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perin 
Op het congres van het « Ras^emblement Wallon » vo

rige zondag te Namen heeft Fi'ancois Perin verklaard 
dat er met de Volksunie niet te praten valt omdat deze 
partij niet bereid blijkt toe te geven inzake de Voerstreek, 
de begrenzing van Brussel en inzake de verdeling der 
njkskredieten voor de Streekeconomie. 

Hoeft het nog gezegd dat wij echt niet wakker liggen 
van deze verklaruig van de grillige heer Perin ? Hij 
praat zich wel eens meer in het nieuws en zal nog wel 
andere verklarmgen afleggen. Wij stellen enkel vast dat 
hij met zijn oprispingen en voorbarige uitspraken de dia
loog onder federalisten niet bijster bevordert, tot groot 
jolijt van de unitaiisten. Men kan zich trouwens afvragen 
of zijn rivaliteit met de h. Outers hem geen parten speelt 
Zo dit niet het geval is, welke illusies heeft de h Perin 
dan wel gekoesterd ? 

Hij schijnt er zich over te verwonderen dat de Volks
unie vastberaden vasthoudt aan de standpunten die zij 
altijd heeft ingenomen : dat de Voerstreek Vlaams is 
en Vlaams moet blijven, dat Brussel hoe dan ook beperkt 
moet blijven tot de huidige 19 gemeenten en dat de ver
deling van de regionale kredieten rechtvaardig dient te 
gebeuren. Meende hij werkelijk dat het volstond even 
allusie te maken op het (onvermijdelijke)gesprek dat 
er moet komen tussen Waalse en Vlaamse federalisten, 
opdat de Volksunie dadelijk haar eisen op zak zou steken' 
Hebben de vrienden van de h. Perin zich ooit afgevraagd 
of hun agitatie in de Voer en in het Brusselse randge
bied ons met ergert ' Ons verv\ondert het eerder dat 
de h. Perin de aandacht wenst toe te spitsen op wat 
Waalse en Vlaamse federalisten nu eenmaal verdeelt, 
m plaats van samen de terreinen te verkennen waarop 
wij rustig een heel eind weegs samen kunnen afleggen. 
En die zijn er onbetwistbaar. De Volksunie zal elk initia
tief steunen dat er loyaal op gericht is de werkelijke 
autonomie van Vlaanderen en Wallonië te versterken. 
Zoals zij zal blijven kampen tegen schijnoplossingen 
die ons in feite verder van het federalistische doel weg
brengen. Als de Walen als voorwaarde voor een gesprek 
met hen over de herstrukturering van het land blijven 
eisen dat de Vlamingen vooraf toegeven op al hun wen
sen, dan zijn zij bij ons inderdaad aan het verkeerde 
adres. De Vlaamse BSP-ers slikken dat misschien, maar 
ook de CVP-ers zullen wel tweemaal nadenken alvorens 
in die val te trappen. 

Paul Martens. 

Het verbod van de burgemeester en de machtsontp loo i ïng van de r i jkswacht kon
den niet verhinderen dat vorige zondag ru im duizend Vlamingen te D'Hoppe 
(Vloesberg) betoogden voor de eis «D'Hoppe groen en Vlaams» (zie ook p. 8 en 9) 

di bsp 
saboteert de cultuuroutonomle 

De vermaarde Franse auteur 
G. Bernanos schreef in de der
tiger-jaren : « Europa, Europa, 
ik zou \ lor u willen getuigen 
daar waar de anderen opgehou
den hebben in u te geloven ». 

regionalisering ? 

Bij de Belgische politieke 
evolutie der laatste maanden 
dient aangestipt dat helaas ook 
ons land en deze regering — 
zoals tenandere de voorgaande 
regeringen — zich tegen een 
gezonde Europese inschakeling 
keren. 

Wat ik steeds heb voorgehou
den, te weten dat de Belgische 
regeringen na het tot standko
men van de EEG hardnekkig 
de regionalisering van België 
(twee regio's : Vlaanderen en 

Wallonië) hebben verhinderd 
en vertraagd, blijkt nu zonne
klaar uit een pas verschenen 
studie « Belgisch en Europees 
Federalisme » door Ludo Van 
Wauwe (1). 

Ondanks de studies en aan
bevelingen van de Europese fe
deralisten mocht Belgiè niet in
gedeeld worden in twee ekono-
mische regio's, omdat deze, 
nochtans volgens objectieve 
economische gegevens, samen
vielen met de twee volksge
meenschappen : Vlaanderen en 
Wallonië. Deze indeling mocht 
niet op kaart gebracht, op ver
zoek der Êelgische CVP-BSP 
en PVV-regeringen. 

Nu mag het wel... maar met 
drie gewesten. Ingevolge de 
grondwetsherziening en de voor 
Vlaanderen rampzalige Eys-
kens-politiek is het waterhoofd 

Brussel als economisch gewest 
erkend op gelijke voet met 
Vlaanderen en Wallonië. En 
daarenboven zonder grenzen. 
Het economisch gewest Brus
sel is niet beperkt tot de 19 ge
meenten. Het kanaal van Wil-
lebroek brengt het gewest ook 
tot aan onze poorten ! 

Dit « gewest Brussel » is een 
grove aanfluiting van de Euro
pese regionalisering, een ver
raad aan de « ^ederatio Eüro-
peana ». En een zware hinder
paal voor een normale federali
sering. 

(1) Dosfel-dokumenten nr 9, 
uitgegeven door het Dosfel
instituut, Tribunestraat 14̂  
Brussel. 91 blz., 50 fr. 

(lees door blz 3). 

de eindstand 
Wij zijn fier, vrienden, op de 

mooie prestatie welke in deze 
abonnementenslag 1972 op
nieuw geleverd werd door onze 
kaderleden en simpatisanten in 
heel Vlaanderen. Dank zij hun 
inzet is de abonnementenstand 
van « Wij » momenteel hoger 
dan ooit te voren, en dit on
danks de noodzakelijke verho
ging van het leesgeld en de 
vermoeiende verkiezingskam
panjes die we nog maar net 
achter de rug hebben. Wij we
ten het nu : wij kunnen in alle 
omstandigheden op onze men
sen rekenen. Zij hebben het 
eens te meer bewezen. 

Onze oprechte dank en waar
dering gaat vandaag uit naar 
allen die hun bijdrage hebben 
geleverd in deze werfkampan-
je, maar in de eerste plaats toch 
naar de schare van topwervers 
waarvan de namen hiernaast 
in het erelijstje prijken. Niet 
minder dan acht onder hen 
troffen wij ook aan in het ere
lijstje van vorig jaar. Het zijn: 
Joris Depré, Jef Vinex, Mieke 
Op de Beeck, Piet De Pauw, 
Jan Caudron, Albert Aende-
boom, Koen Van Meenen en 
Joos Somers. Zij verdienen ten 
volle de palm van de volhar
ding, van de trouwe en blijven
de inzet. Twee onder hen wil
len wij heel speciaal vermei* 

den : de onovertroffen crack uit 
Tervuren Joris Depré die vorig 
jaar en dit jaar samen niet min
der dan 305 nieuwe abonnees 
op zijn aktief schreef. Een on
gelooflijke prestatie ! En dan 
Jef Vinex uit Erps-Kwerps die 
er tijdens de twee voorbije 
werfkampanjes toch ook weer 
132 op zijn rekening schreef. 
En Jef doet dit reeds vele jaren 
lang, hij is de meest regelmati
ge abonnementenwerver van 
heel het Vlaamse land. Met het 
officiële afsluiten van de werf-
kampanje is het voor hem niet 
afgelopen, hij blijft verder 
abonnementen maken het hele 
jaar door. 

Moeten wij er nog op wijzen 
dat al deze mensen zich volko
men vrijwillig en zonder enige 
vergoeding inspannen voor de 
zaak waarin zij geloven ? Moge 
hun voorbeeld velen tot navol
ging aansporen, op dit terrein 
of op andere gebieden van de 
partij werking. 

De abonnementenslag 1972 
wordt nu afgesloten, maar -de 
wervinj, van abonnees moet 
blijven doorgaan. Onze bewe
ging kan zich geen lange rust
pauzen veroorloven. Het is een 
lange weg naar de bevrijding 
van Vlaanderen, maar wij zul
len hem gaan. 

top - 20 

Joris 'deprS |ef vinex 

1. JORIS DEPRE (Tervuren) 173 

2. MIK BABYLON (Roeselare) 101 

3. JEF VINCX (Erps-Kwerps) 91 

4. MARLEEN SCHOUTEDEN (Leuven) 57 

5. EDWARD DE SCHRIJVER (Gent) 53 
JOZEF LABAERE (Kortr i jk) 53 

7. PIET DE PAUW (Vurste) 50 
8. LAURENT DE BACKER (St. Katharina-Lombeek) 49 

ALBERT AENDENBOOM (St. Niklaas) 45 
MIEKE OP DE BEECK (Koningshooikt) 38 
JAN CAUDRON (Aalst) 36 
LODE VAN PUT (Heverlee) 36 
JACQUELINE DE CASTER (Ledeberg) 33 
JOOS SOMERS (St. Katelijne-Waver) 32 

15. CIS NAUWELAERTS (Duffel) 30 
LEO VAN HOEYLANDT (St. Niklaas) 30 
KOEN VAN MEENEN (Heusden-Vl.) 30 

18. JOS HEYLEN (Herenthout) 29 
19. FERRE DE BEUCKELAER (Kontich) 26 

MARCEL DE BOECK (Vilvoorde) 26 
JAAK GABRIELS (Bree) 26 
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engij 
d 'hoppe 

Voor de vastlegging van de 
taalgrens in 1962 voorzag het 
ontwerp-Gilson oorspronkeliik 
de opname van D'Hoppe in 
Vlaanderen. Naderhand heeft 
men het geweer van schouder 
veranderd ; in duistere omstan
digheden werd de wijk hij Wal
lonië ingelijfd. De zoveelste 
toegeving van de Vlamingen, 
maar de Vlaamse ingezetenen 
van D'Hoppe (80 %) zouden 
faciliteiten krijgen. Over dit 
alles moet Verroken wel meer 
weten, want hij was verslag
gever hij dit regeringsontwerp. 

Toen het ontwerp in Kamer 
en Senaat kwam werd het hef
tig bestreden door de Volks-
uniefrakties. De amendemen
ten die zij indienden om D'Hop
pe definitief hij Vlaanderen in 
te lijven werden met klank ge
kelderd, ook door de parlemen
tariërs van ons gewest. Zo was 
de koop gesloten en ging 
D'Hoppe naar Wallonië. 

Van het doekje voor het bloe
den (de faciliteiten voor de 
Vlamingen) kwam ook niets 
in huis. 

Het is dan ook maar normaal 
dat daartegen uiteindelijk met 
klem geprotesteerd wordt door 
Vlamingen van alle slag. Als 
de Walen geen faciliteiten 
willen verlenen dat dan D'Hop
pe aan Vlaanderen wordt ge
hecht, zo redeneren zij. Is dat 
zo onlogisch of ekstreem ? 

G.E., Wortegem-Petegem. 

aktie ! 

Eindelijk nog eens een aktie 
die het publiek aanspreekt. Al 
dat werk in het parlement is 
prima, maar de gewone man 
merkt daar geen harst van. 

Nog van die akties en ver
geet daarbij de humor niet als 
supersterk wapen. 

V.N., St. Pieters-Leeuw. 

Vlaggen - Wimpels 
Kentekens 

P. SUYS 
Molenvest 50 
2410 Herentals 

Tel. (014)21207 

Lintjes voor Feesten - Koorden 10 m 
met wimpeltjes - vraagt Prijslijst 

vo lksbedrog 

Het gewone tarief op de 
spaarboekjes is dus terugge
bracht op 3,25 ten honderd. Van 
volksbedrog gesproken. Inder
daad als men bedenkt dat de 
rijksbegroting zelf rekening 
houdt met een muntontwaar-
ding in 1971 van ongeveer 4,4 
t.h. dan komt men tot de slot
som dat iemand die in het be
gin van het jaar een zeker be
drag op zijn spaarboekje zet op 
het einde van het jaar met 
ditzelfde bedrag, verhoogd met 
de intrest, minder kan kopen 
dan in het begin van het jaar ! 
Wat een officiële diefstal die 
niet kan gestraft worden en 
dit gebeurt nu al meer dan 50 
jaar zonder dat daar iemand 
of wat ook tegen protesteert, 
en de gewone man zijn ogen 
open doet. 

Een kleine persoonlijke on
dervinding die boekdelen 
spreekt. Vóór 1914 als ik 12 jaar 
werd stortte men op mijn 
spaarboekje het bedrag van 30 
fr. om een appeltje voor de 
dorst te hebben als ik 65 jaar 
zou worden. Dit bedrag schijnt 

nu klein, maar men moet be
denken dat deze 30 fr. meer 
dan een weekloon betekende 
van een eersteklas stielman. 
Welnu als ik 65 jaar werd trok 
ik ongeveer 650 fr. Was de 
koopkracht van de frank niet 
verminderd dan zou die een 
mooi spaarpotteke geweest zijn. 
Maar nu ? Ziehier enkele vast
stellingen. Met 30 fr. kon mëH 
vóór 1914 kopen : 2 paar beste 
schoenen of 150 liter melk, of 
125 broden van 1 kg of 250 pin
ten hier enz. en lü'at kan ik 
nu met mijn 650 fr kopen ? 
Reken maar uit. nog niet de 
helft. Is het aanmoedigen tot 
sparen dan niet het puurste 
volksbedrog ? En geen enkele 
politieke partij en geen enkel 
dagblad heeft de moed onze 
bewindvoerder op dit punt in 
hun hemd te zetten. En noch
tans kan men dank zij de tech
nische vooruitgang meer en bij
gevolg goedkoper produceren 
maar het wordt altijd maar 
duurder en duurder. Begrijpe 
wie het kan. 

C.K., Turnhout 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.V.BA. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt.) - Tel. 02/79.2000. 

na de abn-
veert iendaagse 

De ABN-veertiendaagdse te 
Diest-Herentals is voorbij. Wij 
zijn er met een fris gemoed 
heen gegaan en met een be
zorgd gemoed van terugge
keerd. Heeft de ABN-heweging 
nog vaste grond onder te voe
ten ? De geestdrift is geluwd, 
de pers zwijgt, de massa wordt-
onverschillig en uit de mond 
van de voorzitter der afdeling 
Leuven hoorden wij sombere 
woorden vallen. Het waren 
persoonlijke indrukken, maar 
anderen dachten al lang als 
hij : met de ABN-zorg gaat het 
goed, met de daadwerkelijke 
ABN-praktijk, het eerste en 
voornaamste programmapunt 
van de beweging, loopt het niet 
gesmeerd. 

In een interview zei prof. 
Paardekooper o.m. : v....iemand, 
die op school aan zijn kinderen 
geen goed ABN ziet onderwij
zen zou uit reactie bijna frans
kiljon mogen worden faKnacTc» 
26-1-72, nr. A, p. 37). Deze kras
se uitdruking wijst eveneens 
op de noodzaak voor een mens 
van stand een beschaafde taal 
te spreken. Die taal mag even
tueel minder zuiver zijn, maar 
zij moet « beschaafd » klinken. 
En vooral te Brussel maakt 
ons vulgair spraakgebruik te
genover de geraffineerde fran
cofone achtergrond, een zielig 
en negatief effect. 

Daaruit mag besloten wor
den dat de meeste aandacht 
moet geschonken worden aan 
de « beoefening van een orden
telijke spreektaal », meer dan 
aan « taalzorg ». Daarenboven 
« ABN-zorg » en « ABN-prdk-
tijk » liggen niet aan dezelfde 
kant, het zijn twee onderschei
den doelwitten die op een di
verse wijze dienen aangepakt 
te worden. Een geneesmiddel 
kan specifiek zijn voor een be
paalde ziekte, maar nefast voor 
een andere kwaal ; daarom 
vergt elk geval een geëigende 
behandeling. Overigens, een 
perfekte « taalbeheersing » na
streven die per slot van reke
ning niet « besch.aa/d » gespro
ken wordt, brengt geen aarde 
aan de ABN-dijk. In het om
gekeerd geval kan de onvol
maakte taalkennis van liever
lede met veel succes bijge
schaafd worden. 

De lezer heeft wellicht be
grepen dat dit « opzet » de rol 
is van de school, via de mi
nister van Nationale Opvoe
ding. Hij alleen beschikt ouer 
de bevoegdheid deze taak glo

baal op te leggen aan ale scho
len van het Vlaamse land. Zo
lang het zover niet komt mag 
men geen mens vernederen om 
zijn minderwaardige spraak : 
de oorzaak zit in het onverant
woord taalgebruik van ons op
voedingsstelsel der school. 

Om aan dit euvel te verhel
pen moet het dialekt onherroe
pelijk verbannen worden uit 
de schooolsfeer om ze te ver
vangen door de algemene kul-
tuurtaal, de enige die burger
recht verdient in dit milieu. 
Van dat ogenblik zal in Vlaan
deren de taalmentaliteit zich 
wijzigen en zal er stilaan een 
beschaafdsprekende elite zich 
vormen, wier voorbeeld stimu
lerend zal inwerken. 

Mattray, Aalst. 

ku i tuurautonomie 

fa i re Ie point ( r tb ) 

En daar zaten zij dan l'élite 
de la Nation et la Frankofonie, 
met als trouwe vedette Ed-
mond l'Ineffable die op barsten 
stond van koleire, er waren er 
die hem tegenspraken 1 Een 
rode satraap tegenspreken, 
waar gaan wij naar toe ? Een 
samenkomst van de zorgenkin
deren van Geel is een waardig 
en hoogstaand geval, vergele
ken met wat de Kefferkens ten 
beste gaven op hun « Faire Ie 
point ». « Brukselle » 2eme vil-
le franqaise de l'Europe et 3eme 
du Monde, en met die dood
doener waren de verlichte 
geesten het eens. Outers, een 
der tenoren van het FDF heeft 
eens gezegd dat er 200.000 Wa
len in la 2eme ville franqaise 
wonen. Het overschot, 800.000 
moeten dan wel Vlamingen 
zijn, waarvan velen een taaltje 
broebelen dat niet voorzien was 
hij het bouwen van de toren 
van Bahel en de taaiverwar
ring, maar Vlamingen in ieder 
geval, hun namen liegen er niet 
om. Van een Vlaamse boeren-
parochie la 2eme ville fran
qaise de l'Europe maken, al 
wanen vele bezoekers, en zeker 
Fransen, zich in Katmandoe. 

Dat mirakel danken wij aan 
onz^ geniale kleurpartij-politie-
kefs. De Vlaamse socios staan 
100 % in dienst van hun Waal
se en Brusselse akolieten, wat 
de Vlaamse arbeider een aar
dige duit kost. De Vlaamse 
(niet lachen) Pest Voor Vlaan
deren bestaat uitsluitend in 
funktie van het groot kapitaal. 
En de christelijken, de strate
gen, de kinderzielverzorgers, 
de opstapelaars van zilverlin-
gen, smilers ? Die hebben wij 
Vlamingen al van veel zorgen 
afgeholpen door hun zetelaan
tal in Kamer en Senaat te hal
veren. En 't is niet gedaan, 
mijnheer de Notaris, de blik
semafleider, de zondebok, de 
Prima Dona die U vervangt 
staat nu eens niemand aan, be
halve de « Claque », een hende 
jeugdige tafelschuimers en dat 
is bitter weinig. 

M.C.. Tervuren. 

Op onze rijksschool kwam de 
brochure « Eendagsexcursie » 
toe, verspreid door « Interna
tionale Jongerenkontakten », 
Rijksadministratief Centrum, 
Arcadengebouw, Brussel. Pa
tronen van deze v.z.w. zijn de 
minister van Nationale Opvoe
ding en Nederlandse Kuituur 
en de minister van Verkeers
wezen. 

Deze specialisten voorzien 
ook een trip « Westhoek-West
kust » naar, zoals zij het te
recht heten : « het onbekende 
loesten ». 

Onder « Varia » worden te 
Diksmuide bezoeken aan stad
huis, begijnhof en Dodengang 
voorgesteld. Nergens is er spra
ke van de IJzertoren, toch een 
opvallend en uniek panorama-
punt ! ? Deze toren behoort 
tot « het onbestaande westen ».' 
Ik zou voor die ministeriële 
bonzen veel waardering kun
nen opbrengen, moesten ze in 
die brochure de leerkrachten 
verbieden, gemotiveerd natuur
lijk, dit monument te bezoeken. 

Te loven ware ook in de 
tekst enkele passende sugges
ties te verwerken, die de leer
krachten dan dienen te verko
pen, wanneer een leerling zo 
dwaas zou zijn die IJzertoren 
in het landschap waar te ne
men ! 

In het « Ten geleide » lezen 
we : « ..aan de jongeren heel 
wat kennis over eigen land en 
volk bijbrengen... » .' 

Kuituurautonomie ! 

H.M. te Gent. 

f OFFSET - STENCILW^ERK - FOTOKOPM 
I N K A 

Tumhouiaebaan 406 - Borgertiout 
TEL. 03.35.70.00 

aan de heer 
w i l f r i e d maertens 

Wie strijdt voor Vlaanderens 
recht. 

Gedraagt zich niet als knecht. 
Buigt niet voor loense heren. 
Maar helpt ze mores leren, 
Met of zonder revolutie. 

Want : Wie recht voor Vlaan
deren strijd, zoekt kruipend 
geen profijt. 

J.W., Hamme. 

goed w e r k 

Het werk ter Hoppe was 
moedig, zuiver en nuttig. Flor 
Grammens kan ook niet alles 
doen en vele handen maken het 
werk licht. « Ze » hebhen ons 
langsheen de taalgrens niet al

leen Vloesherg ontfutseld in 
Henegouwen maar ook Elzele, 
Steenkerke en 's Gravenbrakel 
en andere gemeenten maar ook 
grond van Frans-Vlaanderen 
tot de Voer. 

Dat de bevolking aldaar — 
offcieel — haar taal laat varen 
is aan de roof gier onzer Waalse 
broeders te wijten maar dat 
Vlamingen te Brussel zo be
trekkelijk vlug hun taal opga
ven om den brode of om een 
hoger ambt stempelt de dolle 
verfransers met wat nog nie
mand durfde te zeggen : tot 
lafaards die hun eigen taal en 
ziel verraden. 

Het Hoppe-geval mogen hen 
en hun afstammelingen beter 
beraden. Bezetting haart ver
zet. 

- G.B., Hasselt 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogols Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36.10.11 

Gent 

is de cvp vlaams ? 

De titel is ontleend aan een 
artikel van CVP-kamerlid Fer-
nand Van Damme (Brugge), 
verschenen in « De Standaard ». 
Dit « Vlaams » CVP-kamerlid 
wenst te weten in hoeverre de 
CVP een Vlaamse parti] is, hoe 
ver de CVP wil gaan met de 
autonomie enz... Verder heeft 
het achtbare lid het over de-
Gewestelijke Ekonomische 
Raad, de Vlaamse Kultuurraad 
enz... 

Men zou ook de vraag moe
ten stellen : is de h. Fernand 
Van Damme Vlaams ? Men 
weet direkt welk vlees men in 
de kuip heeft als men herin
nert dat de h. Fernand Van 
Damme, die enkele jaren gele
den in het huwelijk trad met 
een Kortrijkse juffrouw, en dat 
de huwelijksberichten ojte 
« Lettres de faire part » een
talig... Frans waren. 

Inderdaad : is de CVP met 
de h. Fernand Van Damme 
Vlaams ???? 

M.V.D. te Assebroek 

De redaktie draagi: geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich he t 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Oamesmanlel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— I kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bi] aankoop van 1 vest In leder of daim steeds 1 broek In pri)-. 

begrepen 
— Trouwkleed kopen + kado van de firma + feestkleed a!-. 

trouwgeschenk. 

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDEftLUK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open ledere dag van 9 tol 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. WHITurageltleedbij 

hel huis STANDING 

STANPIN& DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 6 

AAisT umwB 
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de bsp 
soboteert de cultuurautonomie 

Overal in het land 

bloesemt de lente 

ondanks het barre weer 

van de voorbi je week 

He t is weer Pasen ! 

W i j wensen al onze lezers 

een vreugdevol le 

wedergeboorte 

(vervolg van blz. 1) 

culturele autonomie ? 

Goedgelovige Vlamingen zul
len zich wellicht nog vastklam
pen aan het zogeheten « kul-
tuurfederalisme » van minis
ter Van Mechelen. 

Reeds tijdens de grondwets
herziening heeft de VU steeds 
betoogd dat die nieuwe grond
wet in zijn art. 59 bis geen 
reële kultuurautonomie tot 
stand bracht. Immers, onder 
druk en chantage van de PVV 
werden aan de Vlaamse en 
Waalse kultuurgemeenschap 
eigen financiële middelen ont
houden. 

Maar toch bleef het officieel 
gejuich naklinken : eindelijk 
kreeg Vlaanderen een kuituur-
parlement (kultuurraad voor de 
Nederlandse gemeenschap) en 
eindelijk zouden de leden van 
deze kultuurraad eigen wetten 
(dekreten) kunnen goedstem-
men. 

Tevergeefs waarschuwde de 
VU tegen overdreven optimis
me en wees zij in tempore non 
suspecto, op de eindeloze be-
voegdheidskonflikten en op de 
verwarrende ingewikkeldheid 
der nieuwe instellingen, bij
zondere meerderheden, enz. 

En vandaag — de kultuur
raad is amper geïnstalleerd ! 
— weten wij het reeds: de BSP 
wil van geen waarachtige kul-
turele autonomie weten en sa
boteert openlijk de decreteren-
de bevoegdheid van de Neder
landse kultuurraad. 

Voor de BSP telt alleen het 
Belgisch Parlement ! 

Na deze vaststellingen was 
voor mij de bekoring groot aan 
deze bijdrage een hoofding te 
geven als volgt : nog meer be
drog van de regeringspartijen! 

Maar de ontgoocheling van 
alle Vlaamsbewuste en Euro-
peesgezinde medeburgers zit 
veel dieper. De Europese ge
dachte wordt verraden. 

De Belgische regering én 
haar meerderheid bemoeilijkt 
een gezonde Europese integra
tie omdat zij én de regionalize-
ring én de autonomie der volks
gemeenschappen afgrendelt en 
scheeftrekt. 

De grondwetsherziening en 
haar uitvoering blijkt iedere 
dag wat duidelijker niet de 
poort te openen op een federaal 
België in een federaal Europa, 
maar, integendeel, de weg 
daarheen af te sluiten. 

En meteen heb ik duidelijk 
geantwoord op de patriot-
tische(?) retoriek van BSP-
voorzitter J. Van Eynde : De 
VU streeft naar een federaal 
België in een federaal Europa. 
Dit houdt de erkenning van de 
Belgische Staat in. Maar de 
BSP streeft naar anti-Vlaamse 
en anti-Europese strukturen, 
in het meest verouderd Belgi-
cisme, niet uit vaderlandslief
de maar met de kleinzielige 
berekening de sterkste partij 
te worden in dit land, en zij 
neemt intussen vrede met de 
kapitalistische EEG-integratie. 

Dit aftands unitarisme, dat 
reeds zoveel schade en leed be
rokkende is regelrecht in te
genstrijd met de zo noodzake
lijke Europese en mondiale fe-
deralizering. 

ons besluit 

Tegenover het anti-federalis
tisch beleid van de regering en 
tegen de anti-Europese ge
dragslijn van de traditionele 
partijen stellen wij onze fede
ralistische visie : het doel van 

de federale inrichting van Bel
gië en van Europa is welvaart 
en welzijn te scheppen voor 
zijn ~ bevolking. 

Welvaart door een georden
de economische ontwikkeling 
op basis van de regio's (gewes
ten). 

Welzijn door uitschakeling 
van politieke krististoestanden, 
door een oplossing te geven 
aan de volksnationale proble
matiek (ruime autonomie van 
deelstaten binnen een bonds
staat), door het verhinderen 
van onrechtvaardige sociale 
toestanden en door de invoe
ring van een waarachtige en 
verfijnde demokratische staats
vorm (inspraak en medezeg
genschap) . 

Het federalisme snijdt de 
pas af aan autoritaire neigin
gen en machtsconcentraties. 
En tevens biedt het de beste 
waarborgen tegen een minori-
zering van volksgroepen en te
gen verdrukking van enkelin
gen. 

Ons streven blijft dan ook 
gericht op een bondsstaat Bel- • 
gië, bestaande uit twee deelsta
ten, Vlaanderen en Wallonië 
en een tweetalig rijksdistrict 
Brussel. 

Zó en niet anders, worden 
wij normaal ingepast in het 
Europa der volkeren én der 
regio's. 

Dat deze volksnationale en 
federalistische visie niet als 
visie niet als politieke ideolo
gie wordt erkend door minister 
Van Mechelen en de beheer-
raad van de BRT is een teken 
aan de wand. 

Is België wel een demokra-
tisch land ? 

m. coppieters, 

senator. 

b e w e g i n g s s t r a t e g i e n> 
Het voorlopig einde van het Perinmaneuver is typisch voor de 

•mentaliteit van de Franstaligen. In zijn spoor vond het RW-kon-
gres een hondgenootschap met de Volksunie nutteloos. 

Zowel het RW als het FDF schijnen wat overmoedig geworden 
sinds de verkiezingen. De heer Outers kan men nop begrijpen 
waar hij een halans prob^rt op te maken van de federalisten in 
alle partijen om aan te tonen dat er een federalistisch alternatief 
in wording is. Het is echter niet meer dan in wording. Lang
zaamheid past grote zaken dichtte reeds Vondel, die wijzer was 
dan de heer Perin. De Waalse socialisten, ook federalisten, kiezen 
echter voorlopig waar voor hun geld. Zij chanteren de Vlaamse 
socialisten en de CVP-PSC die deze afdreiging vorige regering 
al betaalden en ze thans verder betalen met vele miljarden per 
jaar. Het laatste snufje is de 2,5 miljard die de regering aan een 
Duitse olieraffinaderij ten geschenke g^eft in het Vlaamse ge
hucht Klein-Ternaaien, thans bij Wallonië, om de lucht zowel 
van ons Limburg als die van Nederlands-Limburg te verpesten. 

Of Perin de heer Outers niets gunt weten we niet. Feit is het 
dat hij thans zelf afstand neemt van het FDF. Dit kan wel een, 
stap zijn in de federalistische richting, in die zin dat Wallonië 
afstand nefemt van Brussel. 

De mentaliteit bij de Walen is eigenaardig. Voor de oorlog 
meende de leider van Rex dat hij met 21 zetels dadelijk geroepen 
was om de macht in handen te nemen. De heer Perin meent dat 
hl] dit kan met 14 zetels... 

In afwachting van een nieu
we taktische buiteling om uit 
die positie te geraken menen 
we toch dat de oogmerken van 
het RW duidelijk zijn. Door de 
regering zijn hulp aan te bie
den hopen zij, zo niet de Brus
selse randgemeenten, dan toch 
alvast de Voer in te palmen 
naast vele Vlaamse miljarden, 
die de BSP en ook de CVP. zij 

het meer aarzelend, bereid zijn 
Wallonië te betalen. 

De positie van de Volksunie 
is duidehjk. Noch Vlaams-
Brabant, noch de Voer, noch de 
Vlaamse miljarden willen we 
prijsgeven voor een Waalse 
bondgenoot. Vlaanderen heeft 
al genoeg offers gebracht, on
langs nog door de grondwets
herziening die onze meerder

heid opofferde in ruil voor een 
schandalig bedrog te Brussel. 

De Gazet van Antwerpen is 
fout waar ze beweert dat de 
Volksunie niets deed om een 
volwaardige kultuurautonomie 
te verkrijgen. Wij hebben 
voortdurend betoogd en ge
amendeerd in die richting. Wij 
vroegen een eigen gezag, een 
eigen minister verantwoorde
lijk voor de Kultuurraad, ei
gen financiële middelen (de 
regering verkoos de hulp van 
de PVV die dit bestreed) en 
een ruime bevoegdheidsfeer 
(ook het onderwijs). De Vlaam
se CVP heeft zich echter hope
loos in de hoek laten drummen 
en met een kluitje in het riet 
laten sturen. Thans beleeft ze 
het dat de « Vlaamse » BSP de 
geringe bevoegdheid die de 
kultuurraad heeft nog wil uit
hollen. Dit debat is in volle 
gang maar de Vlaamse CVP-
pers durft er nog niet over 
schrijven, omdat dit toegeven 
betekent dat Vlaanderen uit 
de grondwetsherziening, die ze 
zo duur betaalde met haar 
meerderheid, niets, maar dan 
ook niets, gehaald heeft. 

Nochtans staat de Vlaamse 
CVP niet zo alleen als ze dit 
voorwendt. Zij telt 89 leden in 
de Kultuurraad, de Volksunie 
40 of samen een stevige meer
derheid. Waarom bint ze 

zich echter zo vast aan de BSP 
die er 51 zetels en zelfs aan de 
P W die er 31 zetels telt ? 

De Vlaamse socialisten, die 
zich op leven en dood aan het 
unitarisme binden, omwille 
\ran de kumuls en de benoe
mingen, hebben thans de na
tionale driekleur uit de han
den van de heer Van Auden-
hove overgenomen en co-voor
zitter Jos Van Eynde hanteert 
nu de nationale driekleur als 
een volleerde vendelzwaaier. 
Rood is nu vervangen door 
rood-geel-zwart, al zal dit geel-
zwart en vooral dat zwart de 
heer Van Eynde wel pijn aan 
de ogen doen. Voor het verove
ren van machtsposities heeft 
hij echter wel meer over dan 
dat. 

Hij probeert 'de CVP meer 
en meer op dit pad mee te 
sleuren. De CVP, die zich sinds 
jaren én in de gemeentebestu
ren én in de bestendige depu
taties én in de regering aan de 
socialisten vastgeketend heeft 
voelt zich van langs om onbe
haaglijker nu de Vlaamse BSP 
hen van langs om meer als hun 
gijzelaars beschouwt. Maar 
waarom liet ze het zover ko
men en waarom reageert ze 
niet ? 

Het is trouwens deze Vlaam
se zwakheid van de BSP, die 
de Brusselaars en de Walen 

ten volle willen benuttien om 
met V l a a m s gondgebied, 
Vlaamse mensen en Vlaamse 
miljaren aan de haal gaan. De 
BSP in Vlaanderen is de weke 
plaats in het Vlaamse front. 
Zelfs de PVV durft het niet 
altijd meer aan eenzelfde stel
ling in te nemen als de BSP. 
Al steunde zij ook nog Brussel 
als zetel voor de Kultuurraad 
daar waar de PLP Namen 
vooropzette. 

De Walen stellen zich op in 
één frontlijn, zonder uitzonde
ring nu de nieuwe voorzitter 
van de PSC, de heer Nothomb 
ook duidelijk zijn Waalse in
stelling te kennen gaf. 

In Vlaanderen kan men twee 
wegen op. Andermaal en op
nieuw toegeven zoals de BSP 
dit wil of vinden dat het nu 
eindelijk genoeg is zoals de 
Volksunie het voorstaat. 

