ul5, Kristus Koning Kerk 
Aarschot ; 6u30, O.L. Vrouw 
kerk. Inschrijvingen : G. Dis-
cart. Steysstraat 135 of telefo-
need 016/57604 of 016/58437. 

BRUSSEGEM 
MEETING VOOR BOEREN EN 
ZELFSTANDIGEN 

Op 2 juli 1971 om 20 uur 
in de zaal « Breughelhof », Bol-
lestraat 8 te Brussegem. Spre
kers zijn o.m. : Volksvertegen
woordiger Ludo Sels en provin
ciaal raadslid Pol Peeters. 

HOFSTADE 
NAAR DIKSMUIDE 

Hofstade-Muizen legt een bus 
in naar de IJzerbedevaart op 4 
juli. Inschrijvingen bij be
stuursleden. 

LEUVEN (arr.) 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijven : André Vanhoof, 
Overwinningsstraat 24, Kessel-
Lo, tel. 016/27014 
HOE MAAK IK EEN BLAD 

Zaterdag 3 juH om 14 u in 
het Kultureel Centrum. Leu
vense steenweg, Kortenberg. 

Inlichtingen : Filip Boven, 
Parkstraat 22, Kortenberg, tel. 
02/596656. 

LEUVEN (agg.) 
IJZERBEDEVAART 

Prijs 135 fr, vertrek 7 u in 
café Opera ; Bondgenotenlaan, 
Leuven. Inschrijven : André 
Vanhoof, Overwinningsstraat, 
24, Kessel-Lo, tel. 016/27014. 

LIEDEKERKE 
NAAR DIKSMUIDE 

De afdeling Liedekerke legt 
een bus in naar de IJzervlakte. 
Buskaarten aan 100 fr. te ver
krijgen bij de bestuursleden, 
vertrek om 7 u. aan het lokaal, 
en om 7 u 15 aan het Markt
plein. 

STEENOKKERZEEL 
WILLEKEUR 

Onze gemeenteraadsleden 
hebben op 7 juni de raadszit
t ing verlaten. Zij oordelen te
recht dat de burgemeester art. 
63 van gemeentewet overtrad 
en konden dus hun verdere me
dewerking niet verlenen. Het 
was inderdaad reeds de tweede 
maal dat onze VU-fraktie 
schriftelijk het kollege ver
zocht punten op de dagorde te 
plaatsen en tweemaal werd 

hun verzoek afgewezen. Onze 
raadsleden hebben er de aan
dacht van de gouverneur van 
Brabant op gevestigd dat zij, 
gezien de willekeurige houding 
van de burgemeester en het 
kollege, thans in de onmogelijk
heid verkeren hun mandaat 
normaal uit te oefenen zoals 
voorzien bij de wet en hebben 
een onderzoek gevraagd. 

STROMBEEK-VIL VOORDE 
NAAR DIKSMUIDE 

De afdeling Vilvoorde legt, in 
samenwerking met de afdeling 
Strombeek een bus in voor de 
IJzerbedevaart op 4 juli, voor 
de prijs van 140 fr. Inschrijvin
gen bij het bestuur en in het 
lokaal « De Gouden Voorn » 

TIENEN-ZOUTLEEUW (kan.) 
KADERVERGADERING 

Kadervergadering op vrijdag 
2 juli om 20 u 30 in cafe « De 
Biertoren » te Hoeleden. 

WOLVERTEM-MEISE 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek : 7u., Wolvertem-
Nerom ; 7u05. Wolvertem-Ge-
meenteplein ; 7ul0, Meise dorp 
(eventueel andere haltes af te 
spreken bij de inschrijving) ; 

Volwassenen : 130 fr., kinde
ren tot 12 jaar : 80 fr. Uw in
schrijvingen worden spoedig 
ingewacht bij Van den Brande 
Jozef, Neromstraat 16, Wolver-
tem (tel. 59.48.25) en Dirven 
Mark, Boechtstraat 83, Meise 
(tel. 59.29.74). 

oost-vlaanderen 

GENT (arr.) 
VUJO NAAR DE IJZERBEDE
VAART 

1. Te voet vanuit Gent (aan 
de Sterre) . Vertrek : Vrijdag 2 
juli te 20 uur. Inschrijvingen : 
Ludwig Wauters. Schaverdijn-
straat 44, Gent (50 fr. voor te
rugtocht met bus). 

