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d8 bSP: 
unitair en conservatief 

Het is een gemeenplaats vast te stellen dat deze regering meer 
unitair gericht is dan de vorige. 

In de Belgische politiek is het unitarisme conservatief en zijn 
de conservatieven unitarist. De unitaire en conservatieve « Weg 
zurück » van het beleid is grotendeels te wijten aan het presidium 
van de BSP, een partij van de welke men een vooruitstrevende 
koers zou mogen verwachten. 

een unitaristische regering 
met een « communautaire » 
grondwet 

De koers die een regering 
volgt, blijkt meer uit haar sa
menstelling dan uit het papier 
van een regeerakkoord. Van 
premier Eyskens kan men niets 
anders zeggen dan dat men hem 
een pokerspel heeft doen spe
len tot het behoud van zijn eer-
ste-ministerschap. Hij heeft dit 
met virtuositeit gedaan. Meer 
dan in de vorige ploeg wordt 
hij omringd door sterke unita
ristische figuren. De sleutelpo
sities nl. het ministerie voor 
Economische Zaken (Simonet) 
en het voorzitterschap van het 
Comité voor Economische Co
ördinatie (Vanden Boeynants) 
worden door verstokte conser
vatieve unitaristen bezet. 

De verdere ondergraving van 
de mini-autonomie op cultureel 
gebied is bekend. 

Door het parlement in de 
schaduw te stellen, wordt een 
ijskast-taktiek toegepast. Men 
zou normaal verwachten dat de 
h. Eyskens, die de h. Eyskens 
opvolgt, spoed zou maken met 
de toepassing van zijn grond
wet. Dat gebeurt voorlopig 
niet. Opnieuw hoopt het unita
risme dat het zal koelen zonder 
blazen. Of wil men aan de PVV 
de tijd geven een zekere cohe
sie te herstellen teneinde haar 
weer eens te gebruiken om de 
tmitaristische kastanjes uit het 
vuur te halen ? Natuurlijk is 
zij daar steeds toe bereid als 
men haar de prijs betaalt. 

het unitarisme is 
conservatief 
Het unitarisme is conservatief 
in zijn politiek personeel. 

Dat ieder lezer deze twee 
lijstjes opmake : één van de 
conservatieve politici in BSP 
en CVP en één van de unitaris
tische politici. Op een paar 
« bourgeois-flaminganten » na, 
zullen deze twee lijstjes dezelf
de namen bevatten. Doe de te-
genproef : maak twee lijstjes 
op resp. van de Vlaamsgezin
den-in-feite en van de niet-
Vlaamsgezinden of de Vlaams
gezinden-met-de-lippen. Deze 
laatsten, of ze behoren tot het 
burgerlijk bestel of gearriveer

de bonzen zijn der grote orga
nisaties, zijn de anti-federalis
ten. Is het niet opvallend dat 
alleen het meer democratische 
basis-element ir de CVP dat 
gevangen zit in de unitaire 
ACW-huls, van een schuchter 
ongenoegen blijk geeft tegen 
het regeringsbeleid ? 

Het « Vlaams-doen ;> van de 
PVV mag niet doen vergeten 
dat zij de laatste taaie mohika
nen van het franskiljonisme 
groepeert 

Het unitarisme is conservatief 
in zijn kiezers. 

De oudere en politiek onver
schillige kiezers beseffen de 
voordelen van het federalisme 
niet. Wij zien voor ons de 
vormloze massa van vastge-
metselde BSP-kiezers, van kie-
zers-uit-dankbaarheid voor een 
dienst of een « plaatsje » van 
BSP, CVP of P W . Wij zien 
voor ons de traditioneel gelovi
gen die met het verkeerd zwart 
gemaakt bolletje hun hemel 
niet willen verspelen. Al deze 
mensen kiezen onbewust uni
tair... maar het zijn niet dezen 
die een land of volk vooruithel
pen. De jonge kiezers en de po
litiek gevoelige kiezers zijn 
niet unitarist. 