De CVP en de PVV moeten 
weten aan welke kant zij gaan 
staan. 

Aan de zijde van hun eigen 
Vlaamse volk of aan de zijde 
van degenen die verder het 
grondgebied, de mensen en de 
miljarden van dat volk willen 
versjacheren. 

De kiezer zal oordelen. 
« 

wim jorisserij 
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waals water 

De kranten hebben er de 
gek mee gehouden dat de 
Walen geld vragen voor hun 
water of voor het water dat 
van Frankrijk komt. Wij 
zouden liefst niet te vroeg 
lachen want de ervaring 
leert dat wanneer de Walen 
iets eisen ze dit krijgen ook, 
ook al is het onder de vorm 
van kompensaties zoals voor 
de sluis van Zeebrugge. 

Hopen we maar dat er op 
sommige ogenblikken niet 
zoveel water uit Wallonië 
komt dat we overstromingen 
krijgen. Want wanneer dit 
zou gebeuren zullen de Wa
len volgens hun eigen logi-
ka de aangerichte waterscha
de moeten betalen. 

de brusselse 
standaard 

Volgens « De Standaard » 
zouden we niet te veel aan
dacht mogen besteden aan 
de taalgrens doch alles moe
ten koncentreren op Brussel. 
We gaan akkoord dat Brus
sel het hoofdobjekt is, al 
blijken de pogingen van 
CVP en BSP daaromtrent 
katastrofaal te zijn geweest 
bij de mislukte grondwets
herziening. 

Wanneer de Franstaligen 
echter voortdurend stoken 
in de Voer en in Vlaams-
Brabant dan is het duidelijk 
dat de Vlamingen dit strijd
toneel niet kunnen ont
vluchten. De fout in 1962 is 
juist geweest dat men op de 
taalgrens heel wat toegevin
gen deed om de randge
meenten te behouden met 
het gekende gevolg dat we 
op beide terreinen verloren. 
« De Standaard » ging toen, 
evenals nu, allerminst vrij 
uit. Die krant blies koud en 
warm en koos toen, evenals 
nu, uiteindelijk de kant van 
de regering. Met de grote 
relatie Vanden Boeynants in 
de regering en de andere 
lieveling Simonet daarbij 
zal « De Standaard » thans 
zeker aan de kant van Brus
sel staan. We zagen dit 
reeds bij de diskussie rond 
de vestigingsplaats van de 
Kultuurraad. Het is thans de 
CVP-krant. « Het Volk » die 
alarm moet blazen over de 
recente uitspraak van de 
imperialistische burgemees
ter van Anderlecht die be
toogde dat Brussel moet uit
breiden. 

koppige 
geraard 

De nationale perskaart, 
die aan de erkende beroeps-, 
journalisten door Binnen-

landbouwintegratie ontsprong 
weer de (doden)dans 

De landbouwintegratie is dus nogmaals de dodendans ontspron
gen. Een aantal uitgeputte EG-ministers van Landbouw hebben 
zich nog eens met relatief goed gevolg aan het nachtelijke Mara
thon-ritueel onderworpen, en het compromis dat aldus ontstond 
— compromis inzake prijzen en inzake sociaal- en struktuurbeleid 
— laat althans de mogelijkheden open voor een hervatting van 
een geïntegreerd landbouwbeleid. Later, wanneer de monetaire 
toestanden zullen gesaneerd zijn. 

Op monetair gebied hebben de ministers zich bij een voorlopige 
minnelijke schikking neergelegd. Dat heeft echter zoveel moeite 
gekost, dat de konferentiedeelnemers zelf niet geloven dat ze een 
volgende keer nog onder de monetaire hypotheken dóórkomen. 
Zonder een herstel van een monetaire orde in de E.G.-landen, 
zullen de heffingen op landbouwprodukten aan de nationale gren
zen definitief en geïnstitutionaliseerd moeten worden. Dan zou 
men het tegenovergestelde bereikt hebben van vî at men met de 
eenmaking van de markten beoogd heeft. 

blijft mansholt overeind ? 
Indien echter de landbouwintegratie in het dak blijft steken, 

zal heel de houding van Frankrijk inzake de EG negatief worden. 
De verwezenlijking van de landbouwintegratie is een « conditio 
sine qua non » voor Frankrijks deelneming aan de EG geweest. 
De ministers hebben zich vorige week nog eens kunnen heen-
weren door een krisismoment waardoor de konferentie enkele 
uren werd stilgelegd. De krantenlezers weten over welk incident 
we het hebben : gedurende verscheidene uren namen de Duitse 
en de Franse ministers van Landbouw aan de besprekingen geen 
deel meer. Beiden vroegen nieuwe instrukties aan hun regerings
leiders. De Duitser Ertl werd ditmaal door kanselier Brandt inte
graal gesteund, terwijl integendeel minister Cointat uit Paris een 
wenk kreeg om het niet op haren en snaren te zetten. 

Zo was het mogelijk dat ze het ééns werden op basis van een 
resolutie van de Raad, die nóg maar eens de heksentoer uithaalde 
het monetaire vraagstuk los te maken van de prijzenbepaling, 
onder toegeving van het beginsel dat latere wijzigingen van de 
wisselkoersen de thans bereikte relatieve inkomensverbeteringen 
van de Europese landbouw niet ongedaan mogen maken. Het is 
een sukses voor EG-kommissaris Mansholt, wiens positie niette
min even onzeker blijft als in het recente verleden. x 

Is zijn eventuele vervanging door minister Tindemans een spe-
kulatie die alleen geboren werd in al te fantasierijke breinen ? 
Wat denkt de Belgische minister zelf over een vervanging, die 
op haar beurt ingrijpende gevolgen zou hebben op het leven van 
de CVP ? De toekomst zal het uitwijzen. 

grote Icrisis is niet ten einde 
In al deze ingewikkelde aangelegenheden is nog eens de nood

zakelijkheid gebleken deze landbouwpolitiek vol tegenstrijdig
heden te « vertalen » ten behoeve van hen die er het dichtst bij 
betrokken zijn : de Europese landbouwers zelf. 

Langs die kant blijft de toestand even onbevredigend als voor
heen. Niet dat inzake sociaal-ekonomisch beleid geen resultaten 
bereikt werden. Maar de manier waarop dat alles zijn plaats 
moet krijgen in het bedrijfsleven — en in het leven kortweg — . 
van de Europese landbouwersstand, blijft een open vraag. Voor
lichting en psychologische aanpak zullen ten minste een even 
grote rol spelen als de ingewikkelde modellen van vindingrijke 
maar levensvreemde technokraten. De grote krisis van de Euro
pese landbouwersstand is nog lang niet ten einde. 

hektor de bruyne, 
senator. 

landse Zaken wordt afgele
verd, is tweetalig met het 
Frans vooraan. Die kaart 
moet, om geldig te zijn, on. 
dertekend worden door de 
burgemeester van de ge
meente waar de betrokken 
journalist woont. Nu heeft 
de Gentse burgemeester Van 
den Daele dit geweigerd, 
omdat hij volgens de taal
wet van 1963 geen tweetali
ge formulieren mag afleve
ren. De man heeft gelijk, en 
het verwondert ons alleen 
maar dat er tegen deze slech
te tweetalige gewoonte nog 
niet werd geprotesteerd van 
journalistieke zijde. Het is 
trouwens in allerlei staats
diensten nog altijd zo dat 
tweetalige dokumenten af
geleverd worden met het 
Frans vooraan, het Frans dat 
de taal is van de minderheid 
van de Belgen. 

geloofwaardig 

Enkele maanden nadat wij 
over de nieuwe grondroof, 
die Brussel op het oog heeft 
in het deel van Vlaams-Bra-
bant dat langs het Wille-
broekse kanaal ligt, een re
portage brachten is ook « T/J 
Standaard » zich zorgen gaan 
maken over die plannen. Ma. 
nu Ruys, die zich bij die 
zaak ook wat persoonlijk be
trokken voelt, schreef : « De 
minister van Openbare Wer
ken, De Saeger, de staatsse-
kretarlssen Dhoore (Streek-
economie) en Breyne (Ruim
telijk Ordening) en CVP-
voorzitter Wilfried Martens 
hebben reeds herhaaldelijk 
en ten overvloede gezegd dat 
zij het leefmilieu willen be
schermen. Wat met Vlaams-
Brabant zal gebeuren, is een 
t«st voor de geloofwaardig
heid van deze heren ». 

Ruys heeft overschot van 
gelijk, maar wij geven hem 
de raad ook zijn goede 
vrienden Simonet en Vanden 
Boeynants van heel dichtbij 
te volgen. 

belofte maakt 
schuld 

Te Edegem werd vorige 
zaterdag geprotesteerd te
gen de beslissing van het 
schepencollege om niet min
der dan tien flatgebouwen 
te laten optrekken aan de 
Romeinse Put. Aan de men
sen die daar een woning 
hebben gekocht of gebouwd 
werd destijds uitdrukkelijk 
beloofd dat zij geen overbu. 
ren zouden krijgen. Er zou 
nl. een groene zone worden 
aangelegd tussen hun straat 
en de geplande «grote ring» 
ongeveer 300 m verder. Bo
vendien werd deze groen
strook officieel vastgelegd in 
het gewestplan « Schelde-
Dijle ». Toch blijkt nu dat 
het gemeentebestuur zin
nens is deze groene ruimte 
op te offeren aan de belan
gen van een Brusselse bouw
maatschappij. Vandaar het 
protest. In hvai streven naar 
meer inkomsten voor de ge
meentekas vergeten sommi
ge gemeentebestuurders al 
eens de belangen van hun 
bevolking en nemen ze het 
— zoals hier blijkbaar — 
niet zo nauw met het vroe
ger gegeven woord. 

prijs dr de paep 

De vzw Stichting dr. Ge
rard De Paep (Meesterstraat 
161, Nieuwkerken-Waas) 
heeft tot doel de geschied
schrijving over de Vlaams-
nationale strijd in de 20e 
eeuw te bevorderen door het 
aanmoedigen van de publi
catie van degelijke histori
sche studies. 

De prijs dr De Paep voor 
1971, ten bedrage van 25.000 
fr., werd toegekend aan drs 
Guido Provoost (De Pinte) 
en dr. jur. Uc. Willem Van 

de Steene (Mechelen) voor 
een onuitgegeven « biblio. 
grafie van de Vlaamse Be
weging na de tweede wereld
oorlog ». 

De jury bestond uit de hh. 
Jan Van Damme, stadsbiblio
thecaris te Brugge ; prof. dr. 
Reginald De Schrijver van 
de Katolieke Universiteit 
Leuven en dr. Ludo Simons^ 
adjunct - stadsbibliothecaris 
te Antwerpen. 

op zondag 7 mei 

organiseert' 

de volksunie 

te brussel een 

PROGRAMMADAG 

VOOR DE 

ZELFSTANDIGEN 

houd die datum vrij 

De programmadag gaat 
door in het Brusselse 
Kongressenpaleis. In de 
voormiddag zijn er aparte 
secties voor de midden
standers en voor de land
bouwers. In de midderv-
standsectie spreken volks-
verteg. Olaerts («. Toe
komstmogelijkheden en 
visie betreffende de dis
tributiesector y>) en be
drijfsleider Paul Peeters 
(•« Item betreffende de 
kleine en middelgrote ovr 
dernemingen). In de 
landbouw-sectie handelt 
senator Persyn over de 
« Toekomsmogelijkheden 
en visie betreffende de 
landbouw •») terwijl 
volksverteg. L. Sels het 
landbouwbeleid van de 
regering kritisch onder 
de loep neemt, 's Namid
dags (te 15 u) verwoordt 
volksvertegenwoord. Mat-
heyssens de sociale grie
ven van landbouwers en 
middenstanders en for
muleert hij het alterna
tief van de Volksunie. 
Ten slotte wordt de po
sitie van de Volksunie te
genover de zelfstandigen 
toegelicht in de slotrede 
van de Programmadag. 

red de voer 

Ingevolge een aktie van de 
« Werkgroep Oosl-België » 
bij de gemeentebesturen in 
het Vlaamse land, spraken 
reeds minstens 87 gemeen
ten zich in een motie uit 
voor het behoud van de 
Vlaamse Voerstreek bij de 
provincie Limburg. Deze 
lijst wordt dagelijks aange
vuld. Ter attentie van onze 
lezers geven wij hieronder 
de lijst per provincie. Indien 
in hun gemeente ook reeds 
dergelijke motie door de ge. 
meenteraad werd goedge
keurd, gelieven zij het WOB-
sekretariaat daarvan te ver
wittigen (Hasseltsesteenweg 
31, 3700 Tongenren) . 

Limburg : Achel, As, Al
ken, Bilzen, Bree, Eigenbil
zen, Gruitcode, Halen, Has
selt, Herk-de-Stad, Heusden, 
Hoeselt, Houthalen, St. Hui-
bxechts-Lille, Kinrooi, Roer
sel, Kolmont, Lanaken, Lum-
men, Maaseik, Messelbroek, 
Neeroeteren, Neerrepen, Op-
glabbeek, Opitter, Paal, 
Peer, Riksingen, Uikhoven, 
Vliermaalroot, Zutendaal. 
West-Vlaanderen : Bredene, 
Gits, Heule, Kane gem, Lef-
finge. Nieuwpoort, Rudder-
voorde, Rnislede, Wakken. 
Oost-Vlaanderen : Balegem, 
Baardegem, Beveren-Waas, 
Bellem, Denderhoutem, Doel, 
De Klinge, Ertvelde, Ever-
gem, Haaltert, Kalken, Lo-
keren, Maldegem. Maarke-
Kerkem, Melsele, Nevele, 
St. Gillis-Waas, Waarschoot, 
ichelen, Zamabergen. Ant
werpen : Boechout, Dessel, 
Ekeren, Halle • Kempen, 
Hoogstraten, Kalmthout, 
Meerhout, Meerle, Nijlen, 

Pulderbos, Retie, Schelle, 
Schilde, Tielen, Tisselt, Vos-
selaar, Zwijndrecht. Bra
bant : Elingen, Erps-Kwerps, 
Grimbergen, Hever, Hoele-
den, Kapelle-op-den-Bos, 
Malderen, St. Margriete-
Houtem, Zellik. 

onaanvaard
baar 

Bij koninklijk besluit van 
21 september jl. werd aan de 
h. De Smaele ontslag ver
leend aJs voorzitter van de 
a Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven ». Deze heer 
is er tijdens zijn 15-jarig 
voorzitterschap van dit eco
nomisch parlement nooit in 
geslaagd spontaan enkele 
zinnen in het Nederlands uit 
te spreken. Van diverse zij
den werd daartegen trou
wens geprotesteerd. Nu 
blijkt echter dat het Uitvoe
rend Bureau van bedoelde 
Raad zinnens is opnieuw 'n 
Frans-eentalige voorzitter, 
een Luikse professor, aan te 
duiden. Het Verbond van 
het Vlaams Overheidsperso
neel (VVO) neemt dat niet 
en heeft een brief geschre-
ven aan alle nederlandstali-
ge leden van de Centrale 
Raad waarin hen dringend 
gevraagd wordt het deze 
maal niet bij een pro-forma 
protest te laten, maar zich 
hardnekkig te verzetten te
gen deze benoeming en er 
desnoods hun mandaat aan 
te verbinden. Wij zijn be
nieuwd of deze heren zich 
op de volgende plenaire ver
gadering eindelijk eens als 
Vlaming zullen gedragen. 

dosfelinstituut 

Het Dosfelinstituut vestigt 
de aandacht van onze lezers 
op volgende aktiviteiten in 
de komende weken. Te Gent 
(VTB-lokaal, Paddenhoek, Ie 
verdieping) wordt zondag 9 
april de cyclus voor gemeen
te- en provincieraadsleden 
afgesloten met referaten 
over : milieubeheer (door 
lic. mej, Debaets) en com-
modo en incommodo (door 
ir. W. Heers). 

Over de toekomst van het 
gewest Oudenaarde wordt 
gehandeld op drie bijeen
komsten in de streek. Te 
Kruishoutem (zaal Kloefke, 
Markt, op zondag 9 april te 
10 u.) spreekt U. Libbrecht 
uit Edelare, voorzitter van 
de Wielewaal, over « het 
leefmilieu in het arrondisse
ment ». Te Munkzwalm 
(zaal Maxim, Steenweg 60, 
Munkzwalm-Hundelgem, op 
zondag 23 april te 10 u.) 
spreekt RUG-assistent W. 
Verbanck over « pendel en 
tewerkstelling in het arron
dissement ». Te Kluisbergen 
ten slotte (restaurant Ter 
Gauwe, Dr. Decocklaan, op 
vrijdag 28 april te 20 u.) 
spreekt de h. De Moor, di-
rekteur der Oost-Vlaamse 
provinciale dienst voor Toe
risme, over het thema « het 
arrondissement Oudenaarde 
als toeristisch attractiepool». 
Inlichtingen bij de h. Janin, 
Euiestraat 42, Oudenaarde. 

bedenkelijk 

Woensdag jl. gaf « De 
Standaard » een bedenkelijk 
beeld te zien. Aan de ene 
kant werd de gek gehouden 
met de betoging te D'Hop-
pe, met de inrichter ervan 
en met de piloot van het 
sportvliegtuig. In hetzelfde 
nummer wordt lovend ge
schreven over de rijke Brus
selaars Vanden Boeynants 
en Simonet die de prijs
kamp van de Vette Os met 
hun aanwezigheid vereerden. 

« De Standaard » vergeet 
dat hij thans kan verschij
nen en sukses heeft dank zij 
de strijd van de kleine 
Vlaamse man tegen verfran-
sers van het slag Simonet of 
VdB. 
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Maandag verscheen mr. De Boe, voorzitter van de « Vrienden 
van de Zwalm ». voor de correctionele rechtbank te Kortrijk, 
beschuldigd van het beschadigen van ivegioijzers te Vloesherg. 
Hij had n.L een papiertje met het woord « Dhoppe » geplakt op 
een onwettige wegtoijzer « La Houppe », uit protest tegen de niet-
naleving van de wet van 1962 te Vloesherg. VU-volksvertegen-
woordiger Mik Babylon, m cjfezelschap van zijn parlementaire 
collega's Luc Vansteenkiste, Nelly Maes, Willy Kuypers, Blan-
cquaert. Persyn en Diependaele protesteerde heftig tegen dit pro
ces dat erop neerkomt dat iemand die de wet wil toegepast zien 
voor de rechtbank komt. terwijl de wetsovertreders vrijuit gaan. 
Het ging er eten ogejiblik vrij rumoerig aan toe. Babyion moti
veerde als volgt het optreden van de VU-parlementairen 

« Vandaag moet een Vlaams advocaat, Mr. De Boe voor de Bel
gische rechtbank komen omdat hij te Vloesherg de toepassing 
eiste van de Belgische wet van 1962, die ook na arrest van de 
Vaste Taaikommissie brutaal werd gesaboteerd. Burgemeester 
en goeverneur van Henegouwen gedroegen zich naar de « liber-
té «-beginselen van 1830 die er op neer kwamen dat de machtheb
bers de vrijheid misbruikten om de Vlamingen verfransmgsdruk 
op te leggen. 

zaak de boe 

werd boemerang 

Vanaf de zaak Schoup en Karsman over twee repressies heen 
tot de dag van vandaag werden Vlamingen die zich tegen deze 
verdrukking verzetten vervolgd en gestraft. Meester De Boe is 
een exponent m 1972 van deze anti-Vlaamse mentali tei t van de 
Belgische machthebbers 

Deze geestesgesteltenis biacht mee dat het Vlaamse volk in zijn 
recht op Vlaamsgezmdheid onder een druk stond die het niet 
« vri.i maakte van vrees » om het te zeggen in de woorden van 
het ÜNO-handvest van de rechten van de mens. 

Rond talrijke kwesties als toepassing vragen van taalfaciliteiten, 
rechten te Brussel, toekenning van kredieten, bracht dit mee dat 
de Vlamingen als volk in een ongelijke positie werden gedrongen 
omdat de mogelijkheid tot politieke wilsvorming in de kern zelf 
werd belemmerd. 

Vlaamse volksliefde die zich verzette tegen deze Belgische wan
toestanden, voortkomend uit het regime van 1930, werd herhaal
delijk tot s taatsverraad geproklameerd. 

Volksverraad of franskiljonisme in Vlaanderen werd tot civisme 
of Belgisch patriotisme verheven met alle beloningen van dien 
bij benoemingen in administratie, leger, gerecht, diplomatie. 

Tegen deze Belgische eindeloosheid, hier opnieuw scherp gema
nifesteerd in de zaak De Boe, willen wij als Vlaams-nationale 
volksvertegenwoordigers en senatoren protesteren door ons op
t reden op deze rechtbank. Optreden, dat niet gericht is tegen de 
rechter, toevallig met deze zaak belast, maar een veel bredere 
simbolische betekenis heeft ». 

de bsp leidt de cvp 
Op de kaderdag van de Volks

unie, arr. Kortrijk, heeft de 
partijvoorzitter, volksvertegen
woordiger F. Van der Eist, er 
op gewezen dat ingevolge de 
vooruitgang van de federalisti
sche partijen de bewegingsvrij
heid van de drie traditionele 
parti jen steeds kleiner wordt. 
Reeds nu blijven er slechts 
twee mogelijkheden over, de 
huidige koalitie, CVP-BSP of 
een tr ipart i te CVP-BSP-PW. 
Hij merkte daarbij op dat zelfs 
de huidige koalitie in de frans-
talige Kul tuurraad slechts over 
een meerderheid van 9 stem
men meer beschikt. Het wordt 
steeds moeilijker de federalis
tische partijen te negeren en 
uit te sluiten. 

Mr. Van der Eist beklemtoon-

bond eist 1 0 % 

meer 
kinderbijslag 

De Bond herinnert eraan dat 
hij in 1971 tot tweemaal toe 
ernstig de aandacht van de Re
gering en van de openbare me
ning op het verval in levens
peil van de gezinnen heeft ge
vestigd en dat hij, begin 1972, 
de ontoereikendheid van het 
regeringsprogramma heeft aan
geklaagd. 

De Bond verheugt er zich 
over dat het ACV en het 
ABVV een voorstel hebben in
gediend tot verdubbeling van 
de halve maand bijkomende 
kinderbijslag van de maand 
september. 

De Bond steunt deze eis, wel
ke in de lijn ligt van zijn pro
gramma ; hij merkt nochtans 
op dat de gezinnen elke dag 
van het jaar moeten zorgen 
voor hun kinderen en dat geen 
enkele algemene verhoging 
van de kinderbijslag meer is 
ingetreden sedert 1964. terwijl 
de lonen en andere sociale toe
lagen sindsdien gevoelig zijn 
gestegen. De Bond eist dan ook, 
in de nabije toekomst, een al
gemene verhoging van de kin
derbijslag met 10 %. 

Wat de sociale programmatie 
van de zelfstandigen betreft 
oordeelt de Bond dat het thans 
mogelijk is de gelijkschakeling 
van de kinderbijslag tussen 
loontrekkenden en zelfstandi
gen te bespoedigen en vraagt 
bijgevolg dat zij zou verwezen
lijkt worden in 1974 in plaats 
van in 1975. 

de dat de CVP door de BSP 
bij de regeringsvorming in een 
situatie gedrongen werd die 
van Vlaams standpunt uiterst 
gevaarlijk is. 

Het is duidelijk dat de BSP 
de unitaristische kaart speelt, 
zich verzet tegen de verwezen
lijking van de kulturele auto
nomie, de verdere uitvoering 
van de grondwetsherziening en 
de oplossing van de gemeen
schapsproblemen. De regering 
zal blijkbaar haar toevlucht 
nemen tot de « koelkast-tech
niek » wat de gemeenschaps
problemen betreft, wat voor de 
CVP noodlottig zou kunnen 
worden 

Ook op sociaal-ekonomisch 
gebied dringt de BSP aan de 
CVP haar politiek van centrali

satie, etatisatie en bureaukrati-
sering op. Dit moet leiden tot 
een groot misnoegen in de 
CVP en tot een reaktie ia 
Vlaanderen, waar men niet be
reid is de unitaristische en op 
Wallonië en Brussel afgestem
de politiek van de BSP en van 
de regering lijdzaam te onder
gaan. Spreker wees er op dat 
de BSP, die een historisch laag-
tepunt bereikt heeft in haar 
bestaan en in Vlaanderen nog 
nauwelijks 25 % van de bevol
king vertegenwoordigt de pre
tentie niet moet hebbe haar 
wil op te dringen. 

De Volksunie zal niet nalaten 
een felle oppositie te voeren te
gen de huidige regering die vol
ledig door de socialisten gedo
mineerd wordt. 

Vorige week donderdag betoogden de Vlaamse Technische Inge
nieurs te Gent voor de zoveelste maal voor gerechtvaardigde er

kenning van hun titel. 

de affaire vordensteyn 

verkavelingsvergunning van bsp-bestuur kost de staat 100 miljoen ! 

d e fe i t en 

Een keten van parken, dre
ven en bossen, van 137 ha, 
waarrond nog een bufferzone 
van ettelijke tientallen ha. Het 
voorbeeld dus van een 18e 
eeuw kasteelpark toen aange
legd voor rijke lui van die tijd. 
Het is een prachtig gemengd 
park met beuk, eik, linde en 
andere soorten bomen, m.a.w. 
een ware groene long voor de 
toch al zo versnipperde en 
dichtbebouwde Voor-Kempen. 
Dergelijke kasteelparken zou
den — mits vergoeding van de 
eigenaar — moeten openge
steld worden voor de gemeen
schap opdat ze hun broodnodi
ge functie als rustige recreatie
zone zouden kunnen vervullen. 

Zo dachten echter niet de ei
genaars (de Graven Michel en 
Philippe de Pret, beheerders 
van de immobiliënmaatschap-
pij Immoramskapelle) die een 
verkavelingsvergunning bij het 
socialistisch gemeentebestuur 
van Schoten indienden en in 
1970 ook bekwamen (De VU en 

de CVP stemden tegen) Het 
ministerie van Openbare Wer
ken, dat in 1969 terecht al on
wettige bouwvergunningen af
keurde, besloot toen het do
mein aan te kopen, om het voor 
het publiek open te stellen. De 
eigenaars — zich beroepend op 
de verkavelingsvergunning — 
procedeerden en wonnen het 
pleit. Openbare werken moet 
100 miljoen betalen. De eige
naars wilden namelijk 500 fr /m 
halen, terwijl het ministerie 
onteigende aan 40 fr/m. 

actie en reactie 
In dit blad is al meermaals 

kritiek geleverd op sommige 
opties van het ministerie van 
Openbare Werken. Maar dit
maal kunnen we ons volledig 
achter de beslissing van dit 
ministerie scharen omdat het 
gewoon levensnoodzakelijk is 
voor nu en voor de toekomst 
grote aaneengesloten stukken 
groen te vri jwaren en als oases 

van rust en ontspanning open 
te stellen in de randstad van 
morgen, wat Vlaanderen he
laas dreigt te worden. 

Dat de eigenaars nu het pro
ces wonnen is te wijten aan de 
kortzichtigheid van het Scho-
tense gemeentebestuur (tussen 
haakjes : een BSP-bestuur. 
Waar zitten nu de handlangers 
van de grondspeculanten ' ) en 
van de dienst Stedebouw, die 
in het verleden een ongelukkig 
beleid heeft gevoerd van lint
en morsbebouwing in de mooie 
provincie Antwerpen. (1/3 van 
al de huizen is gebouwd zon
der vergunning). 

Het onteigenmgsbesluit van 
Openbare Werken komt daar
om op zijn tijd en de Volksunie 
dient deze zaak — uitgaande 
van het parti jprogramma in 
het opmerkelijke lentecongres 
van '69, te steunen. We hopen 
dan ook — hoe dan ook — dat 
dit domein gemeenschapsbezit 
kan worden en zijn ware func
tie voor de gemeenschap kan 
vervullen. 

We willen trouwens in dit 
verband wijzen op een opzien
barend wetsvoorstel van sena
tor van Haegendoren, zojuist 
ingediend. 

Dit wetsvoorstel (nr. 155) 
« Tot vrijwaring van de vrije 
ruimten » heeft als bedoeling 
het Rijk in de mogelijkheid te 
stellen groene oppervlakten 
van meer dan 10 ha. te onteige
nen als openbaar nut Dit om 
grondspeculatie tegen te gaan 
en de gewone man in staat te 
stellen ook daar — met eer
biediging van de natuur — zich 
te ontspannen. Tevens kan op 
die manier het landschap be
waard worden. 

Gebouwen die echter op die 
gi'onden staan, kunnen niet 
onteigend worden samen met 
kleine omliggende percelen, 
door het K B. aan te duiden. En 
de pri|s zult U zeggen '' In het 
wetsontwerp staat gestipuleerd 
dat het de geldende prijs van 
landbouwgrond moet zijn on
geacht de bestemming door het 
gewestplan bepaald. De beta

ling geschiedt in de vorm van 
staatsobligaties vóór het ver
lijden van de onteigeningsak
te. 

Een gedurfd wetsvoorstel, 
dat processen in de aard van 
Vordensteyn onmogelijk maakt 
en landschap en recreatiezones 
een w a a r a c h t i g e gemeen
schapsfunctie geeft. 

w. augustijnen. 

GEVRAAGD 
SEKRETARESSEN 
STENO TYPISTEN 
Werkkring Brussel 

Contact uitsluitend per brief 
(getypt) met opgave vaii 
curriculium vitae en ge
vraagd salaris aan senator 
Van Haegendoren, G. Gezel-
lelaan, 3030 Heverlee, 
Komen uitsluitend in aan
merking : kandidaten met 
werkelijke kennis steno en 
ervaring kantoorwerk. 



WIJ - 1-4-72 

kamer ontwikkelingssamenwerking : ja, 

verkapte handel : neen ! 

senaat 
aktieve 
frakties 

De VU interpelleert om de 
week ettelijke ministers over 
de meest uiteenlopende onder
werpen, naast haar vele tussen
komsten in begrotingsdebatten' 
of wanneer er nieuwe wetten 
op stapel staan. Aan VU-wets-
voorstellen is er ook geen ge
brek, vooral in de Senaat die
nen senatoren als Jorissen en 
Van Haegendoren er heel wat 
in. Of hernemen ze vroeger in
gediende voorstellen, die door 
de parlementsontbinding vorig 
jaar vervallen waren. 

minister akkoord 
met anciaux 

Kamerlid Anciaux stelde mi
nister De Saegher een spoed-
vraag in verband met veront
rustende geruchten over de 
aanleg van een industriezone 
te Wemmei, waarover tussen 
het gemeentebestuur en de 
diensten voor stedebouw be
sprekingen zouden gaande zijn. 
Verder informeerde Vic An
ciaux naar de oppervlakte van 
deze eventueel aan te leggen 
zone, en of deze zone in een ge
bied zou liggen, deels bestemd 
als rekreatiezone, deel voor so
ciale woningbouw. Hij vroeg 
ook of de zone aan het toekom

stig ziekenhuis van de Vrije 
Universiteit Brussel zou gren
zen en aan een reeds bestaande 
residentiële wijk. Hij achtte 
een eventueel positief besluit 
onaanvaardbaar, niet alleen 
omwille van de lucht- en wa
terverontreiniging doch ook 
door de aanwezigheid van kan
toren, garages, stapelplaatsen, 
enz. omdat deze hinder veroor
zaken, in een gebied waar 
groen en rust geboden zijn als 
noodzakelijke elementen in de 
buurt van een ziekenhuis en 
een residentiële wijk. Kamer
lid Anciaux merkte trouwens 
zeer terecht op dat zowel de 
ruimtelijke ordening als de 
ekonomische expansie zoniet 
dan toch gedeeltelijk in onder
havig geval tot de bevoegdheid 
zouden gaan behoren van de 
eerlang te funktioneren fede-
ratieraad Asse. Een overijld 
initiatief van het gemeentebe
stuur van Wemmei kwam het 
kamerlid dan ook niet alleen 
onredelijk, inopportuun en on
aanvaardbaar doch ook ver
dacht voor. 

Minister De Saegher beves
tigde de geruchten over de be
sprekingen tussen het gemeen
tebestuur van Wemmei en af
gevaardigden van stedebouw, 
ruimtelijke ordening en brug
gen en wegen. Voor het overi
ge was hij het volledig eens 
met opmerkingen van de heer 
Anciaux en deelde mede dat 
omwille van de oonaanvaard-
baarheid der gedane voorstel
len zijn departement een nega-

Senator Kevers interpelleer-
de de staatssekvetaris voor Ont
wikkelingssamenwerking over 
de gedragslijn van de Bel
gische regering op de derde 
UNCTAD-konferentie, te San
tiago de Chile. Dit liet senator 
Coppieters toe, de ontwikke
lingssamenwerking op lange 
en middellange termijn te be
spreken. 

Uit internationale rapporten, 
w.o. dat van de zgn. Club van 
Rome blijkt het de hoogste tijd 
te zijn, dat de politici, vooral 
deze der rijke landen zich in
zetten voor de ontwikkelings
samenwerking. Het vastleggen 
van bepaalde prioriteiten is 
hierbij noodzakelijk, waarbij 
echter onze eigen westerse le
vensnormen en regimes ter 
sprake komen. Gezien ontwik
kelingssamenwerking een de-
mokratische inspraak vereist 
moet deze politiek onttrokken 
worden aan de exclusieve sfeer 
van de wereldhandel. 

Na er op gewezen te hebben 
dat de resultaten tot nog toe 
niet bemoedigend zijn, dat be
paalde overeenkomsten tussen 
de rijke landen inzake handel 
en tarieven nog niet uitge
werkt zijn en dat de Europese 
Gemeenschap nog geen feit is 
meende senator Coppieters dat 
om al deze r e d e n e n de 
UNCTAD-konferentie te vroeg 
komt. 

De interpellant wees op de 
vermindering van de ontwik

kelingshulp in de meeste wes
terse landen bij een stijging 
van de militaire uitgaven. Ook 
in de ontwikkelingslanden is 
er een wanverhouding tussen 
openbare en militaire uitgaven 
na te gaan. 

Door de binding handel-
ontwikkeiingshulp is het dui
delijk dat daling van de ex
port voor de ontwikkelings
landen een enorm gevaar in
houdt. Daarom vroeg de heer 
Coppieters, welke houding de 
Belgische regering zou aanne
men in verband met bilaterale 
en multilaterale overeenkom
sten ter zake ? Verder vroeg 
hij of het niet wenselijk was, 
extra-parlementaire adviseurs 
of waarnemers in de Bel
gische afvaardiging voor de 

senator maurits coppieters 

UNCTAD-konferentie op te ne
men ? 

En als derde punt suggereer
de hij dat inzake ontwikke
lingssamenwerking de Bel
gische regering naar aanleiding 
van die konferentie van de 
EEG-lidstaten het opmaken 
van een planning ter zake zou 
eisen. 