2. Met de bus : Inschrijvin
gen : tel. 52.75.81 (Kris Impe, 
Hundelgemsest^V., 266, Merelbe-
ke) of bij de plaatselijke Vujo-
bestuursleden van Gent-stad, 
Gent-Oost, Gent Zuid-Oost. Ver
trek op zondag 4 juli : St. 
Amandsberg - Gemeentehuis : 
7u ; Destelbergen-Kerk : 7ul0 ; 
Heus den-Tramstatie : 7u20 ; 
Melle-Kerk : 7u30 ; Gentbrugge-
Lunapark : 7u35 ; Ledeberg-
Gemeentehuis : 7u40 ; Gent-
Roeland : 7u50 ; Gent-Café 
Tijl : 7u55 ; Gent-Sterre : 8u. 
Prijs : ± 120 fr. Na IJzerbede
vaart : gezellig samenzijn en 
interessante uitstap. 

GENT EEKLO (arr.) 
VUJO-GENT 

Voor onze 11-juli-aktie op 10 
juli zijn bloemen en een aan
tal kinderwagens reeds beschik
baar. Graag hadden we nog 
materiaal bij ! Telefonisch kon-
tak t opnemen met : Huguet te 
De Bleecker, Tolhuislaan 15, 
Gent, tel. 25.64.87. 

BALEGEM 
BESTUUR 

Donderdag 1 juli te 20u. in 
café Centraal. Oosterzele. 
KOLPORTAGE 

Zondag 27 juni te Munte, 
Bottelare en Schelderode ; ver
zamelen café Centraal, Ooster
zele te 9ul5 en te 9u30 te Mun
te, café Gemeentehuis, Verlin-
denstraat. 
WEERGALM 

Ons juninummer verschijnt 
in alle bussen, op 3800 exem
plaren ! 
FINANCIES 

Bezorgt ook gij ons uw steun 
voor deze grootse propaganda, 
op postrekening nr. D/12/115, 
Bank van Brussel, van pen
ningmeester Daniël Helder-
weirdt, Balegem ! 

DEINZE 
11 JULI-VIERIING 

Vrijdag 9 juli te 20 uur in de 
bovenzaal van het stadhuis te 
Deinze. 

NEST EN FRIEDA VERHELST 

nodigen U uit op de opening van 

HET HOOGHUIS 
Steenweg op Merchtem 98 — WEMMEL 

(vlak tegenover de kerk) 

DENDERLEEUW 
BESLISSINGEN BESTUUR 

Het bestuur besliste voor de 
derde maal een kaarttornooi in 
te richten. De da tum van het 
bal is 5 februari '72. 

Met het oog op het werven 
van abonnees op « Wij » bezoe
ken Pots en De Metsenaere de 
mensen die vooraf proefnum
mers ontvingen. 
VU-SEKRETARIAAT 

Inlichtingen over parti j , lid
maatschap, abonnementen op 
« Wij » bij W. De Metsenaere, 
Sportstraat 2, 's avonds na 19 
u. of op afspraak. 
SOCIAA.L DIENSTBETOON 

Henri Pots. Toekomststraat 
13, elke avond van 19u30 tot 
20u30 en zaterdags van 15u tot 
17u. 
ZIEKENFONDS 
PRIESTER DAENS 

Bode : Van Vaerenbergh 
Pierre ; Sekretar iaat : G .Ge-
zellestraat 25, elke donderdag 
van 18u30 tot 21u. 

GAVERE 
KOLPORTAGE 

Zondag 27 juni werftocht te 
Munte, Schelderode en Botte
lare. Verzamelen 9ul5 te Gave
re, Zangershof en 9u30 te Mun
te, café Gemeentehuis, Verlin-
denstraat. 
WEERGALM 

Het juni nummer werd ver
spreid in 35000 exemplaren, dus 
in alle bussen. Financiële steun 
is welkom op postrekeningnum-
mer 857368 van penningmeester 
Willy De Rijcke, Scheldestraat 
9, Gavere. 

HEUSDEN 
VUJO-BUS 

De bus van de Vujootjes uit 
het Gentse, naar de IJzerbede
vaart, komt ook te Heusden 
voorbij. Inschrijvingen bij Jo
ris Delporte,( Blauwe Steen
straat, 63), Werner Hoogewijs 
(Laarnebaan, 44) en Koen Van 
Meenen (tel : 52.73.88). Vertrek 
te Heusden aan de "Tramstatie 
te 17 u 20. 

