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De geruchtmakende aktie van de VU-parlementairen is een 
ernstige waarschuwing aan het adres van de minister van Bin
nenlandse Zaken, de CVP-Vlaming Van Elslande. Het zal hem 
ditmaal niet veel helpen mocht hij er zich willen vanaf maken 
met een van zijn gekende schampere en stekelige opmerkingen. 
Hij krijgt nu de kans te tonen dat het hem ernst is met de strikte 
toepassing van de taal- en communautaire wetgeving waarmee 
zijn parti j zo graag uitpakt, als 't past. Een wetgeving waarvoor 
Vlaanderen biezonder zwaar heeft moeten betalen omdat de CVP 
steeds weer tot toegevingen bereid bleek. Hij zal het vlug moeten 
tonen, want het geduld van velen is opgebruikt. Wat de VU-parle
mentairen nu doen ligt volkomen in de lijn van wat ontelbare 
Vlaamsgezinden al lang wensen : dat na het eindeloze gedaas 
en de steeds hernieuwde beloften eindelijk de daad bij het woord 
zou gevoegd worden. De aktie-Vloesberg is het topje van een 
ijsberg, een ijsberg van Vlaamse ontevredenheid over de wijze 
waarop jaar-in, jaar-uit met de Vlaamse belangen wordt gesold. 

In 1962 werd ons een « definitieve » taalgrensregeling opge
drongen Omwille van de belofte dat onze zorgen aan de grenzen 
van onze woongebied nu voorgoed tot het verleden zouden be
horen, moesten wij er de « schoonheidsfouten » van de wet maar 
bijnemen. Die schoonheidsfouten waren : de afstand aan Wal
lonië van oer-Vlaamse dorpen en stadjes in de Platdietse streek, 
in het Komense en rond Edingen, en van vele Vlaamse gehuchten 
langs de taalgrens. D'hoppe is er één van. Bovendien kregen ette-

de éa^d bij het woord 

lijke Vlaamse en Waalse taalgrensgemeenten het betwiste « fa-
cihteitenstelsel » opgediongen. Wij wisten en wij schreven het 
reeds in 1962 dat die faciliteiten wel zouden toegepast worden in 
de Vlaamse gemeenten maar niet in de Waalse. Wij weten nu 
dat het inderdaad zo is uitgevallen, en dat elke minister van 
Binnenlandse Zaken het vert ikt heeft de wet te doen toepassen. 
Tot hiertoe ook Van Elslande. 

Nu ook nog de « definitieve » taalgrensregeling op de helling 
wordt geplaatst, uitgerekend door de partijen die de wet van 1962 
hebben goedgekeurd, is de maat vol. Waar deze gebrekkige wet 
wat povere tegemoetkomingen voorziet voor de Vlamingen wordt 
hij niet toegepast, en waar ons bijvoorbeeld de Voerstreek werd 
toegekend als compensatie (jawel !) voor de annexatie van Ko-
men-Moeskroen wordt ons die straks — als het wetsontwerp-De-
housse al of niet gewijzigd wordt goedgekeurd — opnieuw afgeno
men. 

Er dreigt een nieuwe taalgrensoorlog en daar hebben alleen de 
BSP en de CVP schuld aan, omdat zij hun woord van 1962 hebben 
gebroken om genoegdoening te verschaffen aan Luikse herrie
schoppers die de Voerstreek opeisen. De recente incidenten te 
Vloesberg zijn de eerste symptonen van een aanzwellend Vlaams 
volksprotest tegen de perfide gewoonte van de opeenvolgende re
geringen — waarin nochtans telkens de helft « Vlamingen » zete
len — om ons volk zware toegevingen af te persen in ruil voor een 
stukje wet. Nadien wordt die wet niet toegepast en om de (vaak 
gedeeltelijke) toepassing te verkrijgen moeten nieuwe toegevin
gen worden gedaan. Op die wijze is Vlaanderen in de loop der 
jaren al vele miljarden, veel grondgebied en vee( mensen ontsto
len. De chantage eindigt noo'.t. Honderd jaar Vlaamse beweging 
en nog zijn wij niet waar wij het wensen. Daarom is, naast het 
par lementai re werk. dringend ook buitenparlementaire aktie ge
boden. De Vlaamse beweging moet opnieuw in het offensief, als in 
de jaren 1957-1963. Wilfried Martens herinnert zich die tiid nog 
wel. Paul Martens 

arrondisseirienfele kaderdagen 

De volgende weken worden in vrijwel alle arrondissementen 
de kaderdagen gehouden. Naast de besluiten uit de verkiezings
uitslagen, worden ook de nieuwe opdrachten besproken voor de 
kaderleden, parlementairen en propagandisten. Dit zal zowel op 
nationaal als op plaatselijk vlak gebeuren. 

Elk deelnemend kaderlid krijgt een uitgebreide map met gege
vens, en met samenvatt ingen van de referaten. De map kan dus be
schouwd worden als een werkopdracht voor de komende maanden 
en jaren. Deze kaderdagen, die nationaal terdege voorbereid zijn, 
zijn dus van enorm belang. Hier moet de basis worden gelegd van 
onze volgende verkiezingsoverwinning, de ruk naar de 750.000 
stemmen, die ons tot tweede parti j in Vlaanderen zal maken, en 
die de Vlaamse beweging een flink stuk dichter bij haar einddoel 
zal brengen. 

f l̂WilllBr 

Donderdagmiddag brachten 18 Volksunie-par lementsleden een aantal onwett ige verkeersborden van Vloesberg 
(Flobecq) naar tiet kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. Het woord is nu aan de h. Van Eislanda. 

het federalisme wordl i^ekochl 
De federalistische strekking is ongetwijfeld thans in Wallonië 

sterker dan in Vlaanderen. 
Men vindt die federalistische strekking daar niet alleen In het 

Rassemblement Wallon dat praktisch de tweede sterkste Waalse 
part i j is geworden met 20,8 % van de stemmen. Men vindt ze er 
ook bij de sterkste Waalse partij , de PSB, de Waalse socialisten, 
die 34,4 % van de Waalse stemmen vertegenwoordigen. De strek
king van de unitarist Leburton is bij de Waalse BSP een minder
heidsstrekking, die er alleen in slaagt met behulp van de Brusselse 
en Vlaamse socialisten boven te drijven in de Belgische Socialis
tische Par t i j . De argumentat ie van de heer Leburton tegen de 
federalistische meerderheid in Wallonië bestaat er trouwens altijd 
in, te wijzen op de miljarden profijt per jaar die Wallonië doet 
met in het unitaire kader te blijven. Deze miljarden worden hem 
graag gegund en geschonken door zijn mede-vaomt le r Jos Van 
Eynde, die de BSP-minderheidspositie (24,9 % van de s temmen) 
in Vlaanderen vreest of voorwendt te vrezen. Vooral het « machts
misbruik » van de Volksunie beweert de heer Van Eynde te vre
zen, ,vat hem — klaarblijkelijk logisch ! — blijkt te inspireien 
tot t t ï i bestendig macht 
de Vlaamse gemeenschap 

!!nsi;ni!t< <<- -en ,if> Voïksunic en te^iMi 

Naast RW en PSB di i,ift ook 
de Waalse PVV, de PLP, meer 
en meer in federalistische rich
ting. Een van hun voornaamste 
mannen, de ondervoorzitter 
van de Senaat, de heer Tous-
saint, zwenkt sedert eei paar 
jaar duidelijk naar het federa
lisme. De PLP vertegenwoor
digt than^ nog 17.5 Sf van de 
Waalse stemmen. Het is trou
wens symptomatisch dat de PLP 
de grote verliezer was van de 
jongste verkiezingen in Wallo
nië. Ze ging achteruit van 

26,6 Sf naar 17,5 ' e , hetgeen een 
verlies betekende van 9.1 9f. 
dat naar het Rassemblement 
Wallon ging ( + 10,1 %) De 
PSB verloor immers slechts 
0.1 '•/< en de PSC won 0,1 %. 

De Waalse kommunisten. die 
1,2 ^c verloren, ook hoofdzake
lijk aan het RW, en die thans 
met 5,8 9, de vijfde Waalse pai--
tij zijn spreken zich reeds sinds 
jaren uit voor het federalisme. 

De enige Waalse partij, die 
nog weerstand biedt aan het 
federalisme, zij het niet zonder 

aarzeling, is de PSC Zij is 
thans even sterk ais de RW : 
21 '/( van de stemmen ongeveer. 

waar ligt de moeilijkheid ? 
De moeilijkheid vooi de Vla

mingen om federalistische 
bondgenoten te vinden in Wal
lonië bestaat dus niet meer. 
Eens dat er m Vlaanderen een 
federalistische meerderhe 'd 
komt kaï. men in Wallon re /i-jn 
bondgenoten R'ezen Zowel de 
PSB en het PLP, als het RW 
zullen dan klaar staan. 

De moeilijkheid ligt dus in 
Vlaandcen . Daar is het federa
lisme nog mei zo ver gevorderd. 
Wil men het federalisme door
voelen dan zal du in Vlaande
ren noj; een giote inspanning 
vergen 

Vlaanderen , IS pnlitiel- mu, 
der beweeglijk dan Wallonië 
of dan de franstalige Brusse
laars. 

Het is m Vlaanderen dat e r 
meer beweging dient verwekt. 
Weliswaar zitten er ook nog 
wal federalisten In andere par
tijen, vooi'al bij de aanlianaers. 
Veel minder echter bij de par
lementsleden Daar ligt nu de 
mogeliikheid 

De kleurpartijen kunnen niet 
blijven verliezen zonder zich 
^elf ui te schakelen. De CVP 
had in igST in de Vlaamse pro
vincies nog 57 *"/( van de stem
men, than'' nog 37 %, de BSP 

(lees door blz. 3) 

efienne ioofens is niet meer 
De Volksunie is in rouw. Een van onze volksvertegenwoordigers is overleden : 
Etienne Lootens, de man van het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide. 
Et i ' volksgeliefd man, gedurende vele jaren burgemeester van zijn gemeente 
Koekelare. In 196.T werd hij tot volksvertegenwoordigei gekozen op de li.ist van 
de Volksunie en in 1968 en 1971 werd hij telkens herkozen. 
Etienne Lootens was een bescheiden man, geen beslagmaker , hij was een 
degelijk man op wie men kon rekenen en steunen ; hij was een noeste werker 
die in volkbverbonden trouw ten dienste stond van zijn mensen. Hij was immers 
vergroeid met ztj|i streek en met de mensen van zijn streek. 
Daai, in zijn West-Vlaanderen, in zijn arrondissement, in zijn gemeente leefde 
en werkte hij met de inzet van gans zijn gave persoonlijkheid. Zijn beschei
denheid bracht mee dat hij er de voorkeur aan gaf in stilte te werken en er 
met aan hield in het licht van de schijnwerpers op het podium te staan. Zijn 
verdiensten zijn er niet minder om . vele duizenden waren hem d.inkbaar en 
erkentelijk, vele duizenden schonken hem hun vertrouwen. Hij was een over
tuigd Vlaming, hij was het op de meest natuurlijke en vanzelfsprekende wijze ; 
hij vond het niet nodig het van de daken te schreeuwen, want hij was het in 
gans zijn levenswijze. 

In de harde jaren van strijd stond hij trouw aan onze zijde, stond hij op de 
bres. Het is dan ook met droefheid en met het pijnlijk besef een trouwe mede
strijder verloren te hebben dat wij afscheid nemen van de man die jarenlang 
op onze banken m de Kamer een vertrouwde figuur was.. Een goede man, 
zonder hardheid, steeds vriendelijk en hartelijk in de omgang. Wij zullen aan 
hem steeds de beste herinnering in ons hart bewaren Gans de Volksunie rouwt 
om zijn heengaan en brengt thans hulde aan zijn nagedachtenis. Aan mevrouw 
Lootens en haar kinderen betuigen wij in deze z\\are bepioeving ons innig 
medeleven, met de verzekering van onze blijvende dankbaarheid. 

frans van der eist, 

algemeen voorzit ter van de volksunie. 
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en gij 
schoolpakt 
en schooivrede 

protest 

In naam van allen die met 
een klein pensioen hegijtigd 
»i7i tekenen wij sch'erp protest 
aan tegen : de onverantwoorde 
verhoging van de radio- en tv.-
taksen die de huidige regering 
voor iedereen — eenvonnig en 
zonder onderscheid — wil toe
passen. Zodat, of men nu een 
armzalig okkasie - radioke of 
een ouderwetse kijkkast bezit, 
de verhoging toch dezfelfde zal 
zijn als voor hen die zich de 
eigenaar kunnen noemen van 
prachtige radio-installaties en/ 
of kleuren-t.v.'s van + 40.000 fr. 
of meer. 

Wij benijden deze laatsten 
niet, maar zij mogen het ons 
niet kwalijk nemen, voor hen 
zal het geen drama betekenen 
en zij kunnen niet verlangen 
dat lüij voor hun schone mu-
ti'ek en prachtige kleuren mee-
hetalen. Overigens vinden zij 
het toch wel normaal dat in
zake taks op de auto, een be
duidend V er s chil gemaakt 
\pordt tussen het kleine tioee-
dehandskarretje en de dure 
slee. 

Wij, dat zijn vooral de oude
ren met de eerder magere of 
armzalige rustgelden, die hi'er-
door het zwaarst getroffen 
worden. 

Het IS weer hetzelfde spelle
tje a!s met de fameuze procen
tuele verhoging van de pen
sioenen : wie reeds veel heeft 

krijgt ook veel opslag, wie 
weinig heeft wordt met teen 
aalmoes afgewimpeld. De ge
bruikelijke diskriminatie 

Te pas en te onpas spreekt 
men over « welvaartstaat » 
terwijl het onomstootbaar be
wezen is dat in eigen land dui
zenden en duizenden het moe
ten stellen met een minder
waardig inkomen 'en pensioen
tjes die schommelen rond de 
2 000 fr. en zelfs minder. 

Moeten die nog dieper de put 
in, en is het de bedoeling de 
kleine man ook nog zijn klein 
pleziertje af te pakken ! ^ Na
dat men voor zijn stem gebe
deld heeft, om hem daarna te 
laten vallen ! 

Gepensioneeréen van de la
ge klassen, gaan wij ons weer 
laten doen ? Of gaan we, hand 
in hand, zonder onderscheid 
van opvattingen, onze eisen 
doen doordringen tot bij de ho
gere instanties die het maar 
voor het zeggen hebben, en die 
er op rekenen dat wij in het 
gareel blijven lopen ! 

Heren mandatarissen, de der
de leeftijd is het beu steeds 
maar als derdeklassers gere
kend en als afgeschrevenen 
achteruitgesteld te worden ! 

Eis met ons de afschaffing 
van de R. & T.V.-taksen voor 
de lage inkomens ! Opslag krij
gen we met 5 % op de basis '. 
Verhoogde BRT-taks met 50 % 
voor iedereen ! 

Centrum Voor Ouderzorg 
V.Z.W., Kipdorp 9, 

Antw'erpen. 

Het parastatale stelsel dat 
GH. in « Wij » (19 febr. II.) 
heeft vooruitgezet, ben ik m 
princiep niet ongenegen ; blijft 
de zaak hoe dit te bolwerken ! 
Als overgang van de ene struk-
tuur naar de andere hou ik het 
persoonlijk bij drie schoolnet
ten . een confessioneel, een 
vrijzinnig en een n'zutraal (de 
gemeenschapsschool), waarvan 
de inrichtende beheersorganen 
aan zekere vooriüuarden moe
ten voldoen om erkend te wor
den door het Rijk. 

Starten met de enige « ge-
meenschapsschool » kan aan
leiding geven tot mistevreden-
heid en ongewenste spannin
gen. Het kan niet ontkend dat 
een opgedrongen gemeen
schapsschool in feite een groot 
deel van de ouders geen vrij
heid van keuze meer overlaat, 
loat tot hiertoe een principiële 
bekommernis uitmaakte van 
de wetgever. Cte verdere gang 
van zaken zou uitmaken, in 
welke richting deze hervor
ming evenwel zou kunnen evo
lueren. 

Bi] deze schoolaangelegen-
heid weze het mij nog toegela
ten te doen opmerken dat het, 
ons achtens, verkeerd is 
« schoolbussen » in te legcfen 
om schoolgaande kinderen, 
groot en klein, aan hun natuur
lijk woonmilieu te onttrekken 
en naar verder afgelegen scho
len over te brengen. Wij me
nen dat de schoolplichtige kin
deren toebehoren aan de 
school die binnen een bepaalde 
straal te hunnen behoeve werd 
opgericht en het verkeerd is 
deze kreis te gaan leegtrekken 
om andere instellingen vol te 
proppen met een aantal pen
delende kinderen, die men niet 
behoorlijk kan onderbrengen. 

Overigens dez<e handelwijze 
verschaft voedsel aan de valse 
voorstelling der ouders als zou 
de ene school beter zijn dan de 
andere. Er zijn geen minder
waardige scholen meer, ver
mits alle leerkrachten moeten 
gediplomeerd zijn en de over
grote meerderheid hun taak 
m>et liefde en toewijding vol
brengt. 

Wie dan toch een verdef af
gelegen school verkiest voor 
zijn kroost blijft daartoe ge
rechtigd, maar moet dan ook 
zelf de financiële last er van 
dragen. 

J.L. 

OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPIJ 
I N K A 

T u r n h o u t s e b a a n 405 - B o r g e r h o u t 
TEL. 03.35.70.00 

kontraktbreuk 
door regering 

De Bond der Vlamingen van 
Oost-België meent dat de Re
gering, door het handhav'zn 
van het wetsontwerp Dehousse 
over de Voerstreek, zich be
zondigt aan kontraktbreuk. 

De Regering Lefèvre-Spaak 
had in 1962 de taalgrens voor 
immer vastgelegd. Er ontstond 
alzo een stilzwijgend kontrakt 

regionale vu-pers 
in volle opgang 
Afde l ingen, kantons, federaties, 
arrondissementen, , die regelmatig 
een blad, ideale oplage min imum 
15.000 eks. of meer, w i l l en ui tgeven 
kunnen onder goede voorwaarden 
terecht b i j Rotatyp, de d rukker i j van 
« WIJ >.. Wi j beschikken over vier 
bladformaten in rotatiepers. Vraag 
eens inl icht ingen : te l . 02 23.45.22. 

tussen Vlamingen en Walen. 
Al moesten de Vlamingen bij 
de taalgrens-afbakening van 
1962 heel wat toegevingen 
dcfen, toch groeide nadien om 
wille van de taalvrede in dit 
land « een aanvaarden van de 
vastgelegde taalgrens ». ioel 
ontevredenheid over het ver
keerd of niet toepassen van de 
faciliteiten. 

Het waren Luiker loallingan.-
ten en Voer-franskiljons, die 
van deze aanvaarding niet 

• wilden weten. «Retour d LJègfe» 
hing negen jaar in de lucht. 
Zij wilden geen taalvrede. On
der invloed van deze heertjes 
heeft de Luiker wallingdnt De
housse het beruchte wetsorU-
werp 1064 klaargemaakt. 

Wallonië deed dus het kon
trakt « vastgelegde taalgrens » 
springen. Vlaanderen dienl 
zich nu teg>enover deze breuk 
niet defensief, wel offensief op 
te stellen. Bond der Vlamin
gen van Oost-België schaart 
zich naast de « Vriendenkring 
van het Komense » die Komen 
voor Vlaanderen wil behouden, 
naast « de Vriendenkring^ van 
de Zwalm » die de geminori-
seerde Vlaamse minderheid 
van Vloesberg wil beschermen, 
naast Flor GramnVens die een 
nieuwe Taalgrensstrijd aan
kondigt. 

Dat Vlaanderen eendrachtig 
de kontraktbrekers een ant-
lüoord geeft : de taalgrens 
dient wetenschüppelijk vastge
legd en doorgetrokken van Au-
hel, naar Eupen - Malmedy-
Sankt Vith en naar Arel (Aar
len). 

J Gouverneur te Tongere>i. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de {m-
houd der igepublieeerde lezeri-
brieven. Ze behoudt zich bet 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrievea 
wordf g^een briefwisselinff ge
voerd. 

WIJ HEBBEN VOOR 2 APRIL 1972 

1 MILJOEN 
SUPPLEMENTAIRE ONTVANGSTEN NODIG 
en hebben aan U gedacht om ons die te bezorgen!!! 

U moet" het niet voor niets doen... 
het loont de moeite er aan mee te werken. 

WIJ NODIGEN 3 0 0 LEZERS U IT O M VOOR 2 APRIL EEN HEREN
KOSTUUM TE KOMEN KIEZEN, CELIJK WELK, GELIJK HOEVEEL HET 
KOST, NEEM DAT W A T U HET LIEFSTE Z IET , U GAAT HET BETALEN 
NETTO VOOR EEN TWEEDELIG 3 . 0 0 0 F r . 

EN VOOR EEN DRIEDELIG 3 . 5 0 0 F r . 

De nieuwe zomercollectie 1972 is volledig in voorraad, er hangen meer dan 
1200 kostumen voor U klaar, in alle denkbare mafen. Wanneer de 300ste 
« WIJ LEZER » zijn kostuum heeft, is deze « SUPER CAMPAGNE » ten 
einde. WIJ W I L L E N ER 300 A A N DEZE PRIJS VERKOPEN, M A A R GEEN 
ENKELE MEER. 

Het is normaal dat wij hiervoor aan U hebben gedacht, spreek er niet over, 
profiteer er van. 

DEZE CAMPAGNE MOET Z O DISCREET MOGELIJK VERLOPEN, onze 
andere klanten kunnen van dit uitzonderlijk voordeel niet genieten, en wij 
wensen het dan ook niet kenbaar te maken, daarom staat onderaan deze 
advertentie een « Z W A R T E BOL » knip die uit en geef die aan uw verkoper 
VOOR U begint te passen. 

LAAT DEZE UNIEKE KANS NIET VOORBIJ G A A N . 
zorg dat U bij de 300 bent ! ! Kom niet te laat ! ï 

Succes Kleding MEYERS 
A. DE LANGLESTRAAT 4-10 NIEL 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur, 
Zaterdag's tot 18 uur 
Zon- en feestdagen gesloten. 

file:///pordt
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hef federalisme wordf afgekocht 

(vervolg van blz 1) 

viel van 29 op 24 %. Deze par
tijen moeten zich tot het fede
ralisme wenden of vergaan. Het 
is lauigen of barsten. 

De ouderen die het thans voor 
het zeggen hebben kunnen kop
pig blijven omdat over enkele 
jaren hun loopbaan achter hen 
ligt. Voor de jongeren liggen de 
zaken anders. Zij zien met lede 
ogen hoe de ouderen hun stem
menkapi taal verspillen door te 
weigeren zich aan te passen. 

In de BSP is een zeer kleine 
minderheid voor federalisme, in 
de CVP een wat belangrijke 
minderheid, in de PVV hier en 
daar een enkeling. In hun par
tijen komen ze echter niet aan 
bod. De unitaristen zwaaien de 
plak. 

chantage 

De Pransta l igen buiten dit 
goed uit. Steeds is er Waalse en 
Brusselse chantage die de 
kleurpolitici in Vlaanderen 
drijft naar steeds meer toege
vingen in ruil voor ijdele taal
wet ten die de Franstal igen toch 
niet toepassen en op de toepas
sing van dewelke de kleurpoli
tici uit Vlaanderen ook niet 
aandringen. 

Na zekere tijd stellen die vast 
dat de taalwetten toch niet wor
den toegepast en schaffen ze 
af — als beloning voor de sa
botage ! — zodat de Vlamingen 
zuiver offers om niets brach
ten. 

Dit gebeurde met de taalwet
ten van 1932 en 1963 : de ver
plichting van Vlaamse scholen 
voor Vlaamse kinderen te Brus
sel werd eerst uitgehold, nadien 
afgeschaft ten voordele van de 
vrijheid van het gezinshoofd. 
Dit zou geen schade zijn luidde 
het aanvankelijk op grond van 
vervalste cijfers. Thans weten 
we het : verlies 5 %. En men 
weet dat dit nog slechts voor 
een klas geldt : het eerste stu

diejaar. Men kan berekenen 
wat het zal betekenen als de 
cyclus van 6 jaar volledig is. 

Dit gebeurt andermaal met 
de taalfaciliteiten voor de Vla
mingen in Komen, Moeskroen, 
Edingen, Mark, Vloesberg. Ze 
worden niet toegepast. En mi
nister Van Elslande reageert 
evenmin als zijn Waalse voor
ganger, Harmegnies. 

Waar de faciliteiten wel toe
gepast worden in de ruimste 
zin, dat is in de Voerstreek en 
in de randgemeenten omdat ze 
daar spelen in het voordeel van 
de Franstaligen. 

De chantage slaat echter niet 
alleen op Vlaamse mensen en 
Vlaams grondgebied. Hij slaat 
ook en vooral op miljarden toe
lagen per jaar. De vrucht van 
de Vlaamse werkkracht wordt 
stelselmatig afgeroomd door 
het franstalig Herrenvolk. 

geheim akkoord 

« Het Volk » onthulde het ge
heim akkoord van de twee re
geringspartijen. Om de verte
genwoordigers van het Brussels 
establishment Van den Boey-
nants en Simonet, die eveneens 
het ekonomisch beleid in han
den kregen, tevreden te stellen 
moet niet alleen de zetel van 
de Vlaamse kul tuurraad te 
Brussel blijven. Men zal ook 
het ekonomisch gewest Brussel 
ver over de randgemeenten la
ten uitdeinen om zo geleidelijk 
ganse brokken Vlaams Brabant 
bij Brussel en de verfransing te 
betrekken. 

De argeloze Vlamingen zal 
men in ruil niet een nieuwe 
provincie Vlaams-Brabant ge
ven doch nog slechts een kies
arrondissement Halle-Vilvoor-
de. De franstalige Brusselaars 
verliezen daar niet zo veel bij, 
vermits ze hun lijsten daar ook 
kunnen indienen en er mee ap-
parenteren. 

De geheimzinnige passus in 
de regeringsverklaring die het 
had over de geografische om

schrijving van het kiesarron
dissement en van het ekono
misch gewest Brussel wordt 
daarmee opgehelderd. De heren 
Eyskens, Van Elslande, De Sae-
ger. Van Mechelen, Tindemans 
en Vlerick willen niet alleen 
de Voer prijsgeven doch ook de 
Brusselse randgemeenten ! 

oppositieplicht 

Dit alles maakt ook de hou
ding RW-FDF duidelijk, daar 
waar de heer Perin met de re
gering wil meewerken. Het 
FDF dat zich wel federalist 
heet sinds enkele maanden, 
doch de ergste unitaire taalim-
perialistische politiek blijft hul
digen, krijgt zijn zin te Brus
sel. Het RW, dat zijn federalis
me nog niet wist te zuiveren 
van het staatsnationalistisch 
imperialisme krijgt grotendeels 
zijn zin in de Voer. 

De kleurparti jen in Vlaande
ren willen het federalisme zo 
lang mogeijk tegen houden 
door een gulle politiek van toe
gevingen aan de Franstaligen. 

Over heel het Brussels schan
daal waar de Vlamingen weer
galoos bedrogen werden in het 
agglomeratiekollege wordt geen 
woord meer gezegd. Men heeft 
er onze politieke meerderheid 
aan geofferd. 

De kleurpolitici uit Vlaande
ren staan klaar met nieuwe ge
schenken. Het moet elke 
Vlaamsgezinde in Vlaanderen 
duidelijk worden dat aan het 
schandaal van de grootste 
Vlaamse geschenkenpolitiek 
sinds 1830 een einde moet wor
den gemaakt. 

Elke dag zal zich het alterna
tief. Volksunie of kleurparti jen, 
duidelijker stellen. Wie federa
list is in Vlaanderen, ja wie 
zelfs maar Vlaamsgezind is, 
heeft thans geen andere steun 
meer dan de Volksunie. Dit al
les verplicht de Volksunie tot 
de scherpst mogelijke oppositie. 

wim jorissen 

De 35-jarige Gentse advokaat Wilfried Martens werd verkozen 
tot voorzitter van de CVP. In de zestiger jaren was hij zeer aktief 
in het Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens en in da 
Vlaamse Volksbeweging. Zijn daden als CVP-voorzitter zullen 
weldra uitwijzen of hij al dan niet zijn radikaal-Vlaamsgezinde 
en federalistische overtuiging van toen op zak heeft gestoken om 
het zover te brengen. 

bewijsstukken afgeleverd 

geen « sur place », maar evenmin een vliegend vertrek 
van voorzichtige ministers 

monetair europa stilaan opnieuw te been 

De meeste kommentatoren hehben vooral de betere kanfen in 
het licht gesteld welke inderdaad te ontdekken zijn in de beslui
ten die de E.G.-Ministers van Financiën en van Ekonomische Za
ken dinsdag genomen hebben. Een paar andere aspekten van die 
bijeenkomst hebb'en ze bedekt met de mantel van de liefde of 
H^an het idealisme waarmee ze de Europese integratie plegen te 
benaderen. We zullen een poging doen om een en ander nauw
keuriger af te wegen. 

Een winstpunt was alleszins 
de bereidheid van de ministers 
van Financiën om de band
breedte van de valuta's der 
EG-landen-leden (en der kan
didaat-leden) te vernauwen tot 
2,25 %. Een datum waarop deze 
beschikking van kracht zal 
worden werd niet bekend ge
maakt , en is misschien zelfs 
nog niet vastgesteld. Maar uit 
alles blijkt dit het doel te zijn. 
Een aanzienlijk winstpunt op 
zichzelf is reeds de wil om een 
einde te maken aan de huidige 
schommelingen op de wissel
markt , die in werkeli jkheid 
soms 9 % bereikt hebben, o.m. 
in de verhouding tussen Ita
liaanse lire en Belgische frank. 

De methode die de EG-lan-
den gaan gebruiken om hun 
respektievelijke valuta 's bin
nen de vernauwde bandbreedte 
te houden — wanneer het zo
ver zal zijn — is door de minis
te rs op punt gesteld. Bij die 
operaties zullen alleen Euro-
munteenheden mogen gebruikt 
worden. Bij de regeling van de 
aldus ontstane^ debet — en cre-
ditverhoudingén tussen de cen
t ra le banken daarentegen, zul
len opnieuw dollars mogen aan
gewend worden — zij het dan 
in een vooraf vastgelegde, voor 
België niet zo gunstige relatie. 

dollar blijft in de kou 

Hier r aak t men nogal een 
teer punt aan : de vernauwing 
van de bandbreedte van de 
Euromunteenheden gaat n ie t 
gepaard met een soortgelijke 
operatie jegens de doUar. Die 
kan blijven schommelen met 
4,5 %. Op dit ogenblik Is hij 
weer zeer zwak. De Europese 
landen zullen de mechanismen 
blijven toepassen die lelden tot 

de ondersteuning en dus tot de 
verwerving van dollars, terwijl 
de omwisselbaarheid van het 
VSA-devies niet hersteld wordt. 

Op dit ogenblik zal het wel 
niet anders kunnen gaan. Maar 
het is een kwetsbaar punt van 
het hele bestel. Het is onmoge
lijk de monetaire toestand in 
Europa te saneren op een auto
nome wijze, d.w.z. zonder dat 
tegelijkertijd een regeling met 
de VSA getroffen wordt die ge
lijklopend is met het Europese 
beleid. Wat dat betreft zijn we 
feitelijk nergens, en in politie
ke kringen wordt dit o.m. te 
weinig beseft. 

aftakeling van de 
kommissie ? 

De positieve kant van de kon-
ferentie van dinsdag t rekken 
we niet in twijfel maar een 
paar vragen zijn open gebleven. 
Veel ligt nog in een toekomst 
die dichtbij kan zijn, maar on
zeker blijft zolang geen t iming 
aan de Europeanen is meege
deeld. 

Een problematische kant vin-
den we de relatief onbelangrij
ke rol die de EG-kommissie 
gaat spelen in dit nieuwe 
raam. Er werd een nieuwe zo
geheten « stuurgroep » voor een 
gemeenschappelijk konjunk-
tuurbeleid ingesteld. Op zich
zelf kan men hiermee instem
men, ofschoon er toch al vroe
ger een komitee voor konjunk-
tuurpolitiek was opgericht. Men 
stoot hier op de wolbekende 
neiging om toe te geven aan 
een « inflatie van instellingen ». 
De rol van de ministers wordt 
belangrijker. Als men zich af
vraagt wat de EG-kommissie 
hiermee nog te maken heeft en 
waarom zij niet gelast is met 

de uitvoerende taken die aan 
dit monetair en konjunktureel 
beleid vastzitten, krijgt men 
geen klare antwoorden. De 
Kommissie zal door één lid ver
tegenwoordigd zijn in de nieu
we direktiegroep, die, naar het 
schijnt, veert ien leden kan tel
len. We zullen de enigen niet 
zijn die dit aanvoelen als een 
aftakelingsverschijnsel van de 
EG-Kommissie. 

Benelux monetair 
risico-loos 

De andere punten die de mi
nisters van Financiën en van 
Ekonomische Zaken dinsdag jl. 
behandeld hebben zullen we 
hier buiten beschouwing laten. 
Hoe het Europese Oriëntatie-
en Waarborgfonds voor -de 
Landbouw middelen zal kun
nen aanwenden voor een niet-
agragisch doel (namelijk voor 
algemene regionale expansie) 
zal later, naar we hopen, ver
duidelijkt worden. 

Wat het behoud van de smal
lere bandbreedte van gulden 
en Belgische frank tegenover 
elkaar betreft (1,5 % ) , dit lijkt 
ons minder belang te hebben 
dan zekere franstalige kringen 
met anti-Beneluxrefleksen wil
len doen geloven. De monetaire 
betrekkingen tussen België en 
Nederland zijn belangrijk in 
de sfeer van het onderlinge 
ruilverkeer, maar buiten de 
(beperkte) vraagstukken in 
verband met boni of mali van 
de gewone handelstransakties 
bestaat er slechts een beperkte, 
we bedoelen : geen internatio
nale kapi taalmarkt tussen bei
de landen. Noch de ene noch de 
andere valuta is de inzet van 
grote onderlinge spekulatieve 
bewegingen. 

Het moet minister Vlerick 
weinig moeite kosten om de pe
riodieke afrekeningen tussen 
België en Nederland te laten 
plaats hebben zonder dat abnor
male moeilijkheden of risico's 
van disagio oprijzen. 

hektor de bruyne, 
senator. 

Donderdagnamiddag is een delegatie van een twintigtal Vü-
parlementsleden ostentatief de onwettige verkeersborden van 
Vloesberg (Flobecq) op het kabinet van de minister van Binnen
landse Zaken gaan deponeren. Een verbouwereerde politieag»»nt 
wilde hen, revolver in de vuist, de toegang ontzeggen maar die 
werd vlug gesust en de karavaan trok naar boven. Aan kabinets
chef Coenen werd het motief van deze aktie uiteengezet en ten 
gerieve van zijn minister werd hem onderstaande open brief over
handigd. 

open brief 
aan minister van elslande 
Mijnheer de Minister, 

Tien jaar geleden werd de wet gestemd over de zogenaamde 
vastlegging van de taalgrens. Toen werd heel wat Vlaams gebied 
bij Wallonië gevoegd of gelaten zodat een senator van üw partif 
de Heer Leynen verklaarde : « Van Vlaamse zijdfe hebben wij 
enorme toegevingen gedaan, zoveel dat wij er soms beschaamd 
over waren, maar onze goede wil werd niet beloond ». 

Een stelsel van « faciliteiten » werd voorzien in de wet als 
bescherming van minderheden in gemeenden met een ander taai
statuut dan dit van genoemde minderheidsgroepen. 

Zoals bij de taalwetten van 1932 begon dan weer een tipisch 
Belgisch spelletje. Door de franstalige bovenlaag in VlaM,mse 
gemeenten werden deze tegemoetkomingen misbruikt om d)i ver-
fransingsdruk nog te versterken. De sociaal minder sterke Vlaam
se groepen in Waalse gemeenten stonden onder dergelijke drufc 
dat ze deze faciliteiten gewoon zelfs niet konden oifeisen. 

Daarom beleven we dit jaar dan ook het tweede lustrum van 
de onwettelijkheid in deze franstalige gemeenten. 

Een sterk voorbeeld is de gemeente Vloesberg waar het top
punt wordt bereikt nu de man, di^ voor deze gemeente de OTTI-
slachtige procedure van de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
heeft gevolgd (de heer De Boe) voor de rechtbank zal moeten 
verschijnen om een Vlaams opschrift op een onwettige eentalige 
aanduiding te hebben geplakt. 

Wij zijn deze Belgische eenzijdigheid meer dan beu en hebben 
in de afgelopen weken dan ook scherp gereageerd tegen deze 
gemeente Vloesberg en zijn inciviek bestuur. 

De oogst van deze zuiveringstocht tegen de onwettelijkheid te 
Vloesberg zijn wij dan ook zo vrij U te overhandigen op een 
manier dat ook de publieke opinie zich van deze Belgische wan
toestanden kan overtuigen. 

Wij vragen U dan ook als minister, rechtstreeks bevoegd om 
deze onwettelijkheid over gans de taalgrens te doen ophouden, 
dit te doen gebeuren in de kortst mogelijke tijd. Er ligt hier 'een 
zeer goed terrein voor een kordate en snelle Vlaamse bewegings
strategie. Uitdrukking politiek dierbaar aan de minister. 

Indien op dit verzoek weer de gewone onwil of periode van 
laten-aanslepen zou volgen zullen wij niet aarzelen de zaken 
scherp te stellen over GANS DE TAALGRENS en op te treden 
in de gemeenten : Ploegsteert, Waasten, Houtem, Neerwaasten, 
Komen Moeskroen, Herzeeuw, Dottenijs, Lowingen, Lettelingen, 
Mark, Èdingen en opnieuw Vloesberg. Zonder daarom dte gemeen
ten uit de Platdietse streek te vergeten die ons indertijd wille
keurig werden ontroofd, hoewel dezelfde heer Leynen in een 
indrukwekkend betoog in de senaat het onomstotelijk Limburgs 
karakfer van deze streek had aangetoond. 

Al de gevolgen van zulke hernieuwde aktie zouden we van nu 
af aan reeds moeten leggen op de bestendigers van de onwette
lijkheid en hun beschermers aan de top van het land. 

In naam van de Volksunieleiding 

De VU-frakties van Kamer en Senaat 
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provinciefonds 
Uit het antwoord op een 

parlementaire vraag van VU-
senator Wim Jorissen is ge
bleken dat wat het provin
ciefonds betreft de vier 
Vlaamse provincies in 1971 : 
798 miljoen trokken, de vier 
Waalse 894 miljoen en Bra
bant 433 miljoen. 

De vier Vlaamse provin
cies tellen ongeveer het dub
bel aantal inwoners van de 
vier Waalse. 

gemeentefonds 
Uit het antwoord op een 

andere parlementaire vraag 
van Wim Jorissen blijkt dat 
uit het B-fonds van het pro
vinciefonds voor 1971 het 
Vlaamse landsgedeelte 4 mil
jard 694 miljoen trok of 941 
fr. per inwoner ; het Waalse 
landsgedeelte 3 miljard 214 
miljoen of 1082 fr. per inwo
ner ; de 18 Brusselse voor
steden 1 miljard 696 miljoen 
of 1.864 fr. per inwoner en 
de duitstalige gemeenten 61 
miljoen of 1002 fr. per inwo
ner. 

De Vlaamse gemeenten 
trekken dus meer dan één 
miljard te kort zo men aan 
elke inwoner van dit land 
evenveel zou geven. 

Sinds jaren klaagt senator 
Jorissen deze onrechtvaardi
ge verdeling van gemeente
en provinciefonds aan. Mi
nister Van Elslande ver
klaart nu in de Senaatskom
missie van Binnenlandse Za
ken dat hij nieuwe maat
staven zou uitwerken. 