« Ik vraag dit, opdat we in 
de toekomst met een gerust ge
moed een antwoord zouden 
geven aan Dom Helder Cama-
ra die volgens zijn eigen woor
den, bezeten is door de over
tuiging dat het massa-onrecht 
in de wereld mede in stand ge
houden wordt door het Wes
ten », aldus de slotzin van deze 
beheerst-bewogen tussenkomst. 

Staatssekretaris Harmegnies 
antwoordde genuanceerd en 
deelde o.a mee dat de Bel
gische afvaardiging uit 8 par
lementsleden zal bestaan, naast 
de regeringsdeelname en een 
extra-parlementslid, nl. een lid 
van het Nationaal Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwer
king. Hij verklaarde zich ook 
eens met het standpunt, dat 
de steun aan ontwikkelingslan
den niet mag afhangen van in
teressante handelsbetrekkin
gen. Uit meer dan één passage 
van dit antwoord bleek dat 
staatssekretaris Harmegnies 
impliciet de kritiek van sena
tor Coppieters gefundeerd acht
te. Zal hij er ook naar hande
len ? 

tief standpunt heeft ingeno
men. 

De verfransers en milieube-
vuilers-in-spe van Wemmei 
hebben dus het nakijken. 

interpellaties 
op komst 

Senator Coppieters diende 
twee interpellatieverzoeken in, 
waarop na het paasreces zal in
gegaan worden, nl. ëen tot de 
minister van Buitenlandse Za
ken over « de langzame dood 
van de Europese Gemeen
schap » en een tot de minister 
van Nationale Opvoeding over 
« het regeringsbeleid tegenover 
de technische ingenieurs ». 

petroleumraffinaderij te ternaaien 

alweer twee en een half miljard in de waalse pyt 
Vorige week donderdag in-

terpelleerde de Waalse senator 
Maisse staatssekretaris Close 
(Streekekonomie) over de ves
tiging van een petroleumraffi
naderij in de provincie Luik 
te Ternaaien. De daarop aan
sluitende tussenkomst van se
nator Lode Claes kwam neer 
op een tweede interpellatie en 
beheerste na het antwoord van 
de staatssekretaris heel het de
bat. 

De heer Claes deelde mede 
dat het hier om een investe
ring gaat van 10 miljard, waar
van 2,5 miljard aan pijpleidin
gen en de rest aan een raffi
naderij en een petrochemisch 
kompleks. De investerende 
Duitse filiale van Amoco kan 
hierbij rekenen op een rege
ringsbij dage van 2,5 miljard, of 
25 t.h. van het totale bedrag. 
Er zal werkgelegenheid zijn 
voor 450 man of eventjes 5 mil
joen per werkplaats. 

Met de toegezegde rijkstoe-
lage zal een dubbele p jp'ei-
ding van Antwerpen naar Luik 
aangelegd worden, evenals een 
pijpleiding in de vallei van de 
Maas, een aansluiting op de 
NATO - pijpleiding en verder 
een aansluiting op de pijplei
ding Geleen-Rurhgebied. Op 
één uitzondering na werden de 
kosten van aanleg van een pijp
leiding steeds door de betrok
ken maatschappijen betaald, 
nl. deze van Feluy-Antwerpen, 
waarvan de aanleg gedeeltelijk 

door het Rijk werd gefinan
cierd. In een vorige interpella
tie had de heer Claes reeds op 
dit gevaarlijk precedent gewe
zen, precedent dan nu gevolgd 
wordt door Amoco. Het gevaar 
bestaat nl. daarin dat de over
heid uiteindelijk de infrastruk-
tuur van pijpleidingen voor 
haar rekening gaat nemen. Er 
is in het regeringsakkoord trou
wens sprake van de oprichting 
van een gemengde vennoot
schap voor pipelines. De vorige 
regering weigerde inlichtingen 
te verstrekken over rijkshulp 
aan privé-bedrijven, de huidi
ge schijnt daartoe wel bereid 
te zijn. 

Senator Claes noemde een 
rijkstoelage van 2,5 miljard 
voor een bedrijf van 450 werk
nemers vlakaf onizn : dergelij
ke financiële tegemoetkomin-

senator lode claes 

gen zijn ekonomisch niet ver
antwoord en dienen uiteinde
lijk ook de Waalse ekonomie 
niet. « Het gaat hier duidelijk 
om een politieke investering, 
die mede door de Vlaamse en 
Brusselse belastingsbetalers be
taald wordt. Men krijgt boven
dien de indruk dat door het 
bouwen van verscheidene raf
finaderijen in het zuiden van 
het land de Vlaamse industrie 
voor haar grondstoffen, althas 
gedeeltelijk, weer zou afhan
gen van de Waalse energie zo
als dit het geval was met de 
steenkolen. Dit kan de com
munautaire spanningen maar 
vergroten » aldus tot besluit 
senator Claes. 

In zijn replieken op het ant
woord van staatssekretaris Clo
se hamerde senator Claes er 
steeds op, dat de rijkssubsidie 
ekonomisch niet verantwoord 
is, dat ze met het geld van alle 
Belgische belastingsbetalers ge
spijsd wordt en dat het om een 
politiek - financieel maneuver 
gaat. De minister nam « een 
brede en hoge vlucht » in zijn 
antwoord en werd herhaalde
lijk ondei-broken door applaus 
van « la claque » nl. het FDF-
RW, de PLP en de socialisten. 
Opvallend was hierbij dat zo
wel de CVP-PSC als de PVV 
zich van elke bijvalsbetuiging 
onthield. Beschaamd om de zo
veelste toegeving aan de Waal
se chantage ? 

wets-
i^oorstellen 

Vorige week diende senator 
Bouwens een wetsvoorstel in 
tot wijziging van artikel 25 van 
de wet van 30 juli 1938 betref
fende het gebruik der talen bij 
het leger. Senator Vandenzan-
de diende een wetsvoorstel tot 
instelling van de een Vlaamse, 
Waalse en Duitse subnationali
teit. 

met 
paasvakantie 

Het parlement is vorige don
derdag met paasvakantie ge
gaan, zodat er deze week ei
genlijk geen heet-van-de-naald-
proza uit de Wetstraat te pu
bliceren is. Dat helet ons niet 
nog wat nagekomen nieuws op 
deze hlz. samen te vatten. 

westhoek 
waarheen ? 

Kamerlid Piet Leys onder
vroeg minister De Saegher over 
het verkavelingsschandaal in 
de « Westhoek » te De Panne. 
Hij verwees naar de aktie van 

de « Vereniging tot bescher
ming van het leefmilieu De 
Panne » tegen de verkaveling 
van dit duinengebied of een ge
deelte ervan. Niemand kan het 
streven naar behoud van na
tuurschoon betwisten en ieder
een begrijpt het protest bij de 
aanvang der eerste fase der in-
frastruktuurwerken, nl. de rio
lering. 

De heer Leys vroeg meer be
paald of deze verkaveling in 
strijd is met het bijzonder aan-
legplan 1968 of met andere 
voorzieningen, aan wie en wan
neer deze goedgekeurde verka
veling afgeleverd en of de mi
nister niet van oordeel was, dat 
maatregelen moeten genomen 
worden om het duinlandschap 
te beschermen. 

De minister betoogde dat het 
hier niet gaat om een verkave
lingsvergunning maar om de 
uitvoering van een twee jaar 
oud bijzonder aanlegplan. Hij 
zei verder dat de werken in uit
voering niet gebeuren in het 
natuurreservaat doch op een 
terrein tussen het reservaat en 
de kom van de gemeente. Zo
wel de Kommissie voor Monu
menten en Landschappen als 
de Bijzondere Kommissie voor 
de stedebouwkundige proble
men van de kust keurde de 
plannen goed. De minister ver
dedigde het gemeentebestuur 
van De Panne en achtte de 
werken stedebouwkundig ver
antwoord evenals van toeris
tisch standpunt bekeken. Over 
het feit dat weer eens zoveel 
ongerept natuurgebied teloor 
gaat zweeg hij in alle talen. 

olympische wrevel 

« De Standaard » oefende in « Van Kamerleden en Se
natoren » kritiek uit op BSP-volksvertegenwoordiger 
Van Hoorick en VU-volksvertegenwoordiger Van Leem-
putten omdat ze de tribune bestegen na de interpellatie 
Waltniel (PVV)... om er het zelfde te komen vertellen. 
Volgens het Beknopt Kamerverslag vertelden beiden ka
merleden echter behartenswaardige dingen, die de inter
pellatie aanvulden en tevens bewezen dat het behandelde 
probleem in alle partijen gelijkaardige reakties uitlokt. 
Sinds wanneer mag dat niet meer ? 

Anderdeels kreeg ook ons jong kamerlid De Beul een 
veeg uit de pan, al verdiende hij meer een pluim omwille 
van zijn grote aktiviteit. Wanneer er naar de zin van de 
olympische parlementswaarnemer van « De Standaard » 
door de volksvertegenwoordiging te weinig vragen ge
steld worden of te oppervlakkig heen gegleden over be
grotingen, klaagt het blad putten in de grond over « de 
teleurgang van het parlement ». Vragen ze informatie 
of oefenen ze kritiek uit — wat hun rol is en waaraan de 
VU-frakties zich zeker niet onttrekken ! — dan is het 
voor de bewoner van de Standaardse Olympus ook ntet 
goed... 
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pre-revolufionair klimaat 

guerillas In de strijd voor hel leefmilieu 
Alle beloften ten spijt is de strijd voor een menswaardig leefmilieu nog 
niet doorgedrongen tot de meest konservatieve burcht van ons maat
schappelijk bestel, met name het kringetje waartoe onze wetsdienaars 
behoren. De wetgevende macht in ons land is niet in staat gebleken om 
een afdoend antwoord te geven op een vloedgolf van eisen, die allen neer
komen op een doelmatige en realistische wetgeving om de enkelingen te 
beschermen tegen de vergiftiging van water, lucht en bodem. Sommigen 
in dit land vragen zich af, of ze zullen moeten wachten tot de Schelde 
ten hemel stinkt ! 

Sinds het internationaal natuur-
beschermigsjaar 1970 is de kontes
tatie rond de strijd voor een be
ter leefmilieu geleidelijk uitge
groeid tot een nationale aangele
genheid. Er gaat geen dag voorbij 
of in de ene of andere gemeente 
wordt een aktiekomitee opgericht 
tegen de zoveelste aanslag op ons 
aller leefmilieu. Het heeft geen 
zin te loochenen dat de meeste 
akties die daaruit voortvloeien 
leiden tot een bittere mislukking. 
Dit tot groot genoegen van de 
reaktionaire krachten ! Maar, uit 
de ontgoocheling groeit de kracht 
tot verzet die leidt tot een pre-re
volutionair klimaat. Daaraan kan 
de inzet van een reeds zo be
ruchte derde kolonne niets ver
anderen. 

Daarom ook is het merkwaar
dig om te vergelijken met de toe
stand in het buitenland, meer be
paald in sommige landen waar de 
problemen zich nu reeds veel 
scherper stellen. 

de toestand in de usa 

Bij de Amerikaanse bevolking 
is sedert 1970 een sterk bewust
zijn gegroeid ter vrijwaring van 
het leefmilieu. De druk van het 
publiek op de overheid neemt toe. 
De federale regering stelt steeds 
strengere eisen, maar de plaatse
lijke besturen laten voortdurend 
uitzonderingen toe. Want, de 
meeste, machtige bedrijfsleiders 
verweren zich fel. Ze eisen subsi
dies van de regering, maar deze 
bezuinigt en legt prijs-normen op. 
Vandaar de beperkte overheids
gelden voor anti-vervuilingsmaat-
regelen. De nodige fondsen zijn 
slechts te verwerven, ten koste 
van de winst van de ondernemers. 
Daarom blijven ook in de Ver
enigde Staten de grootste vervui
lingsbronnen bestaan. Daarom 
ontstaan ook daar elke dag nieu
we verontreinigingshaarden. Daar
om verkrijgt ook de Amerikaan
se industrie telkens uitstel voor 
het aanbrengen van zuiveringsin
stallaties. 

Meteen is het onstaan verklaard 
van een merkwaardig verschijn
sel, dat nu ook in Europa voor
komt. 

ecologische 
aktie-centra 

Vanuit de kritische, vrije uni
versiteiten is de laatste jaren in 
de Verenigde Staten van Amerika 
een militante ecologie gegroeid. 
Het publiek heeft gereageerd 
door het oprichten van Ecologi
sche Aktie Centra. 

Alle Ecologische Aktie Centra 
te Sint-Louis hebben zich in de
cember 1970 verenigd, om een toe
nemende druk te kunnen uitoe
fenen op de regering en op de 
bedrijven. 

De regering reageerde : er werd 
een verscherpte kontrole op lucht
en waterverontreiniging aange
kondigd, evenals de instelling van 
een Adviesraad voor het Milieu. 

Maar, diezelfde regering hield 
in verschillende gevallen de grote 
industrieën, waaronder de auto-
nijverheid, de hand boven het 
hoofd. Het ministerie van Justitie 
bepaalde dat Ecologische Aktie 
Centra, die een rechtsaanklacht 
tegen ondernemingen indienen, 
voortaan hun belastingvrij statuut 
verliezen. 

Woordvoerder van Ecologische 
Aktie Centra verklaarden tot mi
litante akties te zullen overgaan, 
indien hun vredelievende pogin
gen nog lang onbeantwoord blij
ven. Dit door het sluiten van be-
bedrijven en autowegen, zoals de 
vakbonden deden, om rechtvaar
dige lonen te verkrijgen. 

pogingen tot censuur 

De gebeurtenissen rond een re
cente film over een milieupro
bleem zijn kenmerkend voor de 

sfeer die op dit ogenblik heerst 
in de nieuwe wereld. 

Studenten van de Washington 
University te Sint-Louis namen 
het initiatief voor het vervaardi
gen van de film. Zij verzochten 
hun hoogleraar in de stedelijke 
planologie prof. Leonard Henny, 
een taalgenoot, om als kineast, 
technische leiding te geven aan 
het projekt. 

In het begin ontving de film-
klub van de Washington Univer
sity gemakkelijk financiële steun 
voor hun film, getiteld « Dode 
Aarde ». De bijdragen waren ech
ter zeer bescheiden. 

Later bleek de film tegen Mon
santo gericht. Monsanto is een 
chemisch wereldconcern. Haar di-
rektie zetelt ondermeer in de raad 
van bestuur van de Washington 
University en verleent jaarlijks 
geldelijke steun aan de chemische 
fakulteit. Monsanto werd verwe
ten medeplichtig te zijn aan de 
ecologische vernietiging van arme 
negerwijken nabij haar fabrieken. 
De direktie van Monsanto nam 
onmiddellijk maatregelen via 
haar advokaat. Kort daarop ver
klaarde de Washington University 
officieel niets met de film te ma
ken te hebben. De rektor spoedde 
zich naar het Monsanto-hoofd-
kwartier, een twaalftal kilometer 
buiten Sint-Louis, om de direktie 
van Monsanto te overtuigen dat 
de film een typische studenten-
aangelegenheid was. 

Daarop werd de direktie van 
Monsanto door de filmgroep uit
genodigd om kommentaar te le
veren op de film. Er kwam niet 
de minste kritiek. Daaruit kan 
enkel worden besloten dat de fei
ten in de film juist zijn en niet 
mogen worden genegeerd. 

machtspositie 

Hiermee is de machtspositie 
aangetoond van bedrijfsleiders in 
instellingen voor hoger onder
wijs, ondanks het bestaan van 
kursussen als « ecologisch leven », 
« ecologische gevolgen van het 
kapitalisme » en « hoe vertel ik 
mijn zeepfabrikant dat hij 
stinkt ? » 

De Leuvense Vaart te Mechelen : een smeerpijp .' 

Pubiciteitsagenten ontsnappen 
evenmin aan de ecologische roes. 
Ze prijzen zuivere benzine... voor 
een ekstra prijs en nieuwe uit
laatsystemen... tegen 1975. Ze spa
ren geen geld om de automobilist 
te doen geloven dat hij vijand 
nummer één is van de lucht. Maar 
ze verzwijgen angstvallig dat hij 
zijn auto koopt bij een industrie, 
die de helft van haar winsten aan 
publiciteit besteedt en slechts één 
vijftigste aan de bestrijding van 
ontreiniging. Ook in Amerika be
staan burgerkomitees tegen ver
vuiling en een adviesraad voor 
het milieu, met betwiste bevoegd
heden. Maar, ook daar gaat de 
aktie nog steeds uit van een klei
ne groep geïnformeerden, die elke 
kans benutten om naar kamera, 
pen of telefoon te grijpen. 

guerillas ? 

Intussen traden in de Verenigde 
Staten van Amerika ecologie-gue-
rillas in aktie. Onlangs nog be
smeurden zij de vloer en de meu
bels in de kantoren van een olie
raffinaderij van Texas met olie. 

De toestand in België en in Eu
ropa is niet beter. Aanslagen te

gen het leefmilieu herhalen zich 
elke dag in steeds sneller tempo. 
De aftakeling van de natuur is 
ook rondom ons volop aan gang. 

Maar, zelfs in de oude wereld 
verwijzen sommige gebeurtenis
sen naar een pre-revolutionair 
klimaat. 

Te Stockholm in Zweden voch
ten een duizendtal betogers gedu
rende drie uren tegen de politie 
en voor het behoud van iepen in 
het plaatselijk park. De strijd be
gon toen het gemeentepersoneel 
de bomen wou vellen met een 
motorzaag. De politie verzocht de 
overheid om de bomen (voorlo
pig ?) te laten staan. 

In eigen land kwamen Wille-
broekse volksvrouwen verleden 
jaar op straat, gewoon om him 
nood uit te schreeuwen. Ze stel
den zich op aan de ingang van 
de gelaakte fabriek, de Ammo-
niaque Synthétique et Derives, om 
hun grieven kenbaar te maken. 
Ze dreigen met het versperren 
van de toegang tot de fabriek, 
indien geen afdoende maatregelen 
volgen tegen het lawaai, de stank, 
de lucht- en de waterverontreini
ging. 

dirk buyes. 

Zesduizend stookolievog^ls op het Brusselse De Brouckèreplein. Het stadsbestuur verbood deze betoging 
lang zal dit nog straffeloos kunnen, Mijnheer de burgemeester ? 

Hoe-
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devi^ereldi 

krachfproef in ulster 
(ARGOS) Begin vori{/e week verklaarde Brian Faulkner 

van Noord-Ierland dat zijn Noord-leren onder geen beding de 
Britse « Direct Rule » zouden dulden. Toch kondigde premier 
Heath vrijdag 24 maart de rechtstreekse kontrole over Ulster 
af. Hard aanpakkend benoemde hi] William Whitelaw, kon-
servatief voorziti'er van het House of Commons, tot zijn nieu
we minister voor Noord-ierse aangelegenheden. En laat Wil
liam Craig, leider van de protestantse Vanguards nu maar 
optornen tegen die harde beslissing. De Britten hebben de 
Noord-ierse teugels overgenomen en zullen pas over een jaar 
gewijzigde bestuursvorm'en overwegen. Inmiddels blijft alleen 
wat William Whitelaw na een vluchtige verkenning van zijn 
nieuw werkterrein al verklaarde : komplete onzekerheid over 
het lot van Noord-lerland. 

lange wachttijd 

Zeker is alleen dat de Engelsen, Tories zowel als socialisten, 
de direct rule in 't verleden altijd zo lang mogelijk hebben uit
gestald. Telkens als de opstand uitging van katolieken en 
protestanten tegelijk heeft de Britse regering voor de eer 
bedankt. In 1912 weken de liberalen voor de bedreigingen van 
Carson, de toenmalige leider van de protestanten. In 1969 
bestond de strategie van de Britten erin de protestantse Stor-
mont te steun'en, ofschoon de troepen van Hare Majesteit bij 
hun aankomst in '69 door de katolieke bevolking als neutrale 
ordehandhavers werden begroet. Sindsdien was het een ket-
tingreaktie van narigheid. De eerste hervormingen lokten 
protestants verzet uit. In april 1970 werd dominee Paisley lid 
van het Stormont. Een jaar later, op 5 april 1971, werd de 
eersVe Britse soldaat neergeschoten. Tussenin vielen straatge
vechten en ...doden te noteren. Toen kreeg Ulster een nieuwe 
premier. Chichester Clark legde zijn ambt neer (hierbij het 
voorbeeld volgend van zijn voorganger O'Neil). 

Brian Faulkner : Ulster's laatste kans (zo schreven de bla
den). Faulkner was geen landjonkter, geen Anglo-Iers groot
grondbezitter zoals zijn twee voorgangers. Wel had hij zich 
in 1960 al ontpopt als een anti-katolieke diehard. Daarom 
verwachtte Downing Street dat hij de aangewezen politicus 
was om de nodige hervormingen af te dwingen, ook als die de 
katolieken zouden ten goede komen. Aan de top van twee he-
langrijk'e Stormont-kommissies parachuteerde Brian Faulkner 
meteen twee katolieken. Downing Street^ was nog aan 't jui
chen toen de katolieken lieten weten dat ze de benoeming niet 
aanvaardden... Opnieuw werd geschoten. Ook door de Britse 
soldaten. Toen twee ongewapende burgers werden neerge
knald weigerde het leger een onderzoek naar de verantwoor
delijken in te stellen. Dit was voor de sociaal-demokraten en 
de labour-party reden genoeg om het Stormont te verlaten. 
Uit d>e agitatie die hieruit ontstond groeide de beslissing van 
Brian Faulkner gebruik te maken van de Special Powers Act 
waarbij meer dan duizend katolieke Noord-leren zonder voor
onderzoek werden geïnterneerd. Later zou het Compton Report 
over de aldaar aangewende metodes rapporteren. De gevolgen • 

van Faulkner's maatregel waren effenaf katastrofaal : bijna 
op een nacht werd de Ira door de katolieke bevolking als haar 
natuurlijke verdediger aanvaard. 

boemerang 

Het initiale succes van de harde ondervragingen in de inter
neringscentra werd algauw afgezwakt door nadelige reper-
kussies. De regering Heath begon zich terecht zorgen tte maken 
over de reakties van de katolieken in het buitenland. De Britse 
regering besefte algauw dat een politiek initiatief niet erg 
lang meer kon uitblijven. 

De ontmoeting te Chequers in sept. jl. (Heath, Faulkner, 
Lynch) was eten belangrijke stap in die richting. Maar pre
mier Lynch van de Ierse Vrijstaat eiste volledige gelijkheid 
voor katolieken en protestanten, terwijl premier Faulkner van 
Noord-Ierland van mening was dat hij zonder de steun van 
zijn oppozitie (die inmiddels het Stormont verlaten had) geen 
beslissing ad hoc kon nemen. Van dit ogenblik af handhac^den 
de Britse minister van Binnejilandse Zaken Maudling 'en Car-
rington, zijn kollega van defensie, het standpunt dat een poli
tieke beslissing hoogst wenselijk was... maar niet konkreet 
haalbaar zolang rust en orde in Ulster niet waren hersteld. 
Opnieuw ging de Ira tot harde akties over : branden, moorden, 
benzinebommen overal. Op 30 januari — Bloody Sunday — 
toen dertien vreedzaam betogende burgers werden neerge-
maaid kon Heath niet langer een politieke oplossing uit de 
weg. Het werd een kompromisserig afwegen van voor- en 
nadelen, ook van politieke risico's in de eigen konservatieve 
partij. De definitieve voorkeur voor « Direct rule » (het over
nemen van dte macht door de Britten) kwam eigenlijk nadat 
uit vertrouwelijke rapporten gebleken was dat de aangekon
digde protestantse Backlash niet lang meer kon uitblijven... 
en nadat lan Paisley en William Craig met getrokken degens 
tegenover elkaar gingen staan. Heath voelde zich erg opge
lucht toen fulminerende dominee Paisley iMreid blee kde Di
rect Rule te aanvaarden. 

Op die manier kon de Britse premier gaan rekenen met 
steun van de « liberalen » uit zijn eigen kabinet. 

-geen happy end 

Toen Brian Faulkner dan 22 maart naar Londen vloog wer
den hem drie voorstellen gedaan : rechtstreekse kontrole (van 
de BritVen) op het Veiligheidsapparaat, het vrijlaten van ge
vangenen, een plebisciet om achter de wensen te komen van 
de Noordierse bevolking. Faulkner weigerde op het eerste 
voorstel in te gaan omdat hij hierin tot vandaag toe een vorm 
van kapitulatie ziet tegenover het terrorisme. Daarom moest 
Faulkner maar aftreden ofschoon Heath 'eerst nog een tussen
oplossing had overwogen met Faulkner in nevengeschikte 
pozitie. 

Toch is de « Direct Rule » die nu is ingesteld niet het happy 
end van de bewogen Ulsterstory. De katolieken staan niet 
vijandig tegenover de direct rule. Maar van een bestand tussen 
IRA en de Britse b'evelhebber is tot dusver niets terechtgeko
men. Veel zal evenwel afhangen van de protestantse fanatici. 
In het slechtste geval zouden de Britse troepen nog in het 
kruisvuur van katolieken en protestanten kunnen terechtko
men. En dit zou dan een nieuwe bladzijde worden in de ge
schiedenis van Ulster. Begin d'eze week legde de protestantse 
meerderheid het land volledig lam met een algemene staking. 
Morgen kunnen weer benzinebom.men ontploffen en mensen 
m vlammen opgaan. 

hoesseins droom 
(Argos) Hoessein's voorstel 

tot regeling van het Israëlisch-
Jordaans geschil heeft heel 
wat woestijnzand doen op
waaien. Mosje Dajan van Is
rael vergeleek Amman's po
gingen met het (testamentisch) 
trompetgeschal van Jericho. 
Maar hij voegde er onmiddel
lijk aan toe dat het toen (3.300 
jaren geleden !) Israëliërs wa
ren die zo voortreffelijk gebla
zen hadden. Ook Golda Meir 
reageerde sarkastisch. In het 
Knesseth verklaarde ze dat het 
ongetwijfeld Hoessein's bedoe
ling was meteen Koning van 
Jeruzalem te worden. Aan de 
andere kant lieten de Ara
bische « broeders » zich even
min onbetuigd. Luidkeels en 
eenstemmig riepen ze dat 
Hoessein een verrader is. 

niet nieuw 

Veel beroering dus rond een 
plan dat eigenlijk niet nieuw 
is. Jaren geleden al hebben 
vooraanstaande staatslieden 
gesteld dat Jordanië nodig 
moet betrokken worden bij het 
beheer over het oostelijk stads
deel van Jeruzalem en dat de 
« autonome provincie Palesti
na » van dit stadsdeel uit moest 
bestuurd worden. Alleen op 
dergelijke basis, zo beweerden 
toen die prominente politici, is 
een definitief akkoord tussen 
Jordanië en Israël haalbaar. 
Dat een akkoord tot dusver je 
reinste toekomstmuziek is ge
bleven is een vaststelling die 
niet door wensdromen kan on

gedaan gemaakt worden. En 
Hoessein's vredesplan zal hier 
luttel aan veranderen. Niet 
omdat het op zichzelf zo on
realistisch is maar omdat de 
onmisbare voorafgaandelijke 
voorwaarden afwezig zijn. Om 
Hoessein's vredesplan konkreet 
waar te maken ware immers 
vereist dat Israël zijn troepen 
uit West-Jordanië zou terug
trekken., en dat de andere 
Arabische staten, Egypte bv., 
met het Jordaans plan zouden 
instemmen. Bovendien zouden 
de 750.000 Palestijnen (die van
daag nog altijd hongerig aan 
de westelijke oever van de 

de koning 

Jordaan zitten) Hoessein als 
hun koning moeten erkennen. 

Het plan van de woestijnko
ning strookt anders aardig met 
inmiddels verjaagde modellen 
van Israëlische politici zoals 
vice-premier Allon en Mosje 
Dajan : Israël moet de gedemi-
litarizeerde westelijke Jor-
daanoever aan Jordanië af
staan, langs de Jordaan moeten 
Israëlische militairen een be
wapende veiligheids g o r d e l 
aanleggen en... Jeruzalem 
moet weer één worden. Om dit 
alles uitvoerbaar te maken zou 
de strook van Gaza (met zijn 
400.000 Palestijnen) via een 
soort korridor bij West-Jorda-
nie moeten gevoegd. Op die 
manier zou Hoessein dan zijn 
haven krijgen op de Middel
landse zee. Tegelijk zou hij dan 
heersen over een onafhanke
lijk rijk dat zich uitstrekt van 
Akaba tot de Rode Zee. 

sadats verkeken kans 

De interne hervormingen van 
Hoessein kunnen Israël maar 
matig interesseren. De Jor
daanse koning overweegt een 
opdeling van het Hasjemitisch 
koninkrijk in twee autonome 
gebieden — Jordanië en Pale
stina — waarbij buitenlandse 
politiek en defensie uiteraard 
centraal (dwz van Amman uit) 
zouden beheerd worden. Bijal
dien Israël hierbij zijn eisen 
op veiligheid «n vrede inge
willigd ziet kan Golda Meir 
hiertegen geen onoverkomelij

ke bezwaren laten gelden. 
Maar hiermee zijn de Ara
bische en Palestijnse tegenar
gumenten niet van de baan. 
Arabieren en Palestijnen zijn 
volstrekt niet te spreken over 
de omstandigheid dat terzake 
al sinds 1969 geheime onder
handelingen werden gevoerd.., 
waar zij kompleet onwetend 
van waren. Bovendien hadden 
de grote Arabische staten — 
Egypte, Libië, Syrië — voorze
ker niet verwacht dat Hoessein 
met de pacifistische lauweren 
zou gaan lopen. Hier bovenop 
zijn de Arabieren niet erg in
genomen met de veronderstel
ling dat Hoessein voorafgaan
delijk ook al met de VSA, Is
raels grote beschermheer, over 
zijn voorstel heeft gepraat. 
Ten slotte kan Anwar Sadat 
van Egypte de eigengereidheid 
van Hoessein niet verteren. 
Egypte's president gaat er im
mers vanuit dat alle beslissin
gen in het Nabije Oosten tot 
zijn onmiddellijke bevoegd
heid behoren. Na alles wat Sa-
dat meegemaakt heeft (de mis
lukkingen van Jarring en Ro
gers, het uitblijven van een 
tussentijds akkoord over het 
Suez-kanaal) had hij best het 
aureool van een diplomatiek 
vredesoffensief kunnen gebrui
ken. En nu is « verrader » 
Hoessein hem te vlug af ge
weest. Voor die aanmatiging 
zal Hoessein nu boeten met de 
radikaal-negatieve houding van 
de drie Arabische groten die 
vastberaden achter de Sadat-
doktrine blijven staan. 

• De quasi-algemene staking 
van de protestantse arbeiders 
in Ulster uit protest tegen het 
« direct rule » van Londen 
(schorsing van de Ulsterse re
gering en het Ulsters parle
ment) verlamt gedurende twee 
dagen het leven in Noord-Ier
land. De twee IRA-vleugels 
ontkennen elk bestand in de 
terreur of overleg met het Brit. 
se leger, hoewel het aantal 
bomaanslagen tijdens het week
end zeer gering was, vergele
ken bij de vorige verzetsakties. 
Koele ontvangst te Belfast van 
de Britse « prokonsul » minis
ter-resident Whitelaw. 

• Het Chinees-Russisch over
leg te Peking na vier maanden 
schorsing hervat. De besprekin
gen betreffen o.m. de grensge
schillen tussen beide landen. 
• Het Midden Oosten is een be
langrijk agendapunt op de ajs. 
besprekingen te Moskou tussen 
president Nixon (op bezoek) 
en de Sovjet-leiding. De Sovjet
unie zou reeds bereid zijn, een 
embargo af te kondigen op de 
wapenleveringen aan de strij
dende partijen, waartoe ook de 
USA zou bereid zijn. 

deze week 

in de wereld 

• De nieuwe voorzitter van de 
EEG-kommissie, Sieo Mansholt, 
zegt in zijn eerste rede dat de 
EEG moet streven naar een 
<t bruto nationaal geluk » en is 
van mening, dat het de eerst
komende tijd niet tot een echte 
prijzenblokkering van de land-
bouwprodukten zal komen. 

• Te Londen ondertekenen de 
Maltese premier Mintoff en de 
Britse defensie-minister Lord 
Carrington de Brits-Maltese 
overeenkomst inzake de Britse 
basis op het eiland ; de Britten 
zullen een hoger huurgeld be
talen en de NATO zal een jaar
lijks bedrag bijpassen. De Brit
se troepen blijven dus op Mal
ta. Gezien de hogere vergoe
ding is dat een sukses voor 
Mintoff, 

• Meer dan 100 doden en 200 
gewonden bij het neerslaan 
door regeringstroepen van een 
door een groep officieren opge
zette Putsch in Salvador : de 
gevangen genomen president 
Hernandez wordt door de troe
pen bevrijd, die onder het be
vel stonden van minister Tor
res, die de tegen-putsch leidde. 
Putschleider Mejia en mede
standers worden daarop gear
resteerd. 

• In tegenstelling tot de andere 
Arabische landen steunt Soe
dan (pas door akkoord bevrijd 
van een burgeroorlog) het plan 
Hoessein inzake een federaal 
Jordaans-Palestijns Koninkrijk. 
Hoessein zelf zoekt te Washing
ton steun bij de Amerikaanse 
regerinc 

• Terechtstelling van drie 
Trukse linkse militanten door 
Ankara verdaagd om drie ont
voerde en door linkse krachten 
met de dood bedreigde Britse 
radarspecialisten te redden. 
• Betoging van meer dan 
100.000 protestanten te Belfast 
waar de Stormont (parlement) 
zijn laatste zitting houdt. 

• De twee Soledad-brothers — 
zwarte militanten — door uit
sluitend blanke jury vrijgespro
ken van moord op een cipiez; 
Coup de theatre in Angela Da-
vis-proces : ze zou gehandeld 
hebben uit « verliefdheid eJi 
passie » voor de neger-militant 
George Jackson. De verdedi
ging noemt deze bewering 
« onzin ». 

• 75 % der kiezers in het door 
Israël bezette West-Jordanië 
nemen aan de gemeenteraads
verkiezingen deel ondanks de 
aktie van El Fattah, ze te boy
cotten. Dit is een overwinning 
voor Dajan, die het kiezers
korps onder zware druk zette. 
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fulbright 
nalveling of uitverkoper ? 