Onze jongere Joris Delporte 
waagt de tocht te voet, en ver
trekt reeds vrijdagavond 2 juli 
te 20 uur aan de Sterre, samen 
met een 20-tal andere Vujootjes. 
Nog durvers ? Wend u tot Jo
ris. 
J E F GOOSSENAERTSKRING 

Inschrijven voor de IJzerbe
devaart bij Daniël Crepain, 
Reugenwegel, 1 B te Heusden 
(tel : 52.93.79, sekretariaat) of 
bij M. J. Lataer-Delnoy, Hooi-
straat, 1, Heusden. 

Vertrek te Heusden-Tramsta-
tie : zondag 4 juli 1971 te 7u30. 
Prijs : 135 fr., kenteken en fooi 
inbegrepen). Na de IJzerbede
vaar t uitstap naar Roesbrugge. 

LANDEGEM 
NAAR DIKSMUIDE 

Op 4 juli met de Renaat De 
Rudderkaravaan naar de IJzer
bedevaart . Kaar ten bij de be
stuursleden. 

MERELBEKE 
IJZERBEDEVAART 

VOS en Davidsfonds-Flora 
leggen gemeenschappelijk een 
autocar in naar Diksmuide op 
de dag van de IJzerbedevaart . 
Vijftig plaatsen beschikbaar. 
Kostprijs 100 fr. Nu reeds zijn 
bijna de helft van de plaatsen 
besproken. Stel dus niet uit, en 
schrijf dadelijk in bij een der 
bestuursleden, of bij dhr. Van 
Hulle, Leopold Il l- laan 13, of 
per telefoon op n r 52.75.06 
(VOS). 

NINOVE (Kanton) 
11 JULI-FEEST TE ASPELA-
RE-NEDERHASSELT 

Zaterdag 10 juli e.k. komen 
alle Vlamingen uit de Dender
streek samen in zaal « Made-
Ion » te Nederhasselt. Wie een 
auto heeft komt om kwar t vóór 
acht naar het Dorpsplein te As-
pelare (leeuwevlaggen niet ver
geten). Van daaruit rijden we 
in karavaan naar zaal « Made-
Ion » waar om 20 u een gezellig 
samenzijn (met gratis Breugel-
maal) begint. 

SCHOONAARDE 
NAAR DE IJZERBEDEVAART 

De afdeling Schoonaarde legt 
een bus in naar de IJzerbede
vaart. Prijs : 120 fr. (kinderen 
tot 12 jaar : 60 fr.). Inschrijvin
gen bij : W. Willems, Hoek 6 
en bij Herman Van Den Abbee-
le, Losweg 11. 

ST-DENIJS-WESTBEM 
THUISBLIJVERS HADDEN 
ONGELIJK 

Een 35-tal leden woonden de 
algemene vergadering bij , iede

reen droeg bij tot een vrolijke 
sfeer. Ook de gastvrijheid van 
de ui tbaters van « Ad fundum » 
maakte de avond bijzonder ge
zellig. 

Het welkomstwoord van de 
nieuwe voorzitter, Joris Dewae-
le, was gevat en humoristisch ; 
hij riep de leden op tot mede
werking door aanbreng van 
suggesties e.d. Onze nieuwe 
schepen, Maurits Van Crom-
brugge was verontschuldigd. 
Dr. Van den Broecke gaf een 
bondig overzicht van de politie
ke toestand van voor en na de 
gemeenteverkiezingen tot nu. 

Met een goedgevulde maag 
genoten we dan van een pr ima 
ontspanningsprogramma, voor
gesteld door onze onvermoei
bare organisator Rik Van Hau-
waert. 

VINKT 
GULDEN SPOREN 

Zaterdag 10 juli om 20 uur 
in de zaal « Gemeentehuis » te 
Vinkt. Feestredenaar : Koen 
Baert. Nadien groot dansfeest. 

wesf-vlaanderen 

BRUGGE (arr.) 
SOCIAAL DIFNSTBETOON 
KOLLEKTIEVE ZITDAGEN : 

Alle VU-mandatarissen zijn 
bereikbaar : iedere zaterdag 
van lu30 tot 12u30 in het «Brey-
delhof », J. Suveéstraat 2 te 
Brugge. 
PERSOONLIJKE ZITDAGEN: 

— P. Leys, Manitobalaan 5, 
St-Andries, iedere vrijdagna
middag van 14u. tot 16u. 