Wie leeft zal zien. 

merci... 
Ten voordele van het St. 

Niklaasfeest voor de kinde
ren van de personeelsleden 
van 't ministerie van Open
bare Werken werd een 
« grand-groot » bal ingericht 
— «animé par-begeleid door» 
— « au-in het » enz. 

Om hun winst te verhogen 
werd door het komitee een 
reklamefolder uitgegeven 
met publiciteit door aanne
mers, architekten, studiebu
reaus en leveranciers. 

De inleiding door het ko
mitee op blz 5 in 't Frans, 
op blz 7 in 't Nederlands. 

We telden de aankondigin
gen : 3 tweetalige, 24 Franse 
en 68 Nederlandse ! De « re-

merciements pour les firmes 
dont la publicité etc. . » op 
de voorlaatste blz. Voor een 
bedanking in 't Nederlands 
was geen plaats meer ! 

Minister De Saegher zal 
wellicht geen weet van deze 
« dosering » gehad hebben, 
maar het incident typeert 
toch de geest van het de
partement, geleid door een 
« Vlaams » minister die naar 
eigen zeggen liever Waalse 
dan Vlaamse mandatarissen 
in zijn kabinet ontvangt. 

daders gezocht 

Te Mechelen werd onder
tekend door « het stadsbe
stuur » een « bericht aan de 
bevolking » gestuurd aan al 
de inwoners van de Olive-
tenvest, de Astridlaan, de 
Van Benedenlei, Schutters-
vest en Speeckvest. Daarin 
stond te lezen dat deze 4a-
nen zouden omgedoopt wor
den tot « Laan van de Cul-
tuurraad ». In de motivering 
wordt gezegd dat deze naam
wijziging moest dienen om 
symbolisch de kandidatuur 
van Mechelen als zetel van 
de Nederlandse Cultuurraad 
te bevestigen. 

De politie zou zelf de iden
titeitskaarten aan huis ko
men wijzigen. Op het stads
huis wordt ontkend dat dit 
bericht van het CVP-BSP-
college zou uitgaan. De da-
daders worden gezocht in de 
Vlaamse kringen van de 
stad. Het commentaar van 
de bevolking : men vond dat 
het stadsbestuur en de poli
tie echt gedienstig werden. 
Alleen vonden sommigen het 
jammer dat ze nieuwe naam
kaartjes zouden moeten la
ten drukken. 

pvv 
ongevaarlijk 

In de provincieraad van 
Oost-Vlaanderen beschuldig
de Oswald Van Ooteghem 
(VU) er de oude partijen 
van de Volksunie stelselma
tig uit het beheer van de in
tercommunales en de huis
vestingsmaatschappijen te 
weren en haar zodoende de 
mogelijkheid te ontnemen 
om haar demokratisch con
trolerecht uit te oefenen. 
Dat belet deze partijen in
middels niet schijnheilig de 
ondertekening van een kul-

tuurpakt « ter bescherming 
van de ideologische minder
heden » voor te stellen. 

Depute De Wilde zei daar
op dat de meerderheid alleen 
die raadsleden aanduidt die 
de politiek van de meerder
heid volgen en dat de PVV-
fraktieleider een beheers-
mandaat krijgt omdat de 
FVV-oppositie ongeveer de
zelfde politiek voert als de 
CVP-BSP-meerderheid. 

Waarop Oswald Van Oote-
gem sarkastisch antwoordde 
dat depute De Wilde met 
zijn antwoord maar één zaak 
had bereikt nl. de PVV hope
loos te compromitteren ! Een 
opmerking die duidelijk in 
de roos zat. 

Tijdens dezelfde zitting 
van de Oostvlaarase provin
cieraad vroeg Van Ooteghem 
naar aanleiding van zijn tus
senkomst over de intercom
munale van kabeltelevisie 
(Teveoost), zich nog af « of 
na de stille begrafenis van 
de « progressieve frontvor
ming » door CVP-voorzitter 
Martens er nu een « conser
vatieve frontvorming » is 
tot stand gekomen ». CVP-
ers, noch BSP-ers schijnen 
immers niet het minst be
zwaar te hebben tegen een 
bezittende gemengde inter
communale. 

recht voor 
de raap 

In zijn « Van Kamerleden 
en Senatoren » tilde Stan
daard-redacteur Manu Ruys 
nogal zwaar aan de tussen
komst van Geraard Siegers 
in de Senaat vorige week. 
Hij gebruikte daarbij het 
woord demagogie. Onze Lim-
biu-gse senator gebruikte in
derdaad op sommige momen
ten een in het gecapitonneer
de Senaatsmidden ongebrui
kelijke taal. Wie zal het hem 
echter kwalijk nemen ? De 
h. Siegers is vanuit zijn 
mijnwerkersmidden recht in 
de Senaat gestapt en ook 
Ruys moet toch weten dat 
men in arbeidskringen de 
dingen nogal eens vlakweg 
pleegt te zeggen zoals men 
ze ziet, recht voor de raap 
zouden de Hollanders zeg
gen. Een volkse manier om 
zich uit te drukken is daar
om geen demagogie. De ma
nier van spreken van Ge
raard is ons in elk geval veel 
liever dan de gehandschoen-
de taal van een aantal parle

mentaire hypocrieten, die 
vlot weten te babbelen maar 
in feite niets zeggen. 

partijdige 
brt (1) 

Wie op de TV vorige za
terdag met kritisch oog ge
volgd heeft op welke wijze 
de nieuwe CVP-voorzitter 
« gelanceerd » werd, zal ze
ker de mening van velen 
bijtreden dat de BRT alles
behalve de « objectieve » en 
« onpartijdige » instelling is 
die ze zou moeten zijn. Het 
wordt steeds duidelijker : 
de CVP- en BSP-voogden 
is alles toegelaten. Er is een 
lang en bitter verhaal te 
schrijven over het misbruik 
dat door partijmannetjes van 
dit machtige medium wordt 
gemaakt, en over de stelsel
matige discriminatie van de 
Volksunie. 

Toch hebben sommige 
BSP-ers dan nog de lef om 
in de pers vanop de parle
mentaire tribune de indruk 
te verwerken alsof de BRT-
diensten vol zitten met 
Vlaams-nationalisten en de 
BRT-redacties uitpuilen van 
de VU-mannen. Het is een 
bijzonder grof staaltje van 
misleiding van de openbare 
opinie. Zij rekenen er blijk
baar op dat het publiek niet 
weet dat de Raad van Be
heer uitsluitend uit CVP-ers, 
BSP-ers en PVV-ers bestaat 
en dal daarin geen enkele 
VU-man aanwezig is. Zij spe
culeren erop dat de mensen 
niet weten dat bijvoorbeeld 
tot de hele radio-nieuwdienst 
(32 redactieleden) slechts 
één journalist van VU-strek-
king behoort, en dat tot de 
TV-nieuwdienst hooguit een 
paar mensen met VU-sympa-
thieën behoren, 

partijdige 
brt (2) 

De Raad van Beheer van 
de BRT noch de directeur-
generaal hebben het ooit no
dig geacht de brutale leu
gens die door BSP-ers bij 
diverse gelegenheden wer
den uitgekraamd recht te 
zetten. Een radio-journalist 
die deze gang van zaken al 
te gortig begon te vinden 
heeft een maand geleden 
daarover een brief geschre

ven aan de voorzitter van 
de Raad van Beheer, de 
PVV-er prof. Verhuist. Hij 
vroeg o.m. welke maatrege
len de RvB zinnens was te 
nemen om « zolang de poli
tieke dosering als alleenza
ligmakend voor de omroep 
wordt beschouwd en in af
wachting van een nieuwe 
omroepwet, de Volksunie 
haar rechtmatig aandeel in 
de BRT-functies toe te ken
nen ». Of de RvB zinnens 
was de gewraakte verklarin
gen van sommige BSP-ers 
recht te zeten, en wat de 
houding van de RvB zal zijn 
wanneer een radio-journalist 
zich, in het kader van zijn 
informatietaak genoopt zou 
zien dergelijke verklaringen 
zelf recht te zetten. Hoeft 
het gezegd dat er nog altijd 
geen antwoord kwam op de
ze brief ? En inmiddels spe
len de heren maar verder 
cultuurpactje. Hoeft het dan 
verwondering te wekken dat 
de VU aan dergelijke hypo
criet spel niet wenst mee te 
doen ? 

rode stafchef 
Door de benoeming van 

generaal Crekillie, een Oos-
tendenaar die graag Frans 
praat, tot stafchef van het le
ger heeft de Luchtmacht een 
van haar doelstellingen be
reikt. Traditioneel was het 
de Landmacht die de staf-
chefs leverde. Om dit te be
reiken wendde de Lucht
macht zich tot de BSP. Bij 
de begrafenis van generaal 
Ceuppens was het al opge
vallen dat er een BSP-dele-
gatie aanwezig was. Het is 
ook een publiek geheim dat 
Crekillie mede-opsteller is 
van het BSP-programma 
over de legerdienst. Het is 
de CVP-minister van Lands
verdediging Vanden Boey-
nants die dat programma nu 
moet uitvoeren. Met dat doel 
werd luitenant-kolonel Sho-
kay in zijn kabinet gedropt. 
Ook al ontkent Vanden 
Boeynant het in radio-inter-
vieuws : de politisering van 
het leger is volop aan de 
gang. Nadat de BSP zich 
reeds stelselmatig had ge
nesteld in alle mogelijke 
staatsdiensten, dringt zij nu 
ook het leger binnen. Daar
mee zal dan de kring van 
haar integratie in het esta
blishment gesloten zijn. De 
tijd van het « gebroken ge
weer » is lang voorbij. 

persspiegel 
Wij zullen eerst de klaroen-

stoten vsrat laten uitsterven die 
over Martens, de nieuwe Mes
sias van de kristelijke partij 
werden uitgeblazen. Hij zal 
zich nog wel voldoende op het 
podium wringen om er later 
in deze rubriek mee af te re
kenen. Op de deze week wel 
erg beperkte ruimte gaan wij 
dan wat reakties bijeenbren
gen in eerste instantie op de 
VU-« wettelijkheidsaktie » aan 
de taalgrens. 

az-weekblad 

Huis aan huis op 80.000 exem
plaren wordt dit weekblad-pu-
bliciteitsblad verspreid in Zuid-
Oost-Vlaanderen. Een ganse 
bladzijde hadden zij over voor 
de taalgrens-aktie van onze 
parlementairen. Bij de avontu
ren — de eerste zondag — van 
Mik Babyion en Luk Van 
Steenkiste, met de Waalse gen
darmen, was het blad bepaald 
niet mals voor deze « gezags
dragers in uniform ». 

« Weekblad—Az, dat zelf 
met een franstalige editie ver
schijnt, heeft niets tegen ie
mand die een andere taal 
spreekt ! Een taal, zo menen 
wij, is in de eerste plaats een 
vorm van kommunikatie, dient 
primo om mekaar te verstaan. 
We hebhen wél iets tegen fana-
tiekers, dié ziekelijke personen 
aan beide zijden van de taal
grens. Wij allen hebben onze 
vertegenwoordigers aan de lei
ding van de Staat verkozen en 
moeten, of we Vlamingen of 
Walen zijn, de konsekwenties 
van de door die leiders afge

vaardigde wetten, aanvaarden. 
» Als de burgemeester van 

Flobecq en zijn bestuur de 
richtlijnen van ministeries en 
goevernementen aan ^n zolen 
lapt komprommiteert hij de 
gehele bevolking. En als een 
rijkswachter vuile streken uit
haalt tegenover een de wet toe
passende parlementair (een 
mens !) en daarna, wetende 
dat het om een parlementair 
gaat, afdruipt — moest het een 
gewoon man zijn geweest (toch 
ook een mens !) dan had de 
rijkswachter er misschien nog 
harder op doorgetrapt — dan 
komprommiteert hij zijn kol-
legas. 

» Het is spijtig voor deze 
laatsten die het als man van de 
« gerechtelijke macht » (lees 
« rechtvaardigheid y>) wellicht 
goed bedoelen dat zij dergelij
ke varkens onder hun rangen 
tellen ». 
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de zeewacht 

Het Oostendse weekblad met 
Piers-servitudes ironiseert de 
zaak wat met een spelletje 
rond de naamverwarring tus
sen Luk en Miei Van Steen
kiste, onze nieuwe Oostendse 
volksvertegenwoordiger. 

« Met onsteltenis lazen we in 
de bladen dat ene Vansteen-
kiste zich te Flobecq onledig 
had gehouden met het bestrij
ken van Franse verkeersop-
schriften uit protest omdat in 
dit bij Henegouwen gevoegde 
stuk West-Vlaander en de taal-
faciliteiten tegenover de 
Vlaamse bevolking niet wor
den gerespekteerd. Maar nee, 
het betrof niet onze Oostendse 

Vansteenkiste maar wel een 
Vü-volksvertegenwoordiger uit 
Kortrijk. Dat hebhen we nor 
tuurlijk al heel gauw door 
Emiel's privé-detectief laten 
uitvissen. Trouwens, onze Oos
tendse Emiel is zo'n hrave jon
gen die zelfs geen Waalse vlieg 
zou kwaad doen ». 

la libre belgique 

Deze katolieken van de oude 
stempel hadden zelfs visioenen 
te Vloesberg, want naast een 
foto van onze hamerende par
lementairen op de 1ste blz. 
brachten ze een kplommenlang 
artikel op bladz. 2, onder de ti
tel « taalkundige gedaantever
anderingen in Vloesberg ». 

Uit een vraaggesprek met de 
burgemeester van Vloesberg 
wordt nog maar eens duidelijk 
dat ze er echt de botten van 
snappen in Wallonië. Het ver
goelijkt nog enigszins hun 
halsstarrigheid. 

« En wij leefden in zo'n rus
tige wereld » verklaart ons 
Marcel Van Lierde, de burge
meester van Vloesherg-Flo-
hecq. 

» LB. 'Maar wat is er dan 
gebeurd zondag ? ' 

» — Welnu zegt ons nog M. 
Van Lierde, twee zondagen na 
elkaar zijn stoottroepen van de 
Volksunie hij ons gekomen en 
hebben de verkeersplaten die 
in het Frans waren, afgerukt. 
Deze platen behoorden gedeel
telijk aan de staat, gedeeltelijk 
aan de gemeente en ook aan de 
Vereniging voor Vreemdelin
genverkeer. 

» Tot hiertoe had niemand 
geprotesteerd tegen wat ook. 
Het ging om oude platen, en 
niemand had het noodzakelijk 

gevonden ze te vervangen. Zo 
ging toch alles goed ». 

Ie soir 

De kampioen van het Brus
sels onbegrip tegen de Vlamin
gen is kwaad omdat de Stan
daard-reporter Veltman in een 
reportage over Vloesberg ge
schreven had in een ironische 
stijl « Wordt het met de beto
ging op 26 maart een nieuw 
Ulster in Vloesberg ? ». En dan 
de Soir doodernstig doen. 

« Wij zegden reeds dat par
lementairen van de Volksunie 
sinds veertien dagen inciden
ten trachten te verwekken in 
de kleine gemeente Vloesberg, 
gelegen op de taalgrens. Zij 
zijn van mening dat de Vla
mingen er dte taaitegemoetko
mingen niet krijgen waarop ze 
zouden recht hebben. 

» 'De Standaard' opent het 
pad, door een lange repor
tage te wijden aan deze mooie 
beboste streek tussen Ronse en 
Brakel. 

» De Vlaamse krant besluit : 
« Weldra op 26 maart gaat er 
een protestmars door teg^n 
deze gemeente. Vloesberg zal 
het waarschijnlijk niet toela
ten. Zullen wij in deze hoek 
dan niet e^n klein stukje Ul
ster beleven ? » vraagt zich 
deze joernalist af. 

» Men zal ons zeggen dat het 
niet mogelijk is dat zulke zin 
werd geschreven. En het is 
nochtans waar ! ». 

de nieuwe 

Over de « kristelijke bezie
ling » van de huidige podium
leiders van de CVP heeft « De 
nieuwe » geen al te hoge opvat

ting : de heren Martens en 
Chabert zijn dé exponenten 
van de carrièrezoekers. 

« Niemand heeft begrepen 
waar de CVP naartoe w\l met 
iemand als Wilfried Martens 
als voorzitter van de partij^ 
Niet dat hij al zo vaak veran
derd is van mening, moet tegen 
deze kandidaat worden inge
bracht, maar dat hij telke^is 
van mening veranderde op het 
moment dat dit het beste uit
kwam voor zijn carrière. Door 
de verkiezing van Martens tot 
voorzitter, bekroont dfe CVP 
het carrièrisme. De CVP heeft 
daartoe het volste recht noy 
tuurlijk, maar dan moet zid 
ook beseffen dat zij als partij 
nog bezwaarlijk zal kunnen 
appelleren tot anderen dan car
rièrezoekers. Als partij met een 
ideologie valt de CVP onder 
Martens definitief af te schrij
ven : er zal een enorme scha
terlach weerklinken telkens als 
Martens het zal hebben over 
zijn partijdige idealen. 

» Waf gebeurt er eigenlijk ? 
Een cynicus vertelde dat er 
een komplot was gesmeed om 
de CVP te liquideren en dat 
met dit doel Martens als kan
didaat-voorzitter naar voren 
werd geschoven. De werkelijk
heid is minder romantisch. De 
CVP he^ft geen valabele jonge 
kandidaten meer. Ook de nieiir 
we fra.ktievoorzitter in de Ka
mer, Chabert, staat bekend als 
iemand die alleen maar aan de 
eigen carrière denkt. Overi
gens is hij op het ogenblik nog 
afhankelijk van Vanden Boey-
nants, dat is dezelfde man die 
ook Martens destijds heeft op
gevangen toen hij de Vlaamse 
Beweging verliet ». 

waiter luyten. 

http://03.3S.70.00


«4J - 11-Ï-72 
f 

•bonnement'enslag 

de vaart- bü j f t erin ! 
Siads het begin van de werfcampanje 1972 konden wij reeds een 

SSJMI nieuwe jaarabonnees inschrijven. Het ziet er bovendien naar 
nat dat wij over enkele weken de 3000 zullen bereiken, want ook 
deze week kwamen er weer 199 bij (tegen 216 vorige week). Het 
weekresultaat blijft dus om het cijfer 200 schommelen. Wij zou
den het biezonder fijn vinden als dit zo nog zou kunnen doorgaan 
tot het einde van de maand, wanneer wij de laatste « top-20 » 
zullen publiceren. 

In de groep van onze topwervers wordt nu het grove geschut 
boA'engehaald. Joris Depré en Mik Babyion stuurden er deze week 
elk meer dan twintig tegelijk binnen. En de « nieuwkomer » Koen 
VMÏ Meenen — die er overigens vorig jaar ook al bij was — kwam 
als een bollede de « top-20 » binnenrazen met 30 nieuwe abonnees 
imeens. Eerder reeds kwam ook een andere « oude bekende » zijn 
plaats opnieuw innemen in het erelijstje : Jan Caudron van Aalst. 

In het rijtje van de arrondissementen lijkt de eindoverwinning 
van Leuven nu wel zeker. Dit arrondissement, dat buitengewoon 
presteerde in deze werfkampanje 1972, ligt nu al ongeveer hon
derd nieuwe abonnees voor op Antwerpen dat tweede staat. In dit 
arrondissement is vooral de grote inspanning van de afdeling Ant-
werpen-stad het vermelden waard. Derde staat Brussel en vierde 
Gent-Eeklo. Volgen dan : St. Niklaas. Mechelen, Roeselare-Tielt, 
Timgeren-Maaseik. Aalst, Kortrijk, Hasselt, Turnhout, Brugge, 
Oostende-Veurne-Diksmuide, Dendermonde, leper en Oudenaarde. 

fop 20 
\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

15 
16 

18 

20 

Joris Depré (Tervuren) 
)ef Vinex (Erps-Kwerps) 
Mik. Babyion (Roeselare) 
Marleen Schouteden (Leuven) 
Jozef Labaere (Kortri jk) 
Piet De Pauw (Vurste) 
Laurent De Backer (St. Katarina-Lombeek) 
Albert Aendenboom (St-Niklaas) 
Edward De Schrijver (Cent) 
Jacqueline De Caster (Ledeberg) 
Koen Van Meenen (Heusden-VI.) 
Jos Heylen (Herenthout) 
jan Caudron (Aalst) 
Leo Van Hoeylandt (St-Niklaas) 
jaak Gabriels (Bree) 
Lode Van Put (Heverlee) 
jan Verbeke (Mariakerke) 
Marcel De Boeck (Vilvoorde) 
Wi l l y Kuijpers (Herent) 
Mieke Op de Beeck (Koningshooikt) 
Ceorgette De Kegel (Ninove) 

125 
79 
77 
52 
51 
50 
47 
42 
41 
32 
30 
29 
28 
28 
24 
23 
23 
22 
22 
21 
21 

idosfel instituut' limburg 

Ook de scholing van de Limburgse gemeenteraadsleden wordt, 
na de lessenreeks over de begroting, verder gezet. 
23 maart om 20u. 
« Hoe voer ik een goede oppositie ? 
Techniek, taktiek. 
Inl. Joos Somers ; raadslid te Sint-Katelijne-Waver. 
f aprü om 20u. 
Ruimtelijke ordening in de gemeenten. 
jnl. H. Leysseele, direkteur Dosfelinst. O.-Vlaanderen. 
2l april om 20u. 
« Verkavelingen : procedures en verhaalmogelijkheden ». 
Inl. mr Hugo Coveliers en mr P. Doevenspeck. 
Practica : 
Peze reeks van 10 maart, 23 maart en 7 april gaat door in het 
hotel-restaurant Pax, Grote Markt, te Hasselt. 
De bijeenkomst van 21 april in de aula van de provinciale biblio-
teek, Begijnhof te Hasselt. 
Bijeenkomst telkens om 19u30. De lessen beginnen stipt om 20u. 
Bedrag per avond 70 fr, voor de ganse cyklus : 150 fr. 
Inschrijvingen en bijdrage bij : Jaak Cuppens, Zandbergenstraat 
22, Neroeteren, tel. 011/64402 prk 858.239 met vermelding lessen-
ciklus DI-Limburg. 

dosfelinstituut oost-vlaanderen 
Voor 1972 start het Dosfelinstituut met een breed opgezette 

lessencyclus verspreid over 5 zondagen. Twree uitstappen in recht
streekse correlatie met de g^ouden referaten zullen het geheel 
afronden. 

Een pleiade ,van eminente sprekers werd weerhouden en staat 
borg voor de grote belangstelling en succes die deze fonkelnieuwe 
lessencyclus tegemoet gaat. 

prakf-ische inlichtingen 
Plaats - data : VTB-zaal 1ste verdieping, Kalandenberg, Gent 

(ingang Paddenhoek) om 9u30 stipt op volgemde data : 12 
maart en 9 april van 9u30 tot 18u. 

Deelname : 200 fr. syllabi en 2 koffie's per zondag inbegrepen. 
Inschrijvingen': Uitsluitend door betaling ter plaatse of storting 

op P.R. nr. 37.91.48 van de ALSK te Ledeberg, voor rekening 
nr. 165.773.4057 van het Dosfelinstituut Oost-Vlaanderen. Le
deberg. 
Mogen wij de deelnemers echter vriendelijk verzoeken zoveel 
mogelijk voorafgaandelijk te storten. Onze dank hiervoor. 

Nota : Middagmalen kunnen genomen worden in het dichtst 
bijgelegen Vlaams huis « Roeland ». Nieuwe uitbaters. 

Zondag 12 maart '72 — 9u30 - Agglomeraties - Federaties 
1. Agglomeraties ; 2. Wetgeving - vragen. Inl. : prof. Van 
Rompaey, RUG. 
14ul5 - Agglomeraties - Federaties ; 3. Federaties : wetgeving-
vragen. Inl. prof. Van Rompaey, RUG. 

Zondag 19 april '72 
9u30 : Milieuverontreiniging - comodo - incommodo. 
1. Wetgeving - vragen. Inl. : de heer Vereecken. 
14u : milieuverontreiniging - commodo - incommodo, 

. t . Bevoegdheden Gemeente - vragen, Inl. : de heer Vereecken, 

In opvolging van wijlen Et. 
Lootens wordt Em,iel Van 
Steenkiste, gewezen politie-
commisaris. nu VU-kamerlid 
voor Oostende. 

peerdsbos opnieuw 

bedreigd ? 
Het Aktiekomitee Vrijwaring 

Peerdsbos, dat vele tientallen 
verenigingen groepeert en ge
steund wordt door tienduizen
den die hel Manifest ter Vrij
waring van het Peerdsbos on
dertekenden, is verontrust en 
verontwaardigd over de zoveel
ste bedreiging van het Peerds
bos, door de mogelijke aanleg 
van een nieuwe pijpleiding, 
ditmaal ten dienste van de 
NAVO en Electrobel (Air Li
quide). 

Het laakt scherp de houding 
van de Kommissie van Open
bare Onderstand van Antwer
pen, die het Peerdsbos beheert 
en die aanvankelijk toestem
ming gaf voor het leggen van 
die leiding door het Peerds
bos, waardoor honderden bo
men zouden worden geveld en 
grote schade zou worden aan
gebracht aan het bosbiotoop. 

Anderzijds steunt het Komi-
tee de houding van het minis
terie van Openbare Werken, 
het Antwerps Stadsbestuur en 
het Gemeentebestuur van Bras-
schaat, die zich verzetten tegen 
de aanleg van die leiding door 
het Peerdsbos 

Het Komitee bezweert de 
heer" Vanden Boeynants, mi
nister van Landsverdediging 
om in te gaan op het verzoek 
om het geplande tracé van de 
pijpleiding te verleggen buiten 
het Peerdsbos. 

Rekening houdend met de 
stand van de werken aan de 
pijpleiding en met het uitstel 
van de interpellatie in de Ka
mer op 2 maart jongstleden 
roept het Komitee alle aange
slotenen, verenigingen en or
ganisaties op om waakzaam te 
zijn en zich klaar te houden 
voor de aktie. Ons adres : Om-
meganckstraat, 26, Antwerpen. 
Tel. 03/31.8481. 

fKï!"l"«}ilSH! 

Deze heetgebakerde Waal ging 
zondag ie Vloesherg onze par
lementsleden te lijf. 

handel en landbouw 
befoogi-

De drukkingsgroep Handel 
en Landbouw die begin februa
ri een massale lichtstaking te 
Brugge en elders hield protes
teert nu massaal op donderdag 
16 maart om 20 u. te St. Niklaas. 
De eis : gelijk elektriciteitsta-
tarief voor iedereen, zal het 
motto zijn van deze nationale 
betoging. Eerder had het Sche-
penkollege van Brussel een be
toging in de hoofdstad verbo
den. Zowel landbouwers als 
zelfstandigen uit Vlaanderen 
als uit Wallonië zullen aan de
ze « inzet tot een .nationale sta-
kingsaktie » deelnemen. 

schadevergoeding geëist 
In opdracht van een ganse groep Vlaamse organisaties stuurde 

'de Gentse advokaat De Pauw volgende « open brief » aan d« 
burgemeester van Vloesberg, dhr Van Lierde. 

Mijnheer de Burgemeester, 

De ondergetekende organisaties nemen met verontwaardiging 
kennis van een reeks vandalenstreken dewelke zich voerdeden 
in Uw gemeente, vandalisme waarvan de heer Roman — uitbater 
van het U bekende Romanhouse — het slachtoffer werd. 

Nadat zware schade werd aangericht aan zijn inboedel, nadat 
zijn publiciteitsborden werden vernield, werd nu zijn woning 
besmeurd door « onbekende » lafaards. 

Aangezien deze feiten zich voordeden in Uw gemeente, en aan
gezien die feiten ontegensprekelijk het gevolg zijn van de mis
toestanden veroorzaakt door het niet-toepassen van de taalwetten, 
berust de aansprakelijkheid voor de veroorzaakte schade op Uw 
bestuur. " ' 

Wij verzoeken U dan ook, Mijnheer de Burgemeester, ons bin
nen de acht dagen te bevestigen dat alle schade zal worden ver
goed door Uw bestuur. 

Er kan dan tussen partijen een afspraak worden bepaald om 
het bedrag der schade tegensprekelijk te doen vaststellen. 
Namens : 
Romanhouse, Vloesberg - Trekkersgroep De Griffoen - De Vrien
den van de Zwalm - De Vlaamse Volksbeweging - Muziekkorps 
Zwalmfanfare - Volksakademie St. Bartel (Goeferdinge) - Kul-
tuurcentrum Die Garve - Ziekenfonds Flandria - Ziekenfonds 
Priester Daens - Vlaamse Oudstrijders (O.Vl.) - Aktiekomitee 
Taalgrens - Were-Di - Vriendenkring Dhoppe - VTB (Zottegem, 
Brakel, Geraardsbergen) - Het Vlaams Kruis - VVO - VI. Vrou
wenvereniging Gudrun - Wandelaarsvereniging Natuurschut -
Turnbond Ganda - VUJO Gent - VNSU Brugge - IJzerbedevaart-
komitee O.Vl. - Bevlaggingsaktie - De Wielewaal - VUJO Kon-
tich - Vlaamse Bosbouwvereniging. 

dhoppe hoort hij Vlaanderen 

een reaktie van flor grammens 

In ons blad van vorige w€ek wijdden wij enkele regels aaa 
de reactie van dhr Grammens op de «wettelijkheids-expeditie» 
van onze kamerleden Babyion en Van Steenkiste te Vloesberg. 
Wij ontvingen daarop onderstaande brief van dhr Grammens, 
die wij graag integraal afdrukken. 

« Geachte redaktie, 

Mag ik U vriendelijk verzoeken onder de titel « D'Hoppe 
hoort bij Vlaanderen », als rechtzetting van hetgeen onder 
die titel in uw nr. van 4 maart verscheen, het volgende te' 

« Humeurige buien » en « onheuse beweringen » behoren 
niet tot mijn normale reakties op feiten die ik niet nemen 
kan. En ik ben als « verdienstelijke taalgrensstrijder » niet 
van oordeel dat elke vorm van « taalgrensverdediging » mij 
« eksklusief » toekomt. 

Maar... als ik met die verdienste en dat vertrouwen 
na acht jaar geduld tegenover de jongste taalwetsabotage in 
het Brusselse en langs de taalgrens, terug als eerste publiek 
aan de Regering verklaar dat hieraan binnen enkele weken 
een einde moet komen, of dat ik er zelf een einde zal aan 
stellen, dat meen ik het volle recht te hebben op een tuehtvol 
optreden van bewuste Vlamingen — desnoods ook VU-manda-
tarissen — ten einde de geplande eindzege te bevorderen. 

Het onverwacht inpalmen van een gedeelte van de aktie 
door VU-mandatarissen kan enkel partij- en mandaatbelangen 
dienen ; en dat is niet de bedoeling van de nieuw geplande 

Wat nu D'Hoppe van Vloesberg betreft, mr. de Boe was 
reeds een hele tijd akkoord dat niets meer zou ondernomen 
worden zonder afspraak met ons. Ofwel heeft hij- dus het 
gegeven woord verbroken, ofwel ligt « Wij » overhoop met 
de waarheid. Ik was immers in geen enkele vaarafgaande af
spraak inzake optreden van VU-mandatarissen betrokken, noch 
inzake hun eerste optreden, noch inzake hun tweede optreden. 

Moge het gezond verstand het halen op de blufferige na
ijver die reeds zoveel onheil bracht over Vlaanderen. Moge 
mijn gedurfd verleden voldoende vertrouwen schenken om 
nogmaals tuehtvol op te treden, om de eindzege te behalen 
in het Brusselse en langs de taalgrens. 

Met dank om de opname, in « hou ende trou ». 

Flor Grammens. 

Inmiddels verscheen in « Gazet van Antwerpen » dd 8 maart 
een brief van genoemde VU-kamerleden waarin zij hun hou
ding nader belichten. Ter informatie van onze lezers drukke» 
wij hem eveneens af. 

« Bij het verschijnen van een brief van de h. Grammens 
in uw blad over ons optreden te Vloesberg, graag enkele op
merkingen. 

.Vorige week werd in vele bladen aangeklaagd welke de 
lotgevallen waren van advokaat De Boe bij zijri klacht tegen 
de taalonwettehjkheden te Vloesberg. Het toppunt werd jdat 
de h. De Boe, als taalwettoepasser, zelf voor de rechtbank 
moet komen. Op deze typisch Belgische toestand hebben wij 
als wetgever willen reageren, en dit in kontakt en volledige 
overeenstemming met de betrokkene, de h. De Boe zelf. 

Wat de opmerking betreft over de intenties van de h. 
Van Elslande, die ons onbekend zijn, willen wij er toch op 
wijzen dat de h. Van Elslande behoort tot de regeringspartij 
die sinds dê  datum van "1962 de gezegde taalwet niet deed toe
passen. Hij 'was zelfs minister- gedurende geruime tijd in die 
periode van 1963 tot nu. 

I.v.m. het woord « partijpropaganda •» zouden wij er ons 
enkel kunnen in verheugen als Volksunie-kaderleden, dat par
lementsleden van de Vlaamse CVP, BSP en PVV mede op de
zelfde manier van leer trekken tegen de onwettelijkheden op 
de taalgrens en te Brussel. Er zijn nog voldoende plaatsen 
waar de onwettelijkheid te prijken staat. 

Dit omschrijven neemt niets weg van onze sympatic 
voor de h. Grammens en wij zouden dit kleine polemiekje 
hiermede als afgeslaten willen beschouwen. 

L. Van Steenkiste en M. Babylon, 
kamerleden. 

Wij hopen dat wij daarmee dit polemiekje voorgoed kunnen 
afsluiten. Er is voor de bevrijding van Vlaanderen nog zoveel 
te doen en er zijn eclit geen handen en hoofden teveel. 
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politiek plan fegen de dreigende ondergang 

wij in nederland 

(jeeveedee) De harre voorspellingen van de « Club van Rome » over 
het snel naderende einde van de in haar eigen vuil stikkende wereld 
hebhen deze week in Nederland weerklank gevonden in de vorm van een 
« plan » der drie samenwerkende politieke oppositiepartijen : de Partij 
van de Arbeid, de Democraten '66 en de Politieke Partij Radikalen (PPR). 
Dit met enige spanning tegemoet gezien stuk, opgesteld door een kom
missie waarin ook dte « Europeaan » Mansholt zitting had, werd maandag 
5 maart publiek gemaakt, en het dient gezegd dat het een opzienbarend 
karakter heejt. De samenstellers hebhen alle enghartigheid ivaarvan 
meestal de politieke rapporten in het veelpartijenland Nederland getui
gen, laten varen en zijn voor den dag gekom'en met een overtuigende 
analyse van de gevaren die de mensheid bedreigen, met daaraan verbon
den een eerste aanzet tot politieke oplossingen. Een « plan » dat brede 
aandacht verdient. Ook buiten Nederland, dit vanwege de Europese aan
pak die wordt voorgesteld. 

Het gaat dus niet om een parti j
politiek propagandastuk, al zullen 
de drie partijen in wier opdi-acht 
het « toekomstrapport » werd op
gesteld, het in de eerste plaats 
voor eigen gebruik aanwenden. 
In feite echter grijpen de proble
men en de oplossingen waar het 
hier om gaat, ver over alle partij-
grenzen heen. Daarvandaan dat 
het rapport vraagt om medestan
ders in andere politieke partijen 
of groeperingen, vanzelfsprekend 
om er te zijner tijd een meerder
heid voor te verkrijgen in rege
ring en pai-lement. Zonder die 
meerderheid immers blijft het bij 
fraaie plannen, indrukwekkende 
zinnen en ideeën die het op pa
pier goed doen. 

drie grote gevaren 

We menen er goed aan te doen 
de hoofdlijnen van dit rapport 
hier weer te geven. De (zes) sa
menstellers, onder wie de kamer
fractievoorzitters van D'66 en 
PvdA, respektievelijk Hans van 
Mierlo en drs Joop den Uyl, ge
ven eerst de drie grootste gevaren 
aan die de huidige wereld bedrei-

De «Wij»-lezer die zijn televisie
toestel wel eens afstemt op noord-
Nederlandse stations (naar boven 
de Moerdijk beweerd wordt, zijn 
veel Vlamingen gewend Neder
land 1 of 2 te prefereren boven de 
BRT), weet zo'n beetje hoe het 
met die veelheid van « zuilen » 
hier gesteld is. De ene keer zendt 
de AVRO (een zich « algemeen » 
noemende omroep) een hele 
avond uit, dan weer zijn het de 
katolieken van de KRO of de pro
testanten van de NCRV. en een 
volgende keer beheersen de socia
listen van de VARA het scherm. 
Van de kleinere organisaties als 
de VPRO met zijn « uitdagende » 
uitzendingen of de Evangelische 
Omroep zwijgen we dan nog. De 
nogal individualistische levens
houding van de Nederlander en 
zijn « Prinzipiënreiterei » worden 
in dit systeem van omroep-ver-
deeldheid aardig weerspiegeld. 

geen nationale omroep 

Maar er zijn ook stromingen die 
pleiten voor een nationale omroep. 
Ze denken daarbij niet zozeer aan 

gen. Het zijn : de massale vernie
tiging door nukleaire, bakteriolo-
gische en chemische wapens, de 
katastrofale kloof tussen de rijke 
geïndustrialiseerde landen en het 
arme deel van de wereldbevol
king, en de rampen die opdoemen 
uit de versnellende bevolkings
groei en de industriële produktie. 
Wat dit laatste betreft gaat het 
om voedseltekort, uitputting van 
grondstoffen (metalen en brand
stof) en de vervuiling van water, 
lucht en bodem. 

Om de richting aan te geven 
waarin naar oplossingen zou moe
ten worden gezocht, laat het 
« plan » zien hoe het zo ver met 
onze Moeder Aarde is kunnen ko
men. Mansholt en zijn mede-rap
porteurs menen dat er vijf fakto-
ren zijn waardoor onze welvaart-
groei ongericht en ongeremd zijn 
gang kon gaan. Volgens hen zijn 
dat het vooruitgangsgeloof (« je 
moet slagen om gelukkig te zijn»), 
de versplintering van de weten
schap, het produktiesysteem, de 
verouderde politieke s t rukturen 
en de internationale machtsstrijd. 
Samen zijn dit, zo zegt het rap
port, de hoofdoorzaken van de ge
varen die ons bedreigen. 

het Franse of het Belgische voor
beeld, maar eerder aan de BBC in 
Engeland, dus niet een soort 
staatsomroep maar een organisatie 
waarin de nu eenmaal aanwezige 
verscheidenheid in politiek, reli
gieus, kultureel en maatschappe
lijk opzicht kan worden uitge
drukt. Over de vraag of de afzon
derlijke omroepen met vervangen 
zouden dienen te worden door één 
nationale omroep, is eindeloos ge
bekvecht. Er is nog in de zestiger 
jaren een regering over gevallen. 
De leiders van de bestaande om
roepen, in sommige gevallen te
vens Kamerleden, hebben zich 
steeds met hand en tand verzet 
tegen een eenheidsomroep en 
wensten hun historisch gegroeide 
rechten n-et prijs te geven. In dat 
verzet zijn zij geslaagd, maar ze 
hebben toch moeten berusten in 
de oprichting van de NOS. Een 
berusting die overigens niet zo 
moeilijk was op te brengen omdat 
mensen van de bestaande omroe
pen het ook weer in öe NOS voor 
het zeggen hebben gekregen ! 