(Argos) Het vergaat J. William Fulbright zoals andere groten 
der aarde. Zijn naam roept heftige kontroversen op, veroorzaakt 
schokken in het gemoed van de Amerikaanse massa. Ook in Euro
pa heeft de senator weer eens felle bewogenheid gewekt. Invloed
rijke kranten schilderen hem af als een « naïef » promotor van 
het wereldkommunisme. Andere zien in hem een niet ongevaar
lijke progTessieve dweper. Reden tot de jongste beroering rond 
zijn naam : Fulbright heeft zich onvoorwaardelijk opgesteld te
gen twee Amerikaanse zendstations (Free Europe en Liberty) die 
te Munchen heftige anti-kommunistische propaganda voeren. Via 
die zendstations ervaart de Oosteuropese burger welke maatrege
len zijn regering weer overweegt om hem het leven echt zuur en 
ondraaglijk te maken. Als te Praag of te Bratislava een schrijver 
wordt ingerekend weten Free Europe en Liberty prompt te mel
den hoe alles precies in zijn werk is gegaan. Ook over wat te 
Warschau, Belgrado, Boekarest en Boedapest gebeurt lijken de 
Amerikaanse zenders voortreffelijk geïnformeerd. Maar J.F. Ful
bright meent dat die zendstations rel ikten zijn uit de koude oor
log en dat hxm opzwepend taaltje bijgevolg uit de eter moet ver
dwijnen. Onmiddellijk na Fulbright 's kommentaar begon de zwij
gende meerderheid te reageren. Zelfs in Oost-Europa zien velen 
in die zendstations een laatste bindmiddel met het Westen. Daar
om werd Fulbright in West en Oost scherp op de korrel genomen. 
Veel kommentatoren gingen hierbij het vocabularium overnemen 
van wijlen senator Mc Carthy die bij het begin van de jaren vijf
tig een memorabele antikommunistische heksenjacht heeft ontke
tend. Die Mc Carthy zag overal kommunistische agenten. De 
hieruit ontstane psychose en nationale histerie leidden tot het ar
resteren van honderden onkreukbare Amerikaanse burgers. 

Het was Mc Carthy die de 
naam « Halfbright » (ip.v Ful
bright !) lanceeide Ofschoon 
de senator uit Wisconsin intel-
lektueel met eens tot de enkels 
van ziin kollega uit Arkansas 
reikte Met Fulbright ontmoet
te Mc Carthy een onvei'schrok-
ken. tegelijk machtig tegenstre
ver, een man die de Amerikaan
se politiek overeenkomstig de 
liberale tradities van zijn land 
wilde humaniseren. In deze 
on-Amerikaanse « kontroverse 
tussen agressieve onverdraag
zaamheid en tolerantie » heeft 
hij demokratisch Amerika 
enorme diensten bewezen Maar 
verdiensten worden niet altijd 
beloond. Men ging de kontro-
versiële voorzitter van de kom
missie voor Buitenlandse Za
ken zovele streefdoelen toe
schrijven dat zijn waar politiek 
gezicht nooit duidelijk uit de 
verf is gekomen. Zeker is dat 
hij nooit tot de naïeve liberalen 
heeft behoord : zij die menen 
dat de wereld alleen door hu
mani ta i r woordgegoochel tot 
nieuw etisch bewustzijn kan 
bewogen worden Fulbright is 
eigenlijk een konservatieve na
tuur die erg oploopt met staats
lieden als Burke en Metternich. 
Hij is ervan overtuigd dat deze 
« s trategen van de internationa
le politiek » nooit kommunis-
tenjagers zouden geweest zijn. 
M.a.w Fulr ight is een bedacht
zaam pragmaticus. Zijn aktie 
tegen de antikommunistische 
zendstations is dan ook niet zo 
« naïef » als op het eerste ge
zicht wel lijkt. Voorzeker is ze 

niet bedoeld als tegemoetko
ming tegenover de bewindslei
ders uit Oost-Europa. Fulbright 
is ook niet zo feilbaar als de 
heftigheid van geruchtmaken
de tussenkomsten kan suggere
ren Vaak werd zijn houding 
door de feiten bevestigd. Dit 
geldt alvast voor zijn harde op
positie tegen Johnson's Viet
nam politiek, die hij in bewo
gen hearings over de hekel 
haalde. Niet minder juist was 
zijn evaluatie van de toestand 
op de vooravond van de riskan
te Varkensbaai-affaire. 

Vandaag schrijven Ameri
kaanse kranten in vage be
woordingen over een onderzoek 
dat Fulbright zou ingesteld 
helDben naar de « gedragingen » 
van de twee gewraakte anti
kommunistische zendstations 
Naar verluidt zou dit onderzoek 
geen meevallertje geworden 
zijn. Nergens zou nl. gebleken 
zijn dat Free Europe en Liberty 
de negatieve houding van Ful
bright verdienen. Om al die 
redenen zou Fulbright dan het 
resultaat, in omloop gebracht 
door de « advokaten » van de 
m hun bestaan bedreigde zend
stations. Maar Fulbright zelf 
zal wel blijven doorhameren op 
zijn argument dat Free Europe 
en Liberty niet langer passen 
m het nieuwe internationaal 
klimaat. Overtuigend komt nl. 
het argument over dat de 
« sfeer » sinds het bezoek van 
Nixon aan Peking kompleet ge
wijzigd is en dat hetze-kampag-
nes, herhaaldelijk door de zend

stations gepleegd, de taak van 
Nixon te Moskou (in mei a.s ) 
alleen maar kunnen bemoeilij
ken. Dat Fulbright zich zo hard 
uitspreekt tegen het financie
ren, uit de staatskas, van die 
zendstations heeft echter niets 
te maken met « appeasement » 
— zoals zijn tegenstrevers te 
pas en te onpas beweren. Zeker 
met als de term betrekt op de 
« historische » houding van Ne
ville Chamberlain te München 
1938. Nog minder als men de 
aanvoerder van de « Duiven » 
(terzake de Vietnam oorlog) als 
een politicus wil duiden die 
mordicus het Westen aan de 
Oosteuropese kommunisten wil 
versjacheren ! Zaak is dat Ful
bright niet in anti-kommunis
tische propaganda gelooft. 
Eigenlijk beoogt hij wat Henri 
Kissinger onveranderlijk na
streeft : de tegenspeler op de 
voordelen wijzen die voor hem, 
ook op het nationaal egoïstisch 
vlak, aan verstandhouding met 
het Westen vastzitten. 

In zijn intelligent boek over 
de « Aanmatigingen van de 
Macht » dat veel critici slecht 
of maar half hebben gelezen 
zoekt men tevergeefs naar een 
passage die de aan Fulbright 
toegeschreven naïeviteit of ar
geloosheid zou schragen. Voor
aan staat zijn bekommernis 
om humanisme en verdraag
zaamheid. Fulbright schrijft 
dat het fanatisme en de onver
zettelijkheid van veel kommu
nistische leiders nooit een ge
lijkaardige westerse houding 
mag uitlokken. Eigenlijk wil 
Fulbright. dit is zowat zijn ir
rationele, idealistische inbreng, 
de kommunistische wereld be
wegen tot het overnemen van 
een westers politiek gedragspa
troon Of dit een « argeloos » 
en « naïef » streefdoel is zal de 
toekomst wel uitwijzen. Alleen 
^ijn tegenstrevers hebbeu hun 
antwoord nu al gereed. In Ful
bright zien ze nu eenmaal de 
man die kommunistische agres
sie en invazies goedkeurt.. . en 
aanmoedigt. Fulbright blijft 
dus een omstreden figuur. Zijn 
politiek profiel is ietwat gril
liger dan dit van gouverneur 
Wallace van Alabama, die de 
demokratische parti j met zijn 
reaktionaire en poujadistische 
opties onveilig maakt. Ful
bright vertegenwoordigt ten 
slotte dit deel van de Ameri
kaanse opinie dat ondanks het 
vertekend beeld dat wij hier
van hebben veel blijft ver
wachten van pragmatische en 
realistische aanpak. Af en toe 
lijkt het wel opportuun er even 
aan te herinneren dat ook die 
groep nog bestaat. 

In Oslo regeert nog steeds koning winter. Dat heeft ook 2^n voordelen. 

Tussen de VS en Vietnam duurt de IvxhLbrug van aan- en afvoer 
van GI's verder. Wij zijn er gewoon aan geraakt... 

winst en geen prijsverhoging 
Tijdens het afgelopen boekjaar heeft de « Suid-Afrikaanse Lug-

diens » een winst geboekt van R 116,9 miljoen, hetzij een vermeer
dering van R 20 miljoen ten opzichte van het voorgaande finan
cieel jaar Evenwel werd vastgesteld dat het aantal passagiers e n 
de getransporteerde cargo, tijdens de periode april-december 1971, 
met respektievelijk 7,5 en 5,4 % zijn gestegen, terwijl deze per
centages tijdens het boekjaar 1970/71 respektievelijk 16,2 en 20,6 
bedroegen. In oktober 1972 zal de vloot van de « Suid-Afrikaanse 
Lugdiens » versterkt worden met nog twee Boeings 747 (Jumbo), 
toestellen. 

Ondanks een deficiet van R 38 miljoen, voor het boekjaar 1971/ 
'72, zal er geen verhoging zijn van de Zuidafrikaanse spoorweg
tarieven. Voor het boekjaar 1972/73 wordt een even sterk deficiet 
voorzien. Het tekort zal aangevuld worden door het egalisatie
fonds. Spoorwegen, havens en luchtwegen ressorteren m Zuid-
Afrika onder eenzelfde administratie die afhankelijk is van de 
minister van Vervoer. 

Beide berichten ter attentie van sommige Europese luchtvaart
maatschappijen en regeringen, w.o. de Belgische 

tv-nieuws en gedrukt nieuws 
In Amerika heeft men berekend dat het tv-joernaal van een 

van de belangrijkste omroepbedrijven, de CBS, nauwelijks twee 
derden van de informatie verstrekt, die men op de voorpagina 
van de « New York Times » kan lezen. Het is een algemeen ver
schijnsel : de tv brengt m feite weinig nieuws in de huiskamer, 
tenzij de hoofdbrokken en dan nog. De vraag is maar of het zgn. 
groot publiek ook echt gebrand is op veel informatie De tv ver
vangt feitelijk het lezen van de grote koppen in de bladen en kan 
dit grote-brokken-nieuws uiteraard vlugger brengen dan de bla
den, al wordt de tv nog steeds met vele lengten in snelheid ge
klopt door de radio, die de hele dag door nieuws uitzendt met dit 
voordeel er nog bij dat men al lu is terc .d zijn werk niet hoeft te 
onderbreken 

3000 deserteurs ?... 
De wereldpers zwijgt er over en in Groot-Bnttanie wordt er 

evenmin over gesproken. Er doen echter geruchten genoeg de 
ronde over deserties van Britse sodaten in Ulster, die de groeien
de terreur en contra-terreur beu zijn « The Volunteer », orgaan 
van de IRA heeft het over niet minder dan 3000 soldaten, die in 
1971 Ulster zouden ontvlucht zijn en een toevlucht in de Ierse 
Republiek zouden gevonden hebben, waar trouwens een finan
ciële hulporganisatie werd opgericht ten behoeve van deze vaan-
delvluchtigen. 

Dat hjkt wel een hoog cijfer en de IRA zal het wel « afge
rond » hebben. Naar het woord van Bismark wordt er nooit meer 
gelogen dan in de liefde, de politiek en in oorlogstijd. Wanneer 
men echter zonder blikken of blozen dergelijk Cijfer durft voorop 
stellen, dan moet er toch een vuiltje aan de lucht zijn. Het is 
t rouwens zo dat er m Wales en ook in Schotland van bepaalde 
zijde bij het Brits ministerie van Landsverdediging geprotesteerd 
wordt tegen het zenden van Welshe of Schotse scldaten naar 
Ulster. In Wales werd zelfs een protestbrief-aktie georganiseerd. 

Wat er ook van ?ij, de desertie in de rangen van de bezettings
troepen in Ulster is geen zeldzaamheid Zonder dat daarbij pre-
ciese gegevens te achterhalen zijn, de desertie is een feit. 
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Het paasfeest en het paasgebeuren werden in de literatuur en in \ranten- en 
tijdschriftenarttkels reeds van onder alle aspecten behandeld. Zowel het 
religieuse en het mitologische als het artistieke en het mitologische 
^wamen aan bod bij zoverre dat er, naast een paasfematie^ in de 
ïtteratuur in engere betekenis (in de lyrie\, in het proza, in het dramatische 
genre) oo\ een hele jaarlijl{s-weerl{erende paasUteratuur die gaat van het 
•gedegen en degelijk^ wetenschappelijl^ arti\el tot het 
gelegenheidsstu\je. Wij hebben vroeger reeds aan 
'de aanwezigheid der PaastemaUe\ in onze letterkunde een artikel gewijd, 
'dat natuurhj\ verre van volledig was en oo\ niet \on zijn. Wij hebben nu, 
grasduinend in oude kranten en tijdschriften getracht de belangrijkste 
tema's van deze paasUteratuur vast te stellen en enigszins te groeperen naar 
onderwerp. Het hoofdtema Pasen zien wij zodoende van uit verschillende 
aspekten behandeld. 
""Een tweede verwoording van het paasgebeuren — een verwoording 
die zelfs vaak tot onderwerp diende voor de hogervermelde 
gelegenheids- of wetenschappelijke artikels — vinden wij in vele rijmpjes, 
liedjes, bezweringen, gezegden en spreuken, die iets met het paasgebeuren 
'te maken hebben. In de grote verscheidenheid dezer — meestal 
gezongen — teksten die in de volksmond ontstonden en die met de 
gebruiken zelf werden overgeleverd (of ermee uitstierven) zien wij echter 
ook enkele centraal-staande motieven : dezelfde die tot onderwerp 
dienden voor de naar inspiratie zoekende paasartikel-schrijvers van 
zovele generaties in zovele klanten en tijdschriften, in de 
landen waar de k^istelijke invloed (en daarmede ook de viering 
van dit in de ke^k^^iJKe liturgie centraal geplaatst feest) 
pog merkbaar was en is. 

beschreven 
en 
bezonnen... 

beschreven 
In de behandeling van het Paasfeest 

als tema voor het geschreven woord 
(waarbij wij de literaire kreaties in en
gere zin zelf uitsluiten) kunnen wij 
twee grote groepen onderscheiden hoe
wel zij bij elkaar aansluiten en de ene 
uit de andere voortvloeit. 

Vooreerst zijn er de min of meer 
« wetenschappelijke » artikels, die 
Tooral de historische, religieuse, mito
logische e.a. achtergronden hebben on
derzocht. En in de tweede plaats zijn 
er de « folkloristische », die de invloed 
van het paasfeest en de verwevenheid 
ervan met de volksgebruiken en de 
volkskultuur hebben nagegaan. Ten
einde de folkloristen niet tegen ons in 
het harnas te jagen, willen wij vooraf 
wel verklaren, dat wij de wetenschap
pelijke waarde en grondslag van de 
folklore niet in twijfel trekken en dat 
de benamingen voor onze indeling mis
schien daarom wel enigszins mislei
dend zijn. 

Het ontginningsterrein voor de 
auteurs der « folkloristische » artikels 
was wel wat groter dan dat der eer
sten : elke streek, elk land van Europa 
kende zijn eigen paasgebruiken. Het 
Interessante ervan was echter een ge
meenschappelijke noemer voor al de
ze gebruiken, al deze motieven en ob-
jekten te vinden. Want dit is immers 
juist het doel van de folklore, en het 
mag dus ook door de artikelschrijver 
met enige hogere aspiratie niet uit het 
oog verloren worden : bij het opsporen 
en ontdekken van de volkstradities een 
inzicht te krijgen in de wording van 

een overlevering, van een gebruik, van 
een motief — en boven de antikwari-
sche belangstelling uit tot een dieper 
inzicht te komen in de vroegere levens
vormen en in de tradities. « Zonder 
tradities kan geen beschaving blijven » 
schrijft J.H. Kruizinga in zijn boek 
« Levende folklore in Nederland en 
Vlaanderen » en de jonggestorven 
auteur N.E. Fonteyne zegt in zijn 
jeugdherinneringen : « Wij groeien 
slechts aan de tradities groot ». 

wetenschappelijke 
allures... 

Krant en weekblad zijn zich al 
gauw bewust geworden dat zij meer 
dan aktuele informatie moesten bieden 
— en behalve ontspanning ook kennis-
en kultuurspreidend moesten werken. 
De artikels met wetenschappelijke al
lure, de wetenschappelijke vulgarisatie 
voor het grote publiek kregen hun 
plaats in de krantenkolommen. Er is 
zelfs een vereniging van wetenschap
pelijke joernalisten ! 

Pasen, als tema voor de dag- en 
weekbladschrijver met enige neiging 
tot het wetenschappelijke, zou onder 
zijn pen natuurlijk een andere bena
dering krijgen dan bij een volkskundi
ge (nog eens : wiens wetenschappelij
ke waarde wij niet betwisten !). 

Zo werd naar de oorsprong van het 
verschijnsel gezocht, naar het ontstaan 
der benaming, naar de mitologische 
verbindingen, naar de teologische en 
liturgische betekenis, naar datumbere
kening en kalender, enz. 

Uit heel deze « literatuur » leren wij, 
dat Pasen oorspronkelijk een natuur-
feest was en waarschijnlijk ontstaan 
is uit het geloof aan een jaargod die 
het groei- en voortplantingsprincipe 
simboliseert, en die ook jaarlijks her
dacht werd : Adonis, Attis, Osiris, Dio-
nysos. Balder. Volgens Hieronimus 
werden in de grot te Betlehem waar 
Kristus geboren werd, vroeger plech
tigheden ter ere van Adonis gehouden. 
De benaming « Oosteren » die wij in 
het Engelse « Easter » en het Duitse 
« Ostern » terugvinden, is afgeleid van 
een germaanse godin Ostara (Ooster
maand !) en in het kristendom werd 
het joodse pascha-feest, aanvankelijk 
ook een natuurfeest van semietische 
herdersstammen en nadien herdenking 
van de bevrijding uit Egypte, overge
nomen, maar tot herdenking van Kris
tus' verrijzenis omgevormd. Dit ge
beurde ook bij de verspreiding van het 
kristendom in Europa,waar het kriste
lijk paasfeest de oude natuurfeesten 
verving. Het feit dat deze feesten ble
ven nawerken in vele gebruiken en 
paasmotieven, wordt dan weer onder
werp van de volkskunde. 

Het kristelijk feest stond centraal in 
het kerkelijk, liturgisch jaar en vorm
de de spil van de kerkelijke kalender, 
die deels een zon-, deels een maanka-
lender is. Ook de berekening van de 
datum van het paasfeest werd herhaal
delijk in artikels uiteengezet, en de 
veranderlijkheid van de datum werd 
reeds zeer gauw bekritiseerd. Reeds 
in 1582 stelde de jezuiet Clavius voor, 
het Paasfeest steeds op de eerste zon
dag van april te vieren, en in 1924 gaf 

het Vatikaan zijn akkoord met een 
voorstel van de Volkenbond tot stabi
lisatie van de paasdatum. Daarmee zou 
de onregelmatigheid ophouden, zouden 
de schooltrimesters niet meer zo onge> 
lijk van duur zijn en de paasvakantie 
niet meer op zulke verschillende tijcU 
stippen vallen. Inmiddels is er echter 
wel allerlei in de kerk veranderd, maar 
Pasen wordt nog altijd berekend vol
gens de oude « comput » en het si»-
teem der epakten. Misschien kan een 
aktie der paasartikelschrijvers over dit 
onderwerp een duwtje aan de vastge
lopen wagen geven ? 

Besluiten wij het overzicht van ÓSX 
aspekt der PaasUteratuur met even te 
verwijzen, niet naar de literaire krea
ties rond het Paastema zelf, maar •wéL 
met de journalistieke ontdekkings
tochten op het gebied der literatuur, 
beeldhouwkunst, schilderkunst en mu
ziek naar het Paastema. Zij voeren on« 
van de verzen van Gezelle, Boutens, 
Verwey, Wies Moens, over de vele 
meesters onzer schilderkunst van de 
primitieven over de barok tot bv. een 
Servaes en een Van Leemputten, naar 
de « Karfreitagszauber » in Wagner» 
« Parsifal », waarin de verbinding van 
het kristelijk Paasfeest en de weder
geboorte der natuur meesterlijk woi^ 
den uitgebeeld. Deze opera is trouwen» 
een traditioneel « paasstuk ». 

volksgebruik 
en traditie 

Zeer uitgebreid en zeer divers, naar 
omvang en waarde, is de journalistieke 
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Hteratuur waarin de volksgebruiken 
en tradities met betrekking tot het 
paasfeest worden aangewend om stof 
te leveren aan de schrijver. In de vele 
publikaties over folklore — vermelden 
wij die van prof. De Vries, dr. J. Schrij
nen, prof. HJ . Fischer, mej. Goldman, 
J.H. Kruizinga, Jan Fians Willems, Pol 
de Mont, Alfons De Conck, Isidoor 
Teirlinck, dr. K.C. Peeters — vinden 
wij telkens een niet onaanzienlijk ge
deelte dat gewijd is aan het paasfeest 
en de paastijd. De beschrijvingen van 
de volksgebruiken en tradities hebben 
hele dagblad- en weekbladkolommen 
gevuld, maar vermits de auteurs vaak 
dezelfde bronnen aanboorden, is er ook 
veel herhaling in te vinden. 

Interessant is het echter de draad te 
volgen, die al deze gebruiken en tradi
ties hier en elders verbindt, en na te 
gaan hoe de centrale objekten, motie
ven en handelingen op de ene of ande
re Wijze met de oorsprong verbonden 
ïijn. Hier bevinden wij ons dan op een 
terrein, dat nauw met de wetenschap
pelijke studie van de oorsprong ver
bonden is. 

Vuur, licht, groen, eieren en paas
haas, het water, de zegen der akkers ; 
zij zijn allemaal met de oorspronkelij
ke, in de verre nevelen des tij ds ver
borgen oorsprong van het feest op een 
of andere wijze verbonden. Zij hebben 
zich weten te handhaven doorheen het 
kristendom en doorheen de overdek
king met kristehjke motieven en ker
kelijke liturgie. Zij hebben aan armoe
de en verdrukking, aan oorlog en ram
pen weerstaan — maar zij begeven nu 
stilaan in een beschaving, waarin de 
beklemtoning van de konsumptie en de 
technische vooruitgang de traditie en 
het weten om de eigen wortels verstikt 
in een kultuurloze vervlakking. 

en bezongen... 
De paasvreugde, die in het oude hei

dense feest een vreugde was om de 
herboren natuur, en in de kristelijke 
kerk een vreugde om de verrijzenis 
van Kristus, uitte zich in een grote di
versiteit van liederen. Vóór het paas

feest als onderwerp diende voor de 
grote en kleine literatuur, werd het 
reeds bezongen in de kerk en daarbui
ten. Zowel de kerkelijke als de buiten
kerkelijke teksten waren echter vaak 
nogal sterk afwijkend van de zuiver-
kristelijke betekenis ; vooral wanneer 
men gebruik maakte van gezongen ver
klaring of lied, hoorde men vaak re
miniscenties aan een oud mytisch ge
loof. 
. Het oeroude paasgezang dat bij de 
kaarswijding op paaszaterdag gezon
gen weid, dat uit de eerste tijden van 
het kristendom stamde en in de elfde 
eeuw door de Benediktijnen opgete
kend werd, dit « Exultet » met zijn 
eenvoudige maar krachtige taal, weef
de kristehjke en wereldlijke motieven 
doorheen — en zong in een pastorale 
vol tederheid de lof der bijen : « Met 
de mond ontvangen zij, met de mond 
baren zij — de bloemen zijn hun brui
degom. Uit bloemen bouwen zij hun 
huis, uit bloemen verzamelen zij hun 
schatten, uit bloemen l?ereiden zij de 
was ». 

Tegenover deze bukolische zangen 
kwam er in de kerk wel enig verzet. 
Hieronimus nam aanstoot aan de hei
dense natuurverbondenheid en schreef 
hierover aan de diaken Praesidius : 
«Men schotelt ons hier Virgilius voor». 

De macht van de volkse vreugde aan 
dergelijke landelijke uitweidingen 
overwon echter de teologische bezwa
ren. De zang met de wijding der paas
kaars bleef behouden : teksten en no
ten werden op lange perkamentrollen, 
soms vijf meter lang, geschreven ; ver
sierd met kleurige miniaturen en door 
de priester van de kansel voorgezon
gen. Deze « Exultetrollen » blijken niet 
alleen door de romeinse antieken maar 
ook door de germaanse natuurverbon
denheid sterk beinvoed geweest te 
zijn, en vertonen in hun illustratie 
karolingische motieven. De lofzang op 
de bij, die de was voor de paaskaars 
levert, is niet alleen in zijn bukolische 
natuuraanvoeling van heidense inspi
ratie : ook de vuur- en waterwijding 
sluiten aan bij de natuuropvatting van 
het feest. De paasvuren staan in ver
band met de vroegere lentevuren die 
voor de vruchtbaarheid van de akkers 

werden ontstoken : zover het vuur 
woei zou de oogst rijk zijn. 

Bij het ontsteken dezer vuren, bij de 
rondedans errond, bij het verbranden 
van een stropop (die men in de kriste
lijke tijd tot « Judas » omdoopte) wer
den rijmpjes gezongen. In Drente 
wordt nog door de jeugd rondgegaan 
om hout voor het paasvuur en zingt 
men : « Hei nog olde maann, die wij 
Paosen braan — Of 'n bossien stro of 
riet, aanders braann wij Paosen niet ». 

Ook het ei, symbool der vruchtbaar
heid en offergave, door de Germanen 
gegeten om Ostera te vieren, werd als 
paassymbool bezongen, vooral door de 
jeugd, die als geschenk van de paas
haas of de klokken van Rome, eieren 
rapen ging. 

Een derde paasmotief, vinden wij in 
de palm, die herinnert aan Kristus- in
trede in Jeruzalem, maar die evenals 
het dennegroen met Kerstmis een 
oudere oorsprong heeft en die aan
sluit bij de planting van de meiboom 
en de viering der herlevende natuur. 
Ook hier vinden wij weer liedjes en 
spreuken. De in onze streken in plaats 
van palmtakken gebruikte takjes van 
de buksboom of sempervirens worden 
zowel in huis tegen onweer en bij over-
lijdens, als daarbuiten op de akkers 
gebruikt om het kwaad af te weren. 
Daarbij sprak de boer een soort be
zweringsformule uit. Het gebiTjik om 
met de palmpaar rond te trekken (geen 
palm, maar eerder een stok met ge
schenken) is in Nederland en Neder-
duitsland maar niet in Vlaanderen ver
spreid : ook daarbij wordt gezongen. 
Het gebruik is nog zeer sterk in voege : 
in 1950 namen in Krommenie, waar 
het gebruik in ere hersteld werd, meer 
dan 500 kinderen eraan deel. 

Al de rijmpjes, spreuken, bezwerin
gen, liedjes die in verband met deze 
verschillende paassymbolen staan, zou
den op zichzelf al een hele bundel 
volksliriek vormen. 

Een der mooiste teksten, uit deze 
volksliriek die paasfeest bezingt, is het 
paaslied dat gezongen wordt in het 
oude Overijselse stadje Oostmarsum, 
tfs morgens om 5 uur op eerste paasdag 
op het Marktplein, en waarvan de eer
ste strofe luidt : 

Kristus is opgestanden 

al van de Joden haer handen 

Dies willen wij allegaer vrolijk zijn. 

Kristus zal onze verlosser zijn. 

Alleluja.... 

Het « Exultet » der eerste eeuwen 
van het kristendom en der vroege mid
deleeuwen, het « Kristos woskresje » 
dat in de Russische kerk door de pope 
tot de gemeenschap gericht werd, en 
dit Ootmarsumse volkslied ontsprin
gen aan dezelfde bron van een volks-
piëteit, die het kristelijk geloof met de 
voorj aars vreugde om de herlevende 
natuur verbondt. 

Besluiten wij dit korte overzicht van 
de beschreven en bezongen paasvreug
de en het paasgebeuren met een tekst, 
die in een gevangenisblaadje verscheen 
en die geschreven werd door een on
langs overleden vooraanstaand Vlaams
nationalist, wel een eigen klank brengt 
in de journalistieke paasliteratuur : 

« Weze Pasen ook voor ons een dag 
van hoop en vreugde. Hoop dat vanuit 
het graf van chaos en verwarring 
waarin de wereld nu gedompeld ligt, 
nieuw leven oprijze. Hoop, dat ook in 
de duisternis van ons bestaan eerlang 
licht schijne, het hooplied der Verrij
zenis naar de vrijheid moge galmen en 
vreugde weer heerse in de harten, voor 
wie thans het klokgelui over dorp en 
stad zijn blijde klank mist ». 

r. bosmans 
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nationale heldinnen 

Bangladesh heejt er nog 
een probleem bij. Wat moet 
er Q'aheuren met de 25.000 
kinderen, die naar schatting 
binnenkort zullen geboren 
worden als gevolg van de 
verkrachtingen gepleegd 
door West-Pakistaanse sol
daten. 

Internationale organisa
ties hebben intussen al mo
biele abortusklinieken ter 
beschikking gesteld. Deze 
ongelukkige vrouwen wor
den door hun mannen en fa
milie verstoten, omdat in 
Banglad>esj vrouwen die 
overspel hebben gepleegd, 
verjaagd worden De rege
ring heeft gepoogd deze toe
stand te ondervangen door 
de verkrachte vrouwen tot 
c nationale heldinnen » te 
verklaren. 
Oorlogvaeren en verkrach-

tinaen blijken wel degelijk 
typische mannelijke bezig
heden te zijn. Ooit gehoord 
can vrouioenlegers die el
kaar grondig uitmoorden ? 

^ 

aüeen de man 

De Oelema's, de schriftge
leerden van de beroemde Al 
Azhar-universiteii ir> Kaïro, 
— die in de Islam ongeveer 
dezelfde plaats innemen als 
de curie in de Roomse Kerk 
— hebben met klem ver
kondigd, dat alleen de man 
het recht mag hebben een 
einde aan zijn huioeliik te 
stellen 

De schriftgeleerden ver
zetten zich tegen een wets
voorstel, dat dfe vrouw het 
recht wil geven bij een 
rechtbank een verzoek tot 
echtscheiding in te dienen. 
En dat mag volgens hen in 
geen geval... omdat er dan 
familiegeheimen aan het 
licht zouden komen. De man ~ 
mo^t trouwens het recht be
houden meer dan één vrouw 
te ' ouwen. 

V 'yens de Islam kan de 
man 'een einde maken aan 
zijn huwelijk door gewoon 
tegenover zijn vrouw drie
maal de verstotingsformule 
uit te spreken. 

Zeggen dat er in de 20ste 
eeuw nog miljoenen en mil
joenen vrouwen leven, die 
nauwelijks het stadium van 
de '^Javernij voorbij zijn. 

Hoeveel mannen beseffen 
dat '' 

k u i ' ï ^ e i d s g o r d e l s 

Kuisheidsgordels, die in 
de i3d*a eeuw erg in zioang 
waren, worden heden ten 
dage vervaardigd door twee 
Britse firma's Een van de 
twee maakt er 40.000 per 
jaar In de Verenigde Sta
ten zijn deze dingen erg in 
trek. De Amerikanen ge
bruiken ze... als planten
bak, voor versiering of om 
op feestjes eens hartelijk te 
lach'en. 

Ook in het Nabije Oosten 
gaan ze vlot van de hand, 
en in die streken schijnen 
ze loel voor het oorspronke
lijke doel te zijn bestemd. 
De twee firma's krijgen 
trouwens geregeld bestel
lingen met een nauiokeurige 
opgave van de maten ! 

pasen van toen 
Jaren geleden kregen we de zateidag voor Pasen een paai vrije 

uren om naar Paaseieren te zoeken. 
De Goede Week was voorbij en meteen de lange uien kerkme-

ditaties. 
Als kinderen uit de lagere school vonden we dat wel leuk . in 

plaats van de Oude Belgen en hun dobbelstenen te bekijken, 
volgden we de blauwe wierooksherten tot hoog in de kruisge
welven van de oude gotische kerk. De zon scheen door de 
gebrandschilderde vensters en we telden de rode en blauwe 
vlekken op de wit-zwarte tegels : dat was veel leuker dan wis
kunde (breuken en tafels van vermenigvuldiging). We hoorden 
vooraan de krakende stem van de stokoude pastoor en we vroe
gen ons af waarom de Lieve-Heren met purperen doeken waren 
bedekt De nuchterste meisjes — ouder en reeds huisvrouwen in 
de dop — beweerden dat de Christussen in de grote schoonmaak 
waren maar wij, nog steeds in de vrome jaren, wezen die on
eerbiedige opvatting verontwaardigd van de hand. Voor ons 
zweefden de Christussen ergens in viooltjesblauwe apnlluchten, 
en samen met de klokken uit de toren zouden zij op Pasen van
zelf hun plaats m de kerk weer innemen. 

We durfden haast niet aan die heerlijke dag denken .. Pasen, 
dat was veertien dagen géén school, in de zon met vriendinnen 
in het park rondhotsen, Pasen was ook een festijn van chocolade 
en je mocht bovendien )e beste matrozenpakje aanhebben. 

De juffrouw zat naast ons in de kerk, geknield op een stoel die 
even uit de rij sprong. Ze bekeek gestreng onze gebogen hoofden 
en als we even linkts of achterom keken, dan hoorden wij een 
verwijtend tonggeklikklak. We vonden dat griezelig, als verweet 
dat ongedefinieerbaar geluid onze lichtzinnigheid, nu Christus 
voor de zoveelste maal Golgotha besteeg. Een ander lawaai gaf 
je kippevel : dat was de ratel tijdens de Goede-Vrijdagmis. Maar 
we vonden het toch een fascinerende belevenis : de pastoor die 
met het krassende instrument zwan-Hp als de mosselventer van 
de zaterdag. 

Op Paaszaterdag echter \\ as di Ooi ingetcgene voorbij : de 
juffrouw keek opgewekter naar ons, plaaggeesten in zwart-glim-
mende schorten. Ze beëindigde triomfantelijk een les over de 
dynastie — ze was erg civiek en de Koninkskw estie was net 
achter de rug — en leidde ons dan naar de oude kapel, die dienst 
deed als turn- en feestzaal. Want onze school — een vrije, nog niet 
gesubsidieerde school — verborg zich bmnen de muren van een 
herenhuis uit de zeventiende eeuw, met heerlijke grote sombere 
kelders en enorme bomen op de speelplaats 

De kapel stak nog in negentiende-eeuwse bonbonkleuren — er 
waren engeltjes en beelden uit nog vroeger dagen en ook kapi
telen en zuiltjes. En daarachter en daartussen lagen de paas
eieren. We vonden donkerbruine, haast zwarte eksemplaren, 
grote en kleine, en dan lichtbruine, melkchocoladen wonderen 
van confieseriekunst. Er waren ook zeldzame wit te en ze waren 
met zijn allen gestreept en geribbeld, gekuikend en geklokt, 
geruit en gebloemd, een streling voor het oog. een zoete belofte 
voor snoepgrage monden .. 

We moesten de vangst rechtvaardig delen. De handigsten von
den niets in het sociale argument van onze juffrouw — die zelf 
erg graag chocolade mocht, want ze stopte zich vol met stukjes 
Suchard om de magere oorlogsjaren en haar ongetrouwde status 
te vergeten — dat iedereen recht had op evenveel .. Zo eigenden 
zich een paar de mooist-versierde stukken toe, zich beroepend op 
het recht van de vlugste en de sterkste . 