— G. Van In, Predikherenrei 
23, Brugge, iedere maandag
avond van i8u tot 19u. 

— R. Reynaert , Gen. Leman-
laan 26, Assebroek, iedere 
maandagavond van 19u30 tot 
20u30. 

— O. Dombrecht, Engelenda-
lelaan 89, St-Kruis, iedere 
maandagavond van 19u tot 20u. 

— J. Van Vlaenderen-Tuy-
aerts, Kastanjelaan 3, St. Kruis, 
iedere maandagavond van 19u 
tot 20u. 

— Th. Demonie, Gistelstwg. 
504, Sint-Andries. Pe rmanen t 
tijdens de openingsuren van de 
apotheek. 

BRUGGE (Stad) 
NIEUWE VOSSENVLAG 

De oude VOS-vlag van de af
deling Brugge was onbruikbaar 
geworden en werd derhalve af
gestaan aan het museum van de 
IJzertoren. Een nieuwe vlag, 
naar een ontwerp van kunst
schilder Marcel Seys, werd vo
rige zaterdag in de St.-Anna-
kerk gewijd en officieel aan de 
afdeling overhandigd ti jdens 
een ontvangst in « Vlissingen ». 
LEEUWENVLAGGEN 

Men kan steeds terecTit; bij 
het Bevlaggingskomitee, arr . 
Brugge, sekr. R. Vande Voorde, 
Wollestraat 45, Brugge. Tele
foon 331.95. 
IJZERBEDEVAART 

Er wordt gezamenlijk ver
t rokken om 8u30 aan he t «Brey-
delhof » J. Suveéstr. 2, Brugge. 

Inschrijvingen bi j de leden 
van de VOK en in he t lokaal 
« Breydelhof ». Deelname in de 
kosten : 20 fr. 

DIKSMUIDE 
VERBROEDERINGSAVOND 

Zaterdag 3 juli om 21 uu r in 
het « Vlaams Huis », IJzer laan 
83, richt de VU-Diksmuide haar 
jaarlijkse verbroederingsavond 
in. Orkest « De Zeekanters ». 
Toegang gratis. 

KORTRIJK (Stad) 
IJZERBEDEVAART 

Vertrek om 8 uur en terug 
om 18 uur. Lokaal « 1302 », 
Burg. Rejmaertstraat 9. Bij te
rugkomst gratis Breughelkost 
voor deelnemers. Autobus : 80 
fr. Toegangskaarten te beko
men in « 1302 ». 
11 JULI VIERING 
MET GERARD SLEGERS 

Zaterdag 10 juli in « 1302 », 
Burg. Reynaer ts t raat 9. Na deel
name aan fakkeloptocht. Om 
20 uur gezellige dansavond met 
aangepaste muziek. 

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 254, Heist ; 
Vandepit te Firmin, Boekhandel 
« Uilenspiegel » Pannestraat , 
Heist en Pollet Gilbert, Bondge
notenlaan 51 Heist. 

MIDDELKERKE 
IJZERBEDEVAART 

Onze afdeling richt een spe
ciale bus in naar de IJzerbede
vaar t op 4 juli. Pr i js : 60 fr. 
Ver t rek « Ter Duinen » (kerk) 
Terug in de namiddag. Inschri j
ven : « Ter Duinen », « Were-
Di » en bij de voorzitter. Pa
rijsstraat 4. 

OOSTEND E-VEURNE-
DIKSMUIDE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

De stad Oostende legt een 
werfreserve aan voor drie t i j 
delijke verpleegassistenten in 
het Termaal Inst i tuut . Deelne
ming examen melden voor 9 
juni a.s. (Tel. 77771, Ie afdeling 
bureau B.). Op hetzelfde tele
foonnummer kunnen ook de 
aanwervingsvoorwaarden beko
men worden voor het aanleg
gen van een wervingsreserve 
voor 6 sluisknechten in vast 
verband voor de Havendienst . 
Aanvragen voor 15 juli 1971. 
ARR. RAAD 

Morgen 27 juni vergader t on
ze arr. raad te Diksmuide in he t 
Vlaams Huis. We roepen alle 
raadsleden op aanwezig te zijn 
of zich minstens te laten ver
vangen. Op de dagorde s taat 
o.a. de regeling van de financi
ële bijdragen der afdelingen 
aan de arrondissementele kas. 