De NOS nu is volgens de wet 
verplicht zogeheten « ontmoetings
programma's » te maken. Een be
grip dat voor allerlei uitleg vat
baar is en waarover de heren poli
tici in Den Haag zo hun eigen me-

nationaal nut 

Om het hoofd te kunnen bieden 
aan die gevaren wil de « Mans-
hoitklub », zoals het groepje rap-
pcrt-opstellers meestal werd ge
noemd, onder andere de begrip
pen welvaart en ekonomische 
groei herwaarderen. Of zoals zij 
zeggen : « De gebruikelijke maat
staf van het nationale produkt of 
inkomen moet vervangen worden 
door het begrip nationaal nut, 
waar in ook minder op geld waar
deerbare elementen zijn opgeno
men en waarin met toenemende 
schaarsten en vervuiling wordt 
rekening gehouden ». Zij menen 
— en wij geloven dat zij gelijk 
hebben — dat door het opheffen 
van de opgezweepte maatschap
pelijke wedijver de mensen be
vrijd zullen worden van de hevige 
psychische druk waaronder in de 
industriële maatschappij zo velen 
buigen of breken. 

Het komt er dus op neer dat af
gestapt zou moeten worden van 
het groei-automatisme. Daarvoor 
in de plaats zou, aldus het «plan», 
het inzicht moeten komen dat een 
evenwichtiger ekonomische orde 
noodzakelijk is met verantwoord 
beheer en gebruik van grondstof
fen, met minimale vervuiling en 
met maksimaal gebruik van 
kringlooptechniek, d.w.z. metho
den om afval opnieuw te benutten. 
Maar om dit te bereiken is, zeg
gen de rapporteurs, een demokra-
tische centrale beheersing van de 
middelen van het systeem onont
beerlijk. Het is op dit punt dat, 
zonder dat het genoemd wordt, 
het socialisme toch opduikt. Men 
denkt namelijk aan nationalisatie 
van de grootste banken van de 
basisindustrieën (staal, chemie en 
energie), scherpe kontrole op de 
investeringen van verzekerings
maatschappijen, meerjarenpro-
grammering van de produktie èn 
de konsumptie, enz. 

ning hebben. Die komt erop neer 
dat de NOS-medewerkers eigen
lijk verplicht zouden moeten zijn 
om de standpunten van de rege
ring in allerlei kwesties zo goed 
mogelijk door de radio en via de 
beeldbuis naar voren te brengen. 
In de praktijk zou de NOS dus op 
gezette tijden moeten fungeren 
als een staatsomroerp, en dat is 
natuurli jk wel een beetje veel ge
vraagd van de journalisten die de 
politieke uitzendingen van de 
NOS verzorgen. Zij horen en zien 
dat hun kollega's van de «zuilen» 
veel meer aan opinievorming kun
nen doen, en zij trachten dan ook 
herhaaldelijk een duidelijk eigen 
kommentaar uit te spreken. 

« belachelijk » gepresenteerd 

Dit laatste geschiedde zopas in 
de rubriek « Ter visie » waarin 
aandacht geschonken wordt aan 
regeringsbeslissingen en het par
lementaire werk in Den Haag. Mi
nister Boersma had een plan op 
tafel gebracht voor de bestrijding 
van de werkloosheid in het noor
den van het land en daarbij een 
lijst gepubliceerd van werkgele-
genheidsobjekten. De man van 
dienst van « Ter visie » had echter 
slechts de kleinste van deze objek-
ten opgesomd en deze volgens de 
minister « op een belachelijke wij
ze gepresenteerd als voorbeeld van 
wat de regering doet ter bestrij
ding van de werkloosheid ». Van
daar dat hij sprak van « de meest 
perfide vorm van voorlichting ». 

Natuurlijk kunnen wij ons de 
verontwaardiging van de minister 
heel goed voorstellen. In dit geval 
is wel degelijk een stukje valse 
voorlichting gegeven. Het gaat im
mers niet aan orn de meer belang-

Het moet gezegd dat het rap
port dergelijke ingrijpende maat
regelen uitdrukkelijk ziet in sa
menhang met een ver doorgevoer
de demokratisering van de poli
tiek. Met name wordt gedacht aan 
veel meer zelfbekwaamheid en 
participatie op het niveau van het 
leven van alledag, dus het gezin, 
de woonwijk, de arbeidsomge-
ving, de school e.d. 

europese aanpak 

Het zou te ver voeren om op al
le details van het 56 bladzijden 
tellende rapport in te gaan. Wel 
wijzen we erop dat het « plan » 
voor de oplossing van een aantal 
problemen op de noodzaak van 
een Euroi>ese aanpak wijst. Men 
ziet hier een grote taak voor de 
Europese Gemeenschap, die dan 
echter politiek versterkt en veel 
meer gedemokratiseerd zou moe
ten zijn. Op den duur zou het 
« Europa van de 10 » als voor
beeld dienen te gelden voor de 
rest van de wereld. 

Alles bijeen wordt Nederland 
nu gekonfronteerd met een zeer 
ambitieus plan. Natuurlijk kan 
men van mening verschillen over 
de voorgestelde aanpak. Sommi
gen zullen beweren dat de opstel
lers van het rapport de maan pro
beren te plukken. Dat neemt niet 
weg dat de analyse van de ons 
bedreigende gevaren hier gron
dig is geschied en dat een serieuze 
poging is gedaan om een uitweg 
te vinden. Best mogelijk dat er 
ook andere wegen zijn. Dat zal 
in de diskussie die nu gaat vol
gen, wel blijken. In elk geval is 
een begin gemaakt met een ant
woord op de verklaring van de 
Amerikaanse prof. Dennis Mea
dows die heeft gezegd dat juist 
Nederland het land is waar de 
politieke vertaling van de hoogst 
ernstige wereldproblematiek het 
best zou kunnen beginnen. 

ri jke elementen uit een regerings
stuk eenvoudig weg te laten en te 
doen alsof met een weergave van 
de minder belangrijke maatrege
len, alles over de werkloosheidbe-
strijding is gezegd. Het bestuur en 
de programmaleiding van de NOS 
moesten dan ook toegeven dat het 
bewuste televisie-programma niet 
voldaan had aan de eisen die er 
aan moesten worden gesteld. 

speelruimte is er 

Iets anders is of in politieke uit
zendingen van de NOS-formule op 
geen enkele manier iets te mer
ken zou mogen zijn van de per
soonlijke opvattingen van de be
trokken journalisten. Sommige 
kranten dringen aan op een soort 
opperste objektiviteit in dergelij
ke rubrieken. Maar dat men beter 
elke dag het Staatsblad droogweg 
late voorlezen. Beter ware het 
om in een rubriek als « Ter visie » 
het voornaamste politieke nieuws 
te geven (maar wat voornaam is, 
is toch weer een zaak van subjek-
tieve keuze) en vervolgens zo
veel mogelijk vooi-- en tegenstan
ders van bepaalde beslissingen of 
maatregelen aan het woord te la
ten. Op die manier zou al een re
delijk « ontmoetingsprogramma » 
to t stand komen. 

Een journalist die vindt dat hij 
dan toch nog te veel robot voor de 
regering is, kan dan maar beter 
zijn ontslag bij de NOS aanvra
gen. Met andere woorden : voor 
een journalist die politiek geënga
geerd is, is bij de NOS toch wel 
wat speelruimte. Maar die ruimte 
moet men dan niet zelf in gevaar 
gaan brengen door de kijkers of 
luisteraars een onjuiste voorstel
ling van zaken op te dringen. 

minister gaf de nos-televisie op haar kop 

(jeeveedee) De opschudding die de afgelopen week ontstond in journa
listieke en politieke kringen in Den Haag, toen een minister uitviel tegen 
enkele televisiemensen, hangt nauw samen met de typische opbouw van 
de radio- en televisie-omroep in Nederland. «Als er een prijs voor de meest 
perfide vorm van voorlichting zou bestaan, dan zou de NOS-televisieru-
briek « Ter Visie » daarvoor in aanmerking komen », aldus minister Boers
ma van Sociale Zaken. Afgezien van de vraag of de boze minister gelijk 
had om zich zo kwaad te maken, gaat het over de merkwaardige positie 
van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting) temidden van de uit parti
culiere bron stammende omroepen als de VARA, KRO, AVRO, enz. 
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« technische » vragen 

Dat onze parlementsleden 
zich als leden van een volwaar
dige partij niet beperken tot de 
typische taalproblematiek we
ten wij al lang (maar willen de 
kleurpartijen niet geweten heb
ben). Dat blijkt uit tal van 
wetsvoorstellen, interpellaties 
en mondelinge of schriftelijke 
vragen. Zo ondervroeg vorige 
week donderdag kamerlid Ras
kin de minister van "Volksge
zondheid en het Gezm over de 
gevolgen voor het leefmilieu 
van de opnchtmg van een pe-
troleumraffmaderij en een pe
trochemisch bedrijf te Ternaai-
en. Staatssekretans Remacle, 
die voor de minister antwoord
de verschool zich achter de Ne
derlandse wetgeving ter zake, 
en zei dat België moeilijk 
strenger kon optreden dan onze 
noorderburen. 

Kamerlid Anciaux onder
vroeg dezelfde minister over 
de verplichte inenting tegen 
pokken en kinderverlamming. 
Uit het antwoord van staatsse-
kretaris Namèche bleek o.a. dat 
er niet genoeg voorlichting is 
inzake inenting tegen de pok
ken. 

proteststemming 

Voor de stemming over de 
motie, ingediend na de inter
pellatie van partijvoorzitter 
Van der Eist (over de diskrimi-
natie van de VU bij benoemin
gen in de beheerraden van de 
universiteiten te Gent en te 
Antwerpen) lichtte kamerlid 
Schiltz de stelling van zijn 
fraktie nog eens toe. Het was 
een scherp protest tegen de dis-
krim.inatie en de schijnheilig
heid van de regeringspartijen 
en tegen het sektarisme en 
unitarisme. « krachtlijnen van 
de nieuwe politiek van de so
cialistische regeringspartner ». 

nmbs 

Kamerlid Hector Goemans 
stelde het immobilisme van de 
NMBS aan de kaak, ten opzich
te van de gepensioneerden, in 
tegenstelling met buitenlandse 
spoorwegmaatschappijen. Hij 
zei dit na de interpellatie Gil
let, die had gepleit voor een 
tegemoetkomende houding ten 
opzichte van de gepensioneer
den, (vermindering op vertoon 
van de pensioenkaart). Verder 
pleitte ons kamerlid voor ver
betering van het reizigerskom-
fort en een betere verdeling 
der treinen naargelang de spits
uren en de kalme uren. De pen
delarbeiders zullen dr Goemans 
in zijn pleidooi stellig beamen : 
het is effenaf beschamend zoals 
ze tijdens de spitsuren van en 
naar Brussel moeten rijden. 

vragen en 
antwoorden 

Het eerste nummer van het 
bulletin « Vragen en Antwoor
den » van de zittijd 1971-72 ver
scheen pas op 22 februari jl. en 
bevat nog vragen die reeds in 
september van vorig jaar aan 
een of ander minister waren ge
steld. Ook deze vaststelling be
wijst hoe traag het politieke 
leven in gang schoot na de on
verhoedse parlementsontbin-
ding en verkiezingen van ver
leden jaar (en waarvan de uit
slag alles behalve aan de ver
wachtingen van Eyskens en co 
beantwoordde). 

Onze VU-parlementsleden 
hebben steeds veel vragen ge
steld, men mag ze gerust de 
kampioen-vragenstellers van 't 
parlement noemen, wat o.m. be
wijst dat ze de kontrolerende 
en informatieve taak van het 
parlement ernstig opnemen. 
Vooral in de Senaat — waar het 
desbetreffende reglement soe
peler is dan in de Kamer — 
stellen de VU-senatoren veel 
vragen. Het jongste senaatsbul
letin bevatte-weer heel wat vra
gen van senatoren Jorissen, 
Vanhaegendoren en Persyn. 
Vooral de twee eerstgenoemden 
zijn vragenstellers bij uitstek 

en verzamelen aldus zeer be
langrijke informatie op het 
vlak van de sociaal-ekonomi-
sche, kulturele, financiële en 
administratieve verhoudingen 
in deze nog steeds unitaire 
staat. 

interpellaties 
op komst 

In de Senaat werden inter-
pellatieverzoeken ingediend 
door senator Van In (inplan-
tingsplaats voor een nieuwe 
zeesluis te Zeebrugge en het 
ontbreken van een gekoördi-
neerd havenbeleid) ; Vanhae
gendoren (vestiging van een in-
dustriebedrijf te Everberg). 

duits belgië : 
taaihomogeen 

Senator Wim Jorissen — die 
tot groot ongenoegen van de 
franstaligen en wallinganten, 
die de Oostkantons tot hun 
wingewest wilden maken, zich 
sinds jaar en dag met de pro
blemen van dit gewest inlaat 
en steeds opnieuw hamert op 
hervormingen — heeft zopas 
een wetsvoorstel ingediend, 
dat beoogt van Duits België 
een taaihomogeen geheel te 
maken, zoals Vlaanderen en 
Wallonië, Dit kan verwezen
lijkt worden door de afschaf
fing van de administratieve fa
ciliteiten voor de franstaligen 
in de Oostkantons. 

d'hoppe 

Een ander wetsvoorstel van 
senator Jorissen, dat eveneens 
deze week werd ingediend, 
voorziet de losmaking van het 
Vlaams gehucht D'Hoppe van 
de Waals geworden gemeente 
Vloesberg en de inschakeling 
ervan in de Vlaamse gemeente 
Opbrakel. Het offensief voor 
D'Hoppe is dus op alle fronten 
(zowel op straat als in het par
lement) op gang gekomen. 

Vlaanderen 
gediskrimineerd 

Uit een antwoord van de mi
nister van Landbouw op een 
vraag van kamerlid De Beul 
betreffende de aankoop van 
bossen blijkt andermaal, hoe
zeer Vlaanderen in deze staat 
in elk opzicht wordt gediskri
mineerd. 

Kamerlid De Beul had een 
overzicht gevraagd van de aan
wending van het op de land
bouwbegroting voorziene kre
diet voor de aankoop van bos
sen de jongste vijf jaar en de 
betaalde prijzen. 

Vooral West^ en Oost-Vlaan-
deren werden hier stiefmoeder
lijk behandeld : voor West-
Vlaanderen werd in die 5 jaar 
Vlaanderen een schamele 20 
niets aangekocht, voor Oost
aren. Alle Waalse provincies 
komen met redelijke cijfers 
voor de dag, Henegouwen op 
kop met 286. Alleen Limburg 
« scoort » hoger cijfers : 376 ha. 

Gaat men de prijs na dan 
zien we dat voor de aankoop 
van bossen in Wallonië meer 
dan 63 miljoen werd betaald 
tegen ca 45 miljoen voor Vlaan
deren, waarvan 44,3 miljoen al
leen voor Limburg. Antwerpen 
valt daarbuiten daar het om 
gratis afstand van overigens ge
ringe oppervlakten gaat, ter
wijl voor Brabant geen enkel 
bosgrond werd verkregen of 
aangekocht. 

Behalve de diskriminatie ten 
nadele van Vlaanderen stellen 
we dus een zeer onevenwichti
ge aankooppolitiek vast, vooral 
ten nadele van provincies die 
een herbebossing broodnodig 
hebben. E-minister Héger, een 
Waal, heeft in elk geval goed 
voor zijn Waalse gewesten ge
zorgd. 

We kunnen er slechts op aan
dringen dat minister Tinde-
mans een extra-aankoopinspan
ning voor de bosarme provin
cies zal doen, zelfs wanneer de 
aankoopprijs hoog ligt. 

in memoriam etienne lootens 

• % « ^ 

in leven vu-volksvertegenwoordiger voor het arrondissement 

oostende-veurne-diksmuide 

Etienne Lootens is niet meer. Rond het 
middaguur bereikte ons de droevige mare van 
zijn overlijden. 

s' Voormiddags scheen de zon nog zo helder, 
maar 't was onder een donkere hemel, in 
storm en regen, dat wij 's namiddags naar 
Koekelare reden om een laatste groet te bren
gen aan onze dode strijdgenoot en vriend. 

Na een lange en pijnlijke ziekte, die hij 
met een bewonderenswaardige moed heeft 
doorstaan, is hij in volle bewustzijn en mid
den de zijnen gestorven. In de bloei van zijn 
rijkgevulde leven. Nog geen 58 jaar oud. 

De Volksunie in het arrondissement Oos-
tende-Veurne-Diksmuide heeft aan Etienne 
Lootens de doorbraak te danken bij de par
lementsverkiezingen van 23 mei 1965. Reeds 
sedert 1954 onafgebroken burgemeester van 
Koekelare, had Etienne Lootens een grote po
pulariteit verworven. iNiet alléén in Koeke
lare, maar ver daarbuiten. Het was dan ook 
dank zij het groot aantal voorkeurstemmen 
op zijn naam dat de Volksunielijst het quo
rum haalde. Het was ook dank zij hem dat, 
in het kanton Diksmuide, toen een VU-pro-
vincieraadslid verkozen werd. 

Etienne Lootens was een man van weinig 
woorden. Hij was geen redenaar, geen woord
kunstenaar. Hij was geen ruitenbreker, geen 
geweldenaar. Hij was een man met een nuch
tere en klare kijk op de politiek. Verstandig, 
evenwichtig, bezadigd, betrouwbaar, gemoe
delijk en steeds goed geluimd, prettig om mee 
om te gaan en mee samen te werken. Een
voudig in de omgang, ook met de minsten 
onder zijn medeburgers. Daarom werd hij 
door zovelen graag gezien. 

Zijn sociale bewogenheid en liefde voor 
zijn volk uitte zich in een zeer uitgebreid en 
intensief dienstbetoon Ontelbaren heeft hij 

geholpen in hun moeilijkheden. Of het nu 
ging om een pensioen of een bouwi;oelage, 
een vrijstelling van legerdienst of om een 
van de talloze andere problemen waarmede 
de gewone man geen weg weet, nooit heeft 
iemand vruchteloos op Etienne Lootens be
roep gedaan. 

Etierme Lootens was een veelzijdig man. 
Een man met een rustige maar enorme werk
kracht, met een grote toewijding, als be
drijfsleider, als burgemeester, als volksver
tegenwoordiger, als hoofd van een schoon 
gezin, als liefdevolle en voorbeeldige echtge
noot van deze uitverkoren vrouw die hem 
zes flinke zonen schonk en die hem zo trouw 
terzijde heeft gestaan, in goede en kwade 
dagen en van de eerste tot de laatste dag van 
zijn ziekte. 

Ja, een goed mens is heengegaan. Een ka
meraad, een vriend. Een week geleden, dag 
op dag. hadden wij nog een onderhoud met 
hem. Spreken kon hij niet meer, maar wat 
hij wilde zeggen of vragen schreef hij op 
papier. Alhoewel zeer verzwakt was hij nog 
vol belangstelling voor de politieke gebeur
tenissen. Vandaag zagen wij hem voor 
't laatst. Het pijnlijke afscheid van een dode. 

Met het verscheiden van Etienne Lootens 
ondergaat de Volksunie Oostende-Veurne-
Diksmuide een onherstelbaar verlies. Zijn 
vele vrienden en strijdgenoten zullen hem 
betreuren. Zijn aandenken zal nog lang voort
leven in onze harten. 

Leo van de Weghe 
oud-senator. 

Oostende, 6 maart 1972. 
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kamer 

en 

senaat 
dekreetvoorstellen 
in kultuurraad 

In de onderscheiden kom
missies van de Vlaamse Kul
tuurraad werden reeds 18 voor
stellen van dekreet ingediend 
w.o. — en dat zal wel niemand 
die de betrokkene kent verwon
deren — ettelijke van senator 
Van Haegendoren. We som
men even op ; kursussen voor 
leiding in kultureel of jeugd
werk ; subsidiëring van plaat
selijk kultureel werk, jeugd
werk en lichamelijke opvoe
ding ; wijziging van de taal
wet in het onderwijs ; natio
naal pedagogisch studiecen
t rum voor de Nederlandse kul-
tuurgemeenschap. Senator Van-
dezande diende een voorstel 
tot dekreet in tot wijziging 
van het taalgebruik in de ad
ministratie. 

Het lijdt niet de minste twij
fel dat zulks nog maar een be
gin is en dat onze kamerleden 
en senatoren' heel wat voor
stellen in petto hebben, als 
blijk van een positieve en op
bouwend-Vlaamse oppositie. 

symbool 

De « Gazet van Antwerpen » 
merkte op dat mevrouw Nelly 
Maes dinsdag in de zitting van 
de Kultuurraad een pruik 
droeg « die haar echt goed 
stond ». In de kamerzittingen 
draagt ze geen pruik. 

KonkluSie van onze konfra
ter ? « Als ze heden weer als 
kamerlid zetelt mag ze geen 
pruik meer dragen, of men 
merkt helemaal geen verschil 
meer op tussen de kultuurraad 
en de kamer. Haar pruik is een 
simbool geworden » ... 

taal der gasten 

Het reglement van de Vlaam
se Kultuurraad voorziet dat 
derden, niet-leden van de raad, 
in een andere taal dan het Ne
derlands tot de raad .spreken. 
De Volksunie diende een amen
dement in om dit alleen te 
aanvaarden mits dfiartoe tel
kens uitdrukkelijk door de 
raad toestemming wordt gege
ven, ten einde o.a. het taal- en 
kultureel homogeen karakter 
van de raad te beklemtonen. 
Het amendement werd afge
wezen, want de meerderheid 
wil nu eenmaal « hoffelijk » 
zijn .. 

hulde aan wijlen 
etienne lootens 

Bij de aanvang van de ka
merzit t ing van jl. dinsdag 
bracht kamervoorzitter Achiel 
Van Acker voor de rechtstaan
de vergadering hulde aan de 
nagedachtenis van ons kamerlid 
de heer Etienne Lootens, deze 
week op 57-jarige leeftijd over
leden. 

Spreker herinnerde aan de 
verbeten strijd die de heer Loo
tens heeft geleverd tegen zija 
ziekte en wees met nadruk op 
het feit dat hoewel zijn genees-
JQeer hem dit afraadde de heer 

Lootens absoluut wou aanwezig 
zijn bij de eedaflegging in de 
nieuw verkozen kamer. Vei ko
zen tot kamerlid in 1965 genoot 
de overledene terecht een ver
diende populariteit in zijn ge
west, want ook als burgemees
ter van Koekelare diende hij de 
gemeente en haar bevolking op 
afdoende wijze. Kamervoorzit
ter Van Acker noemde willen 
de heer Lootens e een stille 
wroeter, die zich met onverdro
ten ijver, edelmoedig en plicht
bewust inspande voor het V\'el-
zijn van zijn geliefde streek ». 
Zijn belangstelling ging vooral 
naar de landbouwproblemen en 
naar het lot der grensarbeiders 
« die hij steeds met hart en ziel 
verdedigde ». Zowel zijn streek
genoten als zijn zeer vele col
lega's in de Kamer verloren een 
vriend, aldus tot slot de kamer
voorzitter. 

Minister Tindemans sioot 
zich namens de regering bij dit 
officieel rouwbeklag aan. 

Volksvertegenwoordiger 
R. Mattheyssens 

soclaal-ekonomische 
achterstelling der 
zelfstandigen 

Kamerlid Mattheyssens in-
terpelleerde dinsdag jl. de mi
nister van Landbouw en Mid
denstand over de protestaktie 
der zelfstandigen op 18 febru
ari jl. Al droeg deze aktie geen 
eenstemmig karakter dat be
tekent niet dat de midden
stand niet eenparig ontevreden 
is : eenstemmige wrevel en 
kritiek op het prijzenbeleid ; 
te hoge rentevoet in de kre
dietverlening met te veel ad
ministratieve rompslomp. 

Overstappend naar de socia
le grieven verwees de interpel-
lant nog eerst naar de niet te 
miskennen groei van de kleine 
en middelgrote ondernemingen 
(zie o.a. in Amerika). Het so
ciaal statuut der zelfstandigen 
wekt algemene en bijzondere 
ontevredenheid op : diskrimi-
natie i.z. kinderbijslagen ; nog 
schreeuwender ongelijkheid i.z. 
ziekteverzekering ; het ergste-
is echter de pensioensektor, 
waar de zelfstandige na een 
volledige loopbaan een pen
sioen van 4.500 fr. ontvangt. . . 

« Met de gehandicapten zijn 
de bejaarden de verschopten 

van onze maatschappij, nu zij 
ekonomisch niet meer rende
ren, ze hebben recht op bij
stand van de maatschappij tot 
wier welstand ze hebben bij
gedragen ». 

De heer Mattheyssens ging 
dan de cijfers na : in de vijf
tien voorbije jaren kregen de 
zelfstandigen aan sociale voor
zieningen 30 miljard minder 
dan de werknemers ,en zelfs de 
jongste verhogingen, hoewel 
procentueel hoger dan die der 
werknemers, wijzigen vrijwel 
niets aan de 30 miljard achter
stand. Deze wordt trouwens 
v/eer groter door de 5 % verho
ging der werknemerspensioe
nen (90.000 fr. in 1973). De re
gering laat wel een verhoging 
van het zelfstandigenpensioen 
tot 75.000 fr. doorschemeren, 
maar er is geen sprake van op 
welke termijn, terwijl men bij
na zeker is van een bijdrage
verhoging, wat bij de werkne
mers niet het geval is. 

Tot slot eiste de interpellant 
een menselijk statuut voor de 
zelfstandigen, een betere ziek
te- en invaliditeitsverzekering, 
een hoog basispensioen voor al
len, kortom sociale gelijkheid 

« die voor ons geen slogan 
maar een ethische eis en een 
sociale noodzaak is ». 

In zijn antwoord verwees 
minister Tindemans de inter-
pellanten voor de sociale as-
pekten naar zijn staatssekreta-
ris Steverlynck terwijl hij de 
ekonomische voor zijn reke
ning neemt, met dien verstan
de dat er tijd nodig is voor een 
planning en voor geleidelijke 
verbeteringen. Wat het be
ruchte besluit inzake prijzen
beleid (wet Cools) betrof deel
de hij op vraag van ons kamer
lid mede, dat minister Simonet 
kcntakt had genomen met de 
middenstandsorganisaties en 
reeds wijzigingen heeft voor
gesteld. Staatssekretaris Ste
verlynck somde de reeds ver
wezenlijkte aanpassingen op, 
en hield zich verder op de vlak
te. In zijn repliek had de heer 
Mattheyssens meer waarde
ring voor het antwoord van de 
minister dan voor dit van de 
staatssekretaris dat hij teleur
stellend noemde. Er ontspon 
zich trouwens hierbij een le
vendig debat waarin ons ka
merlid de staatssekretaris her
haaldelijk terecht wees . 

vlaamse ku l tuur raad : zetel te brussel 

volksunie stemde voor 
mechelen 

In afwachting dat de twee kul tuurraden volwaardige 
deelparlementen worden — dat is onafwendbaar — en 
ondanks hun thans nog geringe gevoegdheid kunnen we 
hun debatten en werkzaamheden toch reeds onderbren
gen in de parlementaire rubriek. Zodat op deze bladzijde 
regelmatig beschouwingen zullen verschijnen over wat 
er in de Vlaamse Kul tuurraad gebeurt. 

Dinsdag stemde de Vlaamse Kul tuurraad over de 
keuze van de stad, waar de raad zal zetelen : de tradi
tionele partijen stemden met 135 stemmen voor Brussel, 
de VU stemde integraal tegen Brussel en er waren 8 
onthoudingen, w.o. zes beschaamde Mechelse volksver
tegenwoordigers en senatoren van de drie kleurpartijen. 

Tijdens het debat dat aan deze stemming voorafging 
vertolkten senatoren Jorissen en Coppieters het stand
punt van de VU-fraktie. 

Senator Jorissen wou vooral een eventueel misver
stand bij voorbaat uit de wereld helpen : elders de zetel 
van de raad dan te Brussel vestigen betekent geenszins 
dat men Brussel zou prijs geven. De Vlamingen te Brus
sel zijn trouwens zelf gewonnen voor een vestiging van 
de Kul tuurraad buiten Brussel. Vlaanderen, aldus de 
senator, moet eerst en vooral bewijzen dat het ook zon
der Brussel kan, dat het zich vanuit een stad als bvb. 
Mechelen zelf kan beheren. 

Qnze woordvoerder legde trouwens de houding van de 
kleurpartijen uit als een gevolg van geheime clausules 
in het jongste regeringsakkoord, waarui t een nieuwe 
koehandel ten koste van de Vlaamse gemeenschap blijkt, 
in ruil voor zogenaamde toezeggingen die er geen zijn. 
Om al die redenen zou de Volksunie tegen de vestiging 
van de raad te Brussel stemmen. 

een bolwerk buiten brussel vormen 

Senator Coppieters was de tweede VU-spreker in dit 
« zetel-debat ». Hij citeerde inleidend niemand minder 
dan Mao Tse Toeng, die ergens in zijn geschriften vol
gend pert inent voorbeeld van zijn taktisch en strategisch 
denken geeft . « Als ge een stelling wilt veroveren dan 
moet ge buiten die stelling een eigen bolwerk oprichten 
en van daaruit uw veroveringswerk uitvoeren ». De door 
de Vlamingen te veroveren stelling is Brussel, de Kul
tuurraad is het bolwerk^ van waarui t het best voor
noemde stelling tot rechtvaardige en rechtmatige toe
gevingen aan de Vlamingen kan gedwongen worden. 
Daarom alleen reeds moet de Vlaamse-Kultuurraad bui
ten de Belgische hoofdstad gevestigd worden. 

Senator Coppieters haalde nog andere redenen aan, 
waarom de Volksunie gekant is tegen de vestiging van 
de raad te Brussel. Zo sprak hij de verdenking uit, dat de 
socialisten de Kul tuurraad willen verlagen tot de direkte 
emanatie van het unitaire parlement. 

Deze twee pleidooien mochten evenwel niet baten : 
gedwee en volgzaam volgde de kleurpartijenrheerder-
heid de ukasen van hun unitaristische bazen, de grote 
« flaminganten » en « kultuurautonomiestri jders van de 
CVP » op kop. 

OP 

KAMERTEMPERATUUR 

Het rubriekje « op kamer
temperatuur » slaat normaliter 
op de aktiviteiten van de leden 
van de Kamer van volksverte
genwoordigers. Aangezien ech
ter uit wat wij hebhen kunnen 
aanvoelen is gebleken dat de 
temperatuur in de zo geroem
de Vlaamse Cultuurraad geheel 
en al binnen de door de Ka
mer bepaalde perken zal blij
ven, zullen wij voortgaande op 
de weersvoorspellingen in de 
Kamer, in deze rubriek ook de 
temperatuurschommelingen in 
de Cultuurraad opnemen. 

De Kamer is dus deze week 
dinsdag door de Vlaamse Cul
tuurraad in beslag genomen — 
de Franse Cultuurraad verga
dert in de Senaat, het « hete
re » gedeelte van het parle
ment. 

Goedgelovige zielen die zou
den hebben kunnen denken dat 
de Cultuurraad, allicht een 
nieuw geluid had kunnen bren
gen zijn eraan voor hun moei
te. Om onmiddellijk aan te to
nen dat er ook morgen niets 
nieuws onder de zon zal zijn, 
hebben de heren van de meer
derheidspartijen in een sfeer 
van och-god-wat-kan-het-ons-
schelen, besloten dat de verga
deringen te Brussel en dus in 
hte parlement zullen ivorden 
gehouden. 

De heer Jos Van Eynde heejt 
overigens nog eens luid ver
kondigd dat de Cultuurraad ei
genlijk toch maar een aanhang
sel ivas van het parlement en 
niets méér. Een cynische ver
klaring, of beter, cynisch was 
het goedkeurende stilzwijgen 
van de CVP die nochtans de 
zelfstandige bevoegdheden van 
de Cultuurraad nog tot voor 
kort zozeer had opgeblazen. In 
dat licht is het uiteraard van
zelfsprekend dat de heren te 
Brussel blijven, alle gemeen^ • 
plaatsen van de nieuwe CVP-
fraktie-voorzitter Chabert — 
die zich voor de gelegenheid 
als een Brussels-Vlaamse mar
telaar probeerde voor te doen 
— en alle flauwe argumenten 
van Calewaert ten spijt. 
Vreemd trouwens dat senator 
Calewaert door zijn eigen lijf
blad « Links » — daar wees 
de heer Coppieters op — tcordt 
tegengesproken. Of heeft hij 
ook, zoals zovele leden in de 
meerderheidspartijen, terzake 
twéé gezichten ? Eigenlijk 
wist hij de verdediging van 
Brussel als vestigingsplaats ül-
leen' Grootjans enkele eerlijke 
argumenten naar voor te bren
gen. Om te lachen is vooral het 
argument van de Vlaamse aan
wezigheid. Wie ziet hoe de he
ren zich eventjes daarna in een 
koffiehuis om de hoek heel be
leefd in het Frans laten bedie
nen — precies diegenen die 
vóór Brussel zijn en zogezegd 
voor de Vlaamse aanwezigheid 
—• mag terecht enige twijfels 
koesteren ten opzichte van de 
oprechtheid van hun argumen
ten. En wat moet men denken 
van de gulheid van de grote 
Vlaming Leo Van Ackere, die 
zonder blikken noch blozen 
kwam verklaren dat zijn frak-
tie — tegen een andere mening 
van de heer Baert in — liever 
had dat Franstalige Belgische 
ministers zich voor de Vlaamse 
Cultuurraad van het Frans be
dienen dan dat zij ' gebroken 
Nederlands zouden moeten 
spreken ? Het komt op zulke 
ogenblikken volgens de heer 
Van Ackere aan de Vlamingen 
toe dan gezamenlijk in hun ei
gen Cultuurparlement naar de 
koptelefoon te grijpen. Snap je 
nu waarom de vergaderingen 
te Brussel gehouden moeten 
worden ? Het is nu trouwens 
al meer dan anderhalve eeuw 
zo, dat de Vlamingen naar 
Brussel moeten omdat de 
Franstaligen zich dan heter 
kunnen laten bedienen. Als de 
heer Van Ackere het princiep 
huldigt « de Vlamingen spre
ken Frans, dus de Franstaligen 
moeten geen Nederlands le
ren y>, met welke bedoelingen 
is hij dan voorzitter van het 
Komitee voor Frans-Vlaande-
ren ? Zou de heer Leo Van 
Ackere alleen maar politieke 
poesjenel zijn ? Of alleen maar 
een folklorist die de leden van 
de Cultuurraad in alle ernst 
meende te mogen verzekeren 
dat alle stukken — jawel — in 
het Nederlands zouden zijn. 
Een enorme geruststelling ! Zo 
te zien is- de Cultuurraad een 
dode mus. En sommigen zijn 
daar heel blij mee ». 
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engelse sleuleloklle ie vloesberg 
Afgelopen zondag, de vijfde maart, hebben twaalf 

parlementsleden van de Volksunie, de taalv/etten 
eigenhandig toegepast in Vloesberg (Flobecq). Van
uit Ronse vertrok een hele karavaan naar het nog 
niets vermoedende Vloesberg. 

Reeds bij het eerste los te schroeven bord, stuit
ten de « opruimers van de onvi^ettelijkheid » op 
verzet van enkele franstalige individuen. Het ging 
er vrij geanimeerd aan toe, maar de parlements
leden sleutelden rustig verder. Toen men er met 
het bord wou vandoor gaan, konden enkele heer
schappen hun agressiviteit niet meer binnen de 
perken van de welvoegelijkheid houden. Enkele 
heethoofden waren blijkbaar zeer gehecht aan dit 
blauwe bord, want ze werden handtastelijk. Ze 
gooiden met steentjes en franse volzinnen als af
scheidsgroet, toen de karavaan zijn weg vervolgde. 
In het centrum van Vloesberg kwam een blauwe 
kamionette de Engelse sleutelaktie ook even goeie-
dag zeggen. De parlementaire sleuteraars konden 
rustig verder sleutelen. Vooral Mik Babyion legde 
een opvallende handigheid aan de dag. Steeds meer 
mensen, gestoord in hun zondagnamiddagdutje, 
kwamen het gebeuren gadeslaan. De herfst deed 
zijn intrede in het verkeerspark van Vloesberg : 
de borden en wegwijzers vielen als bladeren van 
hun palen. Enkele sympathisanten, speciaal meege
komen, wilden hun zwoegende parlementairen zo 
graag een handje toesteken, maar moesten zich bij 
het uitdrukkelijk verbod van manager Walter Luy-
ten neerleggen. Enkel de onkreukbaren mochten 
de Engelse sleutel hanteren : Babyion, Van Steen-
kiste, De Beul, Nelly Maes, Knijpers, Belmans, Bob 
Maes, Mattheyssens, Sels, Persyn, Goemans en Die-
pendaele. 

Ondertussen was er beroering gekomen in Flo
becq-Vloesberg. De Rijkswacht was geal^meerd, 
en uit de omringende Waalse dorpen kwamen en
kele militanten opzetten. Aangezien men langs 
Vlaamse zijde niet geneigd was te antwoorden op 
hun ronkende uitroepen, werden zij handtastelijk. 
Het koppel Babylon-Van Steenkiste was net aan 

Jfe|>^ 

't sleutelen aan een bord waarop onbevangen « l'Eg-
lise » te lezen viel. Aangezien er niet geantwoord 
werd, om de Waalse gemoederen niet meer te ver
hitten, trachtten enkele vechtjassen herrie uit te 
lokken. Een handgemeen bleef niet uit. De bril 
van ons aller Van Steenkiste werd op de straatste
nen kapot geslagen. Met veel moeite kon Mik en
kele aanvallers van het lijf houden. Een francofo
ne zware jongen zocht een gelegenheid om zijn 
metalen staaf te gebruiken. Gelukkig kan een En
gelse sleutel ook als wapen aangewend worden bij 
wettelijke zelfverdediging. En aangezien de En
gelse sleutels in de meerderheid waren, werden de 
opposanten niet al te agressief. 

Een gedeelte van de karavaan kon zijn weg ver
volgen, de rest moest noodgedwongen een andere 
richting uit. Het gezin Belmans werd achtervolgd 
door een verhitte bankdirekteur. Net zoals in de 
« betere » gangsterfilm, kon de heer Belmans zijn 
vervolger echter van zich afschudden. Ook het ge
zin van Nelly Maes raakte eventjes in moeilijkhe
den, toen een tiental vijandig gestemde lieden te 
opdringerig werden. Daarbij viel één steen. Toen 
de onbekende werper Nelly Maes uit de wagen zag 
komen, hield hij zijn tweede steen toch maar in 
zijn zak. 

Ondertussen hadden de overvalwagens van de 
rijkswacht de voorste linie bereikt, en werden er 
een zestal leden van het parlement « opgepakt ». 
Twee borden hebben ze bij de rijkswacht in bewa
ring « moeten » geven. De buit bedroeg naar schat
ting een twintigtal borden, zodat ze om twee bor
den niet gingen zeuren. 

Tijdens de aktie ontving het kollege van burge
meester en schepenen een open brief, waarin de 
verantwoording van deze Engelse sleutelaktie kort 
en bondig vermeld stond. De Vloesbergse overheid 
heeft tot nog toe koudweg alle akties genegeerd, 
die de toepassing van de taalwetten beoogden. Zo
lang de plaatselijke overheid de wet blijft negeren 
moeten er akties komen als deze. 

k.c. 

Open brief aan het kollege 
van burgemeester en schepenen 
van en te Vloesberg. 

Mijne Heren, 

In 1962 werden de wetten over de afba
kening van de taalgrens in het Parlement ge
stemd. Ten onrechte werd het Vlaams gehucht 
D'Hoppe bij de gemeente Vloesberg onderge
bracht. 

De Walen, die daarop aandrongen, heb
ben toen faciliteiten voor de Vlamingen be
loofd. In uw gemeente kwam daar niks van 
terecht. Sinds 1964 zijt U, burgemeester, ver
antwoordelijk voor de uitvoering van de wet
ten in Uw gemeente... ook de taalwetten. 