Vandaag zitten onze kinderen in moderne schoolpaviljoenen, 
waar je geen nutteloze kelders of zoldeis hebt. Ze spelen op 
brede, open speelplaatsen, waar geen boom het alziend oog van 
de opvoeder komt hinderen De schooljeugd loopt onverschillig 
voorbi] de rijke etalages van bakker en snoepgoedwinkel en 
gunnen de massa lekkers nauwelijks een blik — hebben ze niet 
elke dag een dessert, lekkerder dan die holle, bruine eieren ? 

En op Paaszaterdag zijn ze al een week met vakantie, ergens 
aan zee of verder, waar geen plaats en geen tijd overblijft om 
naar de geschenken van de Paasklok te zoeken 

Trouwens sedert de oude pastoor dood is, blijven de klokken 
in de toren en de Christussen aan hun kruis en de rode en blauwe 
kleuren glijden over de tegels, maar er zijn geen kinderen meer 
om daar naar te kijken. 

h u g u e t t e d . b . 

berichten 

uit de 

samenleving 

lolbroekjes 

« Een van de slechtste 
ide>een van 1971 was de «hot 
pants». Ik weet dat het een 
aantrekkelijke dracht i&, 
maar het heeft toch iets uait 
een grap als volwassen 
vrouwen er een dragen. 
Juist in een tijd, dat wij er 
zozeer op gesteld zijn ern
stig genomen te worden ». 
Aldus Peril Pfizer, een re
dactrice van het Amerikaan^ 
se damesblad « Ladies, Ho
me Journal ». Ze vindt het 
geen kleding voor eerzuch
tige vrouwen. Die korte 
broekjes dwingen niet vol
doende eerbied af en zullen 
de bevorderingskansen ze
ker niet verbeteren. VolqenM 
« Europe-Magazine », zijn 
de « Hot-pants » doodge
woon door homofiele mod^-
ontiverpers uitgevonden om 
de vrouwen belachelijk t« 
maken. 

Wie weet ? Alles is ten,-
slotte mogelijk l 

^ 

sneirijden en 

hartziektes 

Chauffeurs die geregeld 
hard rijden verminderen 
hun levenskansen. Vanaf 
80 km. per uur verhoogt de 
polsslag even erg als bij 
zware arbeid. Tot deze alar-
merend*e vaststelling kwam 
een medisch team. verbon
den aan een gekende auto-
fabriek. Met een nieuw 
soort toestel voor elektro
cardiogrammen werd een 
chauffeur en zijn medege
zel onderzocht. 

Onder de leiding van vak-
dokter s van het Karla-Olga-
Ziekenhuis in Stuttgart 
werd efen hogere polsslag 
opgetekend telkens de snel
heid vermeerderde Bij 
sterke inspanning steeg de 
pols tot 110 per minuut, bij 
het inhalen op smalle stra
ten telde men 170 slagen. Zo 
snel slaat het hart alleen 
bij 100 m.-sprinters. 

Een van de testartsen zei: 
vanaf 160 slagen wordt het 
gevaarlijk. Het hart kan dit 
stechts enkele uren verdra
gen zonder letsel. Gebeurt 
zoiets dagelijks, dan dreigt 
de dood. 

De dokters slaan alarm : 
loie veel per auto rijdt, 
heeft geregeld een polsslag 
van 120. Daarom geven zij 
aan alle snelri/ders volgen
de raad : 

— ten minste elke twee uur 
pauze in acht nemen 

— geen « trainings-aefenin-
gen » die het hart nog 
meer belasten. Liever on
derbreken en zich ont
spannen. 

W 

stadsbewoners 

Gelezen in een Duits tijd
schrift : « Stadsbewoners 
zijn mensen die van de bui
ten naar de stad getrokken 
zijn om er zó hard te wer
ken, dat zij uit de stad terug 
naar de buiten trekhen kun
nen ». 

hilcla uytterhoeven. 
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Vlaamse 
verhalen 

Boonboek samengesteld door 
Boon, Weverbergh en Herwig 
Leus. Bij Paris-Manteau, 190 
blz. - 240 ir. 

rose gronon 

Ere wie ere toekomt : de da
me (spijts alle emancipatie 
wordt van de man toch nog al
tijd een zekere galanterie ver
wacht !) en de belangrijke fi
guur in onze literatuur die Rose 
Gronon heet, opent deze ru
briek die wij speciaal aan en
kele jongstverschenen verha
len- en novellenbundels willen 
wijden. Als aparte uitgave, be
stemd voor haar leden, ver
scheen bij de Boekengilde De 
Clauwaert Rose Gronons « Ve-
netiaanse nacht ». Deze novelle, 
een der weinige die schrijfster 
in deze tijd gesitueerd heeft, 
werd ook opgenomen in de 
mooi-verzorgde, ter gelegen
heid van schrijfsters zeventig
ste verjaardag uitgegeven «Ver
zamelde Novellen », een keurig 
en lijvig boek, eveneens bij De 
Clauwaert verschenen. Deze 
bundel bevat, naast de reeds 
vermelde «Venitiaanse Herfst» 
nog « De late oogst », « De groe-
ne dijk », « Het huis aan de St. 
Aldegondiskaai », « De man die 
Miguel heette », « De Rood-
baard », « De reis » en « Pen-
theuns ». 

Een rijke oogst, die naast haar 
romanoeuvre kan staan zowel 
wat de geestelijke en histori
sche horizonten als wat de taal 
betreft. Historische en mytholo
gische figuren en gebeurtenis
sen, maar ook mensen van gis
teren en nu in een fiktief of 
autobiografisch getint gebeu
ren op de achtergrond van 
eigen stad en land : dit alles 
roept dit proza op en breidt het 
voor ons uit, in de warme gol
ving van een zuivere, beheerste 
en toch warmbloedige taal. Ro
se Gronon heeft verhaal en taal 
op harmonische wijze samenge
bracht en is daardoor een onzer 
beste prozaschrijvers geworden. 

leo pleysier 

Leo Pleysier, de zesentwintig-
jarige onderwijzer uit Rijkevor-
sel, kreeg voor zijn bundel 
« Mirliton » de eerste Streuvels-
prijs voor verhalend proza, uit
gereikt door Orion-DDB. In de 
jury zetelden Bernard Kemp, 
Fons Sameels, Adriaan Van 
der Veen, Paul De Wispelaere. 

Zowel de titel van het boek 
als de ondertitel « een proeve 
van homofonie » typeren het 
geheel : een bundel van 28 kor
te stukjes. Geen eigenlijke ver
halen, althans niet in de gewone 
« polyfone » betekenis. Een 
« mirliton » is een rieten fluit
je, dat steeds dezelfde toon uit
brengt en de stukjes van Pley
sier, allemaal in dezelfde trant, 
dezelfde geest, ongeveer dezelf
de lengte, worden allen gespro
ken op dezelfde tonaliteit. Een 
homofonie, die echter het ge
vaar loopt monotonie te wor
den. De bekroning werd waar
schijnlijk meer door de talent
volle poëtische dan door de 
epische vormgevingskracht van 
deze debutant ingegeven. Of hij 
zich naar de lyriek zal keren 
ofwel op het pad van het proza 
voortgaan, blijft af te wachten: 
zijn aanleg lijkt wel dichter bij 
het eerste te liggen. De vorm, 
die Pleysier hier gekozen heeft, 
is uitzonderlijk, het verhaal is 

Bij de uitgeverij Paris-Man
teau verscheen een nieuwe 
dichtbundel « Een benauwde 
levenslijn » van Nic Van Brug
gen (Merksem 1938) copy-wri
ter, joernalist en aufeur van 
zijn pen. Publiceerder eerder 
« Jardin des modes ». « Een 
kreet van hoog allooi ». « De 
wereld der Sinjoren » en de 
verhalenbundel « Muriels 
droom »... Met beeldrijke 
kracht, sensuele warmte en 
verbluffende spontaniëteit. 48 
blz. - 95 fr. 

embryonair, de fabel slechts 
aangeduid. Of de schrijver de 
uitwerking van verhaal en fa
bel in de toekomst zal blijken 
te kunnen beheersen ? Wij 
wensen het : voor de auteur en 
voor ons. Inmiddels blijft «Mir
liton » een alleszins-merkwaar
dig debuut. 

albe 

Eenzelfde streven naar har
monie van taal en verhaal vin
den wij in de bundel « De Sici-
liaanse Nimbus » van de dich
ter Albe. Een bundel van acht 
verhalen, waarin stemming en 
sfeer een belangrijk bestand
deel vormen naast de zeer po
ëtische verwoording van het 
gebeuren en het noemen der 
dingen. Albes dichterlijke ta
lent is speurbaar in zijn proza 
en dan nog het best in het 
sfeerscheppende, in datgene 
wat aan het woord komt naast 
de begripsinhoud en wat van 
de bomen een ruisend woud 
maakt. Toch verdrinkt het ver
haal nergens in de sfeer, maar 
stijgt er bovenuit, en het proza 
bezwijkt nergens aan poëtische 
ballast, bij zoverre dat op het 
eerste zich zelfs een nuchterder 
Albe aan het woord is. Deze 
verhalenbundel verscheen bij 
Saeftinge, Blankenberge. 

paul vanderschaeghe 

Niet met de Streuvelsprijs — 
op één na de grootste literaire 
prijs in ons land — maar dan 
toch met de literaire prijs der 
provincie Westvlaanderen werd 
in '69 de bundel verhalen van 
Paul Vanderschaeghe « Op het 
kantje af » bekroond. Hier is 
wél epische uitwerking, is het 
narratieve element wel aanwe
zig, veel sterker dan bij de 
« stemmingstukjes » van Pley
sier — maar het verhaal is zo
niet gedesintegreerd, dan toch 
met korte trekken, als een 
schets met alleen de absoluut-
nodige kontoeren, aangeduid. 
Zo is er tussen de drie' eerste 
verhalen niet alleen een tema-
tisch verband, maar ook de fi
guren zelf keren, zij het van
uit een andere gezichtshoek be
keken, terug. Zij staan tegen
over wereld en mensen in een 
machteloos pogen tot kontakt, 
in een machteloze afweer van 
het vervreemdende, de per
soonlijkheid aantastende. Po
ging en afweer waarvan de 
grenzen ervaren worden met 
bitterheid, gedempt door een 
berustende weemoed. Deze bun
del verscheen eveneens bij 
Orion-DDB. 

fulien van remoortere 

Dat Julien Van Remoortere 
vooral in het kortere genre een 
technische vaardigheid verwor
ven heeft, die hem bij onze 
knapste schrijvers van het kor
tere proza maken, bewees hij 
reeds met een groot aantal ver
halen en novellen. Wij bespra
ken hier vroeger reeds bij De 
Clauwaert verschenen novel
len : « De riem », « De vuist », 
« De zuiveren van hart ». In 
zijn jongste, eveneens bij De 
Clauwaert verschenen novelle 
« De witte man » behandelt 
Van Remoortere eenzelfde te-
matiek als in de hiervoor ver
melde novellen. Telkens weer 
wordt, op biezonder penetrante 
wijze, de psyche van het op
groeiend kind en zijn konflikt 
met de buitenwereld weergege
ven. Ook in de jongste novelle, 
waarin het zoontje van 'n echt
paar, waarvan de vrouw de man 
verlaat, deze hele tragische si
tuatie op zijn eigen wijze be
leeft — tot aan de klimax 
waarin de verlaten man voor 
zijn eenzaamheid en de wijze 
waarop zijn zoon op school be
handeld wordt, een zelfvernie
tigende wraak neemt. 

Van Remoortere kent de kin-
derpsyche wondergoed : zoals 
in de vroegere novellen wordt 
het kind hier werkelijk « ge
worpen » in een konfliktsitua-
tie waaraan de volwassenen 
schuld hebben, en worden de 
kinderlijke reakties op uitzon-
delijk-overtuigende wijze weer
gegeven. Daarbij maken de 
spanning van het verhaal en de 
nuchtere maar levendige taal 
deze novelle tot een der beste 
die Van Remoortere schreef. 

Woe is woe in de Nedder-
Vens ? Bundeling van inter-
vieuws in « Humo » door Piet 
Piryns en Herman De Coninck 
afgenomen. Uitgeverij Paris-
Manteau. 

Impost 
• De Vlaamse — of Vlaams 
geïnspireerde — filmproduktie 
bloeit. Na de doorbraak met 
< Mira of De teleurgang 
van de Waterhoek » kwam — 
de minder geslaagde film — 
« RoZande met de Bles ». Hoge 
verwachtiyigen staan op de ver
filming van Raymond De Kre-
mers meesterwerk « Malper-
tuis » door Harry Kumel, die 
met « Les Levres rouges » zijn 
internationale (vooral : Ameri
kaanse) doorbraak beleefde 
Jean Ray's werk leent zich ech
ter uitstekend tot de visie van 
Kumel, zijn inspiratie, het de-
kor en gedeeltelijk de ver
tolking alles toch door en 
door Vlaams. Naast de Engelse 
en Franse versie is er trouwens 
een Nederlandse. Benieuwd 
zijn we om Orson Welles Ne
derlands te horen praten . 

Nu wordt ook de verfilming 
van « De dood van een non » 
van Maria Rosseels aangekon
digd, waarvan de opnamen vol-

fende herfst zouden starten, 
'en slotte is er ook sprake van 

de verfilming van « La Cham-
hre rouge » van de in het Frans 
schrijvende Vlaamse auteur 
Frangoise Mallet-Joris (gebo

ren te Antwerpen, wonende te 
Parijs). Regie : J.P. Berck-
mans. 

Verscheidene Vlaamse steden 
dienen regelmatig als dekor 
voor buitenlandse films. Voor 
de Sherlock Holmes-film van 
André Delvaux zullen o.m. op
namen gebeuren te Brussel en 
te Brugge, deze laatste filmstad 
bij uitstek (ook in « Malper-
tuis » bvb.). Delvaux stapt nu 
eveneens op het internationale 
genre over, na zijn werkelijk 
debuut, de verfilming van « De 
man die zijn haar kort liet 
knippen » van Johan Daisne. 

• Tentoonstelling Martial Ray-
ne van 23 maart tot 21 april in 
de Galerij Fred Lanzenberg, 
Louisalaan 402 tet 1050 - Brus
sel. 

• Antwerpens bijdrage in het 
komend Festival van Vlaande
ren vertoont vijf internationa
le toneelopvoeringen met werk 
van Herwig Hensen, H. Ibsen, 
Shakespeare en Molière. Qua 
ballet is er het optreden van 
het Ballet van Vlaanderen, het 
Ballet Felix Blaska, de Indi
sche dansgroep Kathakali en 
en qua koncerten optreden van 
Scott Ross, John Whitelow, G. 
Leonhardt, Brugen en A. Bijls-
ma, verder George Malcolm en 
als ensembles de Madrigalisten 
(Madrid) en Boismortier (Ne
derland). 

Voor toneel : plaatsbespre
king KVO, Frankrijklei, tel. : 

33.66.85, van 4 april af, voor 
de balletten : zaal koningin Eli
sabeth, Kon. Astridplein, tel. : 
33.84.44 of in de KVO ; voor 
de koncerten ofwel in het 
Vleeshuis ofwel in het Rubens-
huis. 

• Picasso is met 100 belangrij
ke gravures te bekijken in het 
ICC te Antwerpen, tot 30 april, 
elke dag van 10 tot 18 uur. Het 
ICC (Internationaal Cultureel 
Centrum, Meir 50) wordt vanaf 
1 mei tot 30 september geslo
ten : nieuwe centrale verwar
ming, nieuw branddetectie sys
teem alsmede opfrissings- en 
restauratiewerken. 

• Herman Teirlinck wordt ter
dege belicht als auteur, toneel-
man, ontwerper, kultureel voor
man, eerste direkteur van het 
« Nieuw Vlaams Tijdschrift » 
ezn. in de tentoonstelling die 
aan hem gewijd wordt in het 
Archief en Museum voor het 
Vlaamse Cultuurleven, Min
derbroedersstraat 22 te Ant-
loerpen. Bezoeksmogelijkheid : 
elke dag behalve maandag, van 
10 tot n uur. 

• De « Gesellen van den Spele 
72 », gegroeid uit het Gents 
Jeugdteater, wensen heraan te 
knopen met een middeleeuwse 
traditie. Jaarlijks zal er een 
middeleeuws spel in produktie 
gebracht worden. 

Dit speelseizoen wordt « Lan
seloet van Denemarken » Cabel 
spel) en de clute van « Nu 

Noch » geprogrammeerd, in het 
uniek Gravensteen. 

In een regie van Berten de 
Bels werken verder nog mee : 
Dirk Buysse, Anton Cogen, 
Marleen Maes, Daan van den 
Durpel, Mark Willems, Kris 
Yserbyt. Programma en pro
duktie : Hugo van der Cruys-
sen. 
Voorstellingen op woensdag 12 
april, maandag 17 april ,maan-
dag 17 april, maandag 24 april, 
woensdag 26 april e.k. telkens 
te 20 uur. Toegangsprijs : 60 fr. 
Kaarten zijn op voorhand ver
krijgbaar in Standaard-boek
handel, St.-Baafsplein, Gent 
Groepen of verenigingen kun
nen voorwaarden vragen aan 
de direktie van het GJT, Forel
straat 9, telefoon 09/23.27.07. 

• Heden verscheen 't verslag
boek over de belangrijkste Bel
gisch-Nederlandse conferentie 
« muzische vorming actueel » 
die op 26, 27 en 28 november 
1971 te Dworp werd gehouden 
Deze conferentie heeft in ve
lerlei opzichten elementen aan
gebracht die bepalend zullen 
zijn voor de functie en de bete
kenis van het muzisch werk in 
het onderwijs, het cultureel le
ven (bvb. in de culturele cen
tra, de musea, enz.), het jeugd-
en jongerenwerk, enz. Centraal 
stond het referaat van dr. R 
Stefens, psychiater, die handel
de over « De muzische vorming 
en de mens in deze samenle
ving ». 

Deze conferentie, onder het 
voorzitterschap van dr. W. De-
brock, ondervoorzitter van de 
Kultuurraad voor Vlaanderen, 
aanhoorde eveneens twee refe
raten over de achtergronden 
van de muzische vorming in 
België en Nederland, respektie-
velijk gegeven door de heer A. 
Bal en J.C. Wilmars. De inte
grale tekst van deze referaten 
werd eveneens in het verslag-
hoek opgenomen. 

Tenslotte geeft het verslag-
hoek de conclusies van de di
verse werkgroepen. 

Dit fraai verslagboek (60 blz. 
talrijke foto's en tekeningen) 
komt niet in de handel doch 
kan bekomen worden door 
overschrijving van 80 fr op prk. 
14.1929 van de Kultuurraad 
voor Vlaanderen te Antwerpen, 
Jan van Rijswi]cklaan 28 

• In de galeri] « Vanden-
hoom », Boekeherglei 268 te 
Deurne Zuid (Antwerpen) ex
poseert tot en met 24 april a.s. 
kunst André Van der Borght 
uit Antwerpen, niet alleen een 
knap kunstschilder maar ook 
aktief in onze rangen. De ope
ning had gisteren vrijdag plaats 
door senator Hector De Bruy-
ne met een inleiding door Remi 
De Cnodder. Ten zeerste aan
bevolen. Openingsuren : week
ends en feestdagen 10 tot 12 en 
van tot 20 u., maandag en vrij
dag van 14 tot 20 u. Andere 
dagen en uren telefonische af
spraak (03/2124 22) 
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davidsfonds uitqaven 
( Met Felix Timmermans 

door Vlaanderen » heet de meer 
dan zeshonderd bladzijden tel
lende « omnibus » die het Da
vidsfonds zo pas uitgegeven 
heeft. In dit lijvig boek werden 
de belangrijkste werken van 
Timmermans bijeengebracht : 
« Pallieter ». « De zeer schone 
uren van Juffrouw Symforosa, 
begijntje », «• Pieter Breugel », 
« Boerenpsalm », « Ik zag Ce
cilia komen ». « De Pastoor uit 
den bloeyenden Wijngaerdt » 
Lia Timmermans schreef een 
voorwoord dat veel meer een 
parafrase is op Timmermans ' 
motieven, in een (vader) Tim
mermans stijl. 

Bij gelegenheid van de v i*-
entwintigste verjaring v-n 
Timmermans ' overlijden werd 
de aandacht weer op zijn werk 
gevestigd, en hoewel dit we"k 
het zeker niet meer nodig h"i 
om aan het lezerspubliek vo r-
gesteld te worden, mag Tim
mermans ' betekenis nog wel 
eens onderstreept en zim 
plaats in onze li teratuur be
paald worden. Dat een boek a s 
« Pallieter » na bijna viift 'g 
jaar niet meer hoog op de '^ 'e-
raire markt gekwoteerd s*i'it, 
zoals F. Sarneel een tienta^ v 
ren geleden schreef, lijkt ^~s 
een wel wat al te definitie''' on 
veralgemeend oordeel. Men 
heeft beweerd, dat Timmer
mans zich na Pallieter gep''a-
gieerd heeft en dat er heel wat 
literaire krachtpatserij in ziin 
werk aanwezig is, dat een ge-
vols is van het sukses van 
« Pallieter ». Dat Timmermans 
e-^ter nog méér kon dan een 
« Pallieter » schrijven — iets 
wat ook elk ander auteur naam 
en faam zou bezorgd hebben, 
en wat voldoende was om zijn 
naam in de l i teratuur te bewa
ren — bewees hij o.m. met 
« Boerenpsalm ». met « Pieter 

monografieën 

Breugel », met « De Pastoor 
uit de bloeyenden Wijngaerdt ». 
Er zijn niet alleen hoogten en 
diepten in het werk van een 
schrijver, maar ze zijn er ooK 
m de appreciatie van zijn werk. 
Dat was met Streuvels zo en 
met Knut Hamsun. Dat is ook 
zo met Timmermans. De be
langstelling, die deze uitgave 
van een zestal van zijn beste 
werken opnieuw wil wekken 
voor hem is zeker verdiend. 

Felix Timmermans 

In de reeks « Ontmoetingen » (uitgeverij Orion-DDB) verschij
nen nu reeds verscheidene jaren en met de regelmaat van een 
klok telkens opnieuw monografieën over bekende en minder-
bekende auteurs uit binnen- en buitenland, en dra zal men aan 
het honderdste nummer toe zijn. De nrs 87, 90, 91, 92 en 93 zijn 
respektievelijk gewijd aan Marga Minco, (ïlesar Pavese, Bernard 
Kemp, Alexander Solzjenitsyn en Paul De Vree : een zeer uiteen
lopend en niet alleen naar de geografie disparaat gezelschap ! 

Het boekje over Marga Minco is reeds van oudere datum en 
verscheen in 1970. C. Sanderse Vander Boede schetst in een zeven
tal hoofdstukken een menselijk en literair portret van deze Neder
lands-Joodse schrijfster, wier afkomst een persoonlijke stempel 
op haar werk drukt. Erg veel schreef ze niet : een paar romans, 
enkele novellenbundels — maar haar werk neemt wel een aparte 
plaats in in de nederlandstalige letterkunde. Haar geestelijke 
aanbreng : een — niettegenstaande het door mensen aangedane 
leed — humane levenshouding die méér is dan wat teoretisch 
humanisme, en waarvan velen nog iets kunnen leren ! 

Over de tragische figuur van de Italiaanse schrijver Cesare 
Pavese, die zelfmoord pleegde in 1950, schreef Willem M. Rog
geman een monografie. Pavese was voor Turijn en voor het om
ringende platteland — waar vele van zijn verhalen en romans 
zich afspelen — wat Moravia betekent voor Rome. In Pavese 
werk weerspiegelt zich zowel de strijd met de wereld daarbuiten 
— met het opkomende en regerende fascisme, met het onbegrip 
van zijn omgeving — als zijn poging om de eenzaamheid te door
breken en uit de schijnbare realiteit te treden naar een nieuwe 
werkelijkheid, dit via een onderzoekingstocht in mytologie, etno-
logie, psychoanalyse. Roggeman gaat naar de kern van dit oeuvre, 
dat een der meest-betekenisvolle is in de moderne Italiaanse lite
ratuur. 

Hugo Bouset, literair kriticus van de « Spectator » schreef een 
degelijke analyse van het werk van Bernard Kemp-Frans van 
Vlierden, waarbij een interessante ontleding van de romantech
niek van de moderne grootstad-romancier Kemp en een even inte
ressante samenvatting van Kemps « poëtica van de Vlaamse 
roman ». 

Over de veelzijdige en uiterst-produktieve Paul De Vree (een 
twintigtal gedichtenbundels, twee romans, vele essays en studies 
en een groot aantal artikels in de meest-div'erse bladen, redaktie 
bij « Golfslag » en « De Tafelronde » enz... —) schreef Ton Lul
ling een bondige studie. De Vrees werk wordt hierin nagegaan in 
zijn gestadige evolutie, het lyrische oeuvre dat naast het essayis
tische ook het belangrijkste is. In deze lyriek neemt het experi
ment een grote plaats in. 

Gilbert Demets wijdde een monografie aan Solzjenitsyn. Na 
een korte levensschets ontleedt de auteur eerst het vroeger werk 
(o.m. « Een dag in het leven van Ivan Denisovitsj » — « Het Huis 
Van Matrjona » — « Voor de goede zaak ») om daarna uitvoeriger 
i n te gaan op de grote romans « Kankerpaviljoen » en « In de 
eerste cirkel ». Inmiddels verscheen nog een belangrijk boek 
'« Augustus 1914 » dat echter hier nog niet vermeld werd. 

De auteur geeft bondig de achtergronden weer waartegen Sol-
zjenitsyns werk en zijn figuren zich aftekenen en hij duidt de 
•wereld aan waarin zij zich bewegen : de « monde concentration-
tiaire » van een geestelijke onvrijheid die erger is dan de fysieke. 
'Demets wijdt ook uit over de Uitreiking van de Nobelprijs en de 
•moeilijkheden die Solzjenitsyn ondervond met de Sowjet-schrij-
Vers-vereniging. 

vestdijk 

Een ander groot auteur uit 
ons taalgebied — bijna aan de 
antipode van Timmermans 
soms overdadige lyrische uit
barstingen — is Simon Vest
dijk. Bij zijn overlijden — kort 
nadat hem de Grote Prijs der 
Nederlandse Letteren werd 
toegekend — hebben wij op zijn 
l i teraire betekenis gewezen, en 
daarbij tevens zijn boek « Ierse 
nachten » vermeld. 

Minder dan in zijn meeste ro
mans wordt hier de klemtoon 
gelegd op de psychologische 
ontleding en de psycho-analyse 
die de grote verscheidenheid 
van zijn historische, avontuur
lijke, familie- en autobiografi
sche romans op de gemeen
schappelijke noemer van een 
konsekwent pschologisch rea
lisme brengt. 

Minder psychologiserend, 
meer sfeerscheppend zonder 
daarom de karakterontleding 
te verwaarlozen, is « Ierse 
nachten » daarom wellicht ook 
warmer van toon. De koele ob
servator en individualist, voor 
wie Vestdijk poseert, licht hier 
even de sluier op van zijn ge
ëngageerd gemoed en van zijn 
medevoelen met de sociaal en 
nationaal-verdrukte en uitge
buite Ierse bevolking in de vo
rige eeuw. 

Wij zien het verhaal zich ont
vouwen vanuit het gezichtspunt 
van de jonge Robert Farfrae, 
zoon van de rentmeester op een 
Iers landgoed, en wij krijgen 
een pregnant beeld, via de ogen 
van de jongen, van de armoede 
en ellende van dit volk dat uit
gehongerd wordt door de En
gelse groot-grondbezitters. Wij 
beleven op het laatst dan ook 
de opstand van deze verworpe
nen, die hen geen verlossing 
zal brengen. 

Niet slechts deze episode, en 
de tragedie van het uitgebuite 
volk worden ons verhaald : de 
jongen schildert ons ook de ro
mantische wereld van een land 
vol poëtische schoonheid en 
geheimzinnigheid. 

Simon Vestdijk 

jozef deleu 

Jozef Deleu heeft, naast zijn 
werk als publicist, zich ook ont
popt als literator, met enkele 
novellen en gedichtenbundels. 
Zopas verscheen bij het Da
vidsfonds zijn roman « Brie
ven naar de overkant » waar
voor hij in 1970 de prijs voor de 
roman van de provincie West-
Vlaanderen ontving. 

Het boek doet tot op zekere 
hoogte denken aan de eveneens 

bij het Davidsfonds verschenen 
roman van Deleus streekgenoot 
Willy Spillebeen « Steen des 
aantoots ». Want de problema
tiek van de man die op de 
drempel der volwassenheid zijn 
leven overschouwt is het tema 
van Deleus evenals van Spille-
beens boek. Deleus hoofdper-
sonnage overschouwt zijn 
jeugd : retrospektief, in een 
aantal brieven aan zijn overle
den grootvader. Deze retrospek-
tie is — in tegenstelling met 
die van Spillebeen, die langza
merhand door twijfel bekropen 

Jozef Deleu 

alle zekerheden verliest — een 
tocht van twijfel naar zeker
heid, een zoeken naar het hou
vast. 

Daarenboven raken deze brie
ven weliswaar de int ieme sfeer 
van het leven aan, zonder ze 
echter te ontluisteren of te bru
taliseren. Er is een serenitei t 
in dit gesprek met de dode 
grootvader die het realisme 
niet breekt maar het veredelt . 
Een goedgeschreven mooi en 
tevens waarachtig boek dat 
aan Deleus mogelijkheden als 
romanauteur doet geloven. 

robert poulet : 

driemaal contra 

Robert Poulet heejt niet alleen vóór, tijdens en na de oorlog als 
romancier en edel-joernalist naam verworven : naast een literair 
kriticus van betekenis is hij ook een zeer snijdig''en slagvaardig 
pamfletair en politiek essayist, die op dat gebied bekendheid 
verwief o.m. met « La revolution est a droite ». 

In 1961 verscheen het eerste deel van zijn « Contre »-boefcen -
« Contre l'Amour », gevolgd in 1963 door « Contre la jeunesse » 
en 1967 door « Contre la plèbe ». Nu verschenen bij Denoël, 
Parijs, deze drie pamfletten in één lijvig boek van 368 bladzijden. 
De drie pamfletten sluiten bij elkaar aan, en werden geschreven 
vanuit eenzelfde bekomm,ernis en eenzelfde idee : vandaar ook 
de geestelijke eenheid van dit werk dat niet slechts getuigenis 
aflegt voor Poulets briljante stijl maar ook voor zijn moedige 
« kontestatie » van dingen die zelf door beroepskontestanten als 
heilige koeien geschouwd worden. 

Sedert 150 jaar zijn de idolen 
van het passionele, het juve-
niele en het populaire taboe. 
Waarom koos Poulet dan deze 
drie taboes als schietschijf voor 
zijn profanerend geschut en 
werden zijn doelwit voor zijn 
vlijmscherpe pen ? Hij zegt het 
in de inleiding : « Sedert jaren 
tracht ik de dii majores te ont
dekken, wier essentie deze ge
heimzinnige en absurde myto
logie in beweging zet. Na rijp 
beraad heb ik er drie over ge
houden, die achtereenvolgens 
ingrijpen in de gevoelswereld, 
in de morele en sociale gebrui
ken en in het politieke leven, 
en alle drie op diverse wijze, 
de geest van deze tijd beïn
vloeden... ». 

Wij spraken hierboven van 
een pamflet. Maar in feite is 
deze aaneenschakeling van be
schouwingen in soms lapidaire 
vorm verbonden door de onder
straat van eenzelfde idee, veel 
meer essai dan pamflet : een 
essai naar pascaliaanse opvat
ting en vorm. Poulet wil de 
naakte kern der dingen, in hun 
ongeschminkte waarheid, en 
hij ontmaskert schijn en be
drog, pose en korruptie. Met 
zijn drie « Contre «-boeken 
schreef hij een handboek voor 
de taboe-brekende kontestatie, 
die de heilige huisjes omver
werpt die de beroepskontestan
ten met kunnen aangrijpen. 
Maar tevens is het een pleidooi 
« voor ». Want Poulets' « te
gen, en zijn neen-zeggen aan 
het libertinisme, het infantilis

me en de « Vermassung » is 
tevens een pleidooi voor te 
echte liefde, de volwassenheid 
en de menselijke kwaliteit. 

Sommige uitspraken slaan in 
door hun beknoptheid maar 
stijgen echter boven het afor-
misme uit door de innerli jke 
dinenhang van grotere en klei

nere teksten. Op de opmerking 
dat hij overdrijft antwoordt 
Poulet o.m. : « Het grote falen 
der revoluties gebaseerd op de 
massa, de opstand der jonge
lingen die de zwakheid en de 
afwijkingen van hun mentors 
aantonen en het groteske be
lang dat men vandaag aan de 
homoncultus hecht, de triomf 
van de schlager en de seksuele 
« bevrijding » verenigen in zich 
twee funeste dwaasheden. Sen
timentalisme en bandit isme 
hebben op een meer dan lugu
bere wijze mijn beschouwin
gen geïllustreerd : ik ben al
leen op de aktuali teit vooruit
gelopen... ». 