OOSTENDE 
STADSKRANS 

Op verzoek van onze fraktie 
s temde het schepenkollege er in 
toe om, voor de eerste maal, na
mens de « Stad Oostende » een 
krans neer te leggen bij gele 
genheid van de IJzerbedevaart . 
GEBOORTE 

Bij John Aricks en Liliane 
Lafon bracht de ooievaar een 
dochtertje Tania. Onze har te 
lijkste gelukwensen aan de 
beide ouders. 

VEUBNE 
M. COPPIETERS KOMT 

Maandag 28 juni om 20ul5 
spreekt kamerl id Maurits Cop-
pieters in het Sint-Jansstudio, 
Houtmarkt , over « Menselijk
heid in de politiek — Hoe 
kwam ik tot de politiek ». 

WAREGEM-
ST ELOOIS-VIJVE 
IJZERBEDEVAART 

Op 4 juli naa r de IJzerbede
vaart . Inschrijven bij dr. E. 
Deroose, Churchil laan 18, tel . 
623.50 ; R. Verhaege, Noorder
laan 18, tel. 621.91 en J. Ver-
bauwhede, Nachtegaallaan 20, 
teL 627.12. 

ZEDELGEM-VELDEGEM-
LOPPEM 
IJZERBEDEVAART 

Er wordt gezamenlijk ver
t rokken om 9.30 u aan het « pa
rochiaal Centrum » Kerkstraat , 
« De Leeuw ». Bestuursleden 
en Vlaamse vr ienden laten de 
mensen gratis meereizen, die 
over geen vervoer beschikken ; 
gelieve in dit geval de bestuurs
leden te verwitt igen. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Bestuurslid Hendrik Verhae-
ghe houdt zitdag iedere 2e zon
dag van de maand, van 11 u 
tot 12 u in het « Parochiaal 
Centrum » 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Koopt een leeuwevlag, om 
bij iedere gelegenheid onze ge
meenten nog meer Vlaamse 
kleur en kracht te bezorgen. 
Aanvragen worden ingewacht 
bij D'hont Arnold, Leliestraat, 
30 Zedelgem. 

medegedeeld 
ZEEZANGFEEST 

TE OOSTENDE 
Na het succesvolle Zeezang-

feest van vorig jaar heeft he t 
ANZ-West-Vlaanderen zich dit 
jaar opnieuw aan het werk ge
zet om het Vlaamse publiek 
te vergasten op het twee
de Zeezangfeest in het Casino-
Kursaal op zaterdag 10 juli a.s. 
om 21 uur. 

Toegangsprijs : 70 fr. 
Plaatsbespreking : Secretari

aat van de Vlaamse Klub Kust, 
Van Iseghemlaan 4. Oostende, 
tel. 059/73987, elke voormiddag 
van 9 tot 12 uur. Postrekening 
nr. 143949 van vzw Vlaamse 
Klub Kust, Oostende. 
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wenst u precies te weten wat bouwen kost ? 
Dat is Juist iiet prettige bij KUNNEN, dat U ais toeicomstlge bouwer precies weet waar U aan toe bent. 
KUNNEN geeft U aiie prijzen vooraf zwart op wit, met iiandtelcening erbij. Geen addertjes in het g r a s ! ! 

vergelijk: kwaliteit, prijs en estetiek 

ZONDER ONDERHOUD: prachtige aluminium schuiframen, icrooniijsten in beton of PVC, sieriijite opdelcdeuren met metalen omlijstingen. 

*« i« 

nebilamn' 

GELIJKVLOEfiS. 

Een afwericing die enig i s : wanden in siergevelsteen, deuren in securitglas, houten plafondbekleding, prachtige ingebouwde open haard, zonnige eethoeic 
uitgevend op tuin, glanzende rustieice tegels, degelijli vast tapijt enz... 

voor nog geen 1.100.000 f. bouwprijs ! ! ! 
600 arbeiders - 1001 mogelijkheden 

ALGEMEEN BOUWBEDRI|F KUNNEN nv 

ANTWERPEN 
Meir 18 

Tel. 03/31.78.20 

GENK 

Wintersiagstraa» 22 
Tel. 011/544.42 

CENT 
Onderbergen 43 

Tel. 09/25.19.23 

LEUVEN 

Brusselsesfraaf 33 
Tel. 016/337.35 

BON 
NAAM: 

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 rijwoning, villa
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

— houdt U mij ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
trum t« op te u. 