Het establishment is unitarist 
\ ij bedoelen niet alleen de 

mannen van het kapitalistische 
establishment die rijker worden 
door de spaarcenten van de 
mensen via holdings te behe
ren, maar ook het establish
ment van de monopoliehouden-
de vakbonden en het establish
ment van de grote bureaucra
ten in parastatale zaken en 
diensten. Zie de scherpe anti-
federalistische uitvallen van 't 
Verbond der Belgische Nijver
heid ! Zie de unitaristische hou
ding van de grote sociale orga
nisaties en van de manitoes in 
de grote zaken van Staat. De 
vakbonden moeten er niet mee 
komen aandraven dat de ar
beidersklasse in Vlaanderen en 
Wallonië een sterk front moet 
vormen. Dit heeft niets te ma
ken met federalisme als poli
tieke oplossing ! Vraag verder 
aan Geraard Siegers wat de 
vakbonden doen voor de arbei
ders, 

(lees door op blz. 3) 

de schoonmoeder 
van de cvp 

Tussen 'n bezoekje aan Joegoslavië en 'n reisje naar Roemenië heeft het 
de- achtbare heer Jos Van Eynde, medevoorzitter van de BSP, behaagd ook 
enkele dagen te vertoeven onder de Bel.gen. Hij heeft van die gelegenheid 
gebruik gemaakt om de CVP-ers als een volleerde schoolfrik nog maar 
eens de les te lezen : zij moeten namelijk niet proberen met de Volksunie 
samen te heulen, want dan zal de toorn van de BSP over hun schaapachti
ge hoofden losbarsten ! Bij zijn terugkeer uit het communistische paradijs 
mogen wij ons dan ook wel weer aan een aantal wrekende hoofdartikelen 
in « Volksgazet » verwachten. Er dreigt in Vlaanderen immers een clerico-
fascistische dictatuur ! Zie maar eens wat er allemaal gebeurt : in ver
schillende federaties rond Brussel hebben de CVP en de Volksunie be
stuursakkoorden afgesloten en voor de aanstaande gemeenteraadsverkie
zingen te Tongeren hebben ze zelfs een gemeenschappelijke lijst ingediend! 

Jos Van Eynde maakt zich grote zorgen over die onheilspellende ontwik
keling. Jarenlang heeft hij de CVP-ers ingeprent dat zij zich verre moesten 
houden van elke afspraak of samenwerking met de Volksunie, want dat 
zou onvoorspelbare gevolgen kunnen hebben. Tot zijn grote vreugde stelde 
hij vast dat de naïeve CVP-ers dit ook werkelijk deden. De BSP spon er 
heel wat garen bij : de CVP verloor steeds meer stemmen en haar « on
misbaar » geworden socialistische bestuurspartner kon alzo uit vele ruiven 
eten en zijn vertrouwensmannen op vele strategische posten stevig neste
len. 

Nu de zaken zover staan dat de BSP-unitaristen zelfs het eerste-mi-
nisterschap weldra binnen hun bereik achten dreigt er echter een kink in 
de kabel te komen. Bij een aantal CVP-ers schijnt naar aanleiding van 
de jongste regeringsvorming eindelijk het licht te zijn opgegaan : zij 
beseffen dat het er de BSP met haar stelselmatige sabotages van elke 
werkelijke autonomie-politiek alleen maar om te doen is de CVP bij 
haar Vlaamse achterban nog verder te diskrediteren. Ook het zoethou
dertje van de « progressieve frontvorming » aoet het niet meer. En nu 
zijn daar die bedenkelijke bestuurs- en verkiezingsakkoorden... 

Het Brusselse satirische weekblad « Pan » wist deze week nog liet 
volgende te vertellen over de grote zorgen van BSP-brombeer Van Eynde. 
Om de wensdroom van de Waal Leburton een kans tot verwezenlijking 
te geven moet de BSP zich ook in Vlaanderen steeds meer opwerpen als 
de kampioen van het unitarisme en Van Eynde weet verduiveld goed dat 
die macchiavellistische politiek lijnrecht ingaat tegen de autonomie-grond-
stroom in de Vlaamse publieke opinie. In heldere ogenblikken vraagt 
hij zich af of hij, met het oog op de toekomst van het socialisme m 
Vlaanderen, niet dezelfde fout begaat als de oude Anseele die de hele 
Vlaamse beweging « zever » vond en zijn zoon Edouard, de huidige PTT-
minister, zelfs in het Frans opvoedde. 