« Contre l'amour, la jeunesse, 
la plèbe » is een boek dat elk 
non-konformist met plezier zal 
lezen en dat — niettegenstaan
de de titel — ook de jongeren 
zal aanspreken, ook als ze het 
niets steeds met de auteur eens 
zijn. Het werd daarenboven 
geschreven in briljante stijl en 
een klare taal, waarvan de be
vattelijkheid Boileau bevestigd! 
« Ce qui se con(;oit bien .-'énoTi-
ce clairement » of « Wat scherp 
doordacht werd, wordt ooh 
klaar en bevattelijk uitgespro
ken. 
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brief I 

Wij ontvingen uit Strombeek een brief, keurig gesteld, waarin 
de schrijver heel sereen stelt dat wij verwoede tegenstanders zijn 
van Andferlecht, en even verwoede supporters van Klub Brugge. 
Dat wi] van Anderlecht mets dan kwaad kunnen zeggen, en van 
die van Brugge alleen goed. Dat is verkeerd, aldus de briefschrij
vende « hevige Anderlechtsupporter », o.m. omdat de trainingen 
op Anderlecht in het Nederlands gebeuren, en omdat te Brugge 
nog Franse bordjes hangen. Wel, supporter zijn wij van de i-<eser-
ven van Wijchmaal-himburg, nog steeds op zoek naar een negen
de speler, van de kadetten van Humbeek, waaruit al zoveel uit
stekende spelers kwamen, o a. Broos... van Anderlecht, van de 
meneer die te Strombeek het jeugdvo>etbal probeert in goede 
banen te leiden, en van Oep es Oep uit honderzeel, waarvan de 
keeper pas een dochter kocht. En hoewel wij in het top-bestuur 
van Anderlecht goede vrienden hebben, net zoals bi] de spelers, 
en verschillende zaken te Anderlecht al in de bloempjes zetten 
(organizatie, gezondheidszorg enz.), denken tüij er niet aan voor 
die onderneming te gaan supporteren. Evenmin als voor Brugge, 
dat wij vroeger al tegen de schenen trapten, en evenmin als voor 
andere ondernemingen zoals Bell, Solvay, de Société Generale of 
de Verenigde Meesters. 

brief II 

De vriendelijke heer uit Strombeek smeert verder op ons brood 
dat wij sport sport moeten laten, en dat wij er geen taalkwestie 
mogen van maken. Voor « zijn » geval, Anderlecht, hebben wi] 
daar nog nooit één letter over geschreven. Moest oaze korrespon-
dent ooit in de privébar van Anderlecht binnen geraken, dan zou 
hi] nochtans kunnen vaststellen dat de hoge pieten daar overwe
gend Frans sppeken, zoals dat in Brussel en omgeving de gewoon
te is. Dat kan ons geen barst schelen. Het getuigt o i. nochtans 
van een zekere kortzichtigheid de Vlaamse pers te verwijten van 
de sport een taalkwestie te willen maken. Geen zinnig mens zal 
kunnen ontkennen dat zulks precies gebeurt aan de andere kant, 
hij de mannen als Varenne en die van Les Sports en zo Het is 
maar een persoonlijke mening van ons, hoor, maar wij vinden dat 
er van onze kant veel te weinig aandacht wordt besteed aan de 
verfransing die via de kommerciéle sport wordt nagestieefd. 

brief III 

Tenslotte schrijft onze vriend uit Strombeek nog dat er voor 
hem nog steeds twee topploegen blitven in België, Anderlecht 
en Standard, en dat Brugge nog nooit toonde de titel waardig te 
zijn, en dus geen kampioen zal worden. Wel, dat is een mening 
zoals een andere, en wij herinneren ons niet zo lang geleden 
geschreven te hebben dat dte spektakels die titel-kandidaat 
Brugge pleegt weg te geven, eerder van de jammerlijke soort 
zijn. Wat de bepaling « topploeg » betreft, dat is een relatief 
ding. Beschouwt men het op het sportieve vlak, dan lijkt het ons 
niet bijster bewonderenswaardig de beste spektakels te verkopen 
als men eerst de beste showmannen koopt. Daarom supporteren 
wij precies voor « Oep es Oep », bij manier van spreken. Stelt 
men het op het vlak van de ekonomie, dan kan men zich afvra
gen welke de topploeg is : degene die miljoen'en investeert en 
honderdduizenden verliest, of degene die (zoals de kadetten van 
Humbeek) niets investeert, en toch geen schulden heeft. En dan 
is er natuurlijk de rangorde van de « hevige supporters », eigen 
aan dfe konsumptiesport, waarin inderdaad Brussel en Luik aan 
de kop staan. Maar dergelijke maatstaven zijn niet de onze. 

royale supporter 
De koning heeft de voetbal

match Standard - Inter Milaan 
bijgewoond, en hij heeft trai
ner Hauss bedankt voor al wat 
hij reeds voor de Belgische 
voetballerij deed. Het is niet 
hekend of Hauss ook dankte 
voor wat de Belgische voetbal
lerij al voor hem deed, maar 
dat is 'een andere zaak. Wij 
vinden het natuurlijk fijn dat 
de koning zich bekommert om 
het lot van de ondernemingen 
die onze voetbalklubs zijn, en 
voor het lot van de sportlui in 
het algemeen Nochtans heb
ben wij lichtekens de indruk 
dat deze belangstelling de laat
ste jaren wat te sterk de kant 
van centrum en zuiden uit
gaat, als u begrijpt wat wij be
doelen. Wij hooréen niet dat 
de koning ook aanwezig was 
te Lier voor de laatste Europa
match. Misschien incognito ? 
Nu kan ons dat niet bijzonder 
veel schelen Wij zouden liever 
zien dat hij in Vlaanderen 
meer belangstelling opbracht 
voor andere zaken dan voor de 
kommerciéle sport, maar als 
wij ons dan een paar decennia 
geleden toch moe gemaakt 
hebben in dte match voor de 
kroon, kon de kroon nu wel 
eens informeren naar ónze 
sportjeugd, en niet alleen naar 
die van over de schreef. 

bus bis 
BUS(schops) Lier werd voor 

de tweede achtereenvolgende 
maal basketkampioen van Bel
gië. Op een bepaald ogenblik, 
enkele weken geleden, zag het 
ernaar uit dat de Pallieters in 
het zicht van de haven nog zou
den stranden (op Antwerpse 
namelijk), maar uiteindelijk 
werd de titel dan toch behaald. 
Meteen — en dat is wel het be
langrijkste — werd de deelna
me aan de volgende Europese 
kompetitie verzekerd. Voor 
fruithandelaar Louis Busschops, 
de man die de touwtjes in han
den houdt, moet het wel een 
grote voldoening zijn. Wij ver
onderstellen namelijk dat hij 
heel wat centen in zijn basket-
balploeg gepompt heeft — Ame
rikaanse spelers zijn niet goed
koop bij voorbeeld —, en wij 
betwijfelen ten zeerste of al 
die centen wel terugkomen, 
zelfs onder de vorm van ren
dement van publiciteit. Een 
bijkomende kompetitie op 
Europees vlak moet finantieel 
dus zeer welkom zijn. 

ieder zijn part 
De E3 - wielerwedstrijd be

loofde verleden zaterdag te 
eindigen op een fantastische 
eindspurt tussen Walter Gode-
froot en Eddy Merckx. Het 
was uiteindelijk echter de 
minder gekende Hutsebaut die 
de twee « groten » klopte, en 
o v e r w i n n a a r werd. Heeft 
Merckx, zoals Vicky Leandros, 
« après toi » gezegd, met ande
re woorden, gold het een af
spraakje, of was het bloedige 
ernst, wij weten het ook niet. 
Als wij veronderstellen dat de 
firma's de ene keer hun zaken 
« arrangeren », en de andere 
keer niet, zoals ingewijden ons 
dat in het gewillig maar wei
nig belangstellend oor fluiste
ren, dan is dat een blote ver
onderstelling. Feit is in ieder 
geval dat het, hoe dan ook, zo 
uitkomt dat de verschillende 
merkenploegen ieder om de 
beurt zowat aan hun trekken, 
in dit geval overwinning en re-
klame, komen. En zo is het ook 

Bus-Lier stevent naar de tweede titel, maar werd verleden week 
toch nog « afgedroogd » door RC Mechelen met 101 - 99. 

maar goed. Als men van de 
wielrennerij dan toch een re-
klamefirma heeft gemaakt, is 
het ook maar normaal dat alle 
betrokkenen er het maksimum 
uithalen. 

geef ons maar kipkap 

Zaterdag hebben wij een ou
derwets varken geslacht, en 
zondag hebben wij pensen, le
verpastei en kip-kap gemaakt, 
en de hespen en het spek inge-
pekeld. Dit maar om te zeg
gen dat wij in wezen een ge
trapte boer zijn. Onder het 
pensen draaien hebben wij 
met min of meer — eerder min 
— aandacht de reportag^e ge
volgd van de «Brabantse Pijl», 
en onze klaarblijkelijke boers
heid indachtig, zal geen enkele 
lezer verwonderd zijn dat wij 
zowel die reportage als die 
« koers » een onvoorstelbaar 
onnozel geklungel vonden. Als 
men het nu al zover gaat drij
ven dat men de ploeg van pi
ket doodgewoon alleen de koers 
laat rijden, terwijl de andere 
gewoon afstappen, en de show 
tot in die mate gaat perfektion-
neren dat de overblijvende 
ploegmaats tegen elkaar gaan 
spurten, spurt die o wonder ge
wonnen wordt door de kop
man, dan is dat voor natuurlijk 
best. Maar dat men daar in 
godsnaam geen uur ligt over te 
lullen via een kostbaar ding 
als de TV. Tenzij wij ons na
tuurlijk weer grandioos ver
gissen, en de winnende ploeg 
en man die dag inderdaad ZO
VEEL sterker waren dan de 
anderen en dan daags te voren. 
Nou, ons een zorg. Onze kipkap 
is best, en wie een stuk wil 
proeven op een tarweboterham 
moet maar afkomen. 

onverwacht 
Wij hebben Fred de Bruyne 

al dikwijls m de wondermooie 
haren gezeten, en hem o.m. 
verweten al te opvallend de 
partij van Merckx te kiezen. 
Wij zijn blij nu ook eens iets 
anders te kunnen zeggen. Fred 
is één van de mannen die we
kelijks voor « Sport 70 » de 
sportman van de week aandui

den. Er zijn er zo een 100-tal. 
De sportman van de week was, 
verleden week, en wat het wieL 
rennen betreft, natuurlijk 
Merckx, na zijn overwinning 
m Milaan-San Remo, met 60 
punten op 63. Welnu, één van 
de drie « keurvorsten » die 
voor een andere kandidaat 
stemden, was zowaar onze 
Fred. Hij hield het bij Pouli-
dor, de ouderling die zon ver
rassend goede uitslagen be
haalt sedert hij rijdt voor re
kening van de rijke verzeke
ringsmaatschappij GAN. En 
om nu helemaal eerlijk te zijn : 
tot hiertoe had Fred nog geen 
keuze gedaan, dus blanco ge
stemd. Wij hadden vast ver
wacht dat hij nu voor de eer
ste keer zou hebben meege-
stemd (wat hij trouwens deed), 
en dat hij dat zou doen voor 
zijn favoriet. En dat deed hij 
lekker met. Goed van de Fred. 

dag sport 

Hti sportproza dat verder op 
deze bladzijde volgt is van een 
nog veel belabberder soort dan 
er gewoonlijk staat op te prij
ken. Wij verzoeken onze trou
we lezers allebei maar ineens 
over te schakelen naar een an
dere bladzijde. Wij hadden de-
tuurlijk even goed niet kunnen 
ze jammerlijke literatuur na-
publiceren, maar zij, die trou
we lezers, zullen willen begrij
pen dat een mens nu eenmaal 
verplichtingen heeft tegenover 
zijn « broodheer ». Tegenover 
hem wilden wij onze verplich
tingen nakomen, en tegenover 
de mensen die zo vriendelijk 
zijn af en toe een blik te wer
pen op deze verderfelijke pagi
na zo eerlijk zijn te zeggen dat 
wij niet de minste lust hadden 
nog maar eens over sport te 
praten. Wij gaan namelijk in 
de komende week — vandaag 
al voorbije week — aan sport 
doen Het laatste wegeltje in 
de Hoge Venen moet eraan ge
loven. Als wij niet van een rots 
totteren, of geen vergeten ever-
zwijn ontmoeten, hopen wij 
volgende keer terug te komen 
met verse moed en een paar 
ideeën Wij hopen dat het sport-
je het ondertussen goed stelt. 

Moei in het rytje ; Merckx, Swerts, Van Springel, Molteni wint 
de Brabantse Pijl, 

matthieuls beddlenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 
onze studiodlenst 

lost uw woon-
liroblGsm gratis op 
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perssplege; 
Wat is er deze week v/eer ge-

Vloesbergd en ge-Volksuniet 
fci het naarstig perswereldje, 
verboden betogingen die dan 
toch eindigen op de Vloesberg-
se grond. Civieke advokaten 
die onder protest van parle
mentsleden een rumoeriger 
proces krijgen dan de Bel
gische hoge heren wel lief is. 
i n dan de esprit-latin caprio
len van kwikzilverige Périn. 
Wat wilt ge nog meer in een 
week dat het parlement zijn 
Paasreces al begonnen is en 
het soort grote politiekers dat 
zich met dergelijke « fututi-
teiten » niet bezighoudt al lang 
aan zuiderse kusten zit. 

Speciaal vestigen we uw 
aandacht op de tekst van Ka-
rel De Witte die in het ganse 
debat toont een van de meest 
beginselvaste dagbladjoernalis-
ten m Vlaanderen te zijn. 

voiksgazet 

Joske Van Elewijck, het zet-
jongetje van baas Jos Van 
Eynde mag schrijven nu de 
baas op reis is. Hij doet het als 
trouwe « His Masters Voice » 
in de stijl « zowaar » van de 
grcte baas. 

« De onontbeerlijke stem
ming was, dank zij de welwil-
Venve aandacht die radio en 
TV cjedurende weken aan ap 
zich elj onbetekenende inci
denten besteedden, geschapen. 
De njksioacht was gevechts
klaar De geünijorme'arde 
Volksuiiiestoottroepen waren 
aanwezig. In de lucht cirkel
den lowaar een helicopter en 
twc commando - vliegtuigen. 
Hei decor loas klaar. Wie er 
echter ontbraken waren de 

door de extremisten verhoopte 
uuizend'en betogers, zodat de 
strijd die een zomer vol taai-
getwist had moeten inluiden 
niet doorging. 

»De Volksunie heeft zondag 
jl. te Vloesberg nogmaals be
wezen, tot een steriele opposi
tie veroordeeld te zijn. Militan
ten van het RW en de VU, die 
elkaar zouden moeten aanvul
len, stonden er vechVensklaar 
tegen elkaar. Te Namen wijst 
praktisch op hetzelfde ogen
blik het RW de VU als ge
sprekspartner af, en wordt een 
waarschuwing uitgesproken te
gen hun « vrienden » van het 
FDF ». 

la libre belgique 

Een CVP-senator Deschamps 
van Elzele bij Vloesberg is 
uiteraard niet erg geestdriftig 
over een atmosfeer waar zijn 
konservatieve partij weinig 
vlas kan bij spinnen. Hij houdt 
dan ook volgende predikatie. 

« Indien ïk tot hiertoe nog 
niet ben tussengekomen in het 
debat dan wil dat nog niet zeg
gen dat ik er geen zeer groot 
belang aan hecht. Maar ik wil 
vooral het spel niet spelen van 
de ekstremisten en in de val 
trappen die ze voor ons opzet
ten. 

» Het zijn de klassieke meto
den lyan de uitdagers. Een klein 
incident opblazen, zo nodig het 
zelf scheppen. Het publiek op
hitsen door pers en radio en de 
ekstremistische Vlaamse opinie 
rond de kwestie kristalliseren. 
Dat hebben we zich zien afte
kenen in de loop van dte jong
ste loeken met het ivegnemen 
van de eentalige wegwijzers, 
het uitdagen van de gendar
men door de Volksuniekamer
leden, hun lawaaierig optreden 
in de Wetstraat bij de minis
ter van Binnenlandse Zaken en 
tenslotte, nog steeds in een 

klassiek geworden scenario, het 
aankondigen van een mars 
naar en een bijeenkomst in 
Vloesberg. 

» Maar dit alles zal niets op
brengen voor de Volksunie zo
lang de Walen hun koelbloe
digheid zullen weten te bewa-

gazet van antwerpen 

Tussen het gilletjes slaken en 
het gegrinnik van de « geves
tigde » joernalisten over de 
taalgrens en andere VU-RW-
perikelen klinkt deze nuchtere 
Vlaamse toon door van een 
man als De Witte die zonder 
veel AVV-VVK - boventHels 
steviger Vlaamse praat vertelt 
dan kollegas uit andere bla
den. 

« De betogingen in Vloes
berg mogen dan een kleine ge
meente bet7*effen, ze hebben 
niettemin enorme weerklank 
op nationaal vlak. 

» Het kan nog verkeren, 
want Perin is nogal wispeltu
rig en bovendien moet zijn 
scherpe uitval gezien worden 
in funktie van de machtsstrijd 
tussen hem en FDF-leider Ou
ters, die immers wel bereid is 
met de VU (en de CVP) tfe 
praten over federale frontvor
ming. 

» De diepere betekenis van 
de herrie rond Vloesberg is 
immers, dat door deze Vlaam
se agitatie bekomen wordt dat 
men in die gemeente langs 
Waalse kant van de taalgrens 
de wet zal moeten tctëpassen, 
d.w.z. faciliteiten toestaan aan 
de Vlaamse inwoners van het 
gehucht D'Hoppe. De Walen 
zijn nijdig want ze beseffen. 
dat het niet bij Vloesberg blij
ven zal en dat alle Waalse taal
grensgemeenten eerlijk en in
tegraal faciliteiten zullen moe-
Ven toestaan aan Vlaamse min
derheden. 

» Sinds jaar en dag voeren 
de Luikerwalen agitatie in de 
Voerstreek, wat lonend blijkt, 
vermits de regering beloofd 
heeft dit gebied (Limburgs, 
met faciliteiten voor Walen) 
volledig tweetalig te maken en 
los te haken van Limburg. 
Daarom is de agitatie in Vloes
berg goed : nu u/eten de Walen 
dat ook de Vlamingen eisen te 
stellen hebben inzake de taal
grens. 

» Een andere oplossing is de 
grens te laten voor wat die 
waard is, maar ofivel overal 
eerlijk en loyaal de faciliteiten 
toe te passen, ofwel die facili
teiten overal af te schaffen. 
Maar dan ook in de Voerstj*eek 
en . in de randgemeenten rond 
Brussel ». 

hel belang van limburg 

Poogt Perin te doorgronden. 
De man wil van alle hout pij
len snijden. Voor een partij in 
Wallonië met het wis<^elvallig 
Waals publiek gevaarlijker dan 
deze verlichte geest misschien 
denkt. Remember Leon De-
grelles op- en neergang van 
1936 tot 1939. 

« In tegenstelling tot de FDF-
man Outers, die een verzame
ling van alle federalisten heeft 
geblazen, inbegrepen deze van 
de Volksunie, maakt de h. Pe
rin er geen geheim van, dat hij 
de Volksunie als partner voor 
een dialoog afwijst : « Hun fe
deralisme is slechts een kamoe-
flage », zegt hij « voor een na
tionalisme dat het tot stand ko
men van een Vlaamse staat na
streeft ». Hij weigert de Volks
unie als oprechte federalisten 
te erkennen. Men mag zeker 
nooit veralgemenen, doch in 
hoofde iian velen is dit zeker 
het geval. De objektieven op 
langere termijn worden door 
velen verborgen gehouden om 
taktische redenen. 

» In hoeverre is het wraken 

van de Volksunie door M. Pe
rin ingegeven door fundamen
tele bezwaren ; en in hoeverre 
door politieke taktiek ? 

» We hebben het gevoelen, 
dat de .sluwe Luikse vos, die 
zich vaak als een handig tacti
cus aanstelt, in de grond van 
zijn hart als volgt redeneert : 

» De regerende meerderheid 
moet noodzakelijkerwijze voor 
de uitvoering van 107-quater 
bondgenoten zoeken bij de op
positie. Er is niet veel keuze : 
ofwel de neo-liberalen, ofwel 
ofwel de taaipartijen. Door 
evenwel de Volksunie uit te 
sluiten verwerft de h. Perin 
zich de reputatie van een eer
der gemakkelijke gesperkspart-
ner, terwijl hij anderzijds in 
het Vlaamse front een wig 
drijft tussen de Volksunie en 
de drie nationale partijen \\ 

de standaard 

Het geschrijf van de Stan
daard blijft binnen het stra
mien van de verstarde lijnen 
binnen de huidige Belgische 
politiek. 

« De socialistische partijvoor
zitter Leburton heeft de fede
ralisten uitgedaagd een alter
natief op te stellen. Het be-
loijs is geleverd dat dit alter
natief niet bestaat. Perin re
pliceert dat Leburton en de 
Vlaamse CVP het al evenmin 
over de gewestvorming eens 
zijn. De regeringspartijen moe
ten aantonen dat dit verwijt 
ongegrond is. Tegenover de on
vruchtbaarheid van de federa
listische frakties moeten zij 
hun hervormingsplannen stel
len. Na de zomervakantie zou
den die teksten moeten gereed 
zijn. Dan zal men klaarder zien 
in de stevigheid van de fcoali-
tie : in de ernst van haar re
gionaal beleid ; in de bereid
heid van de oppositie om mee 
te werken ». 

w. luyten. 
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opgave n' 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1ö 17 18 1Ü 20 

1) Goudmerei - Film met James Dean 
(dtie woorden). — 2) Ui tgave - Onvast 
- Fries water - Inwoner van Z O N i 
geria — 3) Tik - Selenium - Lakei — 
4) Sint -Adrada - Ri)ksschool - Muziek-
noot - Welaan - Niet toege'aten — 
5) Verhoging voor voetganger op een 
verkeersweg - Tante Nele - In orde 
- 6; En andere ~ Omgekeerd voorzet
sel - Senior — 7) Omhelzen - Meis-
lesnaam - Dubbele medeklinker - Wel 
aan — 8) Ministerverzameling - Sli j
tage. — 9) Sint - V IS - Kul tuur indiaon 
- Streling met de tong — 10) Opbellen 
- Twee medeklinkers - Slede. — 1 1) 
Daar - Driedubbele medeklinger - Idem 
- Teugel — 12) Keizer WQr\ V ietnam 
(1949-55) - Ronselen. — 13) Stroop
tocht , snelle aanval - Deel v h oor -
Knevel — 14) Weidebloem - Voormal ig 
Portugees bezit tn India. — 15) Ge
meente in Oost-Vlaanderen - Schrtjt 
vis — 16) Driedubbele medekl inker -
Opstootje - Vervoeging van « zi jn » -
Droogoven - Klungel. — 17) Blindaas -
Cockpit - Dubbele medeklinker — 18) 
Oud-testament - Dikwij ls - Muzieknoot 

- Gravin wan Hol land - Uitroep van 
pi jn — 19) Eilandengroep ten oosten 
V h Spaanse vasteland - Brutaal - Ge
zell in van Tl]! — 20) Orchideeën -
Roofvogel 

horizontaal 
1) De v u heeft er in het parlement al 
t iental len ingediend - Plots — 2) A f 
god - Lengtemaat - Mast - Knaagdier 
— 3) Boom - Algemeen gelach - Een 
schande voor de wereld - Uitroep van 
afkeer — 4) Lui tenant - Persoonliik 
voornaamwoord (middelnederlands) 
Toestel om te regelen - Engelse jongens-
noom. — 5) Met nadruk vragen 
Mijnheer - Loszit tend kledingstuk 
Liefste Dma —• 6) Gemeente m de pro
vincie Antwerpen - Proppensvol - Ge
meente In Oost-Vloanderen - Men heeft 
s lacht- . . , p lu im- . , en kies- .. — 7) 
Rivier In Ierland - Opstandeling - Pa
l ing. — 8) Reeds - Hoofdf iguur in een 
western - Ri|f, — 9) Pret - Tijdspanne 

— Dubbele medekl inker - Prehistorische 
beker — 10) Muzieknoot - Rivier in 
Frankr i jk - Soort hert - Voegwoord -
Thans — 11) Schrik - Stad in Duits
land - Dubbele medeklinker — 12) 
Verslag - I tem - Daar — 13) Duits 
meer - Mensen, lui - Dun — 14) Zwaar 
beschadigen - Meisjesnaam - U al len 
— 15) Haaks afzagen - Hoofdstad yan 
Kanada — 16) Europeaan - Strook -
I tem. —• 17) Ebbenhoutbewerker - Staaf 
— 18) Gegradueerde - Voor sommigen 
IS het een scheldnaam, voor anderen 
een eret i tel - Kippenprodukt — 19) 
Ingenieur - Dubbele kl inker - Engels 
bier. — 20) Lijnen voor muziekschnft 
— Eencellig dier 

OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPIJ 
I N K A 

Turnhoutsebaan 405 - Borgerhout 
, TEL. 03.35.70.O0 

=ij^ 

t I 

zoekertjes 

Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen. Lier. Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R 168 

Plaats beschikbaar als gids 
(Toerisme in België) vanaf 1 
april. Nederlands - Frans - En
gels - Spaans. Toekomstmoge
lijkheden voor bekwaam ele
ment. Zich wenden soc. dienst 
De Berlangeer, De Smet de 
Nayerlaan, 1,58. Je t te 
Tel. 28 34.80. - R 54 

WIJ ZOEKEN m een door 
ons te verstrekken kantoor
ruimte (van 100 tot 200 m2) 
met naastliggende parkeergele
genheid in centrum belangrij
ke kerngemeente: flink Vlaams-
voelend element, vakkundig 
opgeleid, bekwaam om zelf
standig Vlaams boekhoudkun
dig en fiskaal Centrum uit te 
bouwen. 
Kan aanleunen bij bestaande 
infrastruktuur van sociaal 
dienstbetoon. 
Schrijven onder dubbel gefran
keerde omslag onder kenletters 
VLABO 1001. — R 55 

Bedrijfsleider, universitair ni
veau, 50 jaar, zoekt om per
soonlijke redenen nieuwe werk
kring in Antwerpen, Leuven 
Brussel, St.-Niklaas of Meche-
len. Uitgebreide administratie
ve en commerciële ervaring — 
organisatietalent — perfect 4-
talig in woord en geschrift — 
export en import — zeer be
reisd Kontakt via senator M. 
Van Haegendoren. Guido Ge-
zellelaan C3 — 3'̂ '̂ '̂  Heverlee 
C+ol. : 016/94.5 45) R 56 

Tl» • ! ,11 1 I. i m m 

Meisje, 20 j . , zoekt dr ingend 
werk als bediende (dactylo-ste-
no) liefts in omgeving van St.-
Niklaas. A2 diploma en uitste
kende ervaring. Antwoorden 
naar Nelly Maes, volksvert., 
Pr. Jos Charlottelaan 115, St.-
Niklaas. R 53 

Drie vertegenwoordigers in de 
voedingsector. Voorwaarden : 
hoofdzakelijk eerlijkheid en 
goed voorkomen, de firma zorgt 
voor de opleiding. 
Een verkoopsdirekteur, lic in 
handelswetenschap. 
Zich aanbieden bij of telefone
ren naar dhr. Van den Broeck 
J., Dennestra. 2, 9160 Hamme, 
tel. 052-48.107. Het CDNV. Ge
westelijk centrum voor dienst
betoon en naschoolse vorming, 
vzw, Stuifstr. 15. 9331 Appels, 
tel. 052-247.76. — R 57 

Belangstellenden in offset-ma
chine wenden zich tot Joos So-
mers, tel. 015/17900 St. Katel i j -
ne-Waver. — R 58 

Jonge vrouw zoekt bijbe
trekking, oppaster kinderen, 
gans de week beschikbaar in 
de morgen tot 1 uur. (zaterdags 
uitgesloten). Schr. Soc. dienst : 
De Berlangeer J., De Smet de 
Nayerlaan 158 - 1090 Brussel. 
Tel. 283480. — R 59 

Groothandel modeartikelen 
bij Zuidstation te Brussel 
vraagt dringend : 1) ervaren 
vertegenwoordiger voor heel 
het land. Bestaand kliënteel. ; 
2) hulpboekhouder (-ster) ; 3) 
tweetalige winkelbediende ; 4) 
verantwoordelijke voor verzen-
zendmgsdienst. 

Eventueel woning of kamer 
gratis ter beschikking. Schr. 
bureel blad met ref. en ver
langd loon. — R 60 

Magazijnier, 45 j . , zoekt drin
gend passende betrekking Gent 
of omgeving. Inlichtingen : O. 
Van Ooteghem, Rode Kruis-
'-traat 7. Gpn+bru2«o - tel 09/ 
•"'T 72.87 — R 61 

Een ZWEMBAD met water dat 

schittert als een 
BEZOEK ONS SHOWZWEMBAD : 

8 X 4 m. vanaf 137 .500 Fr. 
inbegrepen : FlUer, Ladder en Bodemstofzuiger 

— ZWEM KLAAR — 
Vraag inlichtingen en gratis dokumentatie : 

N . V . L. DE C O C K - A n f w e r p s e s t c e n w . 9 6 - 9 8 

T e l . ( 0 3 ) 5 7 . 1 2 . 1 1 - 5 7 . 0 8 . 7 1 
Konfich 2550 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 
IN 'T SPINNEWIEL 

E. Dubois-Van Hemetryck 
Grote keus van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKLO — TEl. 09/77.39.79 

Doorschr i j fboekhouding Mercura 
Elektronische faktureer- en 

boekhoudmachines 
HERMES (algemeen agent] 

EMi MERCURE 
Kon. A lber tp le in 11-12 (stat ion) 

9160 Hamme - Tel. 052/48100 

Blijft gij doof 
Vlaming ? 
Geen geld meer voor 
brussels grootkapi taal 

1 kg . nettopri js 164 f r . t h . best. 
c f 2 kg . — 1 0 % 295 fr . spoorw. 
o f 5 kg . — 2 0 7 . 656 fr. te rugb. 

Ook beterUope Verkopers v /e lkom 

TOPKOFFIE H A W A I I 
Gr.-Bi jgaarden - Tel. 02/52.60.55 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismi jn 104 — OOSTENDE 
7eevisgroothandel - voor al len 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - An twerpen 

Tel. 39.19 27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 f r . i.p.v. 18.950 f r . 

Andere merken grootste kor t ing 
T.V. V A N A F 9.000 F 

ALLES VOOR DE TUIN 
Johan V A N HERREWECHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE TEL. 09/79.31.70 

Rozelaars, sier- en bosbomen, 
kon i fe ren, f ru i tbomen, sierstruiken, 

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplant ingsplan gratis, 

op aanvraag 

Bezoek het Vlaams Huis van de 
V.U.-vest ing Zele 

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

9140 Zele — Tel. (052)45410 
— OOK KOUD BUFFET I — 

Ver l icht ingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. bu i ten de Kathel i jnep. 
Grote baan Brugge-Kort r i jk 

40 m. tootivensters - meer dan 1.000 
verschi l lende verl icht ingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur . 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris : J . WEYNE 
Leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

RUST ? ONTSPANNING ? 
DE VOERSTREEK 

BIEDT U ALLES 
Heer l i jke panorama's met betove
rende wande l ingen door bossen, 
over heuvels en door dalen, langs 
oude kastelen en heldere berg r i 
v iert jes. Tv/ee speeltuinen met 
zwembad - v isgelegenheid. Prachtig 
gelegen campings en b ivakge legen-
he ld , rust ige pensions en zomer

huisjes heten u w e l k o m . 
Inl icht ingen : 

V.V.V. DE VOERSTREEK 
Kerkstraat 53 - Moel ingen 

Voor een PRETTIG VERLOF 
in Blankenberge-aan-Zee I 

— V lamingen huur b i j V lamingen — 
« Vi l la Christina » heeft 4 appart. ter 
uwer beschikking en is gelegen op 
50 m van het strand. - Inl . en prosp. 
te bekomen bi j : 

H. V A N RUSSEL 
K. Boudewi jn laan 25, Blankenberge 

Tel. (050)41201 

HOBBYMARKT 
H. SCHORPION 

Huishoudar t ike len, Gereedschap
pen, Tuinger ief , Laders, A l le soorten 
draad. Al les voor de knutselaar 

TURNHOUTSEBAAN 342 
2230 SCHILDE - Tel. 03/83.12.23 

Lunchpakicef RENTON 
Rolwagenstr. 77 . 2000 An twe rpen 

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

in l icht ingen : Tel. 36.23.19 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF V A N VLAANDEREN 
Stat ionplein 37 — 9300 AALST 

Tel. 053/281.10 
Koud buf fe t - Nette bediening 

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

Ziekteverzekering voor ARBEIDERS 
BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden in l icht ingen b i j uw plaatseli jke afgevaardigde. 

Geen moei l i jkheden bi j overschakel ing van een ander z iekenfonds. 

BESTENDIGE SEKRETARIATEN : 

Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel - T. 02/19.08.64 
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73,05 (2 li jnen) 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel . 011/220.57 

V.Z. = SYMBOOL V A N VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

ETABL. A. GOMBERT Tel. 02/26.40.40 (3 l i jnen) 
Industrielaan 1 , Groot-Bi jgaarden 

— Industrie mengers en kneders. 
— Bakker i joven = met vaste v loeren, met uitrolbare v loeren, door 

inschietwagens met éénmanbediening. 
— Klopper-mengelaars, volautomatische smering, 10 tot 100 liter. 
— Speciaal w inke l in r ich t ingen - Koel inr icht ingen. 
— Bloemstokeersilo's standaardsilos met bloemweegschaal door 

Klöckner-Möl ler mikroswi tch bevei l igd. 
— Bloemstokeersilo's van 2,5 tot 45 ton, standaardsilo', bloemaf-

weegmachines, z i f ten. 
— Deeguitrolmachines ROLLFIX handmodel , met motor. Breedte ; 

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

Eberhardt en Fortuna voorradig met garant ie ) . 
— Sandwichemachines GOMBERT-THECOR compact 600 sandwich in 

20 min. 
— Deegafweegmachines, Broodopbol lers, Langsteekmachines, auto-

matise deegri jdkasten Gombert-Thecor. Kwal i tat ieve u i tvoer ing. 
— Sneldiepvrieskasten Backfroster (K.G.) inhoud 500 I, 850 I, 1250 I. 

tot 4000 I. 
— Werkbanken IDEAL met f r igo-a fkoe l ing of d iepvr ies : 1,25 m, 1,50 

m, 2 m, 2,50 m, 3 m lengte, enz. 
— Broodsnijmachines 2 snelheden, volautomatis tot 1000 b roden /u . 
— Pail leteermachines chocolade machines è pail leter. 
— Frigo's : alle afmet ingen. — Watermengelaars voor boven pétr in. 
— Snelkneders 30 tot 150 kg (demonstratiemachines voor rad ig ) . 
Staatskredieten met zeer lage intrest ter beschikking voor zeer inte

ressante f inancier ingsvoorwaarden. 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
7(ie TRANCHE 

Paastranche 

HOOG LOT 

15 M ILJOEN 

VIJFTIEN loten 
van 1 M I U O E N 

ee/VAPPELTOe VOOdPEPORSf 

HET BILJET : 300 fr. 
HET TIENDE : 33 fr. 

Trekking op 10 april 

85.M7 kÖTEN VOOR EEN TOTAAL VAN 1 2 6 M I L J O E N 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I ! I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe . Hongaarse goe-
lasj • Eisbein m l i Sauerkraut - K ip aan het spit • Krachtvleesschotel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33 T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 

BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 

AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 

HULSTE (Kor t r i j k ) : 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 : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 

SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 

AUTOBANDEN 

A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstel l ingen 
w ie lu l t l i j n ing m. garantie 
wielbalans m. garantie 

W. De KetelbuHer 
Osbroekstraat 47 

AALST 

BECO 
levering 

BECO 

van gas-

Vraag FORT ZEGELS aan 

BECO 

p.v.b.a. BECO 

en 

onze 

verwacht ook uw 

K Krijgsbaan 236, 

BECO 
sfookolie ! 

BECO 
benzinestations 

bestelling 

ZWIJNDRECHT 

Tel. : (03) 52.81.73 

Reizen per chartervliegfuig 
VEILIG VLUG VOORDELIG 

Indien U niet gebonden z i j t aan de schoolvakantie en U 
dan op reis voor 1 ju l i of na 15 augustus. In d i t geval ku 
ging in de hotels en minder drukke stranden. Uw vakant 
van onze vereniging Uw reis bi j de V.T.B.-V.A.B, bestel 

kunt vr i j over de periode van Uw vakantie beslissen, ga 
nt U genieten van een voordelige reissom, betere verzor-
ie wordt dan zeker een sukses, vooral wanneer U als lid 
t , want . . . 