Hooghartig hebt U de verzoeken op dit 
vlak als niet-bestaande beschouwd : 
— Er was de verwittigingsbetoging in 1969... 
Zonder gevolg. 
— Er waren talrijke persreakties in de loop 
der volgende jaren... Zonder gevolg. 
— Langs de officiële weg van de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht werd U aangeklaagd 
en schuldig bevonden door dit hoog gezags
lichaam. 
— Het bevel tot het opruimen van de on
wettelijkheid, werd door U koudweg gene
geerd. Integendeel, de politiediensten maak
ten proces-verbaal op tegen advokaat De Boe, 
verdediger van de wet. 

Daarom dan ook ons optreden van zon
dag. Als hoofd van de politie zijt U nogmaals 
in gebreke gebleven, toen begin verleden 
week, fanatieke Vlamingenhaters voor tien
duizenden franken schade aanrichtten bij een 
Vlaams spijshuisuitbater in Uw gemeente. 
Dit was reeds een tweede maal, dat deze 
man werd geterroriseerd, hoewel hij met gans 
de politieke beroering rond deze zaak niets 
heeft te maken. 

U ziet nu, tot wat Uw onwettelijk op
treden gedurende jaren heeft geleid. Door 
Uw halsstarrigheid en Uw gebrek aan voor
uitzicht zijt U volledig verantwoordelijk voor 
de verdere gebeurtenissen en reakties, die 
voortvloeien uit de onwettelijkheid te Vloes
berg. Het is niet meer dan billijk en recht
vaardig, dat de gemeente, de schade, voort
vloeiend uit voorgenoemd vandalisme, ver
goedt. 

Daarmee is echter de onwetttelijkheid zelf 
niet opgeruimd. Als wetgevers zijn wij deze 
uitdagende incivieke houdingen meer dan 
beu. Wij zullen aan de minister van Binnen
landse Zaken dan ook vragen, u uit uw amht 
te schorsen, wegens het schenden van uw 
grondwettelijke verplichtingen. 

Intussen zullen wij verder gaan, de be
stendige onwettelijkheden zélf op te ruimen... 
en met deze open brief spijkeren we U dan 
ook aan de schandpaal van de openbare opi
nie, die hopelijk nog meer gevoel heeft voor 
wettelijkheid dan Uzelf. 

Mik Babyion, Luk Van Steenkiste, 
kamerleden, mede in naam van een 
groep Vlaamse Parlementairen. 
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m clev\/erelcl 
deze week 

in de wereld 

mist in de bondsdag 
(ARGOS) Terwijl de wereld nog naboovit over Nixon's reis 

naar China stapte Herbert Hupka, sinds 1969 volksvertegenwoor
diger van de SPD, resoluut naar de CDU-CSU van Barzel over. 
Hiermee zorgde dte voorzitter van de landsbond der « Ostvertrie-
benen » (onder die voormalige vluchtelingen is zijn aanhang niet 
onaanzienlijk !) voor een beroerde situatie, tijdens de eerste 
ronde van het driedaags debat over de Oostverdragen. Door de 
« vaandelvlucht » van Herr Hupka beschikt de regeringskoalitie 
over nog slechts 250 sVemmen : één stem meer dan ze voor haar 
volstrekte meerderheid in de Bundestag nodig heeft. Begin mei 
moet via een tiveede en derde ronde voorgoed over de ratifikatie 
worden gestemd. Mocht ook het liberale parlementslid von Kuhl-
mann-Suvim naar de oppozitle overlopen dan zou het teloorgaan 
van d'e nu al krappe regeringsmeerderheid tot vervroegde ver
kiezingen kunyien leiden. Maar zover is het inmiddels nog niet. 

! Nieuwe argumenten kwamen 
tijdens die, vrij onbewogen en 
rakelij ke, eerste ronde niet uit 
de bus. Kanselier Brandt greep 
de geboden gelegenheid om het 
akkoord over Berlijn (tussen 
de vier mogendheden aan de 
ene en de interduitse partners 
aan de andere kant) nog eens 
centraal te stellen. Brandt 
waardeerde dit akkoord als 
« de oplossing van een knel
punt dat zonder de vooraf-
gaandelijke Oostv e r d r a g e n 
nooit werkelijkheid zou gewor
den zijn ». Zijn minister van 
BZ, Scheel, ging dieper in op 
de situatie die zou ontstaan in
dien de Oostverdragen (met 
Moskou en Warschau) niet m<̂ t 
een klinkende ratifikatie wer
den afgerond. Scheel meende 
dat het uitblijven van ratifika
tie een katastrofale ontwikke
ling zou op gang brengen. 
Vooreerst zou hierdoor, zo 
meende hij, de houding van 
de Bondsrepubliek tot Oost-
Europa grondig worden ver
stoord. De minister van BZ 
klappertandde al bij de moge
lijkheid dat de Sovjetunie dan 
niet langer bereid zou zijn het 
verdrag over Berlijn te onder
tekenen. Meteen zag hij Duits
land al geïsoleerd, daar de po-
ritie van Brandt door alle wes
terse bondgenoten wordt ge
steund. Helmut Schmidt (van 
landsverdediging) rondde het 
geheel af met een diepgaande 
analyse van de verdragen en 
hun weerslag op de bondsrepu-
blikeinse defensie. De toespra
ken gingen uit van mensen die 
hun dossier voortreffelijk be
heersen en hun standpunt(en) 
welsprekend verdedigen. 

Maar de hartstocht was er 
niet. Achter hun woorden stond 
niet de gloed van een inspire
rende overtuiging. Ook in de 
Bondsrepubliek heeft de poli
tieke prominentie blijkbaar af
stand gedaan van de orato
rische stilistiek. Meer aandacht 
gaat naar nuchtere, "met statis
tieken en data gestoffeerde be
togen. De herinnering aan 
Brandt's patetische knieval 
(voor een Pools dodenmonu-
ment) werd door zakelijke be
schouwingen aan flarden ge
scheurd. 

geen principiële 
oppositie 

Ook de oppositie is niet 
scherp uit zijn hoek gekomen : 
geen passie, geen gloed, geen 
patriottisch woordgegoochel. 
Uit de verslagen blijkt dat de 
oppositie de Oostverdragen 
niet principieel en onvoorwaar
delijk heeft afgekeurd. Opposi
tieleider Barzel benadrukte de 
onvolkomenheid van de te 
Moskou en Warschau afgeslo
ten akkoorden... en hun, naar 
zijn mening, ongunstige timing. 
Hij noemde het verbeteren 
van de interduitse betrekkin
gen als onmisbare voorwaarde 
voor ratifikatie. Maar juri
dische bezwai-en bleven dit keer 
achterwege. Niemand heeft be
streden dat de verdragen wel 
degelijk verenigbaar zijn met 
de grondwet. Wel blijft de op
positie er bij dat de nadelen 
doorwegen. Zij meent dat « het 
afzien van geweld » (waarvan 
i^rake in de akkoorden) niet 
erg belangrijk lijkt als men 
overweegt dat de veiligheid 
van de Bondsrepubliek toch 

door de Navo gewaarborgd is. 
Verder waren de kampioe

nen van de oppositie van me
ning dat de Westduitse rechts
positie (zelfbeschikking, een
heid, voorlopigheid van de 
gi-enzen) gevoelig was afge
zwakt. Hun belangrijkste be
zwaar gold tenslotte de vast
stelling dat de Sovjetunie de 
EEG niet erkent. De oppositie 
vreest immers voor een afbrok
kelen van het westers defensie-
sisteem. Al die bezwaren wer
den uitgewerkt door Gerhard 
Schroeder die samen met par
tijgenoot Weizsacker een van 
de meest geprofileerde tenors 
van de oppositie was. Vooral 
Weizsacker jeremieerde erover 
dat de te ratificeren verdra
gen de scheiding van de twee 
Duitslanden verdiepen en de 
kansen op hereniging gevoelig 
verminderen. 

heimwee 

Revelant waren die debatten 
niet. De standpunten van voor-
en tegenstanders waren im
mers al sinds '70 bekend. De 
oppositie verraadt nog altijd 
onverholen heimwee naar her
stel van de oude rijksgrenzen ! 
Van de wereldpers zal men 
niet zeggen dat ze het debat 
b u i t e n s p o r i g heeft opge

schroefd. Er was meer belang
stelling voor het bezoek van 
Nixon aan Peking, voor het 
gracieus en halsbrekend ver
toon van Chinese balletdanse
ressen en akrobaten. Intussen 
zitten koalitie en oppositie 
vastgeschroefd op standpun
ten die in ogenblikken van 
grote beroering werden inge
nomen. Brandt weet zich ge
steund door het Westen (zelfs 
Nixon heeft dat, schoorvoe
tend, toegegeven), terwijl de 
CDU-CSU door haar konserva-
tieve kiezers tot verzet wordt 
geprikkeld. Ten slotte zijn de 
Oostverdragen kompleet in 
eenklank met het internationa
le streven naar ontspanning : 
met de politieke werkelijkheid 
van 72. Ook de CDU-CSU zal, 
als ze ooit weer het beleid toe
gespeeld krijgt, met die ver
dragen (of met gelijkaardige 
akkoorden) moeten leven. Iro
nische noot : eigenlijk is Ger

hard Schroeder de vader van 
een aktieve Ostpolitik ! 

met de dood 
in 't hart 

Verder kan men alleen maar 
gniffelen bij de «onwaarschijn
lijkheid » dat koalitieleider 
Barzel nu naar Peking zou 
gaan om aan Tsjoe En Lai 
steun te vragen tegen de SU 
en de landen van het War-
schaupakt. Teoretisch gaat dit 
rekensommetje wel op maar in 
de praktijk loopt alles niet zo 
los. Zeer waarschijnlijk zal de 
CDU-CSU de Oostverdragen 
uiteindelijk toch moeten rati
ficeren... met « de dood in het 
hart ». Politiek is immers geen 
exacte wetenschap (zei Bis
marck). Dit zouden Barzel. 
Strauss, Schroeder en es nu 
gauw moeten beseffen. 

hotel-dipfomatie gekelderd 
(ARGOS) Langzaam maar 

onstuitbaar komen de oude 
getrouwen van het wereld
nieuws weer uit de v'erge-
telheid te voorschijn. Ook 
Anwar Sadat maakt weer 
zijn ongedurige opwachting. 
Toen de « internationale 
nieuwsverduistering y>, ver
oorzaakt door Nixon's Chi-
na-reis, was weggedreven 
toog Egypte's president weer 
noest aan het grote werk. In 
zijn hoofdstad verklaarde 
hij verleden week aan Ame
rikaanse journalislxn dat de 
geplande hotel-gesprekken 
(met mr Sisco) ten dode op
geschreven staan. Hiermede 
heeft Sadat een streep ge
haald door de jarenlange po
gingen van Nixon's adminis
tratie nog voor het herope
nen van het Suez-kanaal 
(ook dat bestaat nog !) een 
tussentijds akkoord over het 
Nabije Oosten tot stand te 
brengen. 

Het plan van Washington 
is bekend genoeg : te New 
York zouden afgevaardig
den van Israël en Egypte 
in van elkaar gescheiden 
hotel-kamers gaan zitten en 
adjunkt staatssekretaris 
voor het nabije Oosten Sis
co zou bemiddelend van de 
ene naar de andere kamer 
hollen. Vandaag wil Sadat 
van die (Amerikaanse) boer 
geen 'eieren meer. Dit moet 
wel blijken uit wat hij aan 
die Amerikaanse journalis
ten verkondigde : er is maar 
één weg naar vrede in het 
nabije Oosten, zo zei krijgs
haftige Sadat, en die loopt 
over Gunnar Jarring, de 

Uno-ambassadeur voor onze 
gewesten. 

Die Gunnar Jarring (I.Q 
+ 150, beheerst 12 talen w.o. 
Russisch) moet als diplo
maat nog zijn sporen ver
dienen. Bijna een jaar gele-
éen liep zijn missie falikant 
af toen Golda Meir weiger
de te antwoorden op Jar-
rings vraag of Israël gebeur-
lijk bei-eid zou zijn zijn 
troepen achter de grenzen 
van vóór '67 terug te trek
ken. Toen Washington het 
diplomatiek offensief van 
hem overnam werd poly 
glotte Gunnar op een zij
spoor gerangeerd. Vandaag 
is nu ook het Amerikaanse 
vredesoffensief vastgelopen. 
Toen kwam tlno-sekretaris-
generaal Waldheim op het 
idee de Zweedse diplomaat 
opnieuw naar de eksplosie-
ve bestandslijnen tussen Is-
rfiël en Egypte te sturen. 
Geestdriftig vloog Jarring 
van Kaïro naar Amman en 
Jeruzalem. Blijkbaar zonder 
tastbaar resultaat. Zijn mis
sie was ook onder ongunsti-

fe voortekenen gestart. 
lütee opeenvolgende keren 

drongen Israëlische pantser
wagens, door vliegtuigen ge
steund, op Libanees grond
gebied door, terwijl Jarring 
met zijn gesprekspartners 
achter de groene tafel zat. 
Tegelijk verzekerde Israël 
dat het die akties zou herha
len zolang de terroristen 
hun aktiviteit niet tot Liba
non zouden beperken. 

In zijn interview liet An
war Sadat niet veel opti
misme doorschemeren. Be
langrijk is zijn verklaring 
dat de VSA niet langer als 

nuttige gesprekspartner en 
bemiddelaar aanvaardt... en 
dat hij de strijdbijl nog niet 
begraven heeft. Wanneer 
die heilige bevrijdingsoor
log zal losbreken wilde Sa
dat niet verklappen. Wel 
beklemtoonde hij dat Israël 
nog grote v>errassingen te 
wachten staan(...). De reac
tie van Sadat getuigt van 
ontgoocheling. Hij kan er 
gewoon niet bij dat Ameri
ka zijn steun aan Israël nog 
eskaleert nadat Washington 
verladen week nog verklaar
de dat de machtsverhouding 
voor Israël biezonder gun
stig is. Daarom trekt Sadat 
een lijn door van het sub-
kontinent naar het nabije 
Oosten. Hij meent dat Was
hington nu met nieuwe 
Phantom-straaljagers (aan 
Israël) probeert te kompen-
s'eren voor het gezichtsver
lies opgelopen in het In-
diaas-Pakistaans konflikt. 

Maar de argwaan van de 
prezident wordt voorzeker 
nog door andere overwegin
gen gevoed. Amerika, zo 
verklaarde hij, is vooral in 
het verkiezingsjaar '72 een 
voor de Arabische wereld 
onbetrouwbare partner om
dat al te veel kandidaten 
rechtstreeks afhangen van 
Joodjs - Amerikaanse geld-
schi<eters. Als Jarring ooit 
opnieuw als bemiddelaar 
moet optreden zal hij er 
slechts na veel moeite in 
slagen Egypte's president 
van dit vooroordeel te ge
nezen. Misschien zijn de 
Amerikaanse prezidentsver-
Kiezingen dan alweer voor
bij . 

• De heilige sinode van de 
grieks-ortodokse kerk vraagt 
het aftreden van aartsbisschop 
Makarios als staatshoofd van 
Cyprus. Makarios verklaart, 
zich naar de wens te zullen 
schikken indien de sinode haar 
eis handhaaft « daar ik eerst 
en vooral bisschop ben ». Maka
rios was reeds eerder ingegaan 
op de eis van Athene, tot inle
vering bij de UNO-macht van 
de door hem in Tsjecho-Slova-
kije aangekochte wapens. Het 
Cypriotisch parlement vraagt 
Makarios, aan te blijven. Gene
raal Grivas wil kontesterende 
bisschoppen beschermen. 

• Premier Mintoff van Malta 
naar Londen voor verdere be
spreking van het nieuwe huur
geld voor een Nato-basis op 
Malta. Aanvankelijk wou hij 
alleen op « neutraal gebied » 
(Rome) onderhandelen doch 
premier Heath van Engeland 
weigerde naar Rome te gaan 
« daar hij thuis al problemen 
genoeg te bespreken had ». 

• De Russische partijkrant 
« Pravda » waarschuwt West-
Duitsland : indien de Bondsre
publiek de verdragen van Mos
kou en Warschau niet zou be
krachtigen, betekent zulks een 
zware handicap voor het hou
den van een Europese veilig-
heidskonferentie. Het partij
blad valt openlijk de groeiende 
oppositie van CDU-CSU tegen 
deze akkoorden aan. 

• De regering Brandt dreigt in 
moeilijkheden te komen door 
het overlopen van de soc. de-
mokr. afgevaardigde Hupka 
naar de CDU en het voorbe
houd van de liberale afgevaar
digde von Kühimann-Stumm 
tegenover Brandts Oostpolitiek. 
In het Westduitse kabinet zelf 
zijn spanningen merkbaar als 
gevolg van liberale kritiek op 
het beleid van Financie-Ekono-
mische-Zaken-minister Schiller 
wat o.a. het uitblijven van de 
beloofde belastingshervorming 
tot gevolg had. Kanselier 
Brandt is voornemens meer 
kontrole op Schiller uit te oefe
nen en reist intussen naar Iran 
om verslechte betrekkingen te 
verbeteren. 

• Na Moedjiboer Rahmans be
zoek aan Moskou stelt de Sov-
jet-regerlng « aanzienlijke eko-
nomische en financiële hulp » 
aan Bangla Desh in uitzicht. 

• Na de negatieve stemming 
in de Kamer te Den Haag over 
de kollektieve vrijlating van de 
drie Duitse oorlogsmisdadigere 
van Breda besluit de Nede» 
landse regering na lang beraad, 
de mogelijkheid tot individuele 
genadeverlening open te laten. 

• Opnieuw bloedig weekeinde 
te Belfast met bomaanslagen, 
die doden en gewonden eisen. 

• Klaus Altmann, ervan ver
dacht de in Frankrijk tijdens 
de bezetting als Gestapo-leider 
bedrijvige Klaus Barbie te zijn 
geweest, voor een Boliviaanse 
rechtbank gedaagd. Barbie 
werd door een Franse krijgs
raad schuldig bevonden aan 
moord op Joden en Franse ver
zetsstrijders. 

• Overwinning verwacht van 
Indira Ghandi's Congrespartij 
in de verkiezingen in 16 deel
staten van de 21 in India en in 
enkele staten die rechtstreeks 
van de federale regering afhan
gen. 

• Aartsbischop Thiandoum van 
Dakar noemt het konflikt Mo-
noetoe-Maloela geen tegenstel
ling tussen twee personen maar 
wel tussen staat en kerk. Hl] 
roept de president van Zaïre 
tot meer inschikkelijkheid op. 
Moboetoe vaardigt echter no^ 
strenger maatregelen tegen de 
Kerk uit. 
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From Russia with love ? 

(Argos) Het lot is Tsjecho-SIovakije nooit erg gunstig geweest. 
Nog in 19G8 keurde het Westen in sombere vermaledijdingen de 
Sovjetinvasie af. Bresjnev was de boeman, een schietschijf voor de 
verontwaardigde scherpschutters uit alle 's Heren landen. Vandaag, 
amper vier jaren later wedijveren westerse staatslieden om als 
eerste naar Moskou te vliegen. Moskou zien, kiekjes nemen van 
het Kremlin en met de leiders van het Politburo over Europese 
aangelegenheden praten is een belangrijk streefdoel geworden. 
Die ontwikkeling bevestigt hoe grillig het politiek lot kan toe
slaan. De geschiedenis is mild voor de overwinnaar, hard en on
verzettelijk voor de overwonnenen. Het Vae Victis van de Romei
nen is tot vandaag toe blijven gelden. Het wordt alleen maar er
ger als die overwonnene, in casu Tsjecho-SIovakije weigert zich 
neer te leggen bij die harde historische ervaring. Het land pro
beert nl. op te tornen tegen de gevolgen van zijn haast legenda
rische Praagse lente. Dit verzet is niet spektakulair, haalt geen 
headlines in de wereldpers. Sensationele ontvoeringen en adem
benemende luchtpiraten komen er niet aan te pas. Maar dit ver-
r e t is taai, vastberaden, en kan uiteindelijk de westerse kommu-
nisten niet onberoerd laten. 

westers-kommunistische 
wrevel 

Dit geldt alvast voor Franse 
en Italiaanse kommunisten 
wier leiders gestadig gekon-
fronteerd met de vraag of er 
dan toch geen verschil is tus
sen « westers » en « oosters » 
kommunisme .. De Franse K P 
was door die vraag zodanig ge
prikkeld dat ze in het voor
jaar '71 prompt een delegatie 
naar Praag stuurde om ophel
deringen te eisen i.v.m. geruch
ten over repressie aldaar. Het 
antwoord bleef niet uit. Sekre-
taris-generaal Husak himself 
verzekerde plechtig dat zijn 
staat niet optrad tegen mensen 
die m '68 en '69 andere dan 
ortodoks-kommunistische doel
einden hadden nagestreefd. De 
arrestat ies die hij dan toch 
moest verrichten, zo verklaar
de Dubceks opvolger, betreffen 
lieden die betrokken zijn bij 
samenzweringen tegen de 
staatsveiligheid... Van die 
Franse delegatie mocht men 
geredelijk verwachten dat ze 
die « officiële » informatie op 
haar betrouwbaarheid zou kon-
troleren. Maar daar lagen die 
Franse kommunisten blijkbaar 
niet wakker van. Ze gingen 
niet eens in op een voorstel 
van de socialisten, gezamenlijk 
tegen de metodes van Husak te 
protesteren. Ze legden zich dus 
neer bij de informatie van de 
partij leider en gingen onver
stoorbaar-gelijkmoedig . tot de 
agenda over. Maar de Italiaan
se kommunisten gingen hefti
ger te keer. In hun dag- en 
weekbladen schreeuwden ze 
luidkeels tegen het beleid van 
de Tsjechoslovaakse K P die 
vier jaar na een '« beloftevol
le » lente onveranderlijk aan 
innerl i jke tegenstellingen bleef 
laboreren. Prominente militan
t en van de PCI wilden mordi
cus weten of « Het probleem » 
alleen via arresteren van par
t i jmensen opgelost kon worden. 
Met de dag gingen ze verder 
s taan van Husak en « Rina-
scita» prakte brutaal uit met de 
vraag of de koers, .door Husak 
na augustus '68 op gang ge
bracht, soms niet aansprakelijk 
was voor de bli jkbaar chroni
sche Tsjechslovaakse malaise... 

eeFst praten... 

De repiessie van Husak volgt 
kausaal uit de onverbiddelijke 
onderdrukking van de Praagse 
lente door de Sovjets. Het re
giem met Sovjetsteun opge

richt kan alleen met ge
weld aan de macht blijven. 
Maar geweld is niet Husaks 
eerste wapen geweest. Eerst 
ontpopte de partijleider zich 
als een man met wie gebeur-
lijk te pra ten viel. Husak weet 
dat gebruik van geweld nooit 
in duurzame oplossingen resul
teert. Toch was zijn aanpak 
erg ongelukkig. Hij eiste nl. 
dat de « Dubcekianen » aan 
autokritiek zouden gaan doen 
Er gaat, zo dacht hij « overre
dingskracht » uit van iemand 
die publiek zijn vrienden en 
idealen afzweert. Husak beloof
de generale absolutie voor alle 
zondaars die rouwmoedig hun 
vergissingen zouden belijden. 
Aan de andere kant, zo beloof
de hij , zouden de onverzoenlij
ke, ongezeggelijke stijfkoppen 
hard voor hun volharding in de 
boosheid boeten. 

« stijfkoppen » 
gestraft 

Husak hield zijn woord : de 
stijfkoppen werden eerst be
schuldigd van « verraad », toen 
verloren ze ook hun job en hun 
kinderen werden uit de staats
scholen verjaagd. Tenslotte 
werden de diehards gearres
teerd en veroordeeld. En hier 
wordt de bewering van "Husak 
behoorlijk ingedeukt. In tegen
stelling tot wat hij aan de 
Franse 'delegatie verklaarde ge-
beiu-den de meeste arrestaties 
en veroordelingen precies op 
grond van tijdens de Praagse 
lente gepleegde « feiten ». Dit 
is voorzeker woor voor beken
de topfiguren: .generaal Prchik, 
de journalist Vladimir Skutina, 
ingenieur Bohumil Kuna, en 
schaakmeester Pachman. Op 14 
juli '71, een paar maanden na-
het bezoek van de Franse kom
munisten, meldde radio Praag 
dat in '69 4.687 veroordelingen 
waren uitgesproken. En toch 
haalde de K P bij de verkiezin
gen van november jl. eventjes 
99,4 pet van de.. . geldige stem
men. De 56.562 Tsjechen en Slo-
vaken die negatief reageerden 
waren blijkbaar nog te veel 
voor de schrokkerige partijlei
ding... 

5 januar i jl. arresteerde de 
politie Valerio Ocheto, een Ita
liaans journalist. 17 februari, 
na zes weken opsluiting, mocht 
Valerio naar zijn Italiaanse 
haardsteden terug keren. -Bij 
zijn aankomst te Rome ver
klaarde hij nooit als koerier 
voor Tsjechoslovaakse emigran
te zijn opgetreden en dat hij 

husak*s praagse herfst 

bijgevolg ook nooit de opposi
tie m Tsjecho-Slovakije had ge-
kontakteerd Door die arresta
tie en de heftige kampagne die 
tegelijk tegen buitenlandse 
(westerse) korrespondenten los 
kwam mochten de politieke 
processen voorlopig afgehan
deld heten Ze hadden twee 
soorten beschuldigden naar vo
ren gebracht • « Dubcekianen » 
die wegens samenzwering wa
ren veroordeeld en emigranten 
die van uit het buitenland te
gen het regiem bleven ageren. 
Te Praag werden ze over één 
kam geschoren • contra-revolu
tionairen en agenten van het 
imperialisme Maar de proces
sen zelf hebben een ingrijpen
de metamorfose ondergaan. De 
shows uit de beleidsjaren van 
Gottwald en Novotny waren 
toegankelijk voor het pukliek. 
Vandaag gebeurt alles achter 
gesloten deuren Hierbij gaat 
de autoriteit kennelijk van 
twee veronderstellingen uit. de 
beschuldigden vertikken het 
aan autokritiek te doen, en de 
publieke opmie gelooft geen 
snars van de aantijgingen uit 
de akte van beschuldiging. 

schijnbare tegenstelling 

Op het eerste gezicht strookt 
de Tsjechoslovaakse repressie 
niet met de politiek van Euro
pese toenadering die de Sov
jetunie vandaag geestdriftig 
heet na te streven Die repres
sie voltrekt zich immers bin
nen de Russische invloedssfeer 
en is stellig niet bevorderlijk 
voor de door de SU geambieer
de Europese veiligheidskonfe-
rentie. Bij nadere beschouwing 
gaat het evenwel om een schijn
bare tegenstelling. De ijzeren 
logika van Brevnjev ver t rekt 
immers van de maior dat de 
Europese politiek van de SU 
slechts vruchtbaar kan gedijen 
als voorafgaandelijk alle verzet 
m het Oostblok ge*broken is. 
M.a.w. aan de door Moskou uit
gebazuinde toenadering kan al
leen begin van uitvoering ge
geven worden als de Oostblok
landen leidzaam het Sovj et-
spoor volgen. Met dit doel 
wordt tussen publieke opinie 
en opositie een muur opgetrok
ken. Voorzeker geldt dit voor 
•Tsjecho-Slovakije dat vanoude 
het « enfant terrible » van het 
Oostblok is. • 

efficiënt maar 
ongezellig 

Die.nieuwe repressie is wel
iswaar niet bloedig maar erg 
efficiënt. Toch werkt ze sto
rend op de zenuwen van de 
Westerse kommunisten Hoe 
kunnen .zijn immers de vri j
spraak van Angela Davis eisen, 
de revendikaties van Spaanse 
en Griekse anti-fascisten steu
nen, en tegelijk zwijgen over 
de Tsjechoslovaakse. arrestan
ten ? Bovendien eisen de Wes
terse kommunisten nadrukke
lijk het wegtrekken van Ame
rikaanse soldaten uit Zuid-Viet
nam, terwijl ze weinig laSt blij
ken te hebben van de Sovjet-
aanwezigheid in Tjecho-Slova-
kije. Het is toch problematisch 
of men zomaar de ogen kan 
sluiten voor ontoelaatbare re-
pressiemetodes... omdat ze in 
een kommunistisch land gebeu
ren. 

tot elke vernedering 
bereid 

Elke dag horen we zeggen 
dat de periode van de anti-kom-
munistische kruistochten voor
goed voorbij is, dat een nieuwe 
koude oorlog de internationale 
ontspanning zou saboteren. Er 
kan inderdaad geen sprake zijn 

van een nieuwe anti-kommu-
nistische hetze • op dit ogen
blik doet Willy Brandt, een van 
Europa's leiders, haast vertwij
felde pogingen om zijn verdra
gen met Moskou te doen rati
ficeren Maar dit impliceert 
niet dat Europa voortaan moet 
zwijgen over alles wat de Sov
jetunie niet bevalt. Dit houdt 
evenmin in dat het Westen 
voor voor zijn veiligheid .̂ou 
moeten betalen met het m de 
steek laten van een « volk »> 
dat via zijn Praagse lente een 
brug wilde slaan naar het Wes
ten. Een dergelijke ontwikke
ling zou voor Tsjechen en Slo-
vaken een nieuwsoortig Mun-
chen betekenen Precies op het 
ogenblik dat ook aan Westduit-
se zijde de wil aanwezig is om 

de gevolgen van het oude Mün-
chen zitten voor het Westea 
niet veel aangename herinne
ringen vast. Gelukkig weer
klinkt vandaag, ook aan gau-
chistische zijde, luid protest te 
gen wat in Tsjecho-Slovakije 
aan de gang is. Uit diverse 
reakties valt te besluiten dat 
Husak nog met aan het eind 
van zi.in narigheid toe is. De 
Slovaak Husak heeft onder 
Gottwald zelf het klappen van 
de zweep gekend Een stalinist 
is hij met. Zijn houding is al
leen te verklaren door toene
mende Sovjetdruk In nov. jL 
toen zijn arrestatiegolf op
nieuw van start gmg legde hij 
te Praag de eerste steen voor 
een monument dat de stalinist 
Gottwald moet vereeuwigen ' 

Ota Sik, de vader van de ekonomische hervorming tot aan de 
Praagse lente, slachtoffer van de herfst. 

« wirtschaftswunder » bedreigd ? 

Het Westduits ekonomische mirakel van de vijftiger jaren — 
waarvan dé naklank tot in de zestiger jaren doorklonk — blijkt 
bedreigd te zijti als men het groeiende koor van waarschuwende 
stemmen in de Bondsrepubliek moet geloven. Een vooraanstaande 
industrieel zei dat men « een kankergezwel niet met Pyramidon 
kan bestrijden ». Er gaan vooral stemmen op tegen minister 
Schillers ekonomische opvattingen, -tegen de stijgende inflatie 
(waarvan de oudere generatie bij het horen van dit woord koude 
rillingen op de rug krijgt, vermits het ergens het t rauma van de 
inflatie der twintiger jaren oproept) en ten derde tegen de hoge 
belastingen, die de hoogste mogen genoemd worden van de hele 
Europese Ekonomische Gremeenschap. • 

Professor Ludwig Ehrard, gewezen minister en kanselier en 
vooral vader van het Westduits ekonomisch mirakel bestempelt 
de op de jongste SPD-partijdag voorgedragen hervorming van 
het belastingsstelsel vlakaf als « klinklare onzin ». Opvallend 
ïs echter dat de Westduitse industrie haar jarenlang stilzwijgen 
verbrak door waarschuwingen aan het adres van. de Brandt-
equipe te richten. Voor de ekonomische kommissie bij het parle
ment van de deelstaat Nordrhein-Westfalen namen desbetreffend 
zelfs de afgevaardigden én van de nijverheid én van de vakbon
den een eenstemmig standpunt in. 

Het is duidelijk dat de kristendemokratische oppositie niet al
leen in de Oostpolitiek van Brandt een dankbaar onderwerp heeft 
gevonden om tot de tegenaanval over te gaan, doch dat ook de 
verslechtering van de ekonomie in de Bondsrepubliek voor haar 
« gefundenes Fressen » is. Men kan nu reeds stellen dat de CDU 
bij de volgende Bondsdagverkiezingen de regeringspartijen op 
twee belangrijke terreinen (buitenlandse pohtiek en.ekonomie) 
frontsal zal aanvallen. 
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op reportage naar de zon 

Een apiritief ui Brussel dringen en het middag
maal in Palma de Majorca is nog geen alledaags 
feit, maar stilletjes aan gaan we daar toch naar
toe. 

Voor minder dan 2000 fr. geeft een touroperator 
van bij ons aan teder die het beproeven wil de 
\ans om het wer\eltj\ waar te ma\en. Een wee\-
end tn de meest aangename hotels en gelegen
heden van Palma, de reis met een boemg inbegre
pen. 

De tijd van de postkoetsen is voorbij en een open 
koets is iets voor de zomerdagen in Brugge of 
Oostende. Nee, als het bij ons miezerige herfst 
is, kpude winter, té frisse lente, dan \unt u in 
een open koets door het zachte Palma rijden. 
In de straten van Palma, ja zelfs tn de winter
maanden, is één persoon op de vijf die u er tegen 
het lijf loopt een inwoner van de tien EEG-lan-
den. Het is zelfs niet verwonderlijk ^'^^ ^ op de 
winkel- en hotelramen k^nt lezen : hier spreekt 
men Spaans... 

Het is zelfs nog niet zo heel lang geleden dat 
men enkel tn de winter naar Palma k'i'^f^, nu 
komt men er 's zomers en 's winters. 
In igyi zijn 25 miljoen toeristen naar het zon
nige Spanje getrokken. Meer dan yoo.000 kra
men uit ons land. In de toerismedriehoek Costa-
Brava, Balearen, Barcelona vindt u haast de helft 
van het impakt aan Spaans-toerisme infrastruk-
tuur. Op de Balearen, Majorca, Menorca en 
Ibizza IS de winter geen dood seizoen, nee het 
lenteweer van de Islas Baleares maakt het moge
lijk "̂ ^̂  ^^t ganse jaar door de vakantie er hoog
tij viert. 

Nu een toeroperator het met lange-weekeind rei
zen, mini-tours heet dat in de handel, probeert 
staat het raam naar de zon voor iedereen open. 
Wij gingen m uw naam even proeven van het 
voorgeschotelde menu. 

palmen 

palma 

De boeing 707 van TEA (Trans European Air
ways) een piepjonge maar ambitieuse Luikse 
chartermaatschappij, met voorlopig één vliegtuig, 
zette ons na een behouden reis op Spaanse grond. 

Het was een zondagnamiddag en Zaventem ken
de zijn klassieke drukte. De reis die wij maakten 
zou doorspekt worden met een paar wijze en gees
tige uitspraken van derde-leeftijd-mensen die het 
overgrote deel van de passagiers vormden en voor 
het eerst in hun leven de stalen vleugels van Pega
sus hadden gekozen. Voor heelwat mensen op ho
gere leeftijd is het ongetwijfeld de gebeurtenis 
van hun leven om, als het ware in een handom
draai, de winter van bij ons met de zuiderse zon 
te ruilen. 

De gemiddelde leeftijd van de passagiers zal wel 
ergens rond de zeventig gelegen hebben, wat ons 
alras bij een ander aspekt van het reizen bracht, 
nl. het sociale. Wij hadden heelwat gesprekken 
met deze mensen en de argwaan voor de lage prij
zen van deze dan toch wel verre reis zat er zeker 
in. Wij hadden in Spanje en ook achteraf de gele
genheid deze reizigers in hun diverse hotels terug 
te vinden. De tevredenheid kleurde hun uitdruk
kingen, de kalmte van een seizoen op halve kracht 
scheen hen nogal belangrijk en de gemiddelde 
temperatuur van Palma liet hen toe te wandelen 
in een enig kader. 

Palma de Majorca, een eenvoudige vlieghaven in 
vergelijking met het toch ingewikkelde Zaventem, 
draineerde ons makkelijk naar de tientallen bus
sen die ons op hun beurt vlot naar de stad voer
den. De avond was zoetjes aan gevallen. Palma lag 
in 'n zee van licht, de oude gebouwen, het kasteel, 
de zee waarop de lichtjes van honderden vissers
bootjes dansten. 

Vakantiecentra lijken overal wel een beetje op 
mekaar. Weinig van de oorspronkelijkheid is er 
gebleven, haast uniforme hotels, een beetje kitsje-
rig, gewoon, op dergelijke plaatsen verliest een 
land, hoe mooi het verder ook mag zijn, zijn ka
rakter. Het wordt zo'n internationaal gedoe waar 
weinig oorspronkelijkheid rest. Het oude gedeelte 
van Majorca's hoofdstad is een groezelige buurt 
met drukke winkelstraten waar op vele plaatsen 
de auto gebannen werd, met winkels waar vooral 
lederwaren het voornaamste verkoopsprodukt 

zijn. Daar kom je ook in de eenmansstraatjes van 
de rosse buurt San Antonio terecht waar de prosti
tutie welig tiert. Het verbaast wel even in dit over-
katoliek Spanje dergelijke handel onomwonden 
en zelfs aanstotelijk tegen het lijf te lopen. Toen 
we met Spaanse gidsen over deze toestanden spra
ken lachten ze hun witte tanden bloot en zegden : 
« Diktatuur !, zeker maar iedereen doet wat hij 
wil ! ». Weliswaar zijn de nachtklubs zoals wij die 
kennen in Spanje verboden, een nachtklub is er 
een rijkelijk versierde tent waar Spaanse dansers 
en zangers optreden maar ook befaamde buiten
landse groepen. 

Wij maakten er het feest van San Cristobal mee. 
Sint Kristoffel. Op de kruispunten vooral in de 
volkswijken werden grote vuren aangelegd die 's 
morgens nog lagen na te roken. Vrouwen en meis
jes bespeelden een soort rommelpot maar dan ge
maakt van een bloempot met een varkensblaas 
overspannen. Een staafje in de bodemopening 
maakte een zwaarmoedig geluid. Wij dachten aan 
de zingende folkloregroepen van bij ons. 

van palmeria tot palma 

Toen de Romeinen in 123 voor Kr. het eiland 
veroverden was voor Majorca reeds een geschied
kundig hoofdstuk afgesloten. De bewoners ston
den bekend als honderos, aalvlugge slingeraars en 
onderhielden reeds kontakten met de Kartagers. 
Quintus Cecillus Metellus bracht dit zonnige land 
onder Romeinse heerschappij. De Romeinen noem
den hun nederzetting Palmeria. Het huidige Alcui-
da in het noord-oorsten heette volgens hen Pollen-
tia. De Vandalen en de Goten vernielden deze ne
derzettingen en het waren de Moren die het op
nieuw veroverden in de 8ste eeuw. Zij gaven het 
eiland en Palmeria de naam Mayurca. De 5tad 
Mayurca deelden ze in vier versterkte delen in, er 
blijft buiten een paar resten, zoals de boog van 
Almudaina, niet veel meer over van deze Moorse 
tijd. Want Catalaanse kristenen veroverden Mayur
ca en gaven het een ander uitzicht. De Arabische 
bouwtrant werd vervangen door gotische. De 
graaf-koning Jaime I, conquistador de la isla, gaf 
het een eigen konstitutie. Het bestuur van deze 
raad werd min of meer demokratisch samenge
steld. Hij bestond uit vertegenwoordigers van de 
families en de sociale organisaties. De strukturen 
die hij invoerde hielden stand tot aan het bewind 
komen van de Bourbons in 1714. Koning Jaime 
liet op een hoogte bij de zee in Palma zijn inge
nieus Castillo de Deliver bouwen. Vandaag kan de 
toerist er nog de mooie wandtapijten uit Ouden
aarde bewonderen. 