Het gedonder van de « Vlaamse » BSP-dictator Van Eynde is kennehjk 
ingegeven door een grote schrik. Wensen de Vlaamse CVP-ers zich daar
door nog verder op stang te laten jagen ? 

Paul Martens. 

de AKZO-crisis 

reconversie te laaf aangepaict 
De ironie van het toeval en van de parlementaire werkzaam

heden heeft gewild dat de tewerkstellingskrisis in de AKZO-be-
drijven in Nederland en België samenvalt met de behandeling 
van de rijksmiddelenbegroting in de Senaat. 

In de desbetreffende regeringsdokumenten komt een passus 
voor gewijd aan de stand van de scheikundige nijverheid. Hij 
baadt in een beaat optimisme. Hij is een aanfluiting van de wer
kelijkheid, op een ogenblik dat honderden landgenoten niet meer 
weten of, en voor hoe lang ze nog hun brood in de synthetische 
vezelbedrijven zullen kunnen verdienen. 

ook de vakbonden 
wisten van niets ! 

Welk een gebrek aan vooruit
zicht spreekt uit de passages 
van het regeringsdokument die 
op de chemie betrekking heb
ben. Er was precies geen vuil
tje aan de lucht ! Gebrek aan 
vooruitzicht waaraan zich trou
wens ook de studiediensten van 
de vakbonden bezondigd heb

ben, vermits de syndikale lei
ders ons zeggen dat ze door de 
evolutie van de markt der syn
thetische vezels verrast zijn. 
Vertwijfeld vragen ze nu om 
een reconversie-beleid. 

Sedert minstens 5 jaar 
schrijft elk goed financieel re-
dakteur en zelfs elke goed in
gelichte mode-redaktrice over 
de overproduktie in de synthe
tische vezels, over de over-in-

vesteringen, de niet-renderende 
verkoopsprijzen, de fusies 
waardoor de zeer groten met 
het produktie-apparaat de kU-
enteel van de minder-groten ia 
hun bereik willen krijgen. Al
leen de regering van dit land 
schijnt ja'-enlang in olympische 
onbevangenheid, de struggle 
for life van deze sektor van de 
scheikundige nijverheid te heb
ben gevolgd. 

Ik kan namelijk niet aanne
men dat ze er onwetend van 
was. Maar dit alles stemt ons 
skeptisch tegenover een deel 
van de ons voorgelegde begro-
tingsdokumenten en de daarop 
steunende prognosen. 

hektor de bruyne^ 

se n a torj 
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engij 
natuurschending 

Onze Westhoek-duinen wor
den op het ogenhlik^ verkaveld 
en zo verdwijnt één van de 
mooiste hoekjes van onze kust. 

Gevolg gevend aan zijn ar
tikel in uw krant heb ik de 
h. Guido Van In, senator, op de 
hoogte gebracht van het be
staan te De Panne zelf van de 
€ Vereniging voor Beter Leef
milieu Westhoek » die tot doel 
heeft het verder verwoesten 
van de natuur en meer bepaald 
de duinen, tegen te gaan. 

Wat eens het mooiste dui
nengebied was van onze ku^t 
biedt nu een chaotisch zicht. 

De schade aan het gebied 
aangericht is onherstelbaar en 
onnoemelijk erg. De Konink
lijke Kommissie voor Monu-
m.enten en Landschappen heeft 
geprotesteerd bij de bevoegde 
instanties en verzet aangete
kend tegen hogervernoem.de 
verkaveling, de Bond voor Be
ter Leefmilieu houdt zich met 
de zaak bezig. 

Doch het is twee vóór twaalf. 
De natuurliefhebbers kunnen 
zich ter plaatse komen verge
wissen van de toestand en hun 
steentje bijleggen om het ver
dwijnen te voorkomen van de 
prachtigste duinen van onze 
kust. 

De Franse regering heeft het 
duinengebied tussen Duinker
ke en de Belgische grens, we
gens de hoge esthetische en na
tuurkundige waarde, bij de
kreet als beschermd landschap 
geklasseerd — bij ons wordt 
verkaveld .'... 