Adriat ische Kust ( I ta l ië) 
Dalmatische Kust (Joegoslavië) 
Makarska Riviera (Joegoslavië) 
Tunezië 
Roemenië ( * ) 

15-daagse reis vanaf 5.790 f r . 
15-daagse reis vanaf 7.340 f r . 
15-daagse reis vanaf 6.660 f r . 
15-daagse reis vanaf 9.180 f r . 
15-daagse reis vanaf 6.860 f r . 

Costa Brava (Spanje) 
Mallorca (Spanje) 
Costa Blanca (Spanje) 
Costa del Sol (Spanje) 
Kanarische Eilanden (Spanje) ( * ) 

15-daagse reis vanaf 5.990 fr. 
15-daagse reis vanaf 6.010 f r . 
15-daagse reis vanaf 6.650 f r . 
15-daagse reis vanaf 7.320 f r . 
15-daagse reis vanaf 9.950 fr. 

( * ) Voor Roemenië en de Kanarische Eilanden is voor sommige vertrekdata de 3e WEEK GRATIS I 

ZEKER IS ZEKER ! KIES DE V.T.B. 
Vlaamse reisleiding en Vlaams gezelschap alleen bij de V.T.B. 

2000 ANTWERPEN - St-Jacobsmarkt 45-47 — Tel . (03)31.09.95 
3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102 — Tel. (016)267.20 
2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 — Tel. (015)420.09 

17.83.61 8400 Oostende, Kerkstraat 14 — Tel. (059)783.61 
8800 Roeselare, Sint-Michielsstraat 7 — Tel. (051)223.63 
2700 St.-Niklaas, Stationsstraat 18 — Tel. (03)76.38.95 
2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 — Tel. (014)428.40 
1800 V i lvoorde, Heldenplein 22 — Tel. (02)51.17.15 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 — Tel. (053)717.27 
8000 Brugge, Wollestraat 28 — Tel. (050)364.43 
1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 — Tel. (02)18.55.55 
3600 Genk, Stationsstraat 51 — Tel. (011)563.10 
9000 Gent, Kalandenberg 7 — Tel. (09)23.60.21 
3500 Hasselt, Demersfraat 60-62 — Tel. (011)235.70 
8500 Kortr i jk , St.-Joris»traat 33 — Tel. (056)235.15 
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bewegi 

antwerpen 

ANTWERPEN (ARR.) 
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-sekrc-tariaat van Antwer-
pen-Stad : Welstr. 12, Antwer
pen (tel. 36.84.65) of bij V. Pee-
ters, Apollostr. 47, Berchem 
(tel. 21.46.24) rechtstreeks of 
door storting-overschrijving op 
PC nr. 47.91 Kredietbank. Git-
schotellei 211. Borgerhout. voor 
rekening nr 402-6041931-89 van 
V. Peeters. Apollostr. 47, Ber
chem met vermelding KNS en 
aantal kaarten alsook de bepa
ling van de kalegorie. 

AARTSELAAR 
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. 

ANTWERPEN (Stad) 
KNS 

Vrijdag 28 april. Georgani
seerd door het arr. bestuur. 
Aktueel stuk : « Een vijand van 
het volk ». Wie de vijand is, 
verklappen we lekker niet, ge 
moet maar komen zien. Kaar
ten op het sekretariaat. 

ANZ 

We zijn doorwinterde kaar-
tenverkopers op het sekretari
aat. Ook hiervoor kaarten te 
verkrijgen. Het zangfeest gaat 
door op zondag 28 mei 1972. 

DIENSTBETOON 

Voor iedereen, voor elk geval. 
Twee volksvert. ter uwer be
schikking elke maandag van 16 
tot 20 u op het sekretariaat. 

Voor COO-gevallen : tel. dr. 
De Boel, 33.97.90 of Fr. De Laet, 
38.66.92. 

WANDELEN 

Naar de Scheldedijken in 
Klein Brabant op donderdag 
(feestdag) 11 mei. Vertrek met 
eigen wagens aan het sekreta
riaat, Wetstr. 12 om 9u.30 stipt. 
Eerst naar Temse. Dan wande
len langs Scheldedijken en ook 
aan de oude Scheldedijken. Be
zoek Heemkundig museum te 
Weert, waar ook gepicknickt 
wordt in dezelfde gemeente, ter 
plaatse overzet roeiboot naar 
Bornem. Verder nog wandeling 
van Mariakerke tot St. Amands. 
Weer overzetten in roeiboot. 
Einde tocht rond 17 u. Deelne
mers zonder wagen, kunnen 
makkelijk mee in de een of 
andere auto. Mogelijkheid tot 
avondmaal in restaurant « De 
Veerman » te St. Amands (na 
de tocht). Deelnemers aan dit 
avondmaal gelieve het sekreta
riaat hiervan te verwittigen. 

VUJO 

Gezellige happening op Steen-
plaats, op maandag 3 april te 
15 u. 

ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : APRIL 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 10 april : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 17 april : volksvert. A. De Beul en R. Math?.vssens. 
Maandag' 24 april : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Steeds in lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 
368465, van 16 tot 20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 6 april ; volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr. M. Op de Beeck, Wilgenstraat 4, tel. 
64.55.9.S, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 
WIJNEGEM : 
Maandag 17 april : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : «Vleminckhof >, Marktplein 8, tel. 53.89.2<>, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
iVoensdagen 12 en 26 april : volksvert. R. Mattheyssens. 

Lokaal : « Alcazar », Mechelsestvcg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 20 april : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : «Tijl», Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

BALEN OLMEN 
ZANGGROEP TIJL 

Eerste repetitie heden zater
dag 1 april om 21 u. bij Albert 
Verachten, zaal De Boeren
schuur, 't Roth. Balen. 
FIETSTOCHT 

Op 3 april (tweede paasdag) 
wordt er een fietstocht inge
richt naar het Duits kerkhof 
met wandeling en picknick 
(boterhammen en worsten ge
bakken op houtvuur) . Vertrek 
om 13 u. aan café Coiffeur en 
om 13 u. 30 op 't Roth. 
DIA-AVOND 

Ons reis- en spaargezelschap 
richt op 8 april een dia-avond 
in, in café Krugerhof (Vaart-
str.), met als thema Ierland en 
met medewerking van VTB en 
het Iers konsulaat. Begin SO u. 
30. Aansluitend kwisavond over 
« algemene ontwikkeling ». 
Groepen kunnen deelnemen 
met min. 4 en max. 6 man, 
mooie waardevole prijzen. 
Daarna gezellig samenzijn. In
lichtingen tel. 014/34537. Deel
name in onkosten : leden 15 fr., 
niet-leden 25 fr. 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke eerste vrijdag van de 
maand van 19 tot 19 u. 45 komt 
sen. Van Eisen in café Coif
feur. 

Elke derde vrijdag zal aldaar 
tevens de afgevaardigde van 
de Vlaamse Ziekenkas en een 
kernlid van VU-Balen ter be
schikking zijn van 19 u. 30 tot 
20 u. 30. 
KERN-VERGADERING 

De volgende vergadering gaat 
door op vrijdag 14 april in ons 
lokaal café Coiffeur om 20 u. 

BERCHEM 
LEDEN 

Ons ledenaantal blijft stij
gen. Het streefcijfer voor juni 
werd nu reeds bereikt. Profici
at aan al wie tot dit sukses bij
droeg. Wie in gebreke bleef kan 
nog altijd nieuwe leden aan
werven. Zij zijn van harte wel
kom. 
UP TEN BERCH 

Ons blad is een nieuwe jaar
gang ingegaan. Wij hebben nog 
plaats voor enkele simpatisan-
ten die wensen te adverteren. 
Alle inlichtingen bij R. Hoyaux, 
Elisabethlaan 79, 2600 Berchem. 
ABONNEMENT « WIJ » 

Ook nu nog is het mogelijk 
nieuwe abonnementen op «Wij» 
te maken. Alle inlichtingen bij 
onze secretaris L. Dox, Kem-
melbergstr. 37, Berchem. Tel. 
03/30.93.75. 
KNS-VOORSTELLING 

Kaarten voor de KNS-voor
stelling van 28 april te 20 u. 
kunnen bij Vital Peeters, Apol
lostr 27 te Berchem verkregen 
worden. Op het programma : 
« Een vijand van het volk » van 
H. Ilsen (bewerkt door A. Mil
ler). De afdeling rekent op een 
talrijke aanwezigheid van haar 
leden, 

BOECHOUT VREMDE 
AMNESTIE 

Nog jonge benen ? Spoed u. 
Te 11 u. aan ons sekretariaat, 
Provinciestwg 363, Boechout. 
Vandaag 1 april. Voor de am
nestie-voettocht Antwerpen-
Herentals. 
HUGO SCHILTZ KOMT... 

Op vrijdag 14 april. In 't Kel-
derke (meisjesschool. Vrede-
borgplein te Boechout). Tet 20 
u. Over « Federalisme ». Komt 
u '.' Of kankert u liever, dat er 
te Boechout nooit iets gebeurt ? 

WEER VERGETEN ? 
Een nieuw lid of een nieuwe 

abonnent op « Wij » aangewor
ven ? Vergeten ? Doe het dan 
nu. Via ons sekretariaat. 

BOOM 
JEUGDFEEST 

Na jaarlijkse gewoonte bie
den wij de jeugd van Boom 
een ontspanningsnamiddag aan 
op zaterdag 15 april te 14 u. 30 
in zaal Rex, Grote Markt Film. 
Zang, tombola, verrassingen. 
Inkom volledig gratis. Iedereen 
is welkom. 

BORGERHOUT 
GELUKWENSEN 

Heden zaterdag 25 maar t 1972 
in de Xaveriuskerk te Borger
hout om 16 u. stappen Rit Ver-
beien en Hilaire De Moor in het 
huwelijksbootje. Wij zenden 
onze schepen Verhelen en echt
genote alsook het jonge paar 
onze welgemeende gelukwen
sen. 

LENTE-BAL 
Zaterdag 15 april e.k. te 20 u. 

30, verwacht VU-Borgerhout al
le leden en simpatisanten op 
het grootst VU-lente-bal in de 
zaal « De Reuzenpoort » (tegen
over het Laar.. . met grote par
keer gelegenheid). Orkest « The 
Arrows ». In de bodega aange
paste stemmingsmuziek. Graag 
betrekken wij u bij dit dave
rend suksesbal. 

ZANGFEEST 
Kaarten voor zangfeest ter 

beschikking 100 en 40 fr. Laat u 
van nu af inschrijven voor de 
speciale autobussen. 

IJZERBEDEVAART 
Lucifers, acht verschillende 

motieven, ter beschikking op 
op het gewestelijk IJzerbede-
vaartsekretar iaat p / a Duys W., 
Abelelaan 9, Broechem. Gunst
prijzen voor jeugdgroeperingen 
die willen verkopen. Affiches 
gratis ter beschikking. 

DEURNE 
LEDENVERGADERING 

Op dinsdag 18 april e.k. te 20 
u. 30 in het lokaal Sportman, 
Herentalsebaan te Deurne. Als 
spreker werd de heer Willy 
Kuijpers uitgenodigd. Onze jon
ge volksvert. zal spreken over 
de franskiljonse bedreiging die 
rust op Vlaams-Brabant. 

VLAAMS VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 

Het Vlaams Verbond van Ge
pensioneerden bestaat vijf jaar 
en is sindsdien uitgegroeid tot 
een landelijke organisatie die 
werkzaam is over heel het 
Vlaamse land. 

Het Vlaams Verbond beoogt : 
streven naar een menswaardig 
bestaan voor alle gepensioneer
den ; herstel van alle rechten 
voor de getroffenen der repres
sie, die door het niet toekennen 
van pensioen dubbel gestraft 
werden ; sociale en morele hulp 
aan zieken en gehandicapten ; 
de kulturele ontvoogding van 
ons volk bevorderen en gezon
de, maar ook Vlaamse ontspan
ning brengen. 

Wie kan lid worden en waar? 
Alle gepensioneerden (60 fr. 
per jaar) en alle simpatisanten 
(steungeld 100 fr. min imum). 
Uw inschrijving kan geschie
den per adres : mevr. Baele-
mans Henri, De Neufstr .54, 
Deurne Noord, tel. 24.27.38. 

EDEGEM 
20.000ste INWONER 

Edegem telt sinds 21 februari 
20.000 inwoners. Wij zijn zeer 
verheugd dat de 20.000ste in
woner iemand van onze VU-
familie is. In 't gezin van Ward 
en Lena Janssens-Morel werd 
een vierde kindje geboren : 
Liesbeth. Hier past dus een 
dubbel proficiat. 

Op 16 april zijn wij er zeker 
bij om deze inwoner te vieren. 

TOERISTISCHE 
AUTOZOEKTOCHT 

Zaterdag 15 april richt ge
meenschapscentrum « Drie 
Eiken » een autozoektocht in. 
Inschrijven in « Drie Eiken » 
tegen 100 fr. per persoon 
(avondmaal inbegrepen). Wie 
niet aan het avondmaal deel
neemt betaalt 150 fr. per wagen. 

VUJO 

De vergadering met Hugo 
Schiltz kan geslaagd genoemd 
worden. Ons gemeenschapscen
t rum zat vol. De spreekbeurt 
en het debat waren uiterst boei
end. 

KONTICH 
AMNESTIE 

Vandaag, zaterdag 1 april , 
amnestiem,ars Antwerpen-He-
rentals. Vlaamse Kring Kon-
tich en VU-Kontich dringen er 
nogmaals op aan tot sterke 
deelname. Afspraak om 9u.30 
op het Groenplein te Antwer
pen. Voor hen die er van 's 
morgens niet bij kunnen zijn 
inaar willen deelnemen aan de 
fakkeloptoch. in Herentals. 
sprelcen wü qf om 18 u. in ons 
lokaal (c A -ir ». 
KOLPORT ^T:^ 

Zondag 16 april in Waarloos. 
KNS 

Voorstelling op vrijdag 28 
april, zie arr. berichtgeving. 
Kaarten te bekomen bij de org. 
verantw. Maurits Vanbaelen, 
Jordaensstr. 17, tel. 57.12.30. 

MERKSEM 
SEKRETARIAAT 

Zoals wij reeds vroeger me
dedeelden, is volksvert. dr Hek
tor Goemans iedere derde don
derdag van de maand van 19 u. 
30 tot 21 u. 30 te raadplegen op 
ons sekretariaat, Tijl, Breda
baan 298. Dit zal voor de vol
gende maanden zijn : 20 april, 
18 mei. 15 juni. Hierbij aanslui
tend, kunnen wij aan al «nze 
simpatisanten en leden medede
len, dat vanaf 1 april, het se
kretariaat van de VU-afdeling 
Merksem, iedere woensdag van
af 14 u. zal geopend zijn. Het is 
onze vriend Piet Geuvels, die 
daar ter beschikking zal zijn 
om alle inlichtingen te geven. 

NAAR DE VOER ! 
Zoals reeds vroeger gepro-

grameerd, nodigen onze vrien
den van de Vlaamse Kring 
Groeninghe, onze leden en le
zers van « Wij » uit, deel te ne
men aan de reis naar de Voer
streek, per luxe-autocar. Be
zoek aan de Voerdorpen en de 
enig mooie Voerstreek, onder 
leiding van onze vriend Luc 
Droogmans. De reis gaat door 
op zondag 30 april. Per deelne
mer 150 fr. (fooi autogeleider 
inbegrepen). Voor jongeren on
der de vijftien jaar, vergezeld 
door familieleden die lid zijn 
van VI. Kr. Groeninghe. spaar
kas Tijl, of VU-Merksem, spe
ciale prijsregeling. Gelegenheid 
om te eetmalen, maar ook om 
te piknikken. Wie wil kan zijn 
knapzak meebrengen. 

Inschrijven in Tijl, betalen 
aan Monique, en aanduiden 
waar men wil opstappen. 

VOOR ONZE 
GEPENSIONEERDEN 

Met genoegen kunnen wij 
mededelen dat onze gemeente 
nu een zelfstandige afdeling 
heeft voor onze Vlaamse gepen
sioneerden. Reeds tientallen 
van onze oude Vlaamse vrien
den lieten zich inschrijven. 
Vanaf 1 april zal er iedere 
woensdagnamiddag vanaf 14 u. 
in Tijl, Bredabaan 'n bestuurs
lid van de bond voor VI. Gepen
sioneerden aanwezig zijn, om 
nieuwe leden op te schrijven en 
met raad en daad bij te staan 
waar het nodig is. 

Het bestuur is als volgt sa
mengesteld : voorz. : Karel Van 
Bockel, St. Lutgardisstr.56, tel. 
45.57.77 ; ondervoorz. : Alfons 
Hufkens, Borrewaterstr . 24 ; 
sekr. : Rik Geelen, Albert Meu. 
lemanstr. 22 ; penningm. : Aloïs 
Daemen, Erwtebloemstr. 16. 

Het ligt in de bedoeling in de 
loop van de maand mei een eer
ste bijeenkomst te beleggen 
voor al onze aangeslotenen van 
Merksem. 

MORTSEL 
IN MEMORIAM (1) 

Afdeling en bestuur Mortsel 
betonen hierbij hun innig me-
devoelen aan dhr en mevr. Jan 
Vandewalle-Denijs en familie 
bij het overlijden van dierbare 
moeder, mevr. M.A. Clement, 
echtgenote M. Denijs (Brugge) 
IN MEMORIAM (2) 

Bij het overlijden van mevr. 
B. Bal-Wante, bieden afdeling 
en bestuur Mortsel hun innige 
deelneming aan de heer Benoit 
Bal en familie. 
VROLIJK PAASFEEST 

Aan haar leden en « Wij »-
lezers wenst VU-Mortsel een 
vrolijk paasfeest. 
NAKLANK 

Het was voor de meeste aan
wezigen op onze algemene ver
gadering van donderdag 23 
maart , een eerste en zeker aan
gename kennismaking met sen. 
Hektor De Bruyne. De uiteen
zetting van sen. De Bruyne 
werd afgerond met vraag en 
antwoord. 

BEVLAGGINGSAKTIE 
Bestel uw nylon-leeuwe»-

vaandel (1,50x1,50 m) aan 27© 
fr. nog heden. "Tot uw dienst : 
Wim Claessens, Pastoor Deena-
str. 19. Mortsel, tel. 55.39.09. 

NIJLEN 
FANFARE KEMPENLAND 

De fanfare Kempenland die 
onze Volksunie en Vlaams-na-
tionale aktiviteiten in de s t reek 
en er buiten kleur en klank b i j 
zet geeft u een kans om op een 
voor uw afdeling interessante 
manier uw afdelingskas te spij
zen. Bij haar voorzitter Louis 
Leenaerts zijn mooie leeuwen
schildjes (stevig plastiek, re-
liëfleeuw, 9 cm op 8 cm) te ver
krijgen. Bij aankoop van 100 
krijgt u ze tegen de prijs van 
10 fr., dan kunt u ze nog vlot 
als versgebakken broodjes ver
kopen voor 20 f. 

Adres van Louis Leenaerts : 
Albertkanaalstr . 28, Nijlen, teL 
03/828340. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Burgemeester Karel Ver Ber
ne is iedere zaterdag van 10 tot 
12 u. op het gemeentehuis t e r 
beschikking van de bevolking 
voor besprekingen van gemeenr 
telijke aangelegenheden. 

Schepen Juul Hanssen is 
iedere donderdagavond van 18 
tot 20 u. 30 op het gemeentehuis 
aanwezig om belanghebbenden 
te ontvangen. 

HECTOR DE BRUYNE 
Maandag 17 april te 20 u. 30 

spreekt Hector De Bruyne in 
het lokaal Puttenhof (hoek 
Oelegemstwg - Spreeuwenberg-
laan) voor de afdeling Schilde. 
Wij rekenen tevens op de be
langstelling '.an de naburige 
afdelingen. 

TURNHOUT (Arr.) 
8e MEIENNACHTBAL 

Het traditioneel avondbal 
van de Volksunie heeft plaats 
op 10 mei in de gemeenteli jke 
feestzaal te Geel. Orkest Stan 
Philips en met medewerking 
van de fanfare « Kempenland > 
uit Mol. Kaar ten tegen 50 fr. te 
bekomen bij alle arr.- en afde
lingsbestuursleden. 

STEUN VOOR GEMEENTE
RAADSVERKIEZINGEN 
TONGEREN 

Op 7 mei worden nieuwe ge-
meenteraadsverkiezingen ge
houden te Tongeren. Drie ver
kiezingskampanjes voeren (13 
juni '71, gemeenteraad, 7 no
vember '71, en in mei "if2 weer 
gemeenteraadsverkiezingen) is 
voor onze afdeling een zware 
opgave. 

Onze plaatselijke leden en 
simpatisanten hebben ons fi
nancieel reeds twee keer gehol
pen. Ook voor hen wordt het 
een te zware opgave. 

Elke gift voor onze Zuidlim-
burgse afdeling (gelegen in de 
moeilijke taalgrensstreek) zal 
met dank aanvaard worden. 

Stort jok uw bijdrage op Kre
dietbank Hasselt PR 269.00 
(vermelden : voor rekening nr . 
453-8091411-52 Volksunie-Ton
geren) . 

Kcrrir<^ajl<tiv 
T. van Overstraeten (eind-
red.), P. Martens (hoofdred.), 
R. Corty (red. sekr.), M, van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 
Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 71, Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfjaarlijks 105 fr. 
Driemaandelijks 105fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers lOf r . 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van . WIJ . . 
Voldersstr. 71, 1000 Brussel. 

Varantw. uitgever Mr F. Van
der . Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Eddy Dubois-Van Hemelrijck 
Koningin Astridplein S 

9900 Eel<lo 
Croothandel in eiken kleinmeubelen 
Vlaamse en Limburgse spinnewielen 

eiken koffers, boterstampers, 
wiskyvaten, paraplukannen, 

bartonnen, vazen, enz. 
Eigen fabrikatie handwerk 

Interessante prijzen 
— Tel. 09 77.39.79 — 

ALGEMENE IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING SOMY 
FIRMA PAS N.V. 

Kerkstraat 18 — Lende r2eet 
Tel. 052/39437 

Frans VAN MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

alle geldleningen, zowel persoonlij
ke als hypotheken van 2e of 3e rang 
Oudenaardsestw. 121 - 9410 Erpe 

Tel. 053/22911 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS » a/d Schelde 

Het huis met familietraditie 
|an PAUWELS-DE BRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag : vrijd. 15u tot zat. 15u 

R. CORNELIS - DENISSEN 
CAFE - PENSION - RESTAURArfT 

P. De Smet De Nayerstraat, 19 
8430 MIDDELKERKE 

gelegen 50 m. van zeedijk, 
aangename sfeer, gezelligheid 

en matige prijzen 
OPEN ! café gans het faar 

restaurant en pension 
vanaf Pasen tot Oktober 

TUINAANLEG ONDERHOUD 
VAN COEYE 

Langestraat 41 - KRUIBEKE 
Tel. 03/75.12.96 

Gespecialiseerde onderhoudsdienst 
Privaat - Parken -

industrie plantsoenen 

Petrus V A N HOLSBEECK 
Van de Ponselel. 28 - Denderleeuw 

TEL. 053/675.07 
— GROOTHANDEL — 

Rolluiken - Garagepoorten - Zonne-
blinden . Vouwdeuren - SchuTftrap-
pen - Slaapkamers - Aluminfumwer-
ken - Caravans - Plastiekprofielfen 
Sierluiken en ramen in plastiek. 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTAILATIES 
F. LAMBRECHTS 

ABD. Braeckmansstraat 34, RUMST 
Veerstraat 91 RUMST 
TeL (03)78.33.97 - (03)78.13.71 

Erkend verdeler van 
aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse 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 10% 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

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

A. DE BACKER - DEGEY 
Nieuwstraat 118 • BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ — PAPIERHANDEL 

GESCHENKEN 

MILADY COUTURE 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 
DAMESSTOFFEN - GORDELS -
GALONS - NAAIBENODIGDHEDEN 

10 jaar E.S. Zwembaden 
50 Jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
Vijfwegenstraat 13 - Izegem 

TeL (051)316.23 
h^n^p'Hen referenties 

-;oioek de herberg 
'< UILENSPIEGEL » 

Lauren» DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Katharina-Lombeek 
Lokaal van de 

plaatselijke Volksunie-afdeling 
In het golvend Pajottenland 

HET ''laams huis 

MET V O L K S W A G E N 
G E E N P R O B L E M E N 

Garage ST JOZEF 
(BERT C.) 

Assesteenweg, 117 
1740 TERNAT 

WIJNEGEM 
GELUIDSINSTALLATIE 

Daar de afdeling Wijnegem 
een ultra-moderne geluidsin
stallatie gaat aankopen ver
koopt zij haar pas 4 jaar oude 
installatie voor de helft van de 
aankoopprijs. Het geheel om
vat : versterker 6 volt, omvor
mer, micro met schakelaar, vier 
luidsprekers Geloso. Afdelin
gen die inlichtingen willen kun
nen terecht bij organisatielei
der L. Blom, Marktplein 23, tel. 
53.61.04. 
BRAUNS 

Dinsdag 4 april te 20 u. in 
het Vleminckhof spreekt Pater 
Brauns over « Het Daensisme » 
en « De sociale rechtvaardig
heid ». De gespreksavond wordt 
georganiseerd door de Vlaamse 
Vriendenkring, VOS en het 
IJzerbedevaartkomitee. Toe
gang gratis. 
KNS 

Wie vanuit Wijnegem mee 
wil naar de KNS voor de opvoe
ring van « Een vijand van het 
volk » kan daarvoor kaarten 
verkrijgen op het plaatselijk 
sekretariaat, Turnhoutse baan 
336 tel. 53.63.79). Wij vertrek
ken in groep vanop de Markt 
te Wijnegem. Zijn te verkrij
gen : plaatsen van 100 fr. op de 
eerste rij loges. 

WILRIJK 
HET PAASNUMMER 

« Scherp Gezien » behan
delt : de diktatoriale neigin
gen van onze burgemeester ; 
de beroering rondom d'Hoppe 
en de gebeurtenissen in de laat
ste gemeenteraad. Wij maken 
van « Scherp Gezien » een in
teressant en degelijk maand
blad. 
GEMEENTERAAD 

In de gemeenteraad werd een 
stukje bosgrond verkocht aan 'n 
bedrijf in de industriezone. Eer
lang zorgt de gemeente voor 
een nieuwe straat doorheen het 
Groenenhoekbos. Doen voor 
groen noemen ze dat. Een ande
re kwestie is de 3de fase in het 
Bist-projekt, meer bepaald het 
winkelcentrum en de onder
grondse garages. In het plan 
zijn 372 garages voorzien. Denkt 
men nu werkelijk de verkeers
chaos daarmee op te lossen ? 

brabant 

BEWEGINGSWIJZER 
Alle inlassingren voor de be-

wegingswljzei dienen in drie 
exemplaren gestuurd te worden 
naar het adres van de arr. se-
kretaris, Rom De Craen, Mo
lenstraat 78, 2921 Nieuwenrode. 

Bij voorkeur ontvangen we 
dit in drukletters geschreven. 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 
ARR. BAL 

Zaterdag 22 april om 20 u. 
30 in het Meli-kompleks 
(achter Heyzelstadion) Brus
sel, zaal « Pergola » (950 zit
plaatsen). 

Orkest : de grote formatie 
van Stan Philips. 

Kaarten : 80 fr., te verkrij
gen bij de arr. bestuursleden, 
in alle afdelingen van het 
arr. Brussel en bij de 16 an
dere arr. besturen. 

Tombola : 50 fr. per lot. 
Geen voorverkoop. Waarde
volle prijzen (Ie prijs: vaat-
wasmachine). 17 typische 
«streek»-prijzen uit het arr. 

Parking : onbeperkte mo
gelijkheden. 

Voor de dorstigen : alle 
biersoorten en frisdranken ; 
wijn en champagne ; sterke 
dranken en likeuren in de 
bar. 

Voor de hongerigen : kou
de schotel. Ajuinsoep (enkel 
na 24 u.). 

BRUSSEL (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

St. Martens-Bodegem : eerste 
dinsdag van de maan in het lo
kaal, Stationsstr. 38, van 19 tot 
20 u. ( E. De Facq). 

Ternat : eerste dinsdag van 
de maand in het lokaal Postil
jon, Gemeentehuisstr., van 20 
tot 21 u. (E. De Facq). 

Beersel : eerste maandag van 
april in café Terminus, Herman 
Teirlinckplein 1, van 19 u. 30 
tot 20 u. 30 (Vik Anclaux en 
Frans Adang). 

Halle : eerste maandag van 
april in café De Sleutel, Markt, 
van 21 tot 22 u. (Vik Anciaux 
en Piet Vranken), 

Kampenhout : Eerste maan
dag; van april in het Keizershof, 
Haachtse stwg, van 20 u. 30 tot 
21 u. 30 (Bob Maes). 

Meisbroek : eerste maandag 
van april van 19 tot 20 u. (Bob 
Maes). 

AARSCHOT 
VU-BAL 

Het vierde VU-bal van de af
deling Aarschot gaat door op 
zaterdag 15 april om 20 u. 30 
in de zaal Witte Molen te Aar
schot. Voor de prijs van 40 fr. 
beleeft u een zeer aangename 
avond met het orkest Freddy 
Johnson's Free Act. 
ANDERLECHT (Kanton) 
AKTIVITEITEN 

In zes van de zeven gemeen
ten van ons kanton bestaan 
thans bloeiende VU-afdelingen. 
Voor de maand april is er op 
zaterdag 15 april het 8e Lente
bal voorzien in de zaal Mertens 
te Dilbeek. 

In Itterbeek wordt een VU-
tijdschrift verspreid. 

In St. Martens Bodegem gaat 
de ledenslag schitterend verder 
en staat ook een afdelingsblad 
op het programma. Alle ande
re afdelingen houden zich in
tens bezig met de ledenwer
ving om toch voor 1 mei klaar 
re zijn. 

Begin mei : kantonnale ver
gadering voor bestuursleden en 
mandatarissen. Kantonnale ver-
antwoordelijke : De Winne Vie. 

BRUSSEL-HALLE-
VILVOORDE 
ARR. RAAD 

De eerstvolgende arr. raad 
gaat door op zaterdag 15 april 
e.k. in de zaal Waltra te Brus
sel. Alle afdelingen welke een 
eigen afdelingsvlag bezitten 
worden verzocht deze vlag mee 
te brengen. De zaal van het arr. 
bal zal op 22 april met deze 
vlaggen versierd worden. 

DILBEEK-ITTERBEEK 
8e LENTEBAL 

Zaterdag 15 april om 21 t. in 
de zaal Mertens, Ninoofse Stwg 
359, Dilbeek met het orkest 
« The May Jins ». 
SOC. DIENSTBETOON 

Maurits Panis, provincie- en 
federatieraadslid. houdt de 1ste 
dinsdag van de maand van 19 
tot 20 u., een zitdag bij hem 
thuis en op afspraak ook op an
dere dagen, Moeremanslaan 86, 
1710 Dilbeek, tel. 02/21.97.67. 

ERPS-KWERPS 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De derde vrijdag van elke 
maand zal de afgevaardigde 
van onze .ziekenkas zitdag hou
den in het Kultuurcentrum. 
Van 19 u. 30 tot 20 u. 30 kunt u 
er alle inlichtingen bekomen. 
Vlamingen helpt onze eigen so-
siale instellingen verzekeren, 
draag uw geld niet langer naar 
de verpolitiekte ziekenbonden. 
Wij helpen u bij het invullen 
van uw belastingsaangifte. 

GRIMBERGEN-BEIGEM-
HUMBEEK 
SOC. DIENS'T'BETOON 

Vik Anciaux (volksvert.) 
heeft zijn zitdag te (grimbergen 
iedere vierde dinsdag van de 
maand, van 19 u. 30 tot 20 u. 30 
in het sportlokaal FC Grimber
gen. 

KESSEL-LO 
GELUKWENSEN 

Aan het VUJO-gezin Lieve en 
Fred Debrun hartelijke geluk
wensen bij de geboorte van 
Katelijn. 

MOLENSTEDE 
DANSFEEST 

Heden zaterdag 1 april (nee, 
dit is géén aprilvis) dansen we 
in het Berkenhof vanaf half-
acht de Molensteedse VU-nacht 
in. Voor de stemming zorgt DJ 
Johny Bee. Ingang 40 fr. Elk 
zegge het voort ! 

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De plaatselijke sekretaris 
meldt dat hij te Jezus-Eik voor
taan een regelmatige zitdag zal 
houden, en dit elke eerste don
derdag van de maand in de 
zaal Luxemburg, Stwg naar 
Brussel 767, van 19 u. 30 tot 20 
u, 30. Alle aangeslotenen kun
nen er terecht om hun bijdrage
bons in te leveren, hun bijdrage 
te betalen, alle terugbetalingen 
te ontvangen, evenals alle in
lichtingen. 

Ook nieuwe inschrijvingen 
kunnen daar gebeuren. Bent u 
reeds aangesloten bij de 
Vlaamse Ziekenkas ? Waarop 
wacht u ? Een telefoontje 

(53.82.64) of een briefje (Lan-
geweg 32, Overijse) en de 
plaatselijke sekretaris zoekt u 
even op... of zoek hem op tij
dens de zitdag. 

SCHAARBEEK 
BABYZITTING 

Dames zoeken bijverdiensten 
door kinderbewaring. Tel. • 02/ 
41.15.79 (dienstbetoon Schaar
beek : dhr. Roggeman). 

ST. PIETERS-LEEÜW 
UITSLAG TOMBOLA BAL 

Bandopnemer 1653 : koffie
molen 1279 ; liter reukwater 
1205 ; koffieservies 1687 ; sier-
paneel 1149 ; sierpaneel 1557 ; 
Delftseschotel 1274 ; bloemstuk 
1187 ; plant 1191 ; tafellaken 
1500. Deze prijzen zijn af te ha
len bij de afdelingssecretaris, 
Gilbert Pické, J. Depauwstr. 82, 
St. Pieters-leeuw. 
SOC. DIENSTBETOON 

Federatieraadslid Fr. Adang 
heeft zitdag elke zaterdag van 
11 tot 12 u. bij hem thuis, Ruis-
broeksestwg 109 te St. Pieters-
Leeuw, tel. 77.31.83. Tevens zit
dag elke laatste dinsdag van de 
maand tesamen met sen. Bob 
Maes in het lokaal « De Jongen 
Deken », Rink te St. Pieters-
Leeuw van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

oost-vlaanderen 

AALST (Kanton) 
KOLPORTAGES 

Verzameling telkens te 10 u. 
aan « De Vriendschap » : 23 
april, 28 mei, 25 juni ; aan « De 
IJzer » : 9 april, 7 mei, 11 juni. 

De kandidaten geven hun 
naam op aan Danny Denaeyer, 
Val. De Saedeleerstr. 95, Aalst, 
tel. 053/27987. 
MEDEDELINGSBLAD 

Midden april verschijnt het 
volgend nummer van het arr. 
« Mededelingsblad ». Berichten 
kunnen schriftelijk of telefo
nisch ingebracht worden bij 
WiUy Cobbaut, Bosstr. 2, 9391 
Baardegem, tel. 052/35452 . 