Handtekening 
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Rxta Lommé (joto) zorgt samen met Tine Ruysschaert voor de py esentat^e. 
Dit ]aar komt er geen mannehoke presentator, daa? de bedeuaart speciaal 

in het teken van de Vlaamse vrouw staat 

Meester Hendrik DieJs treedt op als dirigent Het Veremanskoor en het 
Brugs kopei-enseinble zoigen vooi de muzikale omlijsting 

het souper 
Het bestuur van de Vlaamsradicalen zou gaan sou 

peren. 
De voorzitter had gezegd dat het inrichten van bals 

toch niet de enige activiteit van een bestuur kon zijn 
Dus werd nu een souper ingericht Een souper voor wie 
tijdens het laatste bal actief hadden meegewet kt, gehol 
pen hadden bij het biertappen of bi] het op hoopjes 
leggen van het geld, of die van piket waren bij de deur 
en hun ogen sloten voor wie zonder entreekaarten naar 
binnen schoven. 

Het souper had plaats in een café zoals er in Vlaan 
deren gelukkig nog tientallen bestaan : vijftien cafe 
bruine tafeltjes met telkens vier bierkartonnetjes erop 
en vier café-bruine stoelen eronder, een grote biljart 
halfweg tussen de deur en de nieuwe tapkast die door 
de bt omver was cadeau gedaan toen Paillette en Pau-
linus hier geopend hadden, links van de tapkast een 
juke-box met daarboven de kist van de spaarmaat schap 
pij en een verlepte foto van Rik Van Looy vanuit de tijd 
toen Eddy Merckx nog met de beginnelingen fietste 

Souperen in zo een café ligt in de lijn van de politieke 
ambities, want de macht komt uit het volk en het volk 
vindt een café belangrijker dan het parlement. Helemaal 
onwaar is dat laatste natuurlijk ook weer niet, want 
in Londen waar men weet wat democratie is, zijn de 
openingsuren van de pubs gekoppeld aan die van het 
parlement. 

De bestuursleden zaten dus aan tafel. Ze waren met 
z'n twaalven. Aan de tapkast stond de trouwste bezoeker 
van het café, de enige die men zo maar niet voor een 
gesloten deur kon laten staan. Het was 'n Waal die geen 
Nederlands kon praten en die uit Waalse beleefdheid 
naar Rik Van Looy stond te staren terwijl de twaalf 
aan tafel min of meer geruisloos hun haantjes oppeu
zelden. 

Toen stak de traiteur zijn hoofd door het deurgat, hij 
kwam nog haantjes brengen want er waren eigenlijk 
vijftien haantjes bij hem besteld, zei hij. En de voor
zitter die vond dat het eten dat besteld is ook maar 
moest opgegeten worden, zei tot de Waal dat hij mee 
aan tafel moest komen zitten, tenslotte hebben wij niks 
tegen een Waal. De Waal begieep de uitnodiging zonder 
de hulp van een tolk en liet Rik Van Looy alleen achter. 
Toen zaten ze met z'n dertienen aan tafel. 
Een week na dat souper liep de voorzitter door een 
Brusselse straat En wie ziet hij daar een beetje staan 
werken aan de gaz naturel- aardgas ? De Waal, de der
tiende aan tafel. De voorzitter loopt naar hem toe en 
wil hem de hand drukken, maar de Waal valt uit de 
lucht en zegt in een taal die op het Frans gelijkt : het 
spijt me maar ik ken u niet, ik heb u nog nooit gezien. 

frans-jos verdoodt 

De kewgjoep Ti]l, olv Alicia Borghten, zal een evokatie geven van het eeihetstel van de jeugd 
onmlddelh^k na de dinam-'terinq van de eerste toren 

ongetwijfeld 

Russisch geleerde overgelopen 

From Russia with love 

UNO-sekretaris-generaal ziek 

Moest dringend naar Thantarts 

ijzerbedevaart wordt... 

...Coene manifestatie 

1 september : vrijheid gezinshoofd 

Vlaamse kinderen zullen hun père 
(de familie) zien 

Biesheuvel is regering... 

Barend 

VS-krant publiceert staatsgeheimen 

Pentagon vol N Y.T. 

België : de... 

...Delmotte zit er in 

Kampioenschap van België... 

.werd Martelange weg 

Ex-president van Algerië gehuwd 

Met Ben Bella donna ? 