De stad Palma aan een belangrijke en druk be
varen zee gelegen wordt doorkruist door de rivier 
de Riera. Deze werd door koning Jaime II in een 
vaste bedding gelegd nadat duizenden mensen bij 
overstromingen om het leven waren gekomen. 
Twisten tussen de families zoals de bekende strijd 
tussen de forensis, de rechtsen en de burgerij ver
deelden de stad en hielden haar verdere ontwikke
ling tegen. De rivaliteit tussen de families Arnia-
dams en de Espanyols leidden tot zware familie-
straatrellen. 

Elke eeuw kende zo zijn oorlogjes. In de 18de 
eeuw kwam Palma na de successie-oorlog tussen 
de Oostenrijkers en de Bourbons in de handen 

De klassieke foto die elke toerist fier meebrengt 
van zijn reis. 
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van Philips V die reeds vroeger Barcelona had in
genomen. Al de vrijheden door Jaime I ingevoerd 
werden de stad ontnomen. Een gemeentebestuur 
met beperkte bevoegdheden werd echter wel toe
gestaan. 

In 1875 kwam de eerste spoorlijn van Palma 
naar het landbouw- en ledercentrum Inca tot 
stand. De jaren 1950 en 1960 brengen voor Palma 
grote veranderingen. Het toeiisme steekt zijn kop 
op, een nieuwe markt, een nieuwe zeehaven waar 
heelwat buitenlandse bootjes, zelfs uit de twee 
Amerika's, overwinteren, een luchthaven aan de 
rand van de stad worden in dit decennium ge
bouwd. De bevolking vervien'oudigt. Heelwat rijke 
buitenlanders, jong of van hoge ouderdom, maken 
er hun vast vakantieverblijf en sommigen komen 
er definitief wonen. Het Romeinse Palmeria, het 
Moorse Mayurca werd Palma de Majorca, een van 
de eerste steden aan de Middellandse Zee. 

wondermooi valldemosa 

Na een korte reis (18 km) v^anuit Pama langs 
steile rotswanden, grillige bergen, amandelboom
gaarden om er duizelig van te worden bereikt de 
reiziger Valldemosa, een wondermooi dorp op zo
wat 400 m. hoogte. 

majorca 
Oppervlakte ijg'.640 km'. 
Omtrek • S^Aon zeekust. 
InvTOuprs : 506.000, + 141 per ki 
RiÜTO>rmig, twee onderscheiden giotc zonesr 
De laagvlakte : zuidelijk en oostelijk deel, 
vo6:^HH*idbouw. Duizenden watermoUns 
zorgeq^ooi iiiegatie. Zeer vruchtbaar land. 
De hoogvlakte^: van noord-oost nam zuid
west. Hoogste berg : Puig Mayor (1.445 m). 
Hoofdstad : Palma (205.000 inwoners). 
Voornaamste landbouv^rodukt^ amandelen 
(7 miljoen kg per jaar). 

Welgestelde lui komen er zowel htm zomer, dan 
is het er koel, als hun winter, de winters zijn zeer 
zacht, doorbrengen. Het Kartuizerklooster van 
Valldemosa (in 1399 gesticht) is fraai versierd met 
fresco's, het bezit alles wat een abdij aan zilveren 
en gouden voorwerpen en heilige vaten maar kan 
bezitten. In de kloosterhof bevindt zich een apo-
teek nog helemaal onaangeroerd, zoals de monnik-
apoteker ze verliet. Door een brede kille gang kom 
je in de monnikencellen die elk uitgeven op een 
tuintje van waaruit je een prachtig zicht hebt op 
het dal en de omringende bergen. Het is er adem
benemend stil, tussen het groen blinken de man-
darijntjes en sinaasappelen. In de winter van 1838 
op 1839 woonden George Sand en Chopin er. Hij 
komponeerde er enkele van zijn beroemde prélu
des. Over dit verblijf schreef Sand haar boek : 
« Een winter op Majorca ». Het ligt er in alle mo
gelijke talen te koop. 

Valldemosa : één museum. Naast de vermelde 
apoteek, de volgepropte kamers herinneringen 
aan de op elkaar verliefde kunstenaars, o.a. een 
uit Parijs overgebrachte piano. Verder de herinne
ringen aan de aldaar geboren heilige Catalina To-
mas. Naast het klooster in de oude zalen van het 
kasteel kan de toerist volksdansen zien. Ze lijken 
echt en ongekunsteld dat ze zelfs iedereen kunnen 
boeien. Men krijgt hier werkelijk de indruk in een 
soort paradijs te zijn beland. Hier geen pompeuse 
hotels, geen bluf. Het is er goed. De bevolking is 
vriendelijk en biedt je sangria aan, het landschap 
is hier heerlijk. Ik kan mij niet herirmeren hier 
aan Vietnam of Noord-Ierland te hebben gedacht. 

perlas majorica 

De tweede stad van Majorca is Manacor met zijn 
20.500 inwoners. Oorspronkelijk een landbouwstad 
die zich vlug tot industriecentrum ontwikkelde. 
Het stadje bezit een meubelindustrie maar werd 
vooral beroemd om zijn imitatieparels. Perlas Ma-
jorica overal ter wereld bekend met zelfs een 
filiaal in een Brusselse randgemeente zijn de moei
te waard om van dichtbij bekeken te worden. 

Waar natuurparels « toevallig » ontstaan in de 
oester en waardevol worden nadat na heelwat ja
ren het vreemde lichaampje in de oester met paar
lemoeren lagen overdekt werd (één laag om de 
res maanden). De natutuparel geraakt echter maar 
aan zijn waarde en schoonheid wanneer de natuur 
totaal heeft meegewerkt en er zich tijdens de groei 
geen fouten voordeden. 

Kunstparels werden door de mens kunstmatig 
•erwekt door ze eigenhandig in de oester te bren
gen. Met grote hoeveelheden worden ze in kweke
rijen gekweekt. De evolutie van de parel is bepa

lend, fouten komen vaak voor, ze bepalen uiter
aard de prijswaarde van een parel. 

Imitatieparels zoals deze van Manacor zijn feil
loos. Ze hebben helemaal niets te maken met oes
ters en ook niets met een natuurlijke evolutie. Men 
bekomt ze door « een cel te bedekken met een stof 
die de echte materie zo perfekt mogelijk 'na
bootst » (let op het duistere van de technische ge
gevens). 

De procédé's zijn talrijk, die van Manacor bena
deren de hoogste waarborg. De resultaten zijn 
werkelijk een voorbeeld van menselijk vernuft en 
imitatievermogen. Mooi omdat kunstmatigheid 
vandaag geen fouten toelaat, goedkoper ook. 

van inca naar... 

29 km van Palma ligt Inca, de derde stad van 
het eiland. Inca is de hoofdstad van Majorca's 
landbauwgebied. De lederwarenfabrieken lokken 
steeds meer en meer pendelaars uit de omgeving, 
boeren die er de brui aan geven. Jaarlijks is er 
groot appèl voor een markt van landbouwmachi
nes en tweedehands auto's. Historisch bezit deze 
stad heelwat merkwaardige gebouwen zoals de San
ta Maria la Mayorkerk en de kloosters San Francis
co en Santo Domingo. Inca heeft tevens vermaar
de wijnkelders onder zijn vloeren, wijn die het 
best smaakt bij een portie gebraden speenvarken 
3n lamsbout die volgens 's lands wijs moeten zijn 
klaar gemaakt. 

... drach 

Van Inca naar de grotten van Drach is het niet 
zo ver. Wat is ver in Majorca ? Een land dat zo 
groot is als een doorsnee Vlaamse provincie. Drach 
aan de Oostkust heeft inderdaad een grot waar
over we het toch even moeten hebben. Met een 
wandelpad van 2 km. kom je er, berg op en berg 
af, door. Grillige formaties en drollige toestanden 
zodat namen als • zwarte grot, bad van de sultan, 
groot salon, meer der wonderen, de monnik en de 
kabouter, het meer van de genietigen, geen ver
gezochte namen zijn. 

Het meer der genietigen dat 117 m lang is, 40 m 
breed en gemiddeld 9 m diep is het dekor \oor 
een merkwaardig schouwspel. In de grote zaal 
zijn stoelen geplaatst voor honderden mensen. Ver
lichte bootjes met een strijkje spelen een stukje 
klassiek. Wel een aardig effekt in deze pikdonkere, 
holle kamer waar belichting en akoestiek won
derwel meespelen. 

Dit waren in een handgreep een paar facetten van 
Majorca, het zonnige eiland, waar elk toerist aan 
zijn trekken komt naar gelang zijn temperament 
van hem een avonturier, een natuurvriend of ge
woon een rustige strandligger heeft gemaakt Het 
spreekt vanzelf dat dit eiland nog heel wat meer 
heeft te bieden dan in deze ruimte kon worden ver
meld. 

maurits van liedekerke 

sociaal 
vliegtuigtoerisme 
mogelijk ? 

WIJ hadden .^. , t^^-ds ovet de derde-leef-
tijd-mensen die met vakantie gaan, studen
ten die niet dik in de centen zitten en eens 
willen uitvliegen zoals dat vandaag de dag 
gaat kunnen dat aan een sociaal prijsje doen 
Kortom iedereen die voor een paar dagen 
het Zuiden goeiedag wil gaan zeggen kan dat 
gemakkelijk. 

Bij ons zijn voor vakanties per vliegtuig 
voor de duur van minstens 1 week minimum
prijzen vastgelegd die door de reizenverko-
pers strikt moeten worden nageleefd. Vakan
tiereizen voor een kortere duur zijn niet aan 
een dergelijke regeling onderworpen zodat 
het sociaal vliegtuigtoerisme ook voor min
der kapitaalkrachtigen toegankelijk is. 

Het minitour-initiatief van de tour-opera
tor in kwestie brengt een verhoging van het 
aantal vlieguren met zich mee, dus een veel-
vuldiger gebruik van de charter en het per
soneel, met als gevolg een daling van de 
kostprijs. Een vliegtuig dat « staat » is nu 
eenmaal duurder dan een vliegtuig dat 
« vliegt », het is er voor gemaakt, niet ? 

Deze kostenvermindering komt aldus ten 
goede aan de reizigers van de « sociale klas
se » die anders, niet aan vliegtuigtoerisme 
zouden durven denken omdat hun budget 
dat niet toelaat. Dat de touroperator goed 
heeft gedacht bewijzen de bookings voor 
dergelijke reizen, meer dan 15.000. 

Ook op de service in het bezocht land heeft 
dat zijn invloed, er komt een bezetting van 
de hotels het ganse jaar door, hij zal grotere 
winsten maken die hem zullen toelaten zijn 
zaken uit te breiden, op internationaal vlak 
te kunnen konkurreren of binnenlandse ini
tiatieven tot een goed einde brengen. 

Tot daar het sociale aspekt van de mini
tours, een nieuw marktprodukt dat uiter
aard zijn voor en zijn na heeft, wij zien er 
vooral een gelegenheid in voor oudere men
sen, die hun heel leven gewerkt hebben om 
een belevenis aan te vangen die hen zal ver
blijden, afwisseling zal brengen, kontakten 
doen leggen, de kans zal bieden een paar 
dagen van de grijze en veel te lange winter 
te doen vergeten en om te zetten in een zon 
die zij zo nodig hebben. Wie wet trouwens ? 

I 
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• maatschappij 

miao 
Wij, nuchtere, prozaïsche wezens die het le \en bekijken a!s hei 

Vlaamse landschap de winterse-g:rijze hemel, hebben steeds een 
zwak voor eksotisme gehad. 

Ze hebben het steeds over zwaartillende problemen, als de 
nieuwe belastingen, de Ierse godsdiens;oorlog en de staking in de 
petroleumbranche, en dat moeten we inderdaad allemaal weten, 
maar waarom ook niet iets verteld over die sleik uit een olie
staatje uit de Perzische Golf die zijn harem wil aanvullen " t i i 
als we het toch over geschillen hebben, waaroni niet ••ande'e-j 
over de kleine oorlog tussen Irak en Iran voor een zandp'aat ? En 
liever dan de serieuse gezichten van Simonet of van Van Ëlslande, 
willen we op het kleine scherm het kaneelkleurige snoetje van 
een prinses uit Midden-Java en haar ganse gamelang-orkest ne
mer we er op de koop toe. 

Zelden kan je het « grote » nieuws met de randgebeurtenissen 
en de sfeer van verre horizonten vervoegen, maar vorige weken 
kregen we toch onze gading, Het begon met de nieuwe Chinese 
ambassadeur in België : de heer Miao. een naam om van te 
snoepen, een snoezige naam, zo iets als Mao zonder boekje en een 
wollige huispoes. 

Dan mochten we voor onze nieuws-hongerige blikken de poor
ten van het ver'-oden rijk zien opendraaien : na twintig jaar ver
scheen het echte China weer. 

We hebben hier in 't land China-fans, fanatieker dan Beerschot
supporters : ofwel kennen ze heelder citaten uit het rode boekje 
en weten zelfs hoe « Het Oosten is rood « te neuriën ofwel is 
de China-ologie van minder politico-sociale strekking, en zweren 
ze bij zwaluwnestjes en loempa . ofwel koesteren ze een eksklu-
sieve bewondering voor oude jade en porseleinen, al dan niet met 
kapitalistische bedoelingen. Marco Polo heeft — hoeveel eeuwen 
geleden ? — inderdaad een blijvende belangstelling voor het land 
achter de Grote Muur gewekt. En dat reusachtige bouwwerk kre
gen we dan te zien, zo rechtstreeks op teevee, mèt Nixon als toe
maatje en de big number one glimlachte heel deftig, in de aard 
van de Ming-beelden uit de beroemde grafplaats. 

China is meer dan Shangai en zijn twintiger-jaren uit de kon
sessie, meer zelfs dan voorzitter Mao en het kollektivisme, meer 
ook dan de fraai zijden gewaden die Peking voor een zacht prijsje 
aan de ekstravagante dames uit New-York verkoopt . het is 
meer dan de tragedie van Tjang-Kai-Tsjek en zijn eiland, het is 
voor ons boeiender dan de maan, onbekender dan de diepzee. Je 
kan erover gissen en fantaseren, als over een gebied nog niet door 
de pershaaien uitgebeend en gemikroskopeerd. 

Ondertussen behartigt de heer Miao de belangen van zijn land, 
als weleer de eerwaarde mandarijnen deden aan het höf van Victo
ria. En in plaats van de geborduurde gewaden van toen draagt hij 
een demokratisch pak in Mao-look, en hij offert het niet meer aan 
de voorouders maar leest in het boekje, en toch blijft hij de ver
tegenwoordiger van een hele wereld, onvatbaar en onbegrijpelij
ker dan de verste planeet. 

huguette d.b. 

zoen en. . . 

Kussen is ongezond, menen 
Oostduitse artsen en psycholo
gen, die deze boeiende bezig
heid van nabij hebben onder
zocht Wat voor ons al lang 
vanzelfsprekend leek, hebben 
zij nu met wetenschappelijke 
zekerheid uitgemaakt : hoe lan
gen een zoen duurt, hoe .-neer 
bacteriën overgegeven worden. 
Een kus van 10 sekonden bv. 
is volgens hen dubbel zo be
smettelijk als een vluchtig 
mond-aan-mondje. 

Verliefde paren moeten ech
ter niet wanhopen, aldus deze 
Oostduitse specialisten. Wat 
men aan lichamelijke gezond
heid verliest bij het zoenen, 
wint men ruimschoots aan 
geestelijke gezondheid. Niets 
zou zo goed zijn voor het gees
telijk evenwicht als een kusje 
af en toe. En wie wil er nu uit 
zijn evenwicht geraken ? 

...kittel je gezond 

De Amerikaanse arts dr. Er-
nest Bloomentritt verklaarde 
na jarenlange onderzoekingen 
in het tijdschrift « Medical 
Journal » : kittelen aan de 
voetzolen en in de ribbenstreek 
is ontspannend en heilzaam. 
Het zenuwstelsel zou er aan
genaam door geprikkeld wor
den Vooral doeltreffend zou 
deze methode zijn na grote psy
chische inspanningen. 

Voor ons niet gelaten ! 

liefde... bah ! 

« Voor mij heeft de liefde 
afgedaan », zei de 101-jarige 
Roy Rawlins, die vijfmaal ge
trouwd was. 

Rawlins uitte deze beden
king, nadat de rechter van het 
gerechtshof in San Joaquin zijn 
huwelijk met Célestine nietig 
verklaarde. Hij vertelde het 
hof, dat zijn zes maanden du-
reend huweljik met zijn 44-ja-

rige vrouw nooit voltrokken 
was geworden. Daarenboven 
was zij er tussenuit geknepen 
met hun meubelen, een koel
kast en een lievelingskat. Raw
lins zei dat de moeilijkheden 
in zijn vijfde huwelijk kort na 
de trouwplechtigheid begonnen 
waren, toen hij in een auto
ongeval gewond geraakte. Na
dat de dokters hem gezegd had
den dat hij het bed moest hou
den om van zijn verwondingen 
te herstellen, liet zijn vrouw 
hem in de steek. 

Van honderdjarigen gespro
ken ! 

geen discriminatie 

Een der zeldzame wettelijke 
erkende ontuchthuizen in de 
USA, nl in de staat Nevada, is 
het voorwerp geworden van 
een onderzoek naar rassendis
criminatie. 

De zwarte voorzitter van de 
vereniging voor gelijke burger
rechten, aan wie de toegang tot 
het huis ontzegd werd, besloot 
een onderzoek in te stellen. 

De uitbaatster van het huis 
zei dat de klacht belachelijk 
was en dat zij het recht had 
het beginsel « laisser faire, lais
ser passer » toe te passen. 

En wat zei de echtgenote van 
de zwarte voorzitter ? 

wel discriminatie 

Doen de Verenigde Naties 
aan discriminatie t. o. v. de 
vrouw ? Deze vraag rijst bij 
de lezing van de statische ge
gevens over de UNO, die aan 
de kommissie voor de positie 
van de vrouw werden voorge
legd. Onder de 2250 personen 
van het ambtelijk en direk-
tie-personeel zijn er slechts 382 
vrouwen. Voor het merendeel 
dan nog in de lagere graden. 
De funkties van onder-sekre-
taris of adjunkt-sekretaris-ge-

neraal worden allen door man
nen vervuld. Van 245 direktie-
ambten worden er slechts ze
ven door vrouwen bekleed. 

Deze wanverhouding bestaat 
ook in de speciale UNO-instel-
lingen met inbegrip van de 
UNESCO en het UNICEF. Ze 
is opvallend in de FAO waar 
er 189 vrouwen zijn op een to
taal van 4073 personen. In dit 
verslag wordt geen rekening 
gehouden met het vast of t i j 
delijk personeel van de alge
mene diensten (sekretariaat, 
enz) waar een relatief hoog 
aantal vrouwen werkt. 

Toujours 'la même histoire ! 

vrouwen horen beter 
dan mannen 

Dokter James Jerger, profes
sor aan de afdeling audeologie 
en logopedie van het methodis
tenhospitaal in Houston, be
weert dat een man meer in
spanning moet leveren om te 
horen, maar daarom niet beter 
geluiden opneemt en definieert 
dan de vrouw. Hij zegt dat bij 
de man het middenoor veel 
meer beweegt dan bij een 
vrouw. Hier bevinden zich de 
drie kleine « boontjes » die de 
trillingen doorzenden naar de 
hersenen. Ook bleek, dat de 
trillingen het grootst in aantal 
zijn bij mannen tussen 30 en 
38 jaar oud. Dr. Jarger kan 
geen aanvaardbare uitleg vin
den voor dit verschijnsel. 

Wij ook niet I 

toneelspeler 

« U bent toch even goed een 
toneelspeler als ik, alleen 
draagt U een eigen tekst voor » 
zei Curd Jürgens onlangs tot 
een Duits minister. Of de mi
nister gevleid was, valt te be
twijfelen ! 

hilda uy t te rhoeven . 

f 
.i^pv^ 
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berichten uit onze samenleving 

Z aterdag, even voor de mid
dag in een klein grootwaren
huis ergens in Vlaanderen. 

Twee zigeunervrouwen, drie 
zigeunerkinderen. U kent • ze • 
wel. Door de mensen worden 
den ze « bohemers » genoemd. 
Bruin van de zon, maar ook 
een beetje van zich te weinig 
te wassen. Ongewone kleder
dracht die de aandacht en het 
misprijzen nog meer aanscher
pen. Ze schuiven mee aan de 
rij van mensen voor de stand 
van het vlees. Ze krijgen geen 
kans om bij de rand van de 
toog te komen. Ze worden als 
volgens een welbepaald plan -
steeds meer en meer wegge-
stouwd. En de 'baas zal hen 
niet bijspringen want hij vreest 
zijn klanten. De bohemers zul
len moeten wachten tot ieder
een,* zelfs de laatstgekomenen 
zullen bediend zijn. Misschien 
zal het dan wanneer het einde* 
lijk hun beurt is, twaalf uur ' 
zijn en dan zal de baas zeggen 
dat de zaak tot twee uur geslo
ten blijft. 

En wij maar verder van zi

geuners dromen, afgunstig zijn 
om hun eeuwige vakantie, wij 
noemen hen vertederd kinderen 
van de wind, wij zijn gek op 
warmbloedige liedjes, probe
ren hun vurige' dansen te imi
teren, wij zijn dol op hun kos
tuums die wij aantrekken met 
karnaval om ermee het mooist 
verkleed te zijn... 

H et is altijd zo geweest dat 
boeren en buren - mekaar 
hielpen in tijden dat het niet 

te best ging. In de tijd dat ie
dereen het moeilijk had de 
eindjes te vinden om die aan 
mekaar te knopen, gebeurde 
het meer dat een helpende bu-
renhand niet op zich liet wach
ten. Toen de vrouwen mekaar 
« madam » zijn gaan noemen 
is er heelwat van dit mooie ge
bruik verloren gegaan. 

Te Riksingen, niet ver van 
Tongeren, werkt 'n dienst voor 
Onderlinge Bedrijfshulp. De 
landbouwers van deze gemeen
te die zich hebben aangesloten 
gaan er mee akkoord een kol-
lega bij ziekte, ongeval of over

macht , bij te springen. Het 
blijft bij deze lui niet bij mooie 
overeenkomsten en woorden. 
Toen de tijd van bieten rooien 
aangebroken was werd-één van 
hen ziek en moest geopereerd 
worden. De landbouwers van 
Riksingen voegden de daad bij 
het woord en klaar was kees. 

N ario Rooymans, beter ge
kend als Tijl van 'L imburg , 
heeft zijn straf uitgezeten 

en werd dus vrijgelaten. Hij 
verblijft zoals in zijn vonnis 
werd gesteld bij zijn zuster in 
Tongeren en moet op zoek naar 
een regelmatig werïc. Mario zal 
zich ten gepasten tijd ook bij 
de psychiater moeten aanmel
den. Zo probeert men in dit 
land mensen die aan het pro
bleem van de derde wereld wat 
willen doen. omdat de officiële 
instanties het gewoon vertik
ken, weg te rangeren en hen 
als een « geval » te doen door
gaan. Dit wordt het. voorlopig, 
einde van iemand die het goed 
meende. 

schsmportioeiies 
retraitepater 

Als middelhare scholieren vinden we de retraite een 
leuke versnapering binnen de schoolse sleur. Dan moch
ten we eens fijn gaan mediteren in de vrije natuur. Op 
je kam>ertje kon je vrij beschikken over een bidstoel uit 
1302, voor je intieme monologen met het Opperhoofd. 
Lijken alle retraitehuizen vrij goed op elkaar, dan treedt 
er in de predikanten toch een differentiatie op. 

Je hebt de roepers, die met pathetische stemverheffin
gen blijkbaar eerst zichzelf verheffen. Van deze donders 
en bliksems houd ik persoonlijk minder. Ze zijn lekker 
maar ik lust ze niet, moet je zeggen om in regel te blij
ven met de etikette. Het zijn net marktkramers. 

Dan heb je ook de rustige, middelbare praters met het 
vaderlijke hart. M^et deze vuurvaste soort moet je als 
jongemens niet over de geloofsproblemen diskussiëren. 
En wil je nu juist in een retraite. Op die heerlijk kri
tische leeftijd tracht je het Geloof kapot te argumente
ren. 

We hebben ook nog de zelfvoldane dominikanen ge
kend, die door hun vlotte en grootse taal je onvolwassen 
brein komen aanvreten. 

De norbertijn, of was het een capucijn, die we in de 
retorika aangeboden kregen, was van een hefel ander 
allooi. Die prater zat zelf in de adolescentie-krisis, waar 
wij uit wilden. Benevens zijn vlotte tong bezat dit indi
vidu nu ook nog een flinke brok akteerkunst. Rij was een 
zelfbewust zieievorser. Deze volbloed — hij bloosde van 
gezondheid — begon met te zfeggen, dat hij een man was 
zoals wij. Met dezelfde gevoelens en zwakheden. Daarna 
achtte hij het nodig ons van dit fjeit te overtuigen door 
te zeggen dat ook hij vroeger aan zelfbevrediging gedaan 
had. Wat insloeg als een bom,. Er was zelfs een klasge
noot die aanstalten maakte om te applaudiseren. 

I>eze vrijmoedigheid deed het bij de meeste klasmak
kers. Ze hingen aan zijn lippen. Te bengelen. 

Ook zijn ongewone relaties met vrouwen, die hem — 
schone jongen — trachtten té verleiden, verhaalde hij in 
zijn volle breedte. Tot in de biechtstoel kwamen ze hem 
voorstellen doen. Foei ! Voor wij -naar adem konden 
snakken, schoot hij nog straffere munitie op ons af. Hij 
had poedelnaakte vrouwen gezien, die hem tijdens zie
kenbezoeken in de doeken trachtten te doen. 

Weliswaar oudere gevallen, die over hun hoogtepunt 
heen waren, maar toch, de stoere pater had deze bekorin
gen flink van zich afgeschud. Blijkbaar nHet grondig 
genoeg ! ^ 

O '^m 
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• De groep « Cohra » is een 
naam in de moderne kunsthe-
weging. De naam is de samen
trekking van de twee beginlet
ters van drie steden, van waar
uit de beweging ontstond : 
Copenhagen, Brussel en Am
sterdam. Van 11 maart tot 16 
april wordt in « Kunstforum » 
te Schelderode - tel. 09/70.59.58 
- een selektie werken van de 
hetrokken kunstenaars ten
toongesteld w.o. werk van Ka-
rel Appel, Alechinsky, Balie, 
Bille, Brands, Corneille, Luce-
hert, Pedersen e.a. Dagelijks 
van 14 tot 18 u. 's Maandags 
gesloten, 's zondags van 10 tot 
18 uur. 

# Op 11 en 25 maart in het 
Paleis voor Schone Kunsten 
telkens om 20.30 u. « Appels 
voor Eva » door het Yvonne 
Lex-gezelschap, momenten uit 
het werk van Anton Tsjechov 
voor het toneel bewerkt door 
Gabriel Arout. Op 16, 17 en 18 
maart telkens om 20.30 u. drie 
eenakters van Pirandello «Bel-
lavita », « De man met de 
bloem » en « Ik heb ge
droomd... misschien » in de 
vertaling van Jozef Van Hoeck 
en in de regie van Yvonne 
Lex. Inrichting Kunst- en Kul-
tuurverbond en VACV. 

# Maart in de Brusselse Beurs
schouwburg (A. Ortsstraat 22, 
tel. 02/11.25.25 of 13.70.99) : 
«De zondagswandeling» Geor
ges Michel, Brussels Kamerto
neel) ; « De passé van de ket » 
door en met Jan Vanden 
Bro'eck (Brusselse marionet
ten) ; « Huis Clos » van J.P. 
Sartre door Erasmus, Ander-
lecht ; de Vaganten en Lea 
Cou.sin ; 5, 12, 19 en 26 maart : 
provinciaal toneel tornooi ; 
« Per Gynt » van Ibsen door 
Maria Boodschap Lyceum ; 
a Veel geluk professor » van 
Aster Berkhof door kring Ei
sene ; 

Op 20 maart om 20 u. Kon-
cert door het Kamerorkest van 

. het Antwerps Conservatorium 
met werken van Bach, Beet
hoven, Mozart, de Bussy en 
esters. Donderdag 30 maart om 
20.30 u. spreekt prof. dr. R. 
Deyen over Michel de Ghelde-
rode. 

# Bij de start van de galerij 
« De Schuur > te Noorderwijk 
was J. Kerkmans de eerste ex
posant. Na drie jaar is hij op
nieuw te gast met figuren na 
verscheidene tentoonstellingen 
in het buitenland (Biarltz, 
Londen en Parijs). Tot 26 
maart. 

# In het Kultureel Centrum te 
Affligem stellen van 25 maart 
af de St. Lucasgezellen ten 
toon. Operting op 25 maart om 
n u. rrOet als inleider de h. Da
niel Antheunissen, kultuurat-
taché van St. Niklaas. Muzika
le omlijsting door het gemengd 

zangkoor van de abdij. Het 
gaat om tekeningen, agwarel-
len, etsen, houtsneden, lito's en 
oliverf. Open 26 maart en 1, 3, 
8 en 15 april. 

• Heden zaterdag 11 maart 
van 15 tot 10 u. in het lokaal. 
Coupure 583 te Gent doorlopen
de video-rmmiddag, informatie 
over land-art, conceptuele 
kunst, arte povera enz. Deze 
manifestatie wordt ingericht 
door de « vereniging voor het 
museum van hedendaagse 
kunst te Gent » in samenwer
king met de MTL-galerij uit 
Brussel. Toegang vrij. Dezelfde 
vereniging richt op dinsdag 14 
maart in de zgn. zwarte zaal 
van de Akademie, Akademie-
straat te Gent om 20.15 u. een 
voordrachtavond in « Indruk
ken en beelden over Turkije 
en Nepal » door arch. P Soe-
taert. 

• De Gentse vereniging voor 
het museum van hedendaagse 
kunst richt te Brugge in de 
Korrekelder een tentoonstel
ling in gewijd aan grafiek. Van 
25 maart tot 27 april. 

• « Ons Erfdeel » is een kul
tureel tijdschrift, uitgegeven 
door de « Stichting Ons Erf
deel vzw »j dat informatie 
geeft over litteratuur, beelden
de kunsten, muziek, toneel, 
ballet en film in Nederland en 
Vlaanderen. Daarnaast bevat 
het artikelen over Nederland
se kuituur- en taalpolitiek, ge
schiedenis en tal van aktuele 
maatschappelijke zaken, onder
meer op het terrein van pers 
en onderwijs. Riet blad publi
ceert ook regelmatig beschou
wingen over Nederlandse kul-
turele manifestaties in het 
buitenland. 

Het jongste nummer is de 
eerste aflevering van de 15e 
jaargang (1972). 

Vanaf deze jaargang zal het 
blad vijf in plaats van vier 
keer per jaar verschijnen. 

« Ons Erfdeel » dat met in
gang van dit nummer ook in 
een nieuwe lay-out uitkomt, 
heeft een voor een Nederlands
talig kultureel tijdschrift hoge 
oplage, namelijk elfduizend. 

• Francois Morellet is geboren 
in 1926. Hij is een van de be
langrijkste Franse vertegen
woordigers van de optical art 
en tegelijkertijd directeur van 
een speelgoedfabriek. 

De retrospectieve van zijn 
werk (van 3 tot 26 maart in h'et 
Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel) werd georganiseerd 
door de CNAC te Parijs en 
werd reeds met veel sukses in 
Bazel, Eindhoven, Hamburg en 
Leverkusen getoond. 

Toegangsprijs : 20 fr., 10 fr. 
voor kunstenaars, studenten en 
gepensioneerden ; Openings
uren : in de week van 12 tot 
19 u. zaterdags en zondags van 
10 tot 18 u. Maandag gesloten. 

Waardevolle gebouwen moeten bij ons eerst haast totaal 
vernield zijn eer men tot de restauratie ervan overgaat. 
De stad Bergen heeft nu een voorstel gedaan om het 
huisje waar Vincent van Gogh tijdens zijn Borinagepe-
riode verbleef, te restaureren en als museum in te rich
ten. Het wordt anders wel hoog tijd wil men van dit 
krot nog wat maken. Hetzelfde met het oude Brugse 
huis dat door de stichting Marcus Gerards werd aange
kocht maar zo verwaarloosd is dat dringende herstelling 
noodzakelijk is. Had men hier tien jaar vroeger inge
grepen, de kosten zouden heelwat lager hebben gelegen. 

Men komt in dit land op veel vlakken te laat .. 

in heidelands pantheon : 

camus 
In de Pantheonreeks der Nobelprijzen voor literatuur verscheen 

bij Heideland een deel gewijd aan de Franse exinstentialistische 
auteur Albert Camus, die in 1957 de Nobelprijs kreeg en in 1960 
in een auto-ongeluk omkwam. 

Het 412 bladzijden tellende boek bevat naast een inleiding van 
dr. E. Joffé-Freen, een biografisch overzicht en verscheidene foto's, 
de romans « De Vreemdeling » en « De Val », het toneelstuk « De 
Rechtvaardigen», twee verhalen uit «Koninkrijk en Ballingschap» 
en fragmenten uit de essais « De mens in opstand » en « De Myte 
van Sisyphus ». Het kreatief literair werk van Camus — waarbij 
wij dan abstraktie maken van zijn wijsgerige en literaire essais 
en het journalistieke werk van de bundels « Actuelles » — is niet 
zo omvangrijk : een vijftal toneelstukken, een drietal romans, een 
bundel verhalen. 

Camus werd pas na de oor
log voor goed bekend, hoewel 
hij voordien reeds een belang
rijk deel van zijn werk geschre
ven had. Het was vooral het 
verschijnsel van het existen
tialisme, dat in de Duitse exis
tentiefilosofie van Heidegger 
en Jaspers zijn vertrekpunten 
vond, dat door Sartre gepopula
riseerd werd en dat de mode
filosofie der naoorlogse jaren 
werd, dat ook Camus' werk en 
zijn naam bekend maakte. 
Voordien had hij reeds existen
tialistische temas opgenomen 
en het tema van het absurde 
bijvoorbeeld in « Le Mythe de 
Sisyphe » uitgewerkt. Reeds in 
1934 schreef Maurice Blanchot 
in een essai over dit boek, dat 

Camus er niet trouw in geble
ven was aan zijn eigen regel en 
dat hij van het absurde iets 
gemaakt had, dat de dingen 
« arrangeert » — een ontkno
ping, een oplossing, een soort 
heil zelfs — in plaats van iets 
dat breekt en ontwortelt en uit
mondt in zinloosheid. Camus' 
opvatting van de maatschappij 
werd daardoor ook anders dan 
die van Sartre : bij hem wordt 
de mens gedefinieerd door zijn 
relatie met en tot de natuur, 
en niet door « de ander », die 
voor de mens de hel is : « l'en-
fer, c'est les autres ». Zijn po
pulariteit bij links kort na de 
oorlog nam mettertijd af, voor
al na zijn breuk met Sartre in 
1953. Filosofisch is Camus al te 

vaag en te tegensprekelijk om 
zich met de metodischer en dog
matischer Sartre te kunnen me
ten, maar als auteur staat hij 
echter in zijn kreatief proza
werk boven de auteur van «Les 
Chemins de la Liberté ». 

Camus heeft een etische be
tekenis in zijn werk willen leg
gen : de idee dat alleen de men
selijke solidariteit de mens kan 
redden uit zijn eenzaamheid. 
Dit is een der redenen geweest 
waarom de Nobelprijs voor lite-
i'atuur aan Camus werd toege
kend. Het is wel zo, dat men 
iemands literaire betekenis niet 
aan de omvang van zijn werk 
kan of mag afmeten, maar zui
ver-literair gezien staat Camus' 
oeuvre in de schaduw van een 
aantal niet-genobelden van gis
teren en eergisteren, als Giono, 
Montherlant, Celine, Malraux, 
Aragon, e a. Wat geenszins be
tekent, dat Camus' werk zowel 
door de literaire waarde als 
door de ideeën die hij erin 
vorm geeft, zoniet een groot 
dan toch een belangwekkend 
auteur zou zijn ; symptoma
tisch voor zijn tijd en voor het 
type van Franse intellektueel 
dat hij vertegenwoordigde. 

i.d. 

er groeide geen onkruid 

Schatten van de El Dorado, worden voorgesteld in de Passage 44 
te Brussel. De goudschatten van Columbia worden er door even 
m.ooie hostessen omringd. De moeite waard om ze eens een be

zoekje te brengen, de gouden voorwerpen wel te verstaan. 

Dit is de titel van het 
jongste werk van de 36-ja-
rige schrijver uit Aalter, 
die thans te Drongen woont. 
Het werd uitgegeven door 
T'Hooft, Landegem, telt 140 
bladzijden en kost 100 frank. 

Van dezelfde schrijver 
verschenen reeds vroeger 
Rusthuis Bergmans (1964) ; 
De Fabriek (1966) , De eer
ste tocht m het Heelal (een 
jeugdboek - 1968) en Mijn 
Jeugd ondei de T o r e n 
(1968). 

«Er groeide geen onkiuid» 
zijn vijfde werk, is ook zijn 
beste. De stijl is merkwaar
dig sober, zodat elk woord 
draagt. Het onderwerp zelf 
wordt zonder enige pathos 
behandeld. Het treft allen 
door 7ijn diepmenseiijkheid 
en de doorvoelde psycholo 
gische weeigave 

Het gegeven speelt zich af 
te Breendonk m 1942. De 
hoofdpersoon, Jan Vlae-
minck, is een gewone jon-

andré de R:é 

geman die toevallig in het 
onmenselijk milieu van het 
concentratiekamp geraakt, 
toevallig omdat zijn vader 
die men zoekt niet thuis 
was en men hem gewoon 
in de plaats nam 

Het wei'k werd geschre
ven aan de hand van doku-

menten en van lange ge
sprekken met oud-gevange-
nen. 

De reakties en de karak
ters van de gevangenen en 
hun onmenselijk bestaan 
wordt aangrijpend doch so
ber geschilderd, waarbij 
echter niet de wrok door
weegt doch het menselijke 

De titel zelf slaat op het 
hongerbestaan te Breen
donk I. Gras noch onkruid 
kregen er tijd om te groeien. 
Door de hongerenden werd 
het uitgetrokken en opgege
ten 

Andié de Ke doet mei dit 
werk verlangen naar een 
ander werk, de tegenhanger, 
Breendonk II, de gevange
nissen en kampen m ons 
land ten tijde van de repres
sie 

Genaamtekende eksem-
plaien kunnen verkregen 
worden door storting van 
100 flank op prk 880 238 van 
de schrijver André de Ké, 
Drongen 



16 WIJ • 11-3-7a 

het boek 

herman teirlinck rolonde mei de bles de film 

roland verhavert 

Wij hadden onze voorzorgen genomen en het boek van Herman 
Teirünck eerst gelezen zodat deze commentaar een boek- en 
filmbespreking wordt. Een paar maanden voor de wereldpremière 
van de film heeft de uitgeverij Manteau-Paris een heruitgave van 
« Rolande met de bles » op de markt gebracht. Spijtig misschien 
maar er zitten geen filmfoto's in de uitgave, maar de zorg van 
de uitgever zal misschien wel geweest zijn de filmmakers no? net 
voor te zijn. 

Teirlinck schreef « Rolande met de bles » tijdens de oorlogs
jaren. Het werd voor het eerst gedrukt bii Snoeck-Duoa^u te Gent 
en het boek bevatte zelfs een afbeelding van de Nues*ra Senora 
de la Soledad, de Spaanse madonna d'e n c in de Kapell'-kerk te 
Brussel wordt vereerd. Deze OLV van de Verlatenheid tot w e de 
hoofdfiguur van het boek en van de film de briefschrüver-land 
jonker Renier Joskin de Lamarche zal vragen : « Maria red m' jn 
ras ». De Kapellekerk te Brussel aan het begin van de ï ïogst '-a-jt 
tussen het Zuid- en CentraaJstation waar Brussel miss-hien nog 
het meest Vlaams is. Vóór 1945 was Teirlinck klaar mr t « Roiande 
en de bles » en de drie duizend boeken van de eerste uit";ave kwa
men op verzoek van de auteur niet in de handel. Slechts vrienr'en 
kregen een eksemplaar toegestuurd met de inscriptie van Teir
linck dat met de verspreiding zou gewacht worden tot « de tijds
omstandigheden daartoe gunstiger waren ». 

Teirlinck was begonnen het 
boek in het Frans te schrijven 
maar na een poos staakte hij dit 
en herbegon het in het Neder
lands. Er zit inderdaad een dua
liteit in deze historie, hét Fran
se en het Vlaamse. Dezelfde 
opmerking hebben wij gemaakt 
bij het zien van de film, want 
dit verhaal is Frans, het gaat 
tenslotte toch om een fran^aise 
en een landjonker uit de jaren 
twintig en iedereen weet dat 
de adel of wat daarvoor door
ging bij ons Frans sprak en nu 
vaak nog. Teirlinck is dan van 
voor af aan in het Nederlands 
herbegonnen. De auteur voor
ziet zijn boek van een inleiding 
waarin hij vertelt waar hij de 
brieven vandaan heeft gehaald. 
Hij vertelt dat hij de brieven 
gekregen heeft van een Ouden
aardse vriend. We mogen niet 
vergeten dat Herman Teirlinck 
alhoewel in Sint Jans Molen
beek geboren afkomstig was 
van Oost-Vlaamse ouders nl. 
uit Zegelsem uit het zuid-oos
ten van de provincie. 

De vader van Teirlinck 
kwam a k onderwijzer te Sint 
Jans Molenbeek terecht en 
moest er les geven in het Frans 
iets wat deze strijdbare flamin
gant niet erg aanstond. Isidoor 
huwde er met een dochter van 
een zeer bekende vroedvrouw. 
Haar familie was eveneens af
komstig uit de streek, nl. Zot-
tegem. Omdat Herman Teir
linck maar een teer jongetje 
was moest hij naar de buiten 
om frisse lucht te happen. 

Tot het laatste jaar van de 
lagere school verbleef Teirlinck 
bij zijn grootouders te Zegel
sem. Komen we terug tot de 
man van wie Teirlinck de brie
ven aan Rolande kreeg. De au
teur spreekt in zijn inleiding 
van een zekere heer G., de 
grootwever van Oudenaarde. 
Deze heer is de wever Gevaert 
wiens weverijen vandaag nog 
bestaan in het Oudenaardse. 
Een paar jaar voor zijn dood 
gaf Gevaert hem een pakje 
brieven, voor weinig geld ge
kocht bij een Parijse boekhan
delaar. Hij bewaarde het omdat 
in de brieven sprake was van 
een Oudenaardse familie die 
vrij hoog stond aangeschreven 
nl. de Warmont-Cocambres. De 
brieven waren in het Frans ge
schreven maar verrieden dat 
het van een Vlaming afkomstig 
was, « een specifiek Belgisch 
produkt » zegt Teirlinck. Na
men werden doorgehaald en 
vervormd. Hele brokken over-
geschrapt. Bladzijden werden 
door andere vervangen. Al de
ze veranderingen, zo zegt Teir
linck hebben tot doel gehad de 
ware identiteit van de voorko
mende personages te verbergen. 
Zo kon Teirlinck slechts tot gis
singen over gaan, zodat hij op 
onderzoek uit moest. Het 
spreekt vanzelf dat dit een 
kluif werd voor een liefhebber 
van opzoekingen naar geheim
zinnig gedoe. Th. Oegena van 
der Wal die over Teirlinck een 
voortreffelijke studie maakte 
zegt dat « men achter de mysti-
fiakties die Teirlinck praktisch 
altijd toepast niet te veel mys
terie moet zoeken». Prof. Pee 
zegt eveneens dat Teirlinck 
graag aan die neiging toegeeft 
omdat hij dacht zo zijn verhaal 
meer echtheid te geven en het 
als het ware onkontroleerbaar 

te maken. Het is juist. Teir
linck speelt graag de man met 
het 'masker. Hij is altijd een 
beetje acteur geweest ook Van 
de andere kant heeft hij de 
joernalistiek niet kunnen laten 
en doet hij met zijn personna-
ges en hun omgeving wat hij 
wil, plaatst ze in het kader en 
de tijd die hij verkiest en die 
hij het beste kent en dan ook 
het best kan beschrijven en 
doorgronden. Zodat men hem 
op geen fouten kan betrappen 

een verdoemd geslacht ? 

In 1944 kwam dan de «eerste» 
uitgave van « Rolande met de 
bles » de XXXX brieven aan 
Rolande van Renier Joskin De-
lamarache. Nederlandse tekst 
met l immaire nota te Gent uit
gegeven. De tweede druk ver
scheen in 1947. De derde druk 
werd opgenomen in het verza
meld werk bij Manteau in 1960. 
De 4de druk eind 1971. Delama-
raches afkomstig uit Zuid-Bra-
bant maar tevens de naam van 
een plaatsje tussen Ohain en 
Eigenbrakel. Volgens Teirlinck 
die na zijn « onderzoek » wel 
het een en het ander over de 
heren uit die streek moet we
ten zijn Delamaraches zoals zo
vele van de landjonkers afkom
stig van de weidheren rond het 
Zoniënbos. De stam van Dela
maraches daagt op in de XVHIe 
eeuw aan de oevers van de 
Zenne, ten zuiden van Halle, 
even voorbij de taalgrens, meer 
bepaald te Steenkerque. Te 
Steenkerque ligt het goed van 
de Lamarache, het mooie kas
teel Castel-Horlebecq dat in het 
bezit viel van de orde der da
mes benediktinessen. Hoe het 
er de laatste jaren uitziet zou 
wel eens een uitstap door mooi 
Zuid-Brabant waard zijn. Het 
kasteel werd gebouwd door sire 
Joskin de oudere die onder Ma

ria Theresia m de Brabantse 
raad zetelde. Basiel Joskin De-
lamarache ("1820) breidde het 
landgoed uit. begon met een 
veefokkerij die op korte tijd de 
rijkdom van Delamarache zou 
uitmaken. Zijn zoon Ogier Jos
kin, "184.5, walgde van het lan
delijke veefokkers'even en gaat 
op wereldreis. In 1878 keert hij 
terug, lichamelijk en geestelijk 
ondermijnu. Twee jaar later 
huwde hij de twmtigjarige Co-
'eta dochter van messire Hard-
win van Bierk, heer van de 
Gaillarde en eigenaar van de 
grootste stoeterii van Brabant. 
Hardwin van Bierk zal later 
vermoord worden door zijn 
kleinzoon Renier Joskin met 
het mes van zijn Maleise dienst
meid Zoeran. Een figuur die 
Verhavert niet « gebruikt » in 
zijn film. De grootvader Hard
win of de grote weduwnaar 
woont te Bierk, of Bierghes 
even onder de taalgrens, gren
zend aan Heikruis en Bogaar
den, het hoorde vroeger bij het 
arrondissement Brussel maar 
sinds het vastleggen van de 
taalgrens bij het arr. Nijvel. 
Hij was een Vlaming van bij 
en ver beroemd onder de naam 
de grote weduwnaar. Zijn doch
ter Coleta, in de film Dora van 
der Groen, moet mooi geweest 
zijn. was wel twintig jaar jon
ger dan haar man. Zij bracht 
vier k i n d e r e n ter wereld 
waarvan de eerste drie heel 
jong stierven. Slechts het laat
ste kind Renier Joskin bleef in 
leven. Teirlinck maakt hier de 
bedenking dat het kind Renier 
meer dan de volle aandacht van 
zijn moeder-weduwe kreeg. 
Zijn vader Ogier reed zich in 
en steeple-chase te Waregem 
dood. Renier volgde rechten te 
Leuven, promoveerde en lever
de zich over aan allerlei onver
kwikkelijke avonturen en huwt 
in 1913 Lutgardis van Warmont-
Cocambre, 18 jaar oud. Die Co-
cambres waren een vooraan
staande familie uit het Ouden
aardse en dat was de reden ge
weest waarom wever Gevaert 
aarzelde de brieven aan Teir
linck te geven. In 1914 meldt 
Delamarche zich voor de oor
log. Hij wordt ingelijfd bij de 
vliegeniers. Eind 1917 ligt hij 
halfblind in een Parijs zieken
huis. Hij wordt er verzorgd 
door de verpleegster Rolande. 
Ondertussen wordt op Castel-
Horlebecq een zoon van hem 
geboren. Zijn vrouw blijft in 
het kraambed. Het kind heeft 
een misvormd armpje. Het 
draagt de naam van zijn groot
vader Ogier. Renier keert terug 
naar Horlebecq. Zijn moeder 
heeft er de touwtjes in handen 
genomen. Hier begint de brief-
schrijverij naar de verpleegster 
Rolande. De laatste brief ver-
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t rekt naar Pari js op 17 februa
ri 1921. Hij wordt afgesloten 
met een kruisje. 

slaaf van rolande 
Zoals u ziet heeft Teirlinck 

al de figuren uit de brieven 
min of meer kunnen identifice
ren. Eén echter heeft hij niet 
kunnen achterhalen, nl. de 
vrouw Rolande. 

De Parijse Rolande heeft Rei
nier in haar ban, hij offert 
voor haar alles. Wanneer hij 
schrijft over zijn mooie kat 
Mirko dan zal zij hem vragen 
te kiezen tussen de kat en haar. 
Renier zal het beest verdrin
ken. Dat staat uitdrukkelijk in 
de brieven en is het begin van 
de totale ontreddering van de 
jonker. Een belangrijk feit dat 
door Roland Verhavert niet ge
noeg wordt beklemtoond. In 
zijn blinde hartstocht voor de
ze vrouw breekt hij zelf met 
zijn moeder die een poging tot 
zelfmoord onderneemt, zal hij 
zich verloven met de zuster van 
zijn dode vrouw om de schijn 
te redden, vermoordt hij zijn 
grootvader die hem zijn rech
ten wil afnemen omdat Renier 
gronden en bossen wil verko
pen. Rolande vraagt steeds 
meer en meer geld voor haar 
schoonheidssalons. Zijn zoontje 
Ogier, de laatste van het ge
slacht, sterft. Het wassenbeeld 
dat hij bij de Lieve Vrouw in 
de Kapellekerk moest leggen 
stopt hij in een lade, van de 
liefde van zijn verloofde moet 
hij niet weten. Hij kent alleen 
Rolande, hij is er de slaa* van, 
zij is mooi maar verdorven. En 
wanneer Rolande, als al de hin
dernissen weggeruimd zijn op 
Castel-Horlebecq komt wonen 
is de liefde flauw geworden en 
zal zij terug naar Pari js gaan. 
Op het het kerstfeest zal Renier 
zich nog verloven met de doch
ter van notaris Moorjan. De 
brief v. 17 februari is misschien 
wel de meest geheimzinnige. 
Roland Verhavert laat zijn film 
eindigen met een goed gefilmd 
beeld. Een dode man op een 
veld met ver achter zich de 
buildings van de nieuwe tijd 
die aangebroken is. In het boek 
van Teirlinck slechts een ge
heimzinnig maar veelzeggend 
kruisje. Tussen de film en het 
boek liggen bijna 30 jaar. Een 
haast nieuwe wereld. 

bijrollen niet goed 

Het is een waarheid als een 
grote koe dat wat Vlaanderen 
aan l i teratuur biedt nog voor 
t ientallen jaren goede filmen 
zouden kunnen worden ge
maakt . Verhavert zegt dat Ro
lande met de bles moeilijkhe
den meebracht omdat het boek 
enkel uit brieven bestond die 
dan nog in één enkele r ichting 
waren geschreven, nl. van Re
nier naar Rolande. Men heeft 
vroeger Teirlinck wel eens het 
verwijt gemaakt dat dit wees 
op schrijvers zwakheid. Hele
maal juist is dat niet want ons 
lijkt deze discipline moeilijker. 
Verhavert zal dat ook wel on
dervonden hebben ; hij heeft 
een kompleet verhaal moeten 
distilleren uit deze «eenzijdige» 
brieven. Wat dat betreft heeft 
Roland Verhavert en zijn ploeg 
het er goed van afgebracht. His
torische fragmenten uit de oor
log leiden de film in. Net zoals 
Teirlinck het ooit waagde me t 

« echte » s tukken zijn boek his
torisch te doen aanvaarden. 

Hier en daar werd de loop 
van het boek g e w ij z i g d 
echter niet in die mate dat he t 
Teirlinck zou schaden. Verha
vert heeft wel aksenten ver
legd. Zo vinden wij de verhou
ding van moeder tot zoon an
ders dan in het boek, minder 
nauw, minder echt. Volgens 
Teirlinck staat Renier in be
wondering voor zijn moeder, 
die verhouding zal weliswaar 
afnemen, maar bleef toch steeds 
hoffelijk. In de film hebben we 
de moeder uit het boek niet te
ruggevonden. Misschien was 
Dora van der Groen, die voor
treffelijk akteert , iets te jong 
om werkelijk een matrone, een 
mater familias te spelen. J a n 
Decleir, de Lander uit Mira, 
liep er wat te boertig bij. Niet 
genoeg jonker. Hij haalde de 
hoogten van Mira niet. Hij was 
in zijn losbandigheid niet ge
noeg edelman, menen wij. Hil-
de Uytterl inden die ook reeds 
in Monsieur Hawarden voor
treffelijk was leek ons hier 
weer eens op haar plaats. Ze 
vertolkte meesterlijk de jonge 
vrouw, ziek van verdriet, ge-
frusteerd, vertederd door een 
gehandikapt jongetje, op zoek 
naar liefde bij Renier. Hilde 
Uytterl inden lijkt ons op dit 
ogenblik de meest voortreffe
lijk filmaktrice van bij ons. De 
bijrollen, de grootvader Hard
win, gespeeld door Robert Mar
cel, de notaris Moorjan, Luc 
Philips waren beneden alles. 
Dialogen als uit patronaatsto
neel en bovendien lijkt het ons 
verkeerd tv-vedetten in te scha
kelen voor bijrolletjes die van 
geen waarde zijn. Men ver
wacht er teveel van. Rudi van 
Vlaanderen als de eigenaardige 
huisdokter was middelmatig. 
Het is niet de eerste keer dat 
Verhavert faalt wat de bijrol
len betreft. Tenslotte Rolande 
gespeeld door de mooie Elisa
beth Teisier (speelde reeds in 
« Qui êtes-vous Poly Magoo ? » 
doet haar werk goed. Ze inkar-
neert de koele en berekende 
Rolande voortreffelijk. Ze 
speelt werkelijk de fatale 
vrouw, die een man brengen 
kan waar zij wil, in dit geval 
hier op de afgrond van het mo
rele en materiële verval. 
De vraag kan worden gesteld : 
heeft Verhavert nu voldoende 
uit het boek van Teirlinck ge
haald. Dora Van der Groen die 
een leerlinge van de auteur 
was weet te vertel len dat Teir
linck zeker zou tevreden zijn 
met het resultaat. Wij zijn he t 
met dit alles niet volledig eens. 
Teirlinck laat in zijn boek Re
nier wondermooie zinnen over 
zijn streek schrijven en Verha
vert brengt soms ook mooie 
beelden over Zuid-Brabant 
maar niet begeesterd genoeg 
want in deze sfeer ligt ons in
ziens de ondergang van deze 
landjonker die door een ver
dorven steedse deerne totaal 
ontredderd geraakt, het verla
ten van de natuurl i jke omge
ving wat een geestelijke onder
gang teweeg brengt. Daarom 
is het laatste beeld van de film 
zo duidelijk en een wins tpunt 
voor Verhavert , Delamarache 
dood zowel naar geest als naa r 
lichaam wordt vereenzelvigd 
met een stuk blote aarde. De 
aarde : het begin en het einde 
van het leven (al dan niet wild 
geleefd). 

maurits van liedekerke. 
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plutokraten 

Er zi]n woensdag alioeer een 
heleboel supporters van Stan
daard naar Milaan getrokken. 
Vóór ons liggen nog de prijzen 
voor die verplaatsing. Vlieg
tuig : variërend van 3000 tot 
4000 frank. Plaatshewijs voor 
de wedstrijd 800 tot 900 frank, 
kortom, alles samen gerekend 
kost zo'n tochtje een slordige 
5000 frank. Behalve i'emand die 
materieel rijk genoeg is om 
zich niets te moeten ontzeggen, 
en spiritueel arm genoeg om 
zijn geld niet heter te kunnen 
besteden, moet men, denken 
wij, toch aardig op de kop ge
vallen zijn om zo'n bedrag te 
besteden aan een partijtje 
vo'ethal. Of moet men het zo 
zien dat ook de topsport een 
konsumptieartikel is geworden, 
dat de weerloze verbruiker, 
langs alle kanten gemanipu
leerd, aangesmeerd wordt. 

het gaat wel 

Wij zouden- Frans Verbeeck 
bij zijn «overwinningsboekeeit 
nog een bloempje willen bij
geven. Namelijk omdat hij zich 
liet intervieuwen in het Ne
derlands door de mannen van 
de Waalse televisie. Niet al-
iteen antwoordde de Frans in 
het Nederlands op de hem ge
stelde vragen, maar de vragen 
werden zelfs in het Nederlands 
Sesteld. En... dat ging ook. 
Vermits wij ons nu niet kun
nen voorstellen dat Frans de 
vragen, die altijd gesteld wor
den, niet zou begrijpen als die 
in de taal van Marianne zou
den gesteld worden, moeten 
wij lütel aanvaarden dat het zo 
een beetje een principe van 
hem is dat wie een antwoord 
verlangt, ook maar een vraag 
moet stellen in zijn taal. Wij 
vinden dat heel gezond, en ver
uit te verkiezen hoven de ma
nier van doen van mannen als 
Rik Van Looy destijds, die per-
fors « Frans » wilden klappen, 
tot groot jolijt van iedereen die 
écht Frans k'ende. 

vrome jongen 

Mon Arets, volgens ons nog
al dikwijls eens de plezantste 
thuis, vertelt in zijn gazet dat 
René Hauss, de trainer van 
Standard Luik, diep ontroerd 
was toen een knaapje van een 
jaar of tien hem toevertrouw
de : « Ik bid iedere avond op
dat Standard in Milaan zou 
winnen ». Dit ontroerende ver
haal speelde zich af te Hoei, 
ter geleci^>nheid van de voor
stelling van het nieuioe «boeky> 
van Mon. « Standard-Europe ». 
Wij hebben ook zo'n kadee van 
ongeveer dezelfde ouderdom. 
Hij is echter blijkbaar niet zo 
vroom als die wonderknaap uit 

Hoei, want toen wij hem deze 
stichtende vertélling voorhiel
den, zei hij : « Dat is zeker ne 
zot ? ». Bij de moustache van 
Momom, dat men toch ophoude 
m>et het opjutten van lichtgelo-
vigen en kinderen met derge
lijke onnozelheden. De sport-
verdwazing maakt al stukken 
genoeg onder de volwassenen, 
zonder dat men nu, om een 
snertboekje te kunnen verlap-
pen, ook nog aan de kinderen 
moet gaan beginnen. 

bravo 

Gaston Roelants is verleden 
zondag voor de elfde maal 
kampioen van België veldlo
pen geworden. Met een straat 
voorsprong. Ook de aanwezig
heid van Miei Putt'emans zou 
hem dat niet kunnen beletten, 
denken wij. Voor zover men 
zich daar natuurlijk een me
ning kan over vormen. Wij 
vinden dat een knalprestatie 
van de Gaston. En nu mag men 

misschien niet akkoord gaan 
met de manier waarop hij zijn 
atletische gaven nogal eens 
aanwendt in dienst van mate
riële doeleinden — waar tüij 
persoonlij/c niet ïitet minste be-
zioaar tegen hebben, als men 
er ons maar niet te veel onno
zelheid wil over vertellen' —, 
men kan in ieder geval niet 
ontkennen dat Gaston wat over 
heeft voor de sport die hij be
oefent, met welke bedoelingen 
dan ook, en dat zijn professio
nele (latten lüij het zo maar 
eens noemen) ernst en toewij
ding voorbeeldig zijn. 

breugge van veure 

De veldslag op Standard 
werd verleden zaterdag door 
Kluh Brugge gewonnen met 
0-0. Dit gelijk spel is voor 
Kluh inderdaad een overioin-

ning. Daarenboven bestaat de 
kans — wij weten dat nog niet 
op het ogenblik dat wij deze 
regeltjes typen — dat Brugge 
de wedstrijd wint met 0-5, om
dat, door gebrek aan organiza-
tie, en dit te wijten aan over
vloed van volk, de wedstrijd 
met 'een kwartier vertraging 
moest heginnen. Zelfs als dat 
nu niet het geval moest zijn, 
moet men in Brugge nu toch 
ernstig in de mogelijkheden 
van de titel gaan geloven. Er 
blijven zeker nog moeilijke 
wedstrijden, o.m. tegen An-
derlecht, maar Brugge zal uit 
de 0-0 van verleden zaterdag 
een opkikkertje voor het mo
reel geput hebben, en Stan
dard, dat daarenboven nog Eu
ropabeker-wedstrijden te spe
len heeft, èn de zorgen om de 
beker van België, eerder een 
morele klap. Nu, een titel zou 
voor Brugge wel eens een ge
rechtvaardigde beloning zijn 
voor de inspanningen op alle 
gebied van dfe laatste jaren. 

onze naam . f reder ik 

Verleden week zi]n wij naar 
« King Pélé » gaan kijken op 
Anderlecht, en toen wij naar 
huis reden zonder enige «fciixg» 
te hebhen gezien, hadden wij 
de plezierige indruk dat wij 
ons weer eens voor de prijs 
van twee bakken hier hadden 
laten foppen — wij vonden het 
géén match — en dat wij oud 

sportjoernalisfiek 

Het is niet omdat wij op deze 
bladzijde zo een beetje onze 
ideetjes over het sportgebeuren 
mogen verkondigen, dat wij 
onszelf beschouwen als sport-
joernalist. Daarvoor beschikken 
wij over te weinig informatie, 
en daarvoor vers t rekken wij te 
weinig informatie. De helft van 
wat wij vlijtig neerpennen, 
vindt dan nog een zachte dood 
in de scheurmand van de baas. 
'Dit om allerlei redenen, die 
kunnen herleid worden tot de 
vaststelling dat wij « Wij » niet 
lezen om de sport. Wij staan 
verder geheel buiten het sport-
huishouden. Wij hebben niet 
eens een perskaart. Als wij 
naar een wedstrijd gaan kijken, 
passeren wij langs de kassa. 
Voor de échte sportjoernalisten 
zijn wij — en dat is normaal — 
quanti té négligeable. Maar ons 

.biedt dat het voordeel dat wij 
vrij voor onze mening kunnen 
uitkomen (zonder te vei'wach-
ten zelfs dat iemand die zou 
moeten delen), en dat wij ook 
het werk van de beroepssport-
joernalisten niet moeten bena
deren vanuit een zeker koUe-
giaal standpunt, maar simpel
weg als konsument. 

Zoals iedereen — de sport
joernalisten op kop — weten 
wij dat de sportjoernalistiek in 
Vlaanderen erg onvolwassen is. 
Dat belet niet dat wij eerlijk 
en oprecht respekt kunnen op
brengen voor wat do meeste 
sportioernalisten van hun werk 
terecht brengen. Het is niet in 
de eerste plaats hun schuld dat 
zij niet beter kunnen 

worden. Zo oud dat tüij hij 
voorb'eeld vonden dat Hugo 
Broos, de blok aan het heen 
van Pélé, nogal wat meer 
voetballer was in de tijd dat 
hij bij de kadetten van Hum-
beefc — hij is inderdaad óók 
een produkt van dat beschei
den kluhje — furore maakte 
en een bros had, dan nu. Zijn 
Sonja zal het daar zeker niet 
mee eens zijn, en de échte voet
balkenners evenmin. Wij ech-
Ver hebben de buik vol van al 
dat taktisch gedoe, dat kompe-
titief en ekonomisch misschien 

Soms echter wordt het ons 
toch te gortig. Dat was het ge
val bij het lezen van een ellen
dig stuk, voor enige tijd ver
schenen in de « Gazet van. Ant
werpen », onder de titel : « Ben 
ik (Merckx natuurl i jk) .een ze
gen of een vloek ? ». 

Geniet eerst even mee van en
kele uittreksels, die, zo denken 
wij, tamelijk goed de gedach-
tengang van het geheel weer
geven, i 

« Als je in een discipline de 
beste bent, verdeel je de aan
hangers ». 

(< Het heeft bij de anti's te 
maken met een vorrQ_van chau
vinisme ». ^ M ' •« 

« Is het niet zo dat je het ver
schijnsel van de anti 's eerder 
op "t klein-menselijk vlak moet 
stellen, waardoor de vraag 
ui teraard aan kracht verliest ». 

Gretige toelichting van de 
penneridder op deze bemerkin
gen van Merckx : « Je kunt het 
inderdaad zo stellen. Een niet 
onaardige redenering ». 

Merckx verder : « Het is niet 
om mijn mooie ogen dat mijn 
prijs hoger l igt .dan die van de 
anderen ». 

« De andere hebben hun prijs 
in verhouding tot de mijne ». 

« Het is dikwijls zo dat een 
inrichter weigert in te richten 
als ik er niet ben ». 

« Weet ge voor wie ik mis
schien een vloek ben ? Voor de 
inrichters die -oraktisch niet 
zonder mij kunnen ». 

« Mijn maatschappelijke wel
stand wekt bij sommigen een 
vorm van afgunst ». 

rendeert, maar dat sportief ge-
zien een aftakeling betekent 
van de voetbalsport. Zeker als 
het dan opgevoerd wordt, zo
als op Anderlecht, als een stuk
je shoio waarin vooral geen 
inspanningen mogen geleverd 
worden. Gelukkig hebben « '̂̂ » 
Khemy) mogen zien. en zelfs, de 
meest gelukkigen, aanraken. 

goed begin 

Een eerste grote koers zit er 
al op. De omloop van « Het 
Volk ». Door het feit dat op 
he"" einde vier renners van vier 
verschillende merken overble
ven, leek de finale ons nogal 
s .-^nnend te zijn. Merckx bleeü 
n '̂  niet de super-Merckx te 
7 ^ — als hij dat ooit geweesl 
'̂  snminste — want hij werd 
n-̂  jes « afgedroogd » dooi 
F '•ns Verbeeck (zoals ledei 
j?ar in het begin van het sei-
7 :in bijzonder goed bij d« 
zapk) en André Dierckx. Met
een rijst al onmiddellijk d« 
vraag of de andere extra-spor
tieve firma's de suprematie 
van Molteni wensen te konten 
teren, en meteen werd eer 
goede vertrekbazis- gevonden 
voor het komende seizoen. De 
scanning zit erm van de eer-
st-̂  dag af. Merckx moet niel 

• f' H winnen, zei de jonge d« 
<" ïst, poulain van Lomme, en 
cc man heeft het misschien 
wel bij het rechte eind. 

« Sportief zie ik het zo als ge 
de beste zijt ». 

Dan weer de celebrant van de 
Merckx-cultus : « Eddy -gaat 
niet zo ver zichzelf als een ze
gen voor de wielersport be
schouwen » en « Eddy bena
drukt meer dan eens dat wij 
het vooral niet mogen laten uit
schijnen als zou hij persoonlijk 
aan de basis liggen van die ver
hoogde produktie. Het zou voor 
een gedeelte mogelijk kunnen 
zijn ». 

Einde citaten 
ledefll zijn mening natuurlijk. 

Onze mening is dat sportjoerna
listiek op die manier beoefend, 
gewoon vernederend is. Wij 
vinden dit een rot-stuk, niet 
omwille van stijl of taal of an
dere bijkomstigheden, maar 
omwille v.d. mentaliteit waar
uit het geschreven is : kritiek
loze vedettenaanbiddenj, plat
vloerse vleierij, dienstbaarheid 
aan een bij de lezer te fokken 
imago. In één woord miserabe
le ellende van a tot z. 

En wat meer is : de man dje 
dit stuk pleegde heeft zijn ge
liefde een heel slechte dienst 
bewezen, want in de ogen van 
veel lezers moet Merckx uit dit 
gewrocht te voorschijn komen 
als 'n «dikke faffoel». En dat is 
hij niet. Wij hebben de Merckx 
al dikwijls genoeg tegen de kar 
gereden, maar het beeld dat de 
slecht ge'inspireerde « Gazet 
van Antwerpen »—man uit 
« exces de zèle » hier van « de 
Belg » gekonterfeit heeft, daar 
zouden wij niet willen aan be
ginnen. Het is vals. 

DE PRIJ 
openunn 10tot 12.30 h-14tDt20 h zondag uan 10tot 17h 'OAG 

^^SLOTEn 

PANOLUX DEZE KEUKENKAST 
normaal 4.500 Fr. 
PRIISBREKERSPRIIS 
3.900 Fr. + Gratis : tafel + 4 stoelen 
* sïaapkamer 1 pers. : 2.950 Fr. 

KEiZEBSTRAAT 2 TERNAT 
(nabij MARKT) 

OROENSTRAAT 84 ANTWERPEN 
en TURNHOUTSEBAAN 
(nabij CARNOTSTRAA1 
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horizonfaai 

1) Soort hond - Oost-V!aonderen - Af 
vaardiging — 2) Voegwoord - Brabantse 
gemeente - Romeinse keizer — 3} Be
vel - Regenv'aag - Hongaar — 4) Item 
- Niet Gevoelservaring — 5) Senator 
u i t het Waoslond - Zwier, touter — 6) 
Geraamte - Warme streek — 7) Pels-
lager - Koninkl i jke harmonie - Pas in 
Tirol . — 8) Immatnku la t ie v.d vi j fde 
Sobena-Carave'le - Kind - Rooms-Kato-
flek. — 9) Musieknoot Lengtemaat 
- Engetse voo naam - Nederlands vis-
serseiland in Overiisel - Tevens — 10) 
Dadeli jk - Sti ve - Jongensnaam - Roem 
— 11) Omhulsel - Snijweiktuig - Appa 
raat — 12i Autokenlet te is van Zwi t 
serland - Msisiesnaom - Vc tegenwoor-
diger, afgevQc d gde - Heden — 13) 
Uitroep - A g o „ Schaakstuk Woon
schip — 14i Wig Meisjc^naam Ge
meente in Limburg — 15) Engelse her
berg - Gemeente in Zeeuws Vlaande
ren - Tenmsterm — 16) G'ootste eiland 
ter wereld - Deel van een boom - Wa
terplant. — 17) Dubbele medeklinker -
Beiemme'ing Hoofddeksel . en der 
— 18) Spil - Italiaanse stroom - Grond
soort Bi i-opdc! lager onderwijs - Ik 
— IS" ton- edcp van wo mte - Zeegras 
- Arkbouwer — 20) Fatsoenlijk - Voor
zetsel - Soort emmer 

Vlamingen, 
| « % l ^^^^9 GRATIS ADVIES 

1 J voor uw hypotheek
leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

l£| 

UNITAS n.v. 
Kortri jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 u. ('s zat. gesiot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Gevraagd vri.ie vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeiikens in de 
sek'.oren Klein Brabant, Me-
chelen, Lier. Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R 168 

Costa Blanca (Moraira, bij Be-
nidorm), chalet te huur m juli 
en augustus. 6 pers., op 100 m 
van ?ee. prachtig dennenbos en 
uniek panorama. Telefoon 054/ 
41855. R 35 

Jonge man (25 jaar) gehuwd, 
1 kind, werkend als operator 
computer - 4004/26 Siemens. 
Kent ook 1440 IBM en 4004/45, 
2 jaar ervaring. Zoek wei'k in 
zelfde manche of als gewone 
bediende, liefst omgeving Ni-
nove - Aalst of Brussel. 

PB — R 36 

Jonge man (25 jaar) getrouwd, 
werkend als operator computer 
zelfde als hierboven, zkt werk 
als operateur of bediende Aalst 
en omgevmg - Brussel. 

VDH — R 37 

Jonge man (20 jaar, studeert 
in mei af, hulpboekhouder, zkt 
werk in deze branche. 

BP — R 38 

Man (35 jaar) gehuwd, opera
teur - programmeur - boekhou
der, 10 j . ondervin. zkt werk 
omgeving Ninove - Brussel. 

ED — R 39 

Zeer ervaren steno-dactylo-se-
cretaresse, eentalig Nederlands 
noties Frans, gezocht voor 
werk te Brussel. Contact via 
senator R. Vandezande, Naam
sestraat 167 — 3000 Leuven. 

— R 40 

Leuk zangeresje, 15 j . , zoekt 
een goed orkest om samen op te 
treden. Kan goed muziek lezen. 
Heeft reeds meermaals opgetre
den. Alle inlichtingen te beko
men bij Willy Somers, kant. ge-
volmachtige VU-kanton Diest, 
Klappijst. 55, Molenstede, tel. 
013/32669. R 41 

Gasthof « Roman-House », (oud-
station), op de taalgrens te 
Vloesberg-Bos. Ideaal voor dag
trip, familiefeesten. Op voor
hand aanvragen : tel. 068/47577 
(Vloesberg) of (privaat) 055/ 
43461 (Brakel). 

Wie bezorgt de adressen van de 
VU-lokalen van het arr. Brus-
sel-Halle-Vilvoorde '' Poston-
kosten worden vergoed. C.J. 
Van der Kleyn. Veiligheidstr. 
43, 1040 - Brussel — R 42 

Zonnig komfortabel apparte
ment te huur - 6 personen, voor 
alle inlichtingen : Debusschere 
Jozef, Zwalu\ snstraat 35, 8400 
Oostende. Tel. 059/761.16. 

— R 43 

Juffrouw zoekt dringend thuis
werk, liefst bureelwerk, tijp-
werk, klassement enz. Telefo
neren elke dag vanaf 19 u op 
tel. 055/313.49. — R 44 

45-jarige dame zoekt geschik
te baan, bij voorkeur schrijf
werk, telefoon in omgeving van 
Sint-Niklaas. Schrijven naar 
Nelly Maes, volksv. Jos. Char-
lottelaan 115 Sint-Niklaas, tel. 
76.49.74. — R 45 

Technisch ingenieur, 25 jaar, 
specialiteit elektronika - zoekt 
passende betrekking. Leger
dienst volbracht. Schr. naar 
volksvertegenwoordiger Nelly 
Maes, Pr. Charlottelaan 115, 
Sint-Niklaas, tel. 76.49.74. 

— R 46 

Vakantie aan zee. Op 100 m 
van strand, app. te huur. April 
1500, mei 1500, juni 2000, augus
tus 5000, sept. 2000. Bevr. K. 
Piesen, Riemsesteenweg 99 Ert-
velde 9068. — R 47 

Organiseer zelf een demokra-
tische en prettige vakantie 
naar het Lechtal - Tirol. Het 
landelijke Hagerau (Steeg) 
biedt Ü prachtige bergwande
lingen, aangename en rustige 
omgeving, vriendelijke mensen. 
Verbl. bij partikulieren. Mooie 
kamers, warm en koud water. 
Overnachting en ontbijt 40 shil
ling (± 80 BF) per persoon en 
per dag. Inlichtingen : tel. 053/ 
634.23. — R 49 

Gevr. vr. Brussel hulp-boek-
houdst., not. van dact. (Frans) 
plus-min. 18 j . tel. 02/28.40.55 
Avandero, vr. dhr. Cauwelier. 

— R 49 

Fi rma in het Leuvense be
zorgt plaats aan binnenhuis-
architekt tevens medewerker 
verkoop. Kontakt via senator 
Van Haegendoren, G. Gezelle-
laan 63, Heverlee. Curriculum 
vitae bijvoegen. — R 50 

Gediplomeerde Middelbaar 
Onderwijs, Nederlands, Frans , 
Engels ; bekwaam in reizen 
naar het buitenland, 26-27 jaar, 
zoekt werk. Kontakt via sena
tor M. Van Haegendoren, Gui-
do Gezellelaan 63 - 2030 Hever-
leee (tel. : 016/245.45). — R 51 

1) Hulp-boekhouder (37 jaar) 
zoekt betrekking ; 2) Vijftigja
rige zoekt betrekking als por
tier of nachtwaker ; 3) Arbei
der (35 jaar) zoekt betrekking 
in de sektor metaal ; 4) Maat-
schappel. assistente zoekt pas
sende betrekking ; 5) Dame (50 
jaar) zoekt betrekking als ver
koopster. 
Zich wenden senator Wim Jo-
rissen Louisastraat 31 Meche-
len. Tel 015/435.96. — R 52 

wij zoeken voor « WIJ » 
In de provincies Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen : 

een aktief mannetje of vrouwtje dat in zijn (haar) provincie wil 
werken als vertegenwoordiger van de publiciteitsdienst van ons 
weekblad. 

Ernstige personen van minimum 30 jaar, die voldoende « mo
biel » zijn, en die goed thuis zijn in de Vlaamsgezinde middens 
van hun provincie, genieten onze voorkeur. Er wordt n hen ook 
adressen bezorgd. Wie van aanpakken weet kan met het kommis-
sieloon op de gesloten kontrakten een belangrijke bijverdienste 
opbouwen. 

Uitsluitend schriftelijk solliciteren : Antwerp Public Relations 
pvba. Hot ter Schriecklaan 33, 2600 Berchem-Antwerpen. 

Commissie van Openbare Onderstand - STAD AALST 

De Commissie van Openbare Onderstand van de stad Aalst stelt 
in haar verp legings- en verzorgingsdiensten volgende bet rekk in
gen open. Deze betrekkingen z i jn te begeven op proef. 
Eén betrekk ing van gebrevetteerd z iekenhu isverp le (e )g (s t )e r , 
de proef t i jd is zes maand. 
Eén betrekking van verpleegass!stent(e) , de proef t i jd is 3 maand. 
De kandidaturen dienen gericht aan de heer Voorzi t ter van do 
Commissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en di t b i j aangetekend 
schri jven. Z i j dienen ui ter l i jk op 18 maart 1972 op het secretariaat 
aanwezig te zi jn en di t samen met de bewi jsstukken. 
De voorwaarden en b i jkomende in l icht ingen kunnen steeds beko
men worden op het secretariaat. Gasthuisstraat 40, Aalst, van 
maandag tot v r i j dag , tussen 9 uur en 11u30 of telefonisch 
053 22393 (binnenpost 204) . 
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ETN JEÜRISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Borgerhout/Antwerpen. Tel.: (03)36.11.35-36.59.31 

vertikaal 

1) Ltdwoo'd A gwanend - Bi| —• 2) 
100 grom En dergeli ke Uitroep -
Numfner - We oan — 3t Edelsteen -
Oud paard - Gemeente in West-Vlaan-
deren — 4i Mast - Aanzien Duw — 
5) Onstanr-vaslig Wtnd i l eek — 6* 
Toertstische vereniging - Gemeente in 
Oost-Vloanceien - Ocve gewo"; - Hij — 
7) Paardriide - Weloan - Dalen — 8) 
Beeldhouwe s/ .c iktu ig - Gemeente m het 
arrondissement leper - Korte sok — 
9) Publiciteit - Ten bedrage von - Een 
— 10) Atheens redenaar - Ri)ks inst i 
tuu t — 11) Vuur - Primus - Uw week
blad — 12) Zwaar, plomp - Scherpzin
nig - Brussels bier — 13) Internat io
naal studie-centrum - Muzieknoot - Es-
doorn - Frans lidwoord — 14) Woord 
dat met voo komt in het woordenboek 
van de Volkscme - Vesting. — 15) Es-
doorn - IJze houdende grond - Egyp
tische godneid — 16) Zuidamertkaanse 
longensnaam - Nederlandse gemeente 
aon het IJsselmeer — 17) Voorzetsel 
- Nauwelijks - Europeaan Voormalig 
Portugees bezit in Iridie — 18) Fries 
water - Wote vogel Vergeten streek 
tn West-Viaondeien — 19) Vul in • 
TLN - Zin^u aen - Mu? cknoot — 20) 
Facifiteitengc r.cente - Deel van een 
schip - Radiofan 

VLAAMS CEZELSGHAP EN VLAAMSE REtSLEIDlNG, 
ook voor onze rondreizen 

IN SPANJE EN PORTUGAL, ANDALOEZIE EN MAROKKO, 
per speciale moderne autocar, uitsluitend voor onze deelnemers ! 

Vijft iendaagse reizen per vliegtuig 

RONDREIS ANDALOEZIE MET VERBLIJF A A N DE COSTA DEL SOL 
Reissom : vanaf 10.800 fr. — Vertrekdata : 6 en 20 mei ; 3 en 17 jun i ; 19 augustus en 9 september. 
MAROKKO, DE KEIZERSTEDEN EN ZES DAGEN VERBLIJF TE TANGER 
Reissom : 15.240 f r . — Vertrekdata : 22 apr i l ; 27 mei en 26 augustus. 
MAROKKO, DE WEG V A N DE KASBA'S 
Reissom : 17.980 fr. — Vertrekdata : 8 apr i l ; 13 mei en 16 september. 
SPANJE EN PORTUGAL 
Reissom : 15.560 f r . — Vertrekdata : 21 mei en 27 augustus. 

IN BOVENVERMELDE REISSOMMEN IS STEEDS ALLES INBEGREPEN ! MEER INLICHTINGEN OP VERZOEK. 

2000 A N T W E R P E N - St-|acobsmarkt 45-47 — Tel. (03)31.09.95 

9300 
8000 
1000 
3600 
9000 
3500 
8500 

Aalst, Kerkstraat 12 — Tel. (053)717.27 
Brugge, Wollestraat 28 — Tel. (050)364.43 
Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 — Tel. (02)18.55.55 
Genk, Statiorsstraat 51 — Tel. (011)563.10 
Gent, Kalandenberg 7 — Tel. (09^23.60.21 
Hasselt, Demerstraat 60-62 — Tel. (011)235.70 
Kortr i jk, Sf-Jorisstraat 33 — Tel. (056)235.15 

17.83.61 

3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 — Tel. (016)267.20 
2800 Mechelen, O. L. Vrouwstraat 34 — Tel. (015)420.09 
8400 Oostende, Kerkstraat 14 — Tel. (059)783.61 
8800 Roeselare, Sint-Michlelsstraat 7 — Tel. (051)223.63 
2700 St.-Niklaas, Stationsstraat 18 — Tel. (03)76.38.95 
2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 — Tel. (014)428.40 
1800 Vi lvoorde, Heldenplein 22 — T e l . (02)51.17.15 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 
IN 'T SPINNEWIEL 

E. D u b o i s - V a n H e m e i r y c k 
Grote keus van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKLO — TEL. 09 77.39.79 

ËLEKTRO MACHIELS 
SMISSTRAAT, 1 — 1981 VOSSEM 

Tel. 02 57.37.79 
Verdeler van ACEC 

Ook grote keus in fonoplaten 

Blijft gij doof 
Vlaming ? 
Geen geld meer voor 
Brussels grootkapitaal 

1 kg. nettoprijs 164 fr. th. best. 
of 2 k g . — 1 0 % 295 fr. spoorw. 
of 5 kg. —207» 656 fr. terugb. 
Ook beterkope Verkopers w/elkom 

TOPKOFFIE HAWAII 
Gr.-Biigaarden - Tel. 02'52.60.55 

ELCO (BOSCH-DIENST) 
Auto-elektr. & diesel-inspuiting 
Elekr. & drukluchtgereedschap. 
Hydraulische installaties, enz.. . 

Jan van Rijswijcklaan 296 
Antv/erpen - Tel. 03'27.38.20 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 — OOSTENDE 
Zeevisgroothandel - voor allen 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneputstraat 28 - Bree 

Tel. 011 65.188 en 66,477 
MIELE - AEG - LINDE 

)AN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Deurne 
TEL. 24.23.72 

Doorschrijfboekhouding Mercure 
Elektronische faktureer- en 

boekhoudmachines 
HERMES (alaemeen agent) 

Etn MERCURE 
Kon. Albertplein 11-12 (station) 

9160 Hamme - Tel. 052/48100 

Bezoek Drankhuis 
« OP-SINJOORKE » 

Nieuwwerk 1 - Mechelen 
achter postkantoor 

en St-Rombautskerk 
Uitbater FRANS GIELIS 

Tel. 015 111.06 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Npstelei 16 - Antvs/erpen 

Tek 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

ALLES VOOR DE TUIN 
lohan VAN HERREWEGHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE TEL. 09/79.31.70 

Rozelaars, sier- en bosbomen, 
koniferen, fruitbomen, sierstruiken, 

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplantingsplan gratis, 

op aanvraag 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wielultlijning m. garantie 

vi^ielbalans m. garantie 

W, De Kefelbutter 
Osbroekstraaf 47 

AALST 

N A T 1 O NA LE- LÓ TER IJ 

6 de TRANCHE 

Lentetranche 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 20 maart 

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

77.125 LOTEN VOO* EEN TOTAAL VAN 72 MILJOEN 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 

ETABL. A. GOMBERT Tel. 02/26.40.40 (3 lijnen) 
Industrielaan 1, Groot-Bijgaarden 

— Industrie mengers en kneders. 
— Bakkerijoven = met vaste vloeren, met uitrolbare vloeren, door 

inschietwagens met éénmanbediening. 
— Klopper-mengelaars, volautomatische smering, 10 tot 100 liter. 
— Speciaal winkelinrichtingen - Koelinrichtingen 
— Bloemstokeersilo's standaardsilos met bloemweegschaal door 

Klöckner-Möller mikroswitch beveiligd 
— Bloemstokeersilo's van 2,5 tot 45 ton, standaardsilo', bloemaf-

weegmachines, ziften. 
— Deeguitrolmachines ROLLFIX handmodel, met motor. Breedte • 

52 cm, 60 cm, of 80 cm. 
— Pistoletopbolmachines EBERHARDT (enkele demonstratiemachines 

Eberhardt en Fortuna voorradig met garantie). 
— Sandvj/ichemachines GOI^IBERT-THECOR compact 600 sandwich in 

20 min. 
— Deegafweegmachines, Broodopbollers, Langsteekmachines, auto-

matise deegrijdkasten Gombert-Thecor. Kwalitatieve uitvoering. 
— Sneldiepvrieskasten Backfroster ( K G . ) inhoud 500 I, 850 I, 1250 I 

tot 4000 I. 
— Werkbanken IDEAL met frigo-afkoeling of diepvries : 1,25 m, 1,50 

m, 2 m, 2,50 m, 3 m lengte, enz. 
— Broodsnijmachines 2 snelheden, volautomatis tot 1000 broden/u 
— Pailleteermachines chocolade machines è pailleter. 
— Frigo's : alle afmetingen. — Watermengelaars voor boven pétrin 
— Snelkneders 30 tot 150 kg (den-K^nstratiemachines voorradig). 
Staatskredieten met zeer lage intrest ter beschikking voor zeer Inte

ressante financieringsvoorwaarden. 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis uit 

DENDERSTREEK 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 T. 016 347.49 
Voor West-Vlaanderon 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezete 

Tel. 051/612.84 

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. buiten de Kathelijnep. 
Grote baan Brugge-Kortrijk 

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verlichtingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

Firma ANTOINE BOVIT 
vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan verbrui
ker voor : diepvries, wek. ontvangst 

HOBBYMARKT 

H. SCHORPION 
Huishoudartikelen, Gereedschap
pen, Tuingerief, Laders, Alle soorten 
draad. Alles voor de knutselaar 

TURNHOUTSEBAAN 342 
2230 SCHILDE - Tel. 03/83.12.23 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke Vlaming het 

HEELNEDERLANDSE PRAATKAFEE 

« DE APPEL » 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
«Vlaams Konferentie-oord de Ham» 

Uitbater Walter DOCKX 
Tel. 59.75.86 

RUST ? ONTSPANNING ? 

DE VOERSTREEK 
BIEDT U ALLES 

Heerlijke panorama's met betove
rende wandelingen door bossen, 
over heuvels en door dalen, langs 
oude kastelen en heldere bergri
viertjes. Twee speeltuinen met 
zwembad - visgelegenheid. Prachtig 
gelegen campings en bivakgelegen-
heid, rustige pensions en zomer

huisjes heten u welkom. 
Inlichtingen : 

V.V.V. DE VOERSTREEK 
Kerkstraat 53 - Moelingen 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris : J. WEYNE 
leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

Voor een PRETTIG VERLOF 
In Blankenberge-aan-Zee ! 

— Vlamingen huur bij Vlamingen — 
« Villa Christina » heeft 4 appart. ter 
uwer beschikking en is gelegen op 
50 m van het strand. - Inl. en prosp. 
te bekomen bij : 

H. V A N RIJSSEL 
K. Boudewijnlaan 25, Blankenberge 

Tel. (050)41201 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten. TWINTIG JAAR WAARBOAG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.VBA INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt.) - Tel. 02/79.20.00. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
TeL (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en LinNonades 

• 
Bijhulzen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36 10.11 

Gent 

D I R K M A R T E N S 
P V B A . 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
lange Zoufstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken . schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen . plng-
oong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus In merkartikelen : autobanen - elektr 
tremen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - schooltas

sen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Vlaamse 

Handelaars en Zakenlui, 
Wij Vlaams Nationaal Is voor U geen onbe
kend weekblad. 
Dit moet U aanzetten een advertentie In Wij 
Vlaams Nationaal te plaatsen. 
Probeer eerst even met een advertentie 
<i Aanbevolen huizen ». ledere week een 
publiciteit van uw zaak (1 kolom breedte, 
3 cm hoogte in kader). Het kost slechts 380 fr. 
( + BTW) per maand. 

Stuur Uw feksf in naar 

W l | VLAAMS NATIONAAL 

Publiciteitsdienst -
Antwerp public Relations 

HOF TER SCHRIECKLAAN 33 
2600 BERCHEM-ANTWERPEN 

Groepen 

en 

maafschappijen 

allerhande ! ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik 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 k r i jg t U gratis gedurende 5 uur, 
een der beste Oberbayern-orkesten 

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

y beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. J3/31.20.37 . mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02 18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056 715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03'53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 r'- - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 

Een ZWEMBAD met wafer dat 

schif-fert als een 
BEZOEK ONS SHOWZWEMBAD : 

8 X 4 m . v a n a f 1 3 7 . 5 0 0 Fr . 
inbegrepen : Filter, Ladder en Bodemstofzuiger 

— ZWEMKLAAR — 
Vraag Inlichtingen en gratis dokumentatie : 

N.V. L. DE COCK • Antwerpsesteenw. 96-98 - Kontich 2550 
Tel. (03)57.12.11 -57.08.71 
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bewegingskJlJ^r 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : MAART 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 13 maart : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 20 maart : volksvert. R. Mattheyssens en A. De B<»u!. 
Maandag 27 maart : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Steeds in lokaal : VU-sekretariaat. Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 
36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 20 maart : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminekhof », Marktplein 8, te!. 5:i.ï<9.26. van 19 tot 20u. 
KONTïCH : 
Woensdag 22 maart : volksvert. R. Matt ' .eys ens. 
Lokaal : «Alcazar », Mechelsesteenweg 22, tel. 57.13.32, van 19 tot 
20 u. 
MERKSEM 
Donderdag 16 maart : volksvert. dr. II. Goeaians. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298, tel. 45.8^1.'. o. van 20u30 tot 21u30. 

antwerpen 
ANTWERPEN (ARR.) ^ 
ARR. RAAD 

Uitzonderlijk zal de arr. raad 
van vrijdag 17 maart niet door
gaan, gezien de algemene ont
moeting op zaterdag 18 maart , 
ter gelegenheid van onze arr. 
kaderdag in Billard-Palace te 
Antwerpen. 
ARR. KADERDAG 

Zaterdag 18 maart (van 10 
tot 16 u.) ontmoeten alle kader
leden en mandatarissen van het 
arr. Antwerpen elkaar in « Bil
lard-Palace », Kon. Astridplein 
te Antwerpen, tijdens onze arr. 
kaderdag. 
KNS 

Onze traditioneel geworden 
jaarlijkse KNS-voorstelling be
leven wij op vrijdag 28 april. 
De opvoering van « Een vijand 
van het volk » van H. Ibsen (be
werkt door A. Miller) brengt 
ons een actueel onderwerp 
waaruit een drama van de ge
meenschapszin groeit. Bespreek 
nu reeds uw plaatsen via het 
VU-sekretariaat van Antwer-
pen-Stad : Wetstr. 12, Antwer
pen (tel. 36.84.65). 

AARTSEIAAR 
DIENSTBETOON 

ledere maandagavond van 20 
tot 22 u.. is een afgevaardigde 
van de Volksunie ter beschik
king van alle inwoners van on
ze gemeente in het lokaal «Ro-
denbach ». Kapellestr.19. Mo-
KUNST IN RODENBACH 

Als l aax te in een reeks van 
drie kunstenaars, worden dit 
weekeinde schilderijen tentoon
gesteld van de overleden kunst
schilder A. Strijbol ; één der 
veertien medewerkers aan de 
befaamde « Kruisweg » van de 
Don Boscokerk te St.-Niklaas. 
Toegang gratis. Adres : Kapel-
lestr. 19.' 

ANTWERPEN (Stad) ^ 
UITSTAP • 

Klein Brabant op zondag 23 
april. Gelieve tijdig in te schrij
ven in verband met het even
tueel te gebruiken eetmaal in 
het restaurant « De Veerman ». 
Inschrijvingen op het het se-
kretariaat, Wetstr. 12, Antwer
pen, tel. 36.84.65. 
DIENSTBETOON 

Elke dag op het sekretariaat 
van 9 u. 30 tot 16 u. 30, donder
dags tot 19. u. Zaterdag en zon
dag gesloten. Uitgebreider 
dienstbetoon in aanwezigheid 
van volksvert. De Beul, Ma'-
theyssens of sen. -De Bruyr-^ 
eveneens op het sekretarias 
maar dan enkel op maandag 
van 16 u. tot 20 u. 
KOLPORTAGE 

Door Vujo morgen zondag 12 
r, aart te Essen. 
Kx\DERDAG 

Zaterdag. 18 maart. Biljart 
Palace te Antwerpen. 
KNS 

Vrijdag 28 april. Kaarten op 
uvv sekretariaat. 
ANZ-

Zangfeest in het Sportpaleis 
op 28 maart. Eveneens kaarten 
verkri jgbaar op 't sekretariaat. 
VUJO 

Elk Antwerps Vujo-lid is wel
kom op 17 maart te Edegem in 
« Drie Eiken », Drie Eikenstr. 
Gastspreker : Hugo Schiltz. 

12 maart : kolportage te Es-

BOOM /-
JKUGDFEEST 

Naar jaarlijkse gewoonte bie
den wij de jeugd van Boom een 
onlspanningsnamiddag aan op 

zaterda'ï 15 april te 14 u. 3u in 
zaal «Rex». Grote Mark,. Film, 
zang, tombola, verrassingen. In
kom grat 's. Iedereen welkom. 

BORGERHOUT f 
DIENSTBETOON 
Schepen Verbeelen, Joz. Pose-
naerstr. 37, tel. 35.57.08 ; sche
pen Dillen, Lode Van Bercken-
laan 184, tel. 21.30.90 ; de heren 
Stappaerts, Bikschotellaan 246, 
tel. 21.39.97 ; Eykens, V/eerfa-
briekstr. 40, tel. 36.56.10 ; De 
Vos, Spillemansstr. 1, tel. 
36.46.38 ; Dirks. K. Van den 
Oeverstr.. 26, tel. 36.38.94 ; An-
dries, Turnhoutsebaan 98. tel. 
36.59.67 ; Jacobs, Te Boelaerlei 
29, tel. 21.21.36 en mevr. Raets, 
Vingottestr. 55, tel, 36.79.97. 
DANSFEEST 

« VU-reuzenbal » met bodega, 
op zaterdag 15 april e.k. te 20 
u. 30 in de feestzaal « Reuzen-
poort » aan de Reuzenpoort 
(Turnhoutsebaan). Inkom 45 fr. 
Bestel reeds uw kaarten op het 
afdelingsekretariaat : mw Van 
Geert, Lt Lippenslaan 22, Bor
gerhout (tel. 36.68.29). 

BRASSCHAAT " 
SOC. DIENSTBETOON 

Bethanie : Herwig Van der 
Straeten, Klaverheide 84, tel. 
63.16.82. 

Centrum : Rik Decleir, De 
Borrekenslei 74, tel. 51.72.51 ; 
Rik Van den Abeele. Donkse-
stwg. 30, tel. 51.72.52 ; Jan Van 
Osta, Duboislei 55, tel. 51.70.51. 

Driehoek : Roger Vanthillo, 
Martouginlei 144, tel. 51.64.03. 

Kaart ; Leo De Buysscher, 
Hoogbaamsestwg 79. tel. 51.61.61 
Ivo Van Assche, Bredestr. 12, 
tel. 51.61.04 ; Paul Van Eyck, 
Kenislei 7, tel. 51.65.21 ; Fred 
Van Landeghem, Hoge Akker 
5, tel. 51.61.13 ; Gert Van Op
stal, Hoogboomsestwg 79, tel. 
51.61.61 ; Monica Verijke-De-
schepper. Hoge Akker 35, tel. 
51.63.16. 

Mariaburg : Jos Vroemans, 
Jacobuslei 56, tel. 64.49.29. 

Maria-Ter-Heide : Stan Van 
Looveren, Deburletheide 36, tel. 
63.15.48. 

BRECHT V 
TONEEL-AVOND 

« Drie is te veel », is het blij
spel in drie bedrijven dat voor 
het voetlicht wordt gebracht. 
Ten voordele van BLO-school, 
Wuustwezel op zaterdag 18 
maart e.k. te 20 u. in zaal « Pa
rochiecentrum » te Brecht. 

BROECHEM 
DIA-AVOND 

Vandaag 11 maart , dia-avond 
Emiel Hullebroeck. Zang en 
strijd. Begin 20 u. stipt. Lokaal 
KSA gemeenteschool Broechem 
Lostr. (baan Broechem-öele-
gem). 
IJZERBEDEVAART 

Het gewestelijk IJzerbede-
vaartkomitee Broechem heeft 
reeds de affiches voor de vol
gende IJzerbedevaart ter .be
schikking. Kom er enkele ha
len. U krijgt ze gratis op voor
waarde dat ze doelmatig wor
den aangewend. Eén nieuwe 
reeks IJ-B-lucifers. zijn even
eens ter beschikking, 8 verschil
lende motieven. Een eni^e kans 
voor verzamelaars. Jeugdbewe
gingen die eventueel lucifers 
willen verkopen en er een 
klein percentje aan verdienen, 
kunnen altijd kontakt opnemen 
met het plaatselijk sekretariaat 
p /a Duys W., Abelebaan 9 te' 
Broechem. 
ZANGFEEST 

Van nu af aan kunnen reeds 
kaarten besteld worden op het 
plaatselijk sekretariaat. Er zijn 

60 kaarten van 100 fr. en 40 
kaarten van 60 fr. ter beschik
king. Bestel, vooral tijdig uw 
kaarten, anders kom je beslist 

VERTÉLAVOND 
Op 22 april te 20 u. in dezelf

de zaal. Vertelavond over « De 
laatste heksen in de Kempen ». 
door de Essense konservator 
Fons Tireliren. de man die de 
Kiekenhoeve deed herleven en 
het Karrenmuseum bouwde. 
BUPGEA/[EESTFRS-BAL 

Z^'erdag 6 mei. 2de bal van 
burgeoneester J. De Cuyper. 

DEÜRNE 
KWIS-VERSLAG 

Kwis gehouden op 28 januari 
in het lokaal « Sportman » te 
Deurne. De voorzitter beperkte 
zijn inleiding in stenografische 
stijl, tot een korte welkomst
groet en de voorstelling van de 
kwisploegen, de jury en de 
kwismaster, onze Staf Herey-
gers. Volgende kwisploegen 
stonden in de startblokken : 
a) Borsbeek met hh. Beulens, 
Van Looveren en Neyens ; b) 
Borgerhout met het duo Raey-
makers-Tack ; c) Antwerpen 
met De Boevere, Gillis en De 
Roovere. Een aandachtig pu
bliek, waarin Deurne wel wat 
beter had kunnen vertegen-
digd zijn, maakte de zaak kom
pleet. Een eerste reeks van 15 
vragen en bedoeld als schifting, 
maakte Borsbeek zij het eervol 
tot slachtoffer met 100 punten 
tegen 120 voor Antwerpen en 
Borgerhout. Na een korte pau
ze werden de degens gekruist 
voor een echt hersenduel. Het 
Borgerhoutse duo won nipt 
maar overtuigend. Een speci
aal woordje van dank voor de 
kwismaster Staf Hereygers. 

EDEGEM ^ 
HUGO SCHILTZ BIJ VUJO 

Vrijdag 17 maar t om 20 u. no
digt Vujo alle jongeren uit in 
't gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken » om te debatteren over 
« Volksunie en haar ideeën ». 
Volksvert. Hugo Schiltz leidt 
de gespreksavond in. 
DANSCURSUS 

Woensdag 22 maart, tweede 
cursus van gemeenschapsdan-
sen in het gemeenschapscen
t rum « Drie Eiken ». 
VLAAMSE SCHAAKCLUB 

Elke vrijdag avond wordt er 
duchtig geschaakt in de boven
zaal van « Drie Eiken ». 

HERENTHOUT "^ 
KAARTPRIJSKAMP 

Niet minder dan 96 inschrij
vers hadden ervoor gezorgd dat 
onze pri jskamp een boeiend en 
zeer levendig verloop kende. 

LIDKAARTEN 1972. 
De hernieuwing is volledig 

afgewerkt. Met het inschrijven 
van het tiental nieuwe leden 
werd tevens de start gegeven 
voor de werving 1972. Een paar 
propagandisten willen er dit 
jaar eens flink werk van ma
ken. 

KESSEL (bij Lier) • 
VLAAMSE NACHT 

De VU-Kessel organiseert 
zijn 6de Vlaamse nacht nu za
terdag 11 maart . Weer in de 
Gemeentelijke Turnzaal. Het 
orkest « The Tender Tunes » 
speelt vanaf 20 u. 30 ten dans. 
Vooraf optocht door de gemeen
te met de fanfare « Kempen-
land ». Gezien de georganiseer
de tegenwerking van een aan
tal CVP-bonden is aanwezig-
heidssimpatie van medestan
ders uit het omli.ggende aanbe
volen. 

KONTICH ^ 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R; Mat-
theyssens op woensdag 8 maar t 
van 19 tot 20 u. in ons lokaal 
« Alcazar ». 
D'HOPPE 
GROEN EN VLAAMS 

Wij doen mee aan de voet
tocht, Gent-D'Hoppe, op zondag 
26 maart . Vertrek met eigen 
wagens om 6 u. stipt op het 

• G«meenteplein. Inschrijven op 
ons sekretariaat, tel. 57.09.82. 
AMNESTIE 

Op zaterdag 1 april wordt 
door "het prov. amnestie komi-
tee een amnestie-voetmars door 
de Kempen gehouden met als 
slot een fakkeloptocht en een 

•meeting te Herentals. Kontich, 
de gemeente van Aloïs Verbist.' 
zal erbij zijn. Inlichtingen en 
inschrijving : lokaal « Alcazar » 
tel. 57.13.52. 

KNS 
Voorstelling op vrijdag 28 

april, zie arr. berichtgeving. 
Kaarten te bekomen bij onze 
organisatie - verantwoordelijke 
Vanbaelen Maurits. Jordaens-
str. 17, tel. r-.12.30. 
VUJO 

5 mei. zaal Trianon, een 
avond met de Kadullen. Datum 
vrijhouden. 
GELUKWENSEN 

Hartelijk proficiat aan onze 
leden Wilfried Van Houtte en 
Herrnine Ghekiere bij de ge
boorte van Sigrid. 

MARIEKERKE ^ 
LEDENFEEST 

Op 17 maar t viert de afdeling 
Mariekerke haar ledenfeest m 
het lokaal « Den Hert ». Ook 
niet-leden zijn welkom. In
schrijvingen bij de leden van 
het bestuur. 

MERKSEM 
VU-VROUWEN 

De vrouwen van onze afdeling 
werken gans het jaar door om 
het programma van de Volks
unie met daden om te zetten. 
Ziekenbezoek, bejaardenzorg, 
bezoek en geschenk waar de 
ooievaar komt, onderhoud van 
verbinding met onze soldaten-
miliciens, passend geschenk aan 
onze trouwers, en het jaarli jks 
kerstfeest. Om dit alles te ge
denken en te vieren werden op 
zondag 20 februari de ijverige 
bietjes van onze afdeling uitge
nodigd op een gezellig samen
zijn. Zaten mee aan tafel, sche
pen Lieven Kalingart, gemeen
teraadsleden Luc Droogmans en 
Toon Dewachter en COO-raads-
lid Omer Stevens. Voorzitster 
mw I. Lesen dankte de aanwe
zigen. Dhr. Karel Van Bockel, 
tot op heden sekretaris van de 
VU-vrouwen deelde mede dat 
vanaf nu zijn taak zal overge
nomen worden door onze mede
werkster Joanna Akkermans, 
wat door de aanwezigen op ap
plaus vernomen werd. 
JEUGDBELEID 

Wie van onze jongeren die 
zich interesseert voor "t jeugd
beleid in onze gemeente, stellen 
zich in verbinding met ons be
stuurslid Leo Eeckhaut, Win-
kelhaakstr. 12, afgev. in de 
Merksemse jeugdraad. 
BEJAARDENZORG 

Gezien de evolutie is de so
ciale taak van een modern ge
meentebestuur een biezondere 
inspanning te doen voor de be
jaardenzorg. Daarom is door 
ons afdelingsbestuur besloten 
dat onze mandatarissen in het 
gemeentelijk bestuur voorstel
len zullen neerleggen tot het 
oprichten van een gemeente
lijke bejaardenraad. Alle sug
gesties zijn welkom op ons se
kretariaat . 

Cemeenf-e 
EKEREN 

Bij het gemeentebestuur van 
Ekeren zijn TIJDELIJKE betrek
kingen van klerk te begeven. 
Inlichtingen en voorwaarden te 
bekomen op de gemeentesecre
tarie. Aanvragen met de nodige 
bewijsstukken te richten aan de 
heer Burgemeester der gemeen
te Ekeren vóór 20 maart 1972. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

VOOR UW VERBLIJF AAN ZEE I 
De ideale oplossing bij : 

WEST LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel. 058/526.29 

8458 OOSTDUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 

Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 

F. LAM BR ECHTS 
ABD. Braeckmansstraat 34, RUMST 
Veetstraat 91 RUMST 

Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

BANKET8AKKERII 
Jozef en Rita NEUKERMANS - BLOM 

Balleistraat 9 - Teralfene 
fijn gebak - suikerwaren - ijstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

ST A N DIN C ~ 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermond^e steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 1 0 % 

Vlaamse, gothische stijlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrijk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19«i 

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

BEZOEK 

Casthof « DE VEERMAN » 
Kaai 26 - St.-Amands a/d Scheld* 

Tel. (052)332.75 
MOSSELEN - PALING 

Uitbater : JAN BRUGMANS 

T.V. prijzen vanaf 7.500 F 
Antenne Holland 1 + 2 gratis 

FRANS HEREMANS 
Rijmenamse Steenweg 12 

MUIZEN (Brab.) - Tel. 015/532.8S 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 - 1840 EPPEGEM 
fel. 015/629.42 - 5% aan VU-leden 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstraat 24 - 8000 Brugg« 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

A. DE BACKER - DECEY 
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ — PAPIERHANDa 

GESCHENKEN 

Industriële warmeluchtgeneratorei» 
rechtstreeks levering, alsook leve

ring door bemiddeling van uw 
installateur. 

Residentiële warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langs 

installateur om. 
N.V. LEPLAE R. 

Industriepark - 9990 MALDEGEM 
Tel. (050)715.29 

BEZOEK 
GASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buffet 
lAUWEREYS - DE BRUYN 

Gezellige vlaamse sfeer. 
wekelijkse rustdag : woensdag 

Bellestraat 49 - HEKELGEM 
Tel. 053 687.40 

10 jaar E.S. Zwembaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
Vijfwegenstraat 13 - Izegem 

Tel. (051)316.23 
honderden refeVentjes 

Kies 

M A U R È T U. S m 
• • • de Verzekerings-
^ ^ ^ ^ 1 maatschappij van 

eiqen bodem. 
ONGEVALLEN -

AUTO - LEVEN - BRAND 
N.V. MAURETUS 

Tolstraat, 71 -73 - 2000 ANTWERPEN 
Tel. (03) 38,59.53 (5 I.) 

BLONDEEL 
St-Annastraat 24, - 9240 BOTTELAM 

Schilder- behang
en decoratiewerken. 

Plaatsen van vloerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 

MILADY COUTURE 
Lippenslaan 191 

B300 KNOKKE-HEIST 1 
OAMESSTOFFEN - GORDELS -
9ALONS • NAAIBENODIGDHEDEH 

«• 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

ALPHA MEUBELEN 
Klapdorp 70 - 2000 An twerpen 

Tel. (03)33.83.59 
Sti j l - Modern en Keukens 

• UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste t i j d . 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
• INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebr i l len 
Sctiooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder : J A N DE MOOR 
VU-gemeenteraadsl id - Tel. 52.01.22 

Bouwbedrijf LUC ILECEMS 
Wouter Haecklaan 4 — Deurne 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 
. • : _ ^ _ 

THUISWERKZAAMHEDEN 
In iedere gemeente worden perso
nen gevraagd voor het vouwen van 
brochure's, sorteren van br ieven, 
schr. van adressen, enz. A l le thuis
werken z i jn direkf te aanvaarden I 
in l icht ingen (postzegel inslui ten) : 

LUCRATIEF BEDRIJF 
Postbox 2059 — 's Hertogenbosch 

F I T O 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

F I T O 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

Lunchpakket RENTON 
Rolwagenstr. 77 . 2000 An twe rpen 

Dé oplossing die U zoekt : 
BELEGDE EN VERSIERDE BROODJES 
voor u w Bals - Dansavonden - Fa
mil iefeesten - Recepties - Vergade
r ingen - Congressen - en andere. 
Vraag vo l l . v r i jb l i j vend alle nodige 

in l icht ingen : Tel. 36.23.19 

P e t r u s V A N H O L S B E E C K 
Van de Ponselel. 28 - Dender leeuw 

TEL. 053/675.07 
— GROOTHANDEL — 

Rolluiken - Garagepoorten - Zonne-
b l inden . Vouwdeuren - Schuif trap-
pan - Slaapkamers - A lum in iumwer -
ken - Caravans - Plastiekprofieten 

Slerluiken en ramen in plastiek. 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalsf : CAFE - GASTHOF 

GRAAF V A N VLAANDEREN 
stat ionplein 37 — 9300 AALST 

Tel. 053/281.10 
Koud buf fet - Nette bediening 

ALGEMENE IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING SOMY 
FIRMA PAS N.V. 

Kerkstraat 18 — Londerzeel 
Tel. 052/39437 

Frans V A N MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

alle ge ld len ingen, zowel persoonl i j 
ke als hypotheken van 2e o f 3e rang 
Oudenaardsesiw. 121 - 9410 Erpe 

Tel. 053/22911 

RESTAURANT 
o HET PALINGHUIS » a / d Schelde 

Het huls met fami l ie t radi t ie 
fan PAUWELS-DE BRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek . rustdag : v r i jd 15u tot zat. 15u 

Bedden- en Matrassenbedri j f 
« RUSTWEL » 

A. VERSWEYVELD - TROLLIN 
Herentalsebaan 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons - Dodo -

Pirel l i - Kindermeubelen 
« TIENER-STUDIO » - Tel. 21.59.58 

Herentalsebaan 351-353 
2100 DEURNE 

RrCORNELIS - DENISSEN 
CAFE - PENSION - RESTAURANT 

P. De Smet De Nayerstraat, 19 
8430 MIDDELKERKE 

gelegen 50 m. van zeedi jk, 
aangename sfeer, gezel l ighe id 

en matige pr i jzen 
OPEN : café gans l iet jaar 

restaurant en pension 
vanaf Pasen tof Oktober 

TUINAANLEG ONDERHOUD 
V A N COEYE 

Langestraat 41 • KRUIBEKE 
Tel. 03/75.12.96 

Gespecialiseerde onderhoudsdiensf 
Privaat - Parken -

industr ie plantsoenen 

DISCO-BAR & DANCING 
« TRANSVAAL » 

49, Liersesteenweg - Bootschot 
( b i j He!st-op-den-Berg) 

In de geest der Neder landen. 
Een typische Zuld-Af r ikaanse sfeer. 

MECHELEN (Arr.) ^ 
ARR KADERDAG 

Alle bestuursleden en kader
leden nemen deel aan de arr. 
kaderdag op zaterdag 18 maart. 
Zaal Casino te Willebroek. De 
senatoren Bouwens en Jorissen 
bespreken de verkiezingsuitsla
gen. Ruime dokumentatie 
wordt ter beschikking gesteld. 
Per kanton in aparte groepen 
bespreken de afdelingen de 
konklusies en de werking. Na
mens het part i jbestuur komen 
Paul Martens en Maurits Cop-
pieters. 

MECHELEN . 
OIVJROEPER-BAL 

Ook de « Omroeper Meche-
len », veertiendaags VU-blad 
doet graag beroep op uw steun 
en simpatie door uw aanwezig
heid op het bal van de « Omroe
per jVfechelen ». Eerste lustrum-
bal. Zaterdag 18 maart. Chalet 
VK Mechelen. Orkest « Combo-
club 13 ». Eerste dans om 21 u. 

MOL 
BRUSSEL 

Senator Lode Claes zal op 
dinsdag 21 maar t te 20 u. een 
voordracht houden over «Brus
selse invloed op onze sociaal-
ekonomische toestand », in de 
vergaderzaal van de gemeente
lijke muziekakademie. Rond-
plein, Mol. 

MORTSEL 
ALGEMENE 
VERGADERING 

Wij rekenen er stellig op ook 
u te mogen ontmoeten op don
derdag 23 maar t e.k. te 20 u. 30 
in zaal « Hellemans », Eggestr. 
27 te Mortsel waar onze alge
mene vergadering zal plaats 
hebben met als gastspreker sen. 
Hector De Bruyne. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Doe zoals reeds honderden te 
Mortsel op onze Vlaamse feest
dagen. Bevlag uw raam met on
ze klauwende leeuw. Uitzonder
lijk aanbod van prachtige leeu
wenvaandels in nylon, (1.50 m 
X 1,50 m) aan 270 fr. Bestel on
middellijk bij Wim Claessens, 
Pastoor Deensstr. 19 (Savel-
koul), Mortsel, tel. 55.39.09. Na 
bestelling, levering aan huis. 

SCHILDE '^ 
PENSENKERMIS 

Op 17 maar t te 20 u. in het lo
kaal Puttenhof te Schilde. Har
monicadeuntjes en gelegenheid 
tot dansen. Inschrijving 75 fr. 
Iedereen is welkom, inschrij
vingen kunnen elke dag gebeu
ren, ook 's avonds bij mevr. Van 
Wesembeeck, Dieghemveldweg 
6, tel. 83.09.11. 

FLOR GRAMMENS 
Maandag 20 maar t te 20 u. in 

het Brouweshuis, Turnhoutse-
baan 171, Schilde, spreekt Flor 
Grammens over zijn 50 jaar 
Vlaamse Uilenspiegelkamp. In
kom gratis. 

DIENSTBETOON 
Burgemeester Kare l Verber-

ne is iedere zaterdag van 10 tot 
12 u. op het gemeentehuis ter 
beschikking van de bevolking, 
voor besprekingen van gemeen
telijke aangelegenheid. 

Schepen Juu l Hanssen is 
iedere donderdagavond van 18 
u. 30 tot 20 u. op het gemeente
huis aanwezig, om belangheb
bende te ontvangen. 

St. AMANDS •-
BAL 

Het VU-bestuur en de afde
ling nodigen u uit op het eerste 
half-vastenbal vandaag zater
dag 11 maar t in zaal De Leeuw, 
Van Drogenbroeckstraat, St. 
Amands. Orkest The Sunbeams, 
eerste dans om 21 u. 

WILRIJK 
KOLPORTAGE 

Elke week wordt er met «Wij» 
gekolporteerd in een andere 
wijk van Wilrijk. Waar , ver
neemt u van Jozef Eggermont, 
tel. 28.Ü5.62, die er de schwung 
in houdt. 
GEMEENTERAAD 

De laatste gemeenteraad be
stond ui t meer interpellaties 
dan vaste agendapunten : 14 in
terpellaties op één enkele na. 
allemaal van de VU. Burge
meester en schepenen hadden 
weinig aandacht voor wat naar 
voor werd gebracht. Walter De-
coene en Mia Damen-Segers 
hadden he t over de verkeers
veiligheid op de de Boomse-
steenweg en het Valaar, Hugo 
Jacobs verdedigde nogmaals de 
'-pchten van de tot nu toe erg 
verwaarloosde Neerlandwijk, 

Paul Van der Gucht hekelde 
7eer terecht « het bewuste in
krimpen van de publieke tri
bune » en sloot met zijn tussen
komst over de herinrichtings-
werken aan de Egelantierlaan 
nauw aan bij de dagorde. An
dre De Beul tenslotte kreeg een 
kommissievergadering los over 
het Hof Legrelle, maar werd 
door schepen Boeye met een 
kluit in het riet gestuurd voor 
wat betreft het Dosfelinstituut. 
Te Wilrijk stemt men wel toe
lagen aan de Raskonijnenbond, 
maar geld voor een degelijk 
vorminsginstituut is er niet 
over. Vreemde logika is dat. 

brabanf 

GROOT VOLKSUNIEBAL 
BRUSSEL 

Het door de verkiezingen 
uitgesteld arr . bal voor Bru<:-
sel, gepland voor zaterdag 6 
november '71 gaat door op 
zaterdag 22 april '72. Alle 
kaar ten van verleden jaar 
zijn geldig voor die datum ! 
Wij rekenen op alle arron
dissementen om tesamen 
met ons dit bal tot een snc-
ces te laten uitgroeien. 
Plaats : zaal «Meli» te Brus
sel (achter Heizelstadion). 
Orkest : Grote formatie van 
Stan Philips. Laat Brussel 
niet los, en komt ons dan
send helpen ! 

ASSE (Kanton) 
KANT. VERGADERING 

Vrijdag 17 maar t om 20 u. in 
de Uilenspiegel te St. Kat. Lom
beek. Uitnodigingen komen 
nog. 

BERICHTEN 
BEWEGINGSWIJZER 

Alle inlassingen voor de be
wegingswijzer dienen in drie 
exemplaren gestuurd te worden^ 
naar het adres van de arr. se-
kretaris, Kongresstr. 53, 1000 
Brussel. Bij voorkeur ontvan
gen we dit in druklet ters ge
schreven. 

BEERSEL-DROGENBOS-
LINKEBEEK 
VU-BAL 
TOMBOLA 5 FEBRUARI 1972 
11.705 - 10.434 - 11.153 - 10.384 
11.607 - 11.421 - 10.534 - 10.968 
10.850 - 10.342 - 11.865 - 10.179 
11.484 - 11.893 - 12.002 - 11.401 
11.674 - 10.694. 

Prijzen af te halen bij Frank 
Verbist, Vijverstr. 11, 1650 Beer-
sel, of per telefoon te bespre
ken op nr. 76.29.01 na 19 u. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN , 
VLAAMS LENTEBAL 

Zaterdag 25 maar t te 20 u. 
met het beroemde Limburgs 
Showorkest Bert Minten, in de 
zaal Faua Flora, Visserijlaan 1 
te Berg (naast de Steenweg op 
Haacht). 

BOORTMEERBEEK -. 
VUJO-DANSFUIF 

Zaterdag 11 maar t te 20 u. 
in de zaal Brouwershuis, Dorp-
str., Boortmeerbeek, reuze Vu-
jo-fuif met DJ Roland. Fijn er 
mekaar te ontmoeten. ' 

DIEGEM 
WENSEN 

Wij vernamen het zware 
auto-ongeval dat onze vriend J. 
Schaekers overkwam. Wij voe
len innig met hem mee in het 
grote leed dat hem trof en 
wensen vurig dat zijn gade, zijn 
moeder en hijzelf vrij spoedig 
helemaal hersteld in ons mid
den mogen terugkeren. 

GEETBETS 
VU-BAL '^ 

Zaterdag 11 maart om 20u., 
derde VU-bal van de afdelin
gen Hoeleden-Kortenaken en 
Rummen-Geetbets in de zaal 
Maierhof, Station, Geetbets. 
Toegang 40 fr. Iedereen harte
lijk welkom. 

HALLE 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 25 maart e.k. m de 
parochiezaal van St. Rochus, 
Melkerijstr., Halle. Orkest : 
The Musical Friends ». Eerste 
dans : 21 u, 

HEKELGEM ESSENE 
NACHTBAL 

Ons achtste groot nachtbal, 
met reuzetombola, heeft plaats 
op zaterdag 18 maar t te Hekel-
gem in de zaal « Gildenhuis », 
Kerkstr . om 21 u. Orkest « De 
Wachtvogels ». 

HEVERLEE " 
OPENBARE VERGADERING 

Vrijdag 17 maar t te 20 u. in 
de St. Jozefschool, Waverse 
baan, spreekt volksvert. Willy 
Kuijpers over « Arr. Leuven, 
pendelkolonie voor Brussel ». 
Alle leden en simpatisanten 
zijn hartelijk welkom. 

KORTENBERG ^ 
DEBATAVOND 

In het kader van de .leugd-
week te Kortenberg organise
ren Vujo, CVP-jongeren en 
BSP-jongeren een debatavond 
rond het tema « Ruimtelijke or
dening en leefmilieu in onze 
streek », op dinsdag 17 maar t 
om 20 u. in het Kul tuurcentrum 
van Kortenerg (achter het ge
meentehuis). Verlenen hun me
dewerking : Frans Frederickx 
(tv-medewerker, SOS-natuur), 
Lode Hancké (BSP), Willy 
Kuijpers (VU) en André Lagae 
(CVP). Illustratie met dia's. 
Achteraf vrije teugel aan vra
gen en diskussie's. 

LONDERZEEL " 
'VU-LUSTRUM-DANSAVOND 

Zaterdag 18 maart in zaal 
« Centrum », Marktplaats te 
Londerzeel. Orkest : Mare Der-
wey. Begin te 21 u. Iedereen 
welkom. 

LUBBEEK >• 
DANSFEEST 

De afdeling Lubbeek-St. Jo
ris Winge houdt haar derde 
groot Vlaams bloemenbal op za
terdag 18 maar t om 20 u. 30 in 
de zaal Gudrun, Dorp, Lubbeek. 
Orkest : The Stoffel-Boy's. Toe
gang : 40 fr. 

MERCHTEM 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. Eugeen 
Defacq : iedere 2e dinsdag van 
van de maand ten huize van 
Herman De Pril . Eerste zitdag 
op 14 maart . 
GESLAAGDE AVOND 

De voorlichtingsvergadering 
was een groot sukses en ging 
onder ruime belangstelling 
door. Als inleider hekelde voor
zitter Depril de CVP-schepen 
die het aandurfde de bijdrage 
voor de Vlaamse scholen te 
Brussel en een motie voor de 
Voer te weigeren. Vervolgens 
spraken Walter Luyten en se
nator Coppieters . E. De Facq 
sloot deze interessante avond 
af.. 

MELSBROEK 
NIEUWE AFDELING 

Op 18 februarie 11. werd te 
Meisbroek een afdeling opge
richt in aanwezigheid van se
nator Maes en Theo Beenders. 

Voorz. : Guido Arfeuille, 
Perksestwg 1 ; sekr. : Ida Van 
Zegbroeck-Janssens, Nachte
gaallaan 1 ; hulp-sekr. : Adeline 
Peeters-Van Rillaer, Eikenlaan 
1 ; org. : Louis Van Eycken, Sel-
laerstr. 20A ; penningm. : Jo-
han Michiels, Vereeckestr. 14A ; 
prop. : Mare Smout, Vanhey-
lenstr. 41 ; afgev. arr. raad : 
Guido Arfeuille. 

MOLLEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke vierde woensdag van de 
maand om 20 u. houdt volks
vert. Eugeen De Facq zitting 
ten huize van Karel Vanden 
Houten, schepen van Mollem en 
raadslid van de federatie Asse. 
VERANDERING DATUM BAL 

Het bal voorzien voor 25 
maar t zal doorgaan op zater
dag 15 april. 

SCHEPDAAL-
ST. MARTENS-LENNIK , 
NIEUWE AFDELING 

In aanwezigheid van de af
gevaardigde van het arr. be
stuur, Herman De Clercq, werd 
volgend bestuur verkozen : 
voorz. : Jef Segers, Marktplaats 
12, Schepdaal ; ondervoorz. : 
Van Genechten Antoon, Ninoof-
se stwg 54, St. Martens-Lennik ; 
sekr. : mevr. Allaert-De Vuyst 
Clarisse, Oudstrijdersstr. 12 ; 
penningm. : Stas Mpurits, Scha-
penstr. 14 ; prop.-org. : Arijs 
Laurent, Bullenbergstr.18 en 
gecoöpteerd in uitgebreid be
stuur : Conters Frans. Markt
plaats 7. 

ST. AGATHA BERCHEM " 
BESTUURSVERKIEZING 

Voorz. : De Backer Toon. 
Braillestr. 5 ; sekr. : Van der 
Spurt Cilia, Braillestr 5 ; pen
ningm. : Cordyn Frans, Karel 
Leemanstr. 59 en org. en arr. 
afgev. : Reynders Jos, Braille
str. 5. 

ST.-PIETERS-LEEUW — 
AFDELINGSBAL 

Onze afdeling houdt haar 2d8 
afdelingsbal op zaterdag 18 
maart in de zaal « De Jongen 
Deken », Rink te St. Pieters-
Leeuw. Orkest : « The happy 
Band » met Benny Frank ett 
Sophie en met Discobar. 

STROMBEEK-BEVER ^ 
BAL 

Zaterdag 11 maart in zaal P a . 
viljoen, St. Amandsstr. 20 te 
Strombeek-Bever. Deuren om 
20 u 30. 

oosNvlaanderen 

BALEGEM -
WEERGALM 
Te 14u30 bij Dr Meysman 
DHOPPE 
Affiches en deelnemerskaarten 
te bekomen voor de mars naar 
en betoging te Dhoppe op 26 
maart. 

DENDER WEST 
DANSAVOND 

Op 25 maart gaat onze eerste 
dansavond door in de zaal Fies
ta, Dorp te Oordegem. Aanvang 
te 20 u. 30. Inkom : 30 fr. 

EREMBODEGEM (Centrum) 
ZIEKENFONDS , w 
« PRIESTER DAENS » 
Elke 3e vrijdag van de maand 
van 20 tot 21 uur door Herman 
Roels en Peter Van Audenhove. 
Leden van het Ziekenfonds 
kunnen eveneens terecht bij 
Peter Van Audenhove ter gele
genheid van het maandelijks 
bezoek aan huis. 

DE KLINGE 
START VAN VU-AFDELING 

Vrijdag 25 februari laatst 
hield de pas-opgerichte afdeling 
haar eerste openbare vergade
ring. Zij hadden hiervoor be
roep gedaan op senat. M. Cop
pieters die handelde over «De 
noodzaak van de Vlaams-natio-
nale parti j ». 

Aan het einde van deze suk-
sesrijke vergadering werd de 
talrijke aanwezigen het voor-
lopig bestuur voorgesteld : 
voorz. : Laurent de Meurichy, 
Donkerstr. 16 ; sekr. : mej. Re-
nata Bogaert, Hulststr. 19 ; pen
ningm. : Renaat Bogaert, Hulst
str. 19 ; prop. : Peter Pluym, 
Kapelstr. 38 en Hubert De Wit
te, Stropersstr 29A, Kemzeke ; 
org. : Willy Bauwens, School
dreef 88 en Lode Maes, St.Gil-
lisstr.8, lid COO. 

EREMBODEGEM ^ 
SOC. DIENSTBETOON 

De Grave Urbain : elke 4e za
terdag van de maand van 15 tot 
17 u. (café Rembrandt, Station-
str.). 

Dhondt Luk, elke 2e dinsdag 
van de maand van 19 tot 21 u. 
(café Rembrandt) . 

Roels Herman, elke 3e vrijdag 
van de maand van 20 tot 21 u. 
(café Rembrandt) ; elke Ie 
maandag van de maand van 19 
tot 21u. (café Congo, Leuvestr.) . 

Everaert André : voor we
derinschrijving van natuurl i j 
ke personen, elke Ie maandag 
van de maand van 19 u. 30 tot 
21 u. (café Rembrandt) . 

Fr. Jos Verdoodt : elke 2e 
maandag van 19 tot 21 u. (café 
Rembrandt) ; elke Ie maandag 
van 19 tot 21 u. (café Congo). 

Gemeente 
MARIAKERKE 
(O.-VI.) 9910 

Het Genneentebestuur van 
Mariakerke maakt bekend 
dat volgende betrekkingen 
op proef te begeven zi jn : 
1. één betrekking van 

klerk-dactylograaf (dac-
fylografe) 

2. twee betrekkingen half-
time schoonmaakster 
gemeentehuis. 

Inlichtingen en voorwaar
den te bevragen op het ge
meentesecretariaat (bureel 
12). 
De eigenhandig geschreven 
aanvragen moeten inge
diend worden bij het Col
lege van Burgemeester en 
Schepenen van en te 9910 
Mariakerke, per aangete
kend schrijven ui ter l i jk ter 
post besteld op 25 maart 
1972 en vergezeld van de 
nodige bewijsstukken 
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MELLE 
D'HOPPE GROEN 
EN VLAAMS 

Wij zijn er bij, op zondag 26 
maar t om mee te betogen voor 
de terugkeer van D'hoppe naar 
Vlaanderen. Wie mee wil stelt 
zich in verbinding met de be-
stuuursleden. Raamaffiches en 
Icentekens zijn eveneens bij 
hen verkrijgbaar. 

MERELBEKE 
D'HOPPE GROEN 
EN VLAAMS 

Nu meer dan ooit zijn we be
sloten om op zondag 26 maar t 
e.k. aanwezig te zijn in D'hop
pe. De burgemeester van 
Vloesberg kan en mag blijk
baar de ontwettigheid blijvend 
houden, wij Vlamingen zijn 
het beu, onze mensen aldaar 
te zien terroriseren, Deswege 
eisen we de terugkeer van 
D'hoppe naar Vlaanderen en 
stappen op 26 maart mee op. 
Inlichtingen en propaganda
materiaal bij al onze bestuurs
leden verkrijgbaar. 
KOLPORTAGE 

Zondag 19 maar t kolportage 
met het weekblad « Wij » in 
Merelbeke zelf. Samenkomst 
9 uur 15' in café « IJzeren 
Hekken », Hundelgemsesteen-
weg, uitnodiging volgt, we re
kenen op een talrijke opkomst. 
DE GRIFFOEN 

De trekkersgroep was op 
zondag 5 maart voor gans de 
dag aan zee en in de Westhoek. 
33 trekkers trotseerden de gure 
wind om wandelend en genie
tend langs duin en strand te 
trekken in de voormiddag, 
's Namiddags bezochten ze 
Veurne en het enig mooie 
heemkundig museum van Izen-
berge, het aangename, nuttige 
en leerrijke samen. De Grif
foen herhaalt opnieuw zijn op
roep om zo talrijk mogelijk 
deel te nemen aan haar vol
gende trip op zondag 26 maar t 
van Nederbrakel naar D'hoppe, 
verzamelen om 12 u 30 op het 
gemeenteplein van Merelbeke. 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

De heer Paul De Corte, Kloos-
terstr. 79. COO-afgevaardigde, 
werd ingeschakeld als vaste me
dewerker. Hij komt maande
lijks aan huis en houdt weke
lijks zitdag elke dinsdagnamid
dag op het hulpsekretariaat, 
Hundelgemsestwg 359. Hij is 
voor gans de bevolking ter be
schikking voor elke vorm van 
soc. dienstbetoon. 

NINOVE (Kanton) ^ 
ZIEKENFONDS 

Sluit aan bij het Vlaams Zie
kenfonds. Priester Daens. Alle 
inlichtingen bij de bode mevr. 
Georgette Martens-De Kegel, 
Leopoldlaan 86, tel. 054/34.349. 

NUKERKE 
AFDELINGSBESTUUR 

Tijdens de jongste vergade
ring besloot het bestuur tot de 
uitgave van een eigen informa
tieblad in de 4 gemeenten, die 
de afdeling omvat. \ 

OOSTERZELE (Kanton) 
MARS NAAR D'HOPPE ' 

Om de voettocht van 26 maar t 
degelijk voor te bereiden : 
iedere zaterdag vanaf 4 maar t 
oefen- en trainingstocht. Verza
melen telkens te 13 u. stipt bij 
dr. Meysman, Kasteelstr. 22 te 
Melsen. Wij verwachten alle 
jongeren op post. 

OUDENAARDE-RONSE (Arr.) 
ARR. RAAD 

Vorige week vergaderde het 
ar. bestuur en de afdelingsvoor-
ziters in aanwezigheid van de 
sen. Diependaele en Coppieters, 
provincieraadslid Mark Stals en 
Toon Van Overstraeten, afgev. 
van het Parti jbestuur. Er wer
den konkrete beslissingen geno
men i.v.m. de regionale pers, 
studiedagen, openbare vergade
ringen en dienstbetoon. Hier
over meer uitvoerig in onze vol
gende nummers. 

bouwde zwemkom te Dender-
monde waar door het niet-aan-
gesloten zijn van onze gemeen
te bij de intercommunale die 
het beheer voert, onze inwoners 
5 fr. per zwembeurt meer moe
ten betalen dan de wel aange
slotenen. Hetzelfde raadslid on
dervroeg het schepencollege 
over de toestand bij UCB, die 
voortdurend verlechtert en 
waar sterke geruchten lopen 
over de overbrenging van het 
bedrijf. Vragen werden gesteld 
en voorstellen gedaan aangaan
de verharding Fatimaweg, rio
lering Molenkouterstr. en Los-
weg. Van Den Abbeele kloeg 
het totaal gebrek aan planning 
in de openbare werken aan die 
maar niet op gang geraken. Om 
over de sociale woningbouw te 
zwijgen. 

SINAAI-WAAS 
SOC. DIENSTBETOON 

Ook voor soc. diensbetoon 
kunt u terecht via tovenver-
noemden terecht bij volksvert. 
Nelly Maes, die u persoonlijk 
kan bereiken, elke dag na tele
fonische afsprak op nr 76.49.74 
(adres : Pr. Jos. Charlottelaan 
115, St. Niklaas). 

Naast de maandelijkse zitdag 
te Sinaai zelf, waarover u eer
lang bericht krijgt, kunt u ook 
terecht op de wekelijkse Volks-
uniezitdag op donderdagvoor
middag tussen 9 et 11 u. 30, Ver-
durmestr. 6, St. Niklaas. 

ST. NIKLAAS (Arr.) -
ARR. KADERDAG 

Wat leerden ons de verkie
zingen ? 1. De verkiezingen van 
7 november 1971, referaat door 
Walter Luyten ; 2. Konklusies 
en opdrachten voor het arron
dissement, voorbereid door ge
spreksgroepen ; 3. Taak en op
drachten nu, referaat door se
nator dr. Maurits Van Haegen-
doren : 4. Samenvatt ing en slot
toespraak, door volksvert. Nel
ly Maes. 

Zaterdag 18 maar t te St. Ni
klaas, Mercator, Stationsstr. 35 
(tel. 76.52.19). Verwelkoming te 
14 u. 15. Aanvang te 14 u. 30. 

WAARCHOOT-SLEIDINGE 
BETOGING D'HOPPE 

Zondag 26 maart. Vertrek te 
13 u. op het Dorp. Autobus 50 
fr. Inschrijven bij de bestuurs
leden. 
BOOMPLANTINGSDAG 

Zaterdag 18 maart . Houd de
ze namiddag vrij en uw spade 
klaar. Zie de affiches. 

WORTEGEM-PETEGEM ^ 
D'HOPPE 
GROEN EN VLAAMS 
Onze afdeling neemt deel aan 
deze manifestatie. Voettocht 
Gent-D'Hoppe voor de mars-
jeerders, optocht ter plaatse 
voor de minder sterke wande
laars (verzameling te 15 u. 30 
aan de kerk, D'Hoppe). Spreek
beurt rond 16 u. 30 door Flor 
Grammens in Roman-House, 
Vloesberg. (Zie elders in dit 
blad en andere bladen meer 
gegevens die verstrekt worden 
door de inrichtende verenigin
gen). 
AFGELINDSFEEST 

Op zaterdag 25 maar t te 20 u. 
te Petegem a/d Schelde, zaal 
Krauwelstr . Gastspreker is on
ze algemene voorzitter Van der 
Eist. Voor het avondmaal moet 
nu onverwijld worden inge
schreven bij Annemie Eechoudt 
te Moregem, Fons De Sterke te 
Petegem of Jan Van Cauwen-
berghe te Wortegem. 

west-vlaanderen 

BRUGGE (Arr.) • 

GAVERE /' 
WEERGALMBAL 

Zaterdag 14 april in zaal Va
lentino met de grote formatie 
van Stan Philips. Kaarten aan 
50 fr. van nu af aan bij alle be-
stuurs 'eden. 
DHOPPE 
26 maart beslist vrij houden 
voor de eerste offensieve beto
ging ! Wij eisen terug hetgeen 
ons werd ontstolen ! Inlichtin
gen ove- mars en betoging bij 
Piet De Pauw (tel. 21.32.06) 

GENT-EEKLO l 
VOETMARS D'HOPPE 

We roepen alle jongeren op 
om deel te nemen aan de voet-
marsj naar D'Hoppe ! We ver
t rekken op zondagmorgen 26 
maar t e.k. om 7 u. 's morgens 
aan St.Pietersstation. Werner 
zal er zijn ' m e t bezemwagen 
« Bertha » om de zere voeten 
te verzorgen en koffie en bo
terhammen uit te delen. We 
deelden aan het inrichtend ko-
mitee onze medewerking mee 
en spraken ook af met andere 
jeugdbewegingen. 

GENT 
LENTEBAL VNJ 

Op 18 maart e.k. nodigt het 
VNJ-Gent u allen uit op zijn 
3de lentebal in de zaal « Kwali-
dra », Mimosastr., Gent. Orkest 
«Lucky Lot and his magic life», 
deuren open om 20 u. Eerste 
dans om 20 u. 30. Inkom : 40 fr. 
Wie ons aan een gratis prijs 
voor de tombola wil helpen 
wende zich tot dhr. A. Schiette-
patte. Buitenhof 25, Gent of bij 
L. Tassche, tel. 22.05.27, en uw 
geschenk wordt dan ten huize 
afgehaald. 
SOC. DIENSTBETOON 
De verantwoordelijke voor het 
soc. hulpbetoon, mej. D. Goet-
hyn — verpleegster. Gr. Brit-
tanniëlaan 76 Gent, tel. 09/ 
25.38.54, zal iedere 2de en 4de 
donderdag van de maand ter 
uwer beschikking zijn in het 
Vlaams Huis « Roeland » Kor
te Kruisstraat 3 en dit van 19u 
tot 20u, of na telefonische af
spraak bij haar thuis. 
SOC. DIENSTBETOON 
Wegens sluiting v.h. lokaal 
« De Nieuwe Sapeur » houdt 
mr. E. Vandaele - gemeente
raadslid, alle dagen soc. dienst
betoon bij hem aan huis, na te
lefonische afspraak. Mr. E. 
Vandaele, Rijke Klarenstraat 5 
Gent, tel : 09/23.92.55 

GERAARDSBERGEN — 
D H O P P E 

Een sterke delegatie uit de 
Vlaamsgezinde kringen uit Ge-
raardsbergen en omliggende zal 
op 26 maart a.s. de grote marsch 
naar d'Hoppe van uit Gent mee
doen. Ook enkele vrouwen ga
ven reeds hun inzicht tot deel
name te kennen. Inschrijvingen 
voor gezamenlijke afreis op 26 
maar t kunnen gebeuren in de 
Postkoets op de Markt. Ver
trek om 6 u. met wagens, die 
de deelnemers vanuit Vloes
berg ook naar huis terugbren
gen. 
MAANDBLAD 

Het eerste nummer van ons 
maandelijks blad «De Dierkost» 
was een sukses, qua inhoud en 
vorm. Half maart verschijnt 
ons 2e nummer op 7000 exem
plaren. 

HAALTERT 
VLAAMS BAL -" 

Zaterdag 18 maart. Tweede 
groot Vlaams bal van Haaltert. 
Orkest « Second Act ». Begin : 
21 u. 

HEUSDEN 
BETOGING D'HOPPE 

Wie met ons wenst mee te 
rijden, kan zich laten inschrij
ven op ons sekretariaat, Hooi-
str. 1 te Heusden. 
ABONNEMENTENSLAG 
EEN SUKSES 

Niet alleen hebben we tot nu 
toe 20 nieuwe leden, maar ook 
meer dan 25 nieuwe abonne
menten op het weekblad «Wij». 
BAL 

Het 3de dansfeest van Volks
unie Heusden heeft plaats op 
zaterdag 25 maart te 20 u. 30 in 
het Stekkershof (Laarnebaan) 
te Heusden. Kaarten bij alle 
bestuursleden of op het sekre
tariaat, Hooistr. 1, Heusden. 
SOC. DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Oswald 
Van Ooteghem : iedere 2de don
derdag van de maand in de Ne-
derbroekstr. 1, van 20 tot 21 u. 

Gemeenteraadslid Koen Van 
Meenen : iedere maandag van 
19 tot 21 u., Nederbroekstr. 1. 

Mevr. Lataer-Delnoy : iedere 
zaterdag van 11 tot 12 t., Hooi-
straat 1. 

Op afspraak : tel. 52.73.88. 

OUDENAARDE . 
D'HOPPE 

De Vrienden van de Zwalm 
doen een beroep op ons om in 
grote getale op zondag 26 
maart aanwezig te zijn op de 
door hen ingerichte betoging 
voor D'hoppe groen en Vlaams. 
We zullen er zijn en rekenen 
ook op uw aanwezigheid. 

SCHOONAARDE ^ 
GEMEENTERAAD 

Onze groep bezielde weer de 
jongste gemeenteraad. Sterke 
steun en 4 s temmen gingen 
naar een aanvraag tot subside-
ring Davidsfonds (5000 fr.). Van 
Den Abbeele Herman, raadslid, 
interpelleerde over de nieuwge-

START VAN DE VLAAMSE 
SPORTVERENIGING 

De Vlaamse Sportvereniging, 
met zetel in het Breydelhof, J. 
Suvéestr. 2, Brugge, en waarbij 
alle sportieve dames en juffrou
wen welkom zijn heeft na de 
vergadering van 24 januari het 
programma voorlopig als volgt 
samengesteld : 1. Zwemmen . 
iedere donderdagavond van 20 
tot 21 u. in Interbad, Malesteen-
weg, St. Kruis. Ieder kan vrij 
met eigen kaart zwemmen ; 2. 
Volley-Bal : iedere dinsdagna
middag van 14 tot 15 u. in de' 
Koude Keuken, Sporthalle te 
St. Andries. ledere woensdag
avond van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
in de Sporthalle van Mariawen

de, Boogschuterslaan te St. 
Kruis ; 3. Turnen : ledere maan
dagavond van 20 u. 30 tot 21 u. 
30 in de turnzaal van Maria
wende, Pastoriestr., St. Kruis. 

Nieuwe leden kunnen zich 
voor inschrijving wenden tot 
het Breydelhof of tot mevr. M. 
Th. Leys-Van Hoorickx, Mani-
tobalaan 5 te St. Andries. 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON ^ 
P. LEYS en G. VAN IN 

Zedelgem : zaterdag 11 maar t 
van 10 tot 11 u., bij Val. Vier-
straete, Kuilputstr. 83. 

Ruddervoorde : dinsdag 14 
maart, van 19 tot 20 u., bij Van 
Daele, café De Sportman. 

Brugge : iedere zaterdag van 
11 tot 12 u., in café Breydelhof, 
Suvéestr. 2. 

Zeebrugge : zondag 5 maart , 
van 10 tot 11 u., bij A. Van Hou-
teghem, Roeaanstr. 46. 

St. Kruis : maandag 13 maart , 
van 19 tot 20 u., bij O. Dom-
brecht, Engelendalelaan 89. 

BREDENE " 
JAARLIJKS BAL 

Ook dit jaar nodigen wij le
den en vrienden uit tot ons 
jaarij lks bal, dat plaats heeft 
in zaal « Tijl » op zaterdag 18 
maart. 

^ 

DIKSMUIDE 
D'HOPPE 

Kentekens en raamaffiches 
« D'hoppe groen en Vlaams » 
te verkrijgen in het Vlaams 
Huis alhier. Ook wij doen mee. 

HOUTHULST ~ 
BAL TE KLERKEN 

Zoals verleden jaar organise
ren wij weer ons eigen bal. Het 
gaat door in het Rozenhof te 
Klerken op zaterdag 18 maart . 

KUURNE 
SOC. DIENSTBETOON 
SEN. F. BLANCQUAERT 

Iedere maandag van 20 tot 22 
u. in « De Cirkel », Harelbeek-
sestr. te Kuurne. 
ZITDAGEN 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

ledere 2e en 4e dinsdag van 
18 tot 19 u., Kattestr . 91 en van 
19 tot 20 u. in « De Cirkel », Ha-
relbeeksestr. 40. 

KORTRIJK (Arr.) « 
KADERDAG 

Zaterdag 25 maar t om 14 u. 
30 gaat in « 1302 » de kaderdag 
door. Sprekers : nationale voor
zitter Fr. Van der Eist, senator 
W. Jorissen en F. Van Steen-
kiste, schepen te Heule. 

KORTRIJK (Stad) 
LEDENVERGADERING 

Met etentje op 24 maar t om 
20 u. in « 1302 ». 

MENEN 
SOC. DIENSTBETOON 

W. Vande Vijvere, fiskaal 
raadgever, staat ter uwer be
schikking voor het invullen van 
uw belastingsbrief. 

Heden zaterdag 11 maar t in 
de Wahisstr. 59 vanaf 10 u. tot 
12 u. 30. 

MEULEBEKE 4 
GRAMMENS 

Vrijdag 24 maar t om 20 u., in 
de zaal « De Nieuwe Kring » : 
Flor Grammens met zijn grote 
suksesrede « 50 jaar harde 
Vlaamse Uileinspiegelkamp ». 
LENTEBAL 

Zaterdag 8 april viert de 
Vlaamse Vriendenkring haar 
10-jarig bestaan met een prach
tig lentebal opgeluisters door 
het studio-dansorkest (BR'T) 
Paul Rutger. Zaal Het Park. 
Eerste dans om 21 u. Lidkaart 
1972 (60 fr.) geeft toegang. 

NIEUWPOORT- *-
OOSTDUINKERKE 
AFDELINGSBAL 

Gaat door in « De Beiaard » 
op zaterdag 18 maart . 

OOSTKAMP • 
DIFJSrSTBETOON 

Vergeet niet : elke 4e zater
dag van 10 tot 11 u., zitdag van 
G. Van In of P. Leys, ten huize 
van Mollet, Lege Weg 16fl. 

ZONNEBEKE ' 
VU-BAL 

Op 22 april e.k. in de zaal 
« Breugel » te Zonnebeke. 

medegedeeld 
VLAAMS VERBOND VOOR 

GEPENSIONEERDEN 
In januari ging de nationale 

vergadering door van het ver
bond. De definitieve statuten, 
in éénstemmigheid met de sta
tuten van de VZW van het 
« Centrum voor Ouderenzorg » 
en het « Reglement van ' inwen
dige orde » werden besproken 
en goedgekeurd. Het startsein 
is gegeven voor een verdere uit
breiding over het ganse Vlaam
se land. Ieder bewust Vlaams 
gepensioneerde kan nu recht
streeks aansluiten bij het lan
delijk secretariaat, Kipdorp 9 
te Antwerpen (2000) of bij een 
van de reeds aktief werkende 
federaties Brussel (1020), Schel-
destraat 105 en Gent ,Kerkplein 
31a te Ledeberg (9002). Daar 
zijn alle inlichtingen te beko
men. Wij doen een dringend be
roep, nu in tal van gemeenten 
«Bejaardenraden» worden op
gericht, op alle Vlaamse gepen
sioneerden om het « Vlaams 
Verbond voor Gepensioneer
den» te helpen in deze raden 
een rechtmatige plaats te doen 
bekomen. Waar kleine afzon
derlijke kernen van gepen
sioneerden bestaan vragen wij 
hen uitdrukkelijk, onmiddel
lijk aan te sluiten bij ons na
tionaal verbond, mede in hun 
eigen belang want het is de 
eerste vereiste voor het beko
men van subsidies, maar vóór 
alles om alzo te komen tot een 
krachtig verbond voor gans he t 
Vlaamse land. De Vlaamse ge
pensioneerden hebben immers 
eigen specifieke noden te ver
werken. Denken we maar even 
voor zovelen onder hen aan de 
nefaste gevolgen van de repres
sie. 

FOTOWEDSTRIJD 

De « Amedee Verbtuggen-
kring - Rupelmonde » richt een 
fotowedstrijd in voor alle Bel
gische fotoamateurs. Verplich
tend onderwerp voor deze wed
strijd is landschaps- of archi
tecturale fotografie over he t 
Waasland. 

Deelneming : 30 fr. per in
zender voor maximum 4 zwart
wit proeven aan een min imum 
formaat 30 x 40 cm., vrij van 
boord en geplakt op dun kar
ton. Benevens naam en adres 
plus eventuele foto-of kul ture-
le kring moet de proef even
eens de juist plaats vermelden 
waar de opname werd ge
maakt . 

Ju ry : wordt gekozen u i t 
vooraanstaande vertegenwoor
digers uit de Amateurfotogra
fie. Tegen de beslissing van de 
jury bestaat geen verhaal . 

Prijzen : voor 10.000 fr. in 
natura . Een wisselschaal : voor 
de kring met het grootste aan
tal aangenomen zendingen. 

Sekretar iaat van fotowedr-
strijd : gevestigd bij de heer 
Jul ien Rombaut, Kloosterstraat 
88, 2628 Rupelmonde. 

Inschrijvingsformulieren en 
reglement te verkrijgen op he t 
sekretariaat. Inschrijvingsgeld 
te storten op prk nr. 6940.61 
van dhr. Alfons Claes, 2628 Ru
pelmonde. 

INTERMEDIUM HELPT MEN-

SEN VLOT WORDEN 

Op grote schaal is men gaan 
ontdekken dat communicatie 
en ontmoeting van mensen be
palend zijn voor de wijze van 
aanpassing in leven en werk. 
Tegelijkertijd constateert men 
hoe moeilijkheden een zinvol 
kontakt in de weg staan. Men 
is geremd is zijn ui tdrukkings
mogelijkheden, men kan vaak 
de juiste houding niet vinden. 
Men durf zichzelf niet te zijn. 

In termedium heeft zichzelf 
tot taak gesteld hier hulp te 
bieden en organiseert geregeld 
bijeenkomsten om de mensen 
te helpen vlot worden. 

Eerstvolgende kursus tijdens 
de Paasvakantie van 4 tot 8 
april e.k. te Diegem rond he t 
thema : « J e ben vogelvrij ? », 

Inlichtingen : zich vrijbli j
vend opgeven bij Intermedium, 
Guido Gezellelaan, 63 - 3030 
Heverlee. Tel. : 016/245.45. 

VERBONDSDANSFEEST 

Heden zaterdag 11 maar t 
1972 om 20.30 u. in de zaal Reu-
zenpoort, Turnhoutse baan te 
Borgerhout: Verbondsdansfeest 
van het Verbond van Blauw-
voetvendels en Verbond van 
Vlaamse meisjesscharen. Toe
gangsprijs 50 fr. Vanaf 11 a. t 
Wijnhuis 
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600 ARBEIDERS 
en n • It steeds 
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Sinds 25 jaar bieden w i j een korrekte voorlichting, een ongeëvenaarde grondenkeuze, ernst i

ge hu lp b i j financiering, onweerstaanbare projekten, een vlotte service, een superlatief-
degelijke uitvoering en vooral scherp konkurrerende prijzen 

Méér dan 10 000 tevreden k l i en ten . . . dat is i n de wereld van het bouwbedr i j f een zeldzame 

referent ie ! ! 

Inzake eer l i j khe id , degel i jkheid en vakmanschap z i jn w i j oer-konservatief .. Inzake tech

niek uiterst progressief. 

W i j bieden U niet alleen de we t te l i j ke waarb orgen, maar ook de mensel i jke ! 

Z o werd ' t t rouwens voor niemand een avon tuur en voor al onze kinderen een goede zaak ' 

W i j bouwden grote bui ld ings, st i j lvo l le meesterwoningen, k l in ieken, fab r ieken-en droom-

schone landhuizen. 

Kom eens kijken... 
U vindt 

ANTWERPEN 

Meir 18 

Tel. 03/31.78.20 (5 lijnen) 

GENK 

Winterslagstraat 22 

o n / 5 4 4 . 4 2 

kom eens praten, 
ons te 

CENT 

Onderberaen 43 

09/25.19.23 - 25.94.69 

LEUVEN 

Brusselsesfraat 33 

016/337.35 

en... U kan ook op ZATERDAG bij ons f-erechf... 
maar dan enkel tot 16 uur... in de week tot 18 uur. 
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SIX Ho<;.eee. 'i>s7r^jzje/e/i. 

Gisteren zag ik Jacky, Niet Jacky van de kaas en Yoghourt-
•fabrieken in Groot-Bijgaarden, maar prins Jacky. 

Jacky is de enige prins die een klein beetje democratisch be
noemd werd en z'n hofhouding, z'n staatsiebezoeken en z'n ver
tier zelf moet betalen. Hij is ook de enige prins die opstapt in 
karnavalstoeten, hoewel in ons land meer dan één « geboren » 
prins uitstekend geschikt is voor die rol. 

Het was kaniavalzondag en net even vóór ik Prins Jacky zou 
ontmoeten wou ik met mijn zoontjes door de mensenhaag krui
pen die op de smalle stoep van de Dirk Martensstraat naar de 
optocht stond te kijken. Mijn jongste had al dadelijk begrepen 
dat in dergelijke omstandigheden met de belachelijk kleine ge
stalte van zijn vader niets te versieren viel en nam dan maar het 
zekere voor het onzekere : hij wou dadelijk op mijn schouders 
gaan zitten. Terwijl ik middenin al dat gedrum de moeilijke ope
ratie liefdevol trachtte uit te voeren, sleurde mijn oudste mij 
steeds verder. Omdat mensen van kinderen nogal veel kunnen 
verdragen, vorderde hij snel doorheen het gewriemel van onge
duldige mensen. Spoedig stonden wij met z'n drieën in de eerste 
rij op de stoep. 

« De stoet komt aan ! » schelde mijn jongste vanop zijn uit-
kijkpost. 

En inderdaad, daar had je meteen de stoet. Op kop kwamen 
twee blauwe volkswagencammionnettes aanrollen met flikke
rend alarmlicht. Het was de rijkswacht op z'n vreedzaamst. De 
tijden zijn erg veranderd, dacht ik, toen ikzelf kind was en stond 
te trappelen van ongeduld omdat de stoet onmogelijk lang weg
bleef, toen verschenen norskijkende rijkswachters op paarden 
die brutaal vooruitstormden en zich lieten meeslepen door de 
opwinding van het plechtige ogenblik. 

pr ins 
j acky 

V^M^^SJ^ 

Achter de blauwe voertuigen kwamen de stadreuzen aandren-
telen, ineneer en madam en de kleine grote snotneus van een 
zoon op één rijtje, gevolgd door hun reuzekat die zwartgeschit-
derd was en gevoerd werd op een groene tractor zonder opniaak. 
Een jong meisje stuurde de tractor, ik vond dat zo ongewoon 
dat ik haar nog even nakeek. Intussen begon mijn jongste zoon 
zich weer te roeren, vanuit zijn hautaine positie trapte hij onge
duldig tegen mijn ribben. «Prins Karnaval is daar!» riep hij luid. 
En ja, de prins was er, hij gooide karamels, één-twee-drie kara
mels, heel mooi bedoeld vanwege de prins, maar nogal ontgoo
chelend weinig als je Rosemontag in Keulen al eens meegemaakt 
hebt. 

Ik greep naar één van die drie karamels, ik verloor er mijn 
evenwicht bij en meteen ook mijn beetje sympathie bij de om-
staanders die zichtbaar spijt voelden om de faciliteiten die ze 
mij hadden toegestaan. « Assen zène mont ni toe en aat, stamp 
ek em van dem boagank ! » hoorde ik iemand achter mij vloe
ken. Wij moeten stil zijn of wij worden hier van de stoep wegge
duwd, vertaalde ik voor mijn zoontjes. Ik liet het voldoende luid 
doorklinken, het moest als het bewijs van mijn goede trouw 
gelden. 

En dan stond ik plots omzeggens oog in oog met Prins Jacky, 
kalm en waardig in een zwarte Amerikaanse slee met neerge
klapt dak en knalrode similederen zetels. Net wou de Prins weer 
één-twee-drie karamellen rondstrooien, toen hij mij opmerkte. 
Zijn arm bleef bewegingsloos en tijdeloos in de lucht hangen, 
net als die van een pop. Hij knikte zachtjes en protocolair, ik 
zag zijn innerlijke strijd om het bewaren van zijn prinselijke 
waardigheid, terwijl ik niet zonder moeite zijn verrassing in
slikte omdat uitgerekend hij als Prins Karnaval het middelpunt 
van deze optocht was. 

Ineens werd me heel veel duidelijk : dagenlang had Jacky in 
mijn huis gewerkt aan de plaatsing van een elektrische installa
tie en twee weken vóór de optocht was hij plots niet meer ver
schenen bij dat werk dat hij in ijltempo had willen afmaken. 
Hij was toen immers nog niet tot Prins Karnaval verkozen. 

Nu kwam de arm van Prins Jacky weer in beweging. Hij wenk
te mijn oudste zoon naar de zwarte Amerikaanse slee te komen 
om er de één-twee-drie karamels te ontvangen. Ik had het voor
recht der prinselijke belangstelling genoten. Het hoeven niet al
leen meisjes-in-sprookjes te zijn die voor zoiets gevoelig zijn. 

frans-jos verdoodt. 