DENDER-WEST 
SOC. DIENSTBETOON 

Zaterdag 8 april van 10 tot 
12 u. in café Lamot, Dorp te 
Impe, wordt een speciale zitdag 
gehouden voor het invullen van 
de belastingaangifte. 

GAVERE 

AMNESTIE 
Zaterdag 1 april, amnestie

mars Antwerpen-Herentals. In
lichtingen : Piet De Pauw (tel. 
213206). Alle D'Hoppe-marsjeer-
ders op post. Verzamelen aan 
Merelbeke-Dorp te 8 u. 
BAL 

Zaterdag 15 april te 20 u. 30 
in zaal « Valentino, » Gavere, 
Weergalmbal, met de grote for
matie van Stan Philips. Kaar
ten a 50 fr. bij alle bestuursle
den. 

GENT (Arr.) 
KADERDAG 12 MAART 1972 

Als eerste in de reeks arr. ka-
derdagen kwam met grote bij
val Gent aan de beurt. Ook de 
aanwezigheid in de breedte 

werd een sukses omdat alle 
streken van het arr. vertegen
woordigd waren. 

De eerste spreker dh. Van 
Overstraeten gaf een sterk ge-
dokumenteerd overzicht van 
de vergelijkende uitslagen van 
de laatste verkiezingen, het re
sultaat bekomen door Gent in 
de nationale context en de ge
boden mojrelijkheid om de 
BSP als tweede partij in Vlaan
deren te verdringen. 

Daarna gaf dhr Deroo aan de 
hand van een diepgaande ana
lyse en fijn uitgetekende gra
fiek de specifieke toestand aan 
binnen het arr. (verkiezingsuit
slagen nov. '71) dikwijls in ver
houding tot het nat. gemiddel. 
de op het vlak. Hij wees hier
bij op aangroei en sterke VU 
concentratie maar tevens op de 
gebieden die een grotere aan
dacht opeisen. 

Na de pauze kwam dhr Jo-
rissen aan de beurt die met het 
hem eigen brio, taal en uitdruk
kingen in een algemeen onder
zoek naar mogelijke verliesoor-
zaken van stemmen, een be
schrijving van elementen en 
terreinen gaf die de VU met 
minder sukses bewerkt maar 
die, aan de hand van de gepo
neerde methoden, een nieuwe 
elan kunnen vormen tot de uit
bouw van de Volksunie als eer
ste partij in Vlaanderen. 

Tot slot kwam het bondig: 
overzicht van de politieke toe
stand uiteengezet door dhr 
Baert en de behandeling van 
argumenten die de propagan
disten kunnen gebruiken om 
andersdenkenden te overtuigen 
en te winnen. 

De vergadering, voldaan over 
de constructieve namiddag, 
ging uiteen met een een actief 
vertrouwen in de politieke 
taak en opdracht van de VU. 

HEUSDEN 
BEDANKING DANSFEEST 

De Volksunie Heusden dankt 
al degenen, die door hun wer
king of door hun aanwezigheid 
mede geholpen hebben om het 
derde dansfeest schitterend te 
doen slagen. Het gezellig zaal
tje van het Stekkershof was zo 
vol als een ei. En er heerste 
een ongelooflijke stemming. 
Wat iedereen onmiddelijk op
viel, was de sterke vertegen
woordiging van de jeugd. 
SOC. DIENSTBETOON 

Donderdag 13 april : provin
cieraadslid O. Van Ooteghem, 
van 20 tot 21 u. in de Neder-
broekstr. 1. 

ledere maandag : gemeente
raadslid Koen van Meenen, van 
19 tot 21 u. in de Nederbroek-
str. 1 of na afspraak (52.73.88). 

ledere zaterdagvoormiddag : 
M.J. Lataer-Delnoy, van 10 tot 
12 u. in de Hooistr. 1. 
IJZERBEDEVAART 

Dit jaar zullen waarschijnlijk 
verschillende kulturele vereni
gingen uit onze gemeente ge-
zamelijk een bus inleggen naar 
de IJzerbedevaart, met nadien 
een zeer interessante ontspan-
ningsuitstap. Het initiatief 
komt van de J. Goossenaerts-
kring die kotakt zocht met de 
plaatselijke VTB-afdeling, die 
de leiding van de tocht op zich 
zal nemen. Alle kulturele vere
nigingen uit Heusden worden 
om hun medewerking gevraagd. 
Er kwam reeds een positief ant
woord van het Davidsfonds. 

leven of overleven ? 

Is er in het Waasland nog plaats en toekomst voor zelfstandige 
handelaars en kleine bedrijven, voor land- en tuinbouwers en voor 
de jeugd en de minder-valleden ? Voor deze « probleemgroepen » 
organiseert het Dosfelinstituut Oost-Vlaanderen een lente-c.vclus 
onder het motto « Leven of overleven ? ». 
PROGRAMMA : 

Vrijdag 14 april om 20 u. te St. Niklaas : « Middengroepen », 
zelfstandige handelaars, kleine bedrijven. Inleider : H. De Bruy-
ne, senator (Antwerpen). Plaats : « Mercator », Stationsstraat. 

Donderdag 27 april om 20 u. te Beveren : « Land- en tuinbouw ». 
Inleider : W. Persijn senator (Wingene). Plaats : feestzaal « Ver-
straeten », Kloosterstraat. 

Donderdag 27 aoril om 20 u. te Lokeren : « Probleemgroepen », 
bijzondere jeugd, minder-valieden. Inleider : referent nog vast te 
leggen. Plaats : «Vlaams Huis De Rooster », Stationsstraat. 

Vrijdag 5 mei om 20 u. te St. Niklaas : « Bedreigde of hoopvolle 
toekomst ». Slot-paneelgesprek met afgevaardigden van politieke 
en sociale groeperingen. Plaats : « Mercator », Stationsstraat. 
BIJDRAGE : 

40 fr. per avond of 150 fr. voor volledige syclus. 
INSCHRIJVINGEN : 

Kunnen gebeuren door storting van de bijdrage op postrekening 
nr. 37.91.48 van de Algemene Spaar en Lijfrentekas Ledeberg voor 
rekening nr. 165.773.4057 van het Dosfelinstituut Oost-Vlaanderen 
of op postrekening nr. 60.07.95 van de heer J.P. Maes, Verdurmen-
straat 6, 2700 St. Niklaas met vermelding van cyclus « Leven of 
overleven ? ». 

Ê 
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GENT 
DATA GEMEENTERADEN 

Ter attentie van onze leden 
die de zittingen van de gemeen
teraad wensen bij te wonen, ge
ven wij de data van de e.k. zit
t ingen t.e.m. juli 1972 : 17 april, 
15 mei, 12 juni en 7 juli. Steeds 
op het stadhuis en telkens om 
18 u. 15 stipt. 

INFORMATIEBLAD 
Verschijnt maandelijks (mo

menteel 1000 eks.), kleine ad
vertenties voor werkzoekenden 
en werkbiedenden worden gra
tis opgenomen. Publiciteit aan 
volgende prijzen : 1 blz. : 800 
fr. ; 1/2 blz. : 450 fr. ; 1/4 blz. : 
250 fr. ; 1/8 blz. : 125 fr. Steun 
ons blad en maak daardoor uw 
zaak bekend bij onze mensen. 

ADRESWIJZIGING 
Bij een eventuele adreswijzi

ging kunt u ons veel speurwerk 
besparen door elke wijziging 
onmiddellijk door te geven aan 
het sekretariaat « Vlaams Huis 
Roeland », Korte Kruisstr. 3, 
Gent of aan de sekr. L. Tassche, 
Ottergemsestwg 438, Gent 
(tel. 22.05.27) Dank bij voor
baat. 

OPROEP 
Maak ons nog sterker. Be

wijs het nu in daden en breng 
ook een nieuw lid of abonnent 
aan, of steun ons financieel. 
Stortingen op PCR 14819 v?.o 
de First National Citybank, 
Kouter 157, 9000 Gent, voor rek. 
nr. 5259177 van de Volksunie, 
afdeling Gent. 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. L. Wouters, Krijgslaan 
244, tel. 22.39.42. ledere vrijdag 
vanaf 20 u. 30 in het « Vlaams 
Huis Roeland », Korte Kruisstr. 
3, ofwel elke maandagnamid
dag thuis. 

Sen. L. Elaut, St. Pieters-
niewstr. 202, tel. 25.44.66, steeds 
de zaterdagnamiddag thuis en 
liefst na telefonische afspraak. 

Volksver! F. Baert. Kon. As-
tridlaan 123, tel. 22.52.06. Iede
re 1ste zaterdag van de maand 
van 10 u. 30 tot 12 u. 30 thuis. 

VOLKSVERT. FRANS BAERT 
Wegens de paasvakantie zal 

de zitdag te Gent gehouden 
worden niet op de eerste zater
dag van de maand maar op de 
derde zaterdag : 15 april. 

Om dezelfde reden zal de zit
dag te Aalter - niet gehouden 
worden op de tweede zaterdag, 
doch op de vierde zaterdag : 22 
april. 

Vanaf mei gelden opnieuw 
de normale dagen en uren. 

Provincieraadslid R. Baey-
ens, Goudstr. 4. ledere 1ste 
maandag van de maand van 20 
tot 21 u. thuis, en elke dag na 
schriftelijke afspraak. 

Provincieraadslid K. Versyck, 
Fr. Orbanlaan 308, tel. 25.48.04. 
Elke dinsdag na 19 u. thuis en 
iedere dag na telefonische af
spraak. 

Gemeenteraadslid G. Deroo. 
Rijsenbergstr. 264, tel. 22.68.83. 
ledere 1ste maandag van de 
maand in « Vlaams Huis Roe
land » vanaf 20 u. 30 en iedere 
dag na telefonische afspraak. 

Gemeenteraadslid E. Vandae-
le. Rijke Klarenstr. 5, tel. 
23.92.55, iedere dag na telefoni
sche afspraak. 
VUJO 

Nodigt u allen hartelijk uit 
op haar kleinkunstavond van 8 
april e.k. De groepen « Erra
tum » (waarbij verschillende 
Vujo-ers behoren) en «Izegrim» 
treden voor u op. Ook zal Wer
ner Merckx de filmbeelden van 
ons voorbije werkingsjaar pro-
jekteren. Kaarten bij onze le
den aan 30 fr. 

GENTBRUGGE 
ADRESWIJZIGING 

Gemeenteraadslid A. Verpae-
le verhuist einde dezer maand. 
Vanaf 1 april luidt zijn adres : 
A. Van Laethemstr. 31, tel. 
52.73.57. Dienstbetoon alle da
gen volgens afspraak. 

GERAARDSBERGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Herman Lallemant, houdt zit
dag in « De Postkoets », Markt 
te Geraardsbergen, elke 2de za
terdag van de maand van 15 u. 
30 tot 17 u. 

GRi-.^lBERGEN 
DIENSTBETOON 
HERMAN BURGHGRAEVE 

Alle dagen van 17 tot 19 u., 
Bakkerst, 124, Grembergen, tel. 
224.48. Vrijdag van 19 tot 20 u. 
op het gemeentehuis. 

Briefwisseling voor sociaal 
dienstbetoon kan gestuurd wor
den aan Herman Burghgraeve, 
Bakkerstr. 124, 9150 Grember
gen of sekretariaat afdeling 
Grembergen, Bakkerstr. 67. 

HERDERSEIVI 
STICHTING 

In aanwezigheid van Bert de 
Cremer. arr. voorz., en Hubert 
Nijs, kant. gevolmachtigde, 
werd zondag 19 maar t 11. de 
nieuwe afdeling Herdesem bo
ven de doopvont gehouden. Het 
nieuw bestuur ziet er als volgt 
uit : voorz. : Valeer Marcoen ; 
ondervoorz.: Werner Standaert; 
sekr. : Marcel Van den Eede ; 
org. : Gaston Jansegers ; prop. : 
Robert Van der Stockt ; soc. 
dienstbetoon . Mare Marcoen ; 
penningm. : Pieter Loos . Ka-
rel Dubois werd gekoöpteerd 
en de h. Jan Boel, gemeente-
radslid, maakt ambtshalve deel 
uit van het bestuur. 

Wij wensen deze flink gestar
te afdeling een mooie toekomst. 

LANDEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. F. Baert : iedere 
2e zondag van 10 tot 12 u. bij 
G. Schaeck, Vosselaerestr 16. 

MEETJESLAND 
DE GOUDEN EIKEL 

De VU-afdelingen Zomergem, 
Waarschoot, Eeklo, Maldegem, 
Kaprijke, Watervliet, Oost-
Eeklo, Sleidinge, Evergem, Ert-
velde, Zelzate, nodigen al haar 
leden, vrienden en simpatisan-
ten uit op haar Ie groot lente
bal « De Gouden Eikel » op za
terdag 22 april in de zaal Blok
hut, Sportlaan te Eeklo (stads
park Oostvele) om 20 u. 30. Or
kest : The Estacados. 750 zit
plaatsen. Onbeperkte parking. 
Prijzen voor onze tombola wor
den met veel dank aanvaard en 
afgehaald. Schrijven of telefo
neren : J an De Maeyer, 
Schaapsdreef 25, 9900 Eeklo. 
tel. 09/77.13.37 of naar de plaat
selijke afdelingsbesturen. 

MERELBEKE 
GRAMMENS KOMT ! 

Vrijdag 7 april, om 20 u. stipt, 
komt Flor Grammens, de man 
van de daad, voor de tweede 
maal naar Merelbeke in de 
« Rola », Roskamstr. 

MOORSEL 
BESTUUR 

Zondag 19 maart 11. vergader
de het bestuur. Vooreerst werd 
kennis gemaakt met de nieuwe 
kant. gevolmachtigde Hubert 
Nijs. Nadien werd overgegaan 
tot de heraanstelling tot voor
zitter van de h. Louis De Co-
ninck. De ledenhernieuwing 
werd tot een goed einde ge
bracht zodat een honderdtal le
den konden afgerekend worden. 
Bert De Cremer, arr. voorz., 
Hubert Nijs, kant. gevolm. en 
Gust De Boeck, schepen van 
Baardegem, woonden de verga
dering bij. 

NINOVE (Kanton) 

ZIEKENFONDS 
Geen enkele bewuste Vla

ming in het kanton Ninove kan 
voortaan nog de verontschuldi
ging inroepen dat hij zijn gel'd 
wel noodgedwongen naar een 
kleurziekenfonds dient te dra
gen. Het « Ziekenfonds Pries
ter Daens » biedt alle waarbor
gen op elk gebied, geeft dezelf
de voordelen als de anderen en 
zelfs meer. Inlichtingen bij de 
kant. bode : mevr. Martens-De 
Kegel Georgette, Leopoldlaan 
86, Ninove (9400), tel. 054/34347. 
Wekelijkse zitdag : vrijdag van 
16 tot 19 u. Geeft u er de voor
keur aan dat de bode u een be
zoek brengt, dan zal zij gaarne 
aan uw wens voldoen. 

VU-BAL 
Zaterdag 8 april om 21 u. 30, 

3e Volksuniebal in zaal Berg en 
Dal, Zinsselsstr., Ninove. Or
kest : Theo Porters Band. 

OUDEGEiM 
BELASTINGSFORMULIEREN 

Heden zaterdag 1 april van 
17 tot 19 uur, speciale zitdag 
dienstbetoon voor het invullen 
van aangifteformulieren inzake 
belastingen. 

Lokaal : « Ikaros », Stations-
str., Oudegem. 

Ingericht door het CDNV, 
Gewestelijik Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse 
Vorming, v.z.w. Houden zich 
die dag ter uwer beschikking : 
dhr. Smekers H., gewestelijk 
sociale werker van het CDNV ; 
dhr. Meert R., sekretaris van 
het CDNV, gewest Dendermon-
de. 

Deze mensen staan ui teraard 
gratis ter beschikking, ook an
dere problemen mogen voorge
legd worden. Steeds tot uw-
dienst. 

SINAAI-WAAS 
SOC. DIENSTBETOON 

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

WIEZE 
BELASTINGSFORMULIEREN 

Heden zaterdag 1 april van 
14 tot 16 uur, speciale zitdag 
dienstbetoon voor het invullen 
van aangifteformulieren inzake 
belastingen. 

Ingericht door het CDNV, 
Gewestelijk Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse 
Vorming, v.z.w. Houden zich 
die dag ter uwer beschikking : 
dhr. Smekers H., gewestelijk 
sociale werker van het CDNV ; 
dhr. Meert R., sekretaris van 
het CDNV, gewest Dendermon-
de ; en dhr Vermeir M., plaat
selijk sociale werker voor 
Wieze. 

Deze mensen staan ui teraard 
gratis ter beschikking, ook an
dere problemen mogen voorge
legd worden. Steeds tot uw 
dienst. 

west-ylaanderen 

BRUGGE (VUJO) 
UITGEBREID BESTUUR 

De vergaderingen gaan door 
elke 3e donderdag in het Brey-
delhof. Elk VUJO-lid (d.w.z. 
elk VU-lid tussen 17 en 35) mag 
deze vergaderingen bijwonen. 

Op de jongste vergadeing 
werd het resultaat bekendge
maakt van de opiniepeiling die 
onlangs werd verricht, werden 
de « ten huize van VU-mandata-
rissen » verschoven naar de 
maand juli omwille van de 
examens en d e filmopnamen, 
werd nagekaart over de Zee-
brugge-stunt op de Markt en 
de Zeebrugge-avond bij VUJO-
Knokke, werden plannen ge
maakt voor een uitstap en een 
kaderdag en werd de oprich
ting van nieuwe kernen te Ze-
delgem en Roeselare bespro
ken. 
VUJO-KLUB 

Gaat elke zondagvoormiddag 
verder door in het Breydelhof. 
Alle leden worden er verwacht. 
Thans wordt gepoogd om aan 
deze bijeenkomsten meer in
houd en sfeer te bezorgen. Er 
heeft zich reeds een trouwe 
groep klubvrienden gevormd, 
tot jolijt van Pol-die-tapt. 
VUJO-PARTIE 

Gaat door op zondag 30 april 
in de Rubenskelder te Brugge 
om 20 u. 30. Met VUJO-disco 
Snoepie uit Zedelgem. Deelna
me : 49 fr. Ook onze min 18-
jarigen zijn toegelaten. Kaar
ten bij de bestuursleden. 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

Brugge : iedere zaterdag van 
11 tot 12 u. in café « Breydel
hof », Suvéestr. 2 (afwisselend 
voorgezeten door sen. G. Van In 
en volksvert. P. Leys): 

HOUTHULST 
OVERLIJDEN 

Wij bieden onze innige deel
neming aan, naar aanleiding 
van het overlijden van zijn 
moeder, aan ons bestuurslid 
Ghislain Ver Eecken-Spruytte. 

KORTRIJK (Arr.) 
GEMEENTE
MANDATARISSEN 

Zondag 9 april is er in «1302» 
Burg. Reynaertstr . 9, Kortri jk 
een vergadering voor de ge

meentemandatarissen. Dit om 
10 uur. 
KADERDAG 

Op 25 maar t ging onder gro
te belangstelling de arr. kader-
dag door. Op de receptie vol
gend op de kaderdag werd het 
woord gevoerd door de natio
nale voorzitter Van der Eist. 
Aan de pers werd een beknop
te samenvatt ing van zijn toe
spraak gegeven. 

KORTRIJK (Stad) 
SCHOONHEIDSPRODUKTEN 

Dinsdag 11 april richt de 
vrouwenafdeling Kortri jk een 
avond in handelend over 
schoonheidsprodukten. Ook de 
mannen zijn welkom. 

MENEN-WEVELGEM 
VIERDE LENTEBAL 

Zoals steeds op paaszaterdag 
worden alle leden en simpati-
santen ook dit jaar verwacht op 
ons lentebal der Leiestreek 
welke doorgaat in de zaal Cor
tina te Wevelgem. Deuren om 
20 u. 30. Toegang 60 fr. Stem
ming verzekerd. 

STENE-OOSTENDE 
GEBOORTE 

Hartelijke gelukwensen aan 
Hugo en Diane Debruycker-
Schockaert met dochtertje Ar-
ne ; aan Ferre en Annemie De-
nys-Segers met hun eerste kind
je Hannelore en aan Jef en 
Mieke Nagels-Wielockx met 
hun zoon Steven. 

TIEGEM 
AVONDMAAL 

Op 8 april wordt in het lo
kaal « Eendracht » te Kerkho-
ve een demokratisch avondmaal 
aangeboden. Daarna zal een po
litieke figuur over een aktueel 
onderwerp enkele « hart ige » 
en « harde » woordjes komen 
vertellen. Allen harteli jk wel
kom. 

medsgedeeld 
AMNESTIE-VOETTOCHT 

Heden zaterdag 1 april ver
t rekt om 9 u. 30 op de Groen
plaats te Antwerpen de Amnes
tie-Voettocht Antwerpen-He-
rentals. Deze mars gaat via Ber-
chem, Mortsel, Boechout, Lier, 
Kessel, Nijlen, Bouwel tot He-
rentals. 

De burgemeesters van Boe
chout en Nijlen zullen mee op
stappen in de mars. 

De aankomst is voorzien te 
Herentals rond 18 u. op het Sta
tionsplein, waar op 19 u. 30 een 
fakkeloptocht ver t rekt naar de 
zaal « De Molenkens », Acacia
laan (bij Stwg op Herenthout) . 
Daar wordt de slotmeeting ge
houden met als sprekers : mr. 
F. Anthonis (Herentals), sena
toren Bob Maes (Brussel) en 
Gerard Siegers (Limburg). 

3e ZEEZANGFEEST 
Op 11 juli r icht het ANZ-

West-Vlaanderen voor de der
de maal een luisterrijk zang
feest in te Oostende in het Ca-
sino-Kursaal. Met de medewer
king van VTB-VAB en in sa
menwerking met het 11-juli-
comité van Oostende, wordt het 
een avond die niemand zal wil
len missen. 

BMZ-ZWEVEGEM 
Zaterdag 8 april, kleinkunst

avond met Peggy en Donald, 
bekenden uit het kleinkunst-
programma « Vrij van zegel » 
in BMZ-Zwevegem. Begin om 
20 u. 

OOST-VLAAMS CENTRUM 
VOOR DIENSTBETOON EN 
NASCHOOLSE VORMING 
Gewestelijk sekretariaat Aalst 

Ten behoeve van mandataris
sen, sociale werkers en belang
stellenden wordt op de vrijda
gen 5, 12, 19 en 26 mei, telkens 
van 20 tot 22 u., een reeks les-
avonden ingericht handelend 
ovr : de rust- en overlevings
pensioenen en het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden ; de 
militiewetgeving ; de bouwpre-
mies en aanverwante premies ; 
door de kursisten gewenste on
derwerpen. 

Voor elk onderwerp is een 
syllabus voorzien. De lessen 
hebben plaats te Aalst op een 
later te bepalen plaats. 

DIENSTBETOON 
Willy Malfait, provincieraads

lid. Grote Baan 117, Kerkhove, 
tel. 055/38664 ; Eric Waelkens, 
Caankouter 10 ; Walter Van-
maercke, gemeenteraadslid, 
Meerstr. 46, iedere woensdag 
van 20 tot 22 u. 

VEURNE 
PROFICIAT 

Bij onze afdelingssekretaris 
Raf Lintermans en zijn t rouwe 
Diane Florizoone, werd de fa
milie uitgebreid met een zoon 
Frederik, op 20 maart . Van har
te proficiat ! 

ZEDELGEM 
ONTSPANNINGSAVOND 

Heden zaterdag 1 april gaat 
er in het Centrum Ontmoeting, 
Kerkstr., St. Elooi, Zedelgem, 
een ontspanningsavond door 
welke aanvangt om 19 u. 30. 
Alle leden en simpatisanten 
worden vriendelijk uitgeno
digd. 

Op het programma staat : 
kwis over alle onderwerpen, 
muziekkwis en tombola. 

Voor de sportliefhebbers heb
ben na moeilijke onderhande
lingen de verzekerde aanwezig
heid verkregen van niemand 
minder dan twee sterspelers 
van FC. Brugge, nl. Vanden 
Daele Erwin, gouden schoen '71 
en Lamber t Raoul. Er zal gele
genheid zijn om persoonlijk 
vragen te stellen en tevens zul
len de spelers aan de liefheb
bers hun handtekening verle
nen. Het beloofd een knalavond 
te worden. 

ZONNEBEKE 
LENTEBAl, 

Ons eerste lentebal gaat door 
op zaterdag 22 april e.k. in de 
zaal Breugel, leperstwg 41, Zon-
nebeke. Eerste dans om 20 u. 
met de zeer gekende Diedie's 
Mobiel Discobar Van Wonter-
ghem, Kuurne. Wij heten alle 
vrienden uit het arr. van har te 
welkom. (Inkom : 50 fr.). 

Belangstellenden worden ver
zocht kontakt op te nemen me t 
Willy Cobbaut, Bosstr. 2, 9391 
Baardegem, tel. 052/35452. 

VLAAMS VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 
GROOT GENT 

Onze afdeling richt een prijs
kamp voor ledenwerving in. Te 
winnen prijzen aan degenen 
die ons meest nieuwe leden 
aanbrengen : 1ste en 2de prijs : 
een gratis busreis naar Diks-
muide. De kamp is open vanaf 
heden tot en met 31 mei e.k. 
De adressen der nieuwe leden 
opgeven aan sekr. : mevr. Keer-
berg, 31A. Kerkplein, 9002 Le-
deberg. 

NATUURWANDELINGEN 
IN DE PROVINCIE 
ANTWERPEN 

Het centrum voor Natuurbe-
schermingsedukatie r icht op
nieuw een reeks na tuurwande
lingen in de volgende gebieden 
in : 
1. Peerdsbos (Brasschaat) : el
ke zondag vanaf 9 april tot en 
met eind september om 15 u. ; 
samenkomst : Melkerij . 
2. ' t Rivierenhof (Deurne) : el
ke zondag vanaf 9 april tot en 
met eind juni en vanaf sep
tember tot en met oktober om 
10 u. ; samenkomst : Stercks-
hof. 
3. Staatsbossen te Ravels : elke 
tweede zondag van de maand 
vanaf 9 april tot en met sep
tember om 10 u. en 14u.30 ; 
samenkomst : parking van 
staatsbossen te Ravels (op baan 
Ravels-Eel-Arendonk). 
4. St. - Annabos (Antwerpen 
L.O.) : elke eerste zondag van 
de maand vanaf 7 mei tot en 
met oktober om 10 u. en 15 u. ; 
samenkomst aan de hoek van 
August Vermeylenlaan en de 
Esmoreitlaan (bij het ver la ten 
van de oude tunnel, onmiddel-
lijlc rechtsaf). 
5. Kalmthoutse heide : elke 
zondag vanaf 4 juni tot en me t 
september om 14u.30 ; samen
komst : parking aan de Putse 
stwg. te Kalmthout . 

De wandelingen (2 uur) wor
den geleid door een natuurgids, 
staan open voor iedereen en 
zijn bovendien volledig gratis. 

Nadere inlichtingen : sekre
tar iaa t Centrum, Ommeganck-
straat 26, 2000 Antwerpen, teL 
03/31.84.81. 
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DE IDEALE COMBINATIE... 

UW WIJ - ÜÖMMER EN DE FABRIËKSPRUIEN VAN 

Succes Kleding MEYERS 
2 0 % KORTING 

direct uit-betaald... 
INDERDAAD, beste WIJ-lezer, U geeft bijgaande BON af aan o m e kassa of aan 
Uw verkoper en U krijgt onmiddellijk en volledig gratis onze S. grootaankoperskaart 
in de plaats, en dan. . . dan begint de pret ! ! ! 
U hebt recht op 2 0 % korting op alle officieel getekende prijzen boven de 1.000 fr. 
en 1 0 % korting op alle prijzen beneden de 1.000 fr. reklameaanbiedingen uitgezon
derd. 

En dan de keus van een der grootste kledingszaken in Vlaanderen, meer dan 1.000 m^ 
w/inkelruimte met geweldige afdelingen Damesmantels — tailleurs en kleedjes, rok
ken, bloezen en tunieken, broekpakken en zelfs handtassen, een volledige verdie
ping speciaal voor uw kinderen — jongens en meisjes, de keus kommuniekostuums, 
en de meisjesmantels, en voor de Heren, duizenden kostumen, sportvestons en broe
ken, en dan nog een gezellige koffie-bier Bar en een kunstsalon. Echt de uitstap naar 
Niel overwaard. Vergeet echter onderstaande Bon niet in te vullen en af te geven, 
want dan betaalt U 2 0 % meer, en dan is de pret er af, NIET IEDEREEN KOOPT BIJ 
ONS A A N DE FABRIEKSPRIJZEN DIE WIJ VOOR U MAKEN Denk er aan . 

B O N VOOR WIJ-LEZERS DIE RECHT GEEFT 
OP EEN GRATIS LIDKAART VAN DE V.Z.W. 
MEYERS SUCCES CLUB, EN DIE RECHT GEEFT 
VOOR ALLE AANKOPEN AAN FABRIEKSPRIi-
ZEN. 

Naam : 

Straat : 

Plaats j 

Duidelijk invullen en afgeven aan uw verkoper ! 

AARTSELAAR 
RESTAURANT 

.LiNDENBOS BOOM 

BAAN 1 bis 

^^^^m 
nALi t 

MEYERS 
RUIME PARKING 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANCLESTRAAT 4 10 - NIEL 

Tel. (03)78.11.44 en (03)78.35.39 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 u. - Zaterdags tot 18 u. 

Zon- en feestdagen steeds gesloten. 

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 Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : ploot- en wandelwagens - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen . ping
pong tafels • badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide kous in merkartikelen : autobanen - elektr, 
trehien der beste merken - auto's - go-carts • trakteren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen . lessenaars - borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanleken - schooltas

sen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

m 
Kies M A U R E T U S 

de Verzekeringsmaatschappij 
van eigen bodem 

ONGEVALLEN - AUTO - LEVEN - BRAND 
N.V. MAURETUS — Tolstraat, 71-73 — 2000 ANTWERPEN 

Tel. (03) 38.59.53 (5 I.) 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon 03/36.86.62 

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

• m Vlamingen, 
l * T * l "'^^^ GRATIS ADVIES 
^ 1 ^ voor uw hypotheek-
^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 

Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 

neem kontakt met ons I 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 

n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

tel. 03/31.78.20(51.) 

GENT 
Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat, 22 

teL 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

tel. 016/337.35 



tk weet niet of de theorieën van de beroemde Siginund Freud 
mie hebben beïnvloed bij het overschotiwen van mijn leven. Mi> 
^schien wel, misschien niet. Ja en neen liggen in die dingen zeer 
idicht bij mekaar. En als Freud er dan toch voor wat mocht tus
sen gekomen zijn, is het nog geen te grote ramp : het betekent 
slechts één complex meer op de grote hoop die zich als een ter-
tnietenheuvel in mijn ziel heeft opgestapeld. 

Lange tijd heb ik gedacht dat ik alleen door de wil der grillige 
goden met zo'n complexenheuvel was bedacht. Maar vandaag is 
niet minder waar, je bent meteen een rariteit als je zo geen heu-

\~veltje bezit. Niemand verontrust zich dus nog over die toestand. 
.Behalve als dat heuveltje door het dak van je ziel gaat groeien, 
want dan moet je dringend naar een psychiater toe. Zo een psy-

^'Chiater raadt je na wekenlange gesprekken je auto zilver te laten 
[schilderen of goud. Ofwel suggereert hij je je vrouw en al je 
^•kleren thuis achter te laten en bij de hippies te gaan leven. Wer-
'"ken hoef je in dat gezelschap niet, want de maatschappi] vindt 
'het een leuke toeristische attractie een trossel vreedzame hip-
hpies te kunnen voeren, net zoals dat gebeurt met die zwermen 

duiven die op elk plein en voor elk moment of oud gebouw in 
een grote stad te vinden zijn. 

Sommige psychiaters doen het wel wat bescheidener en na
tuurlijker : ze laten je een tuin aanleggen met heesters en bloe
men en een vijvertje met goudvissen en aan elke boomstam een 
houten bakje waarin de mezen hun nestje kunnen bouwen. Op 
die manier zijn velen tevreden, de patiënt die het geurend groe.i 
en het blije geluid uit zijn gelukkige kinderjaren heeft terugge
vonden en ook de tuinindustrie die er geld mee verdient. Alleen 
de psychiater zelf blijft dan wat eenzaam achter in zijn leegge
lopen consultatiekamer. 

komplexen 
Er zijn natuurlijk zoveel complexen ah er meter'; liggen tus

sen ons en de sterren. Adam en Eva zater er het eer'it mee opge
scheept : toen zij vanonder hun appelboom werden weggejaagd, 
gingen zij zich voorstellen dat de goddelijke schepper boos was 
omdat zij al die tijd in hun blootje hadden gelopen en hun dagen 
met loense spelletjes hadden vei beuzeld terwijl hun schone hof 
vol distels groeide. En in al de eeuwen nadien hebben hun kin
deren daarbij nieuwe complexen gevoegd : de Egvptenaren 
vreesden hun dubbelganger die na de dood bleef voortbestaan ; 
de Grieken en de Romeinen kwamen tempels te kort voor al 
hun goden ; de middeleeuwers geraakten met hun gotische to
rens lang niet tot in de hemel ; de Fransen en de Russen en de 
Duitsers hadden steeds land te weinig ; de Hollanders hadden 
steeds water te veel, het Chinese volk en de Amerikanen presi
denten. 

Achja , men kan op die manier blijven doorhollen in de ge
schiedenis der mensen, tot het een ikweetniethoedik complexen-
boek wordt en men zijn eigen complexen er bij vergeet. 

Toen ik kind was, had ik een heel groot complex dat vandaag 
nogal grappig klinkt. Ik stelde me voor dat buiten ons gezin en 
het gezin waarin mijn vader had geleefd niemand dezelfde naam 
droeg als ikzelf. Dat bezorgde mij meer verdriet dan wrevel. 
Later zag ik mijn naam echter terug op vrachtwagens, boven 
uitstalramen en op fruit- en groentenbakken. Zelfs een kunst
schilder had die naam. Tenslotte hakte Gerard Walschap de 
knoop door. In zijn roman « Tor » had hij een minister nodig. 
De man kreeg mijn bloedeigen naam. 

frans-jos verdoodt. 

brasser ziet pasen 

ongetwijfeld 
Heath bestuurt N. Ierland 
Ulster Stormontdood 

CVPSC wil uit haar... 
...grafnothombe kruipen 

Eyskens speelt... 
...relancelot 

Minister van Oorlog stunt 
VDBatman 

EG heeft voorzitter voor 9 maand 
Dus Mansholt Sicco snel 

Wil Pompidou EEG-euforie... 
...referendummen ? 

Britten blijven 
Mintoffees voor Malta 

Tankstationsuitbaters vinden hun zaak... 
.-.benzine qua non 

SOS-Natuur wordt in... 
„.De Panne gehakt 

Kritici vinden Jacques' nieuwe film... 
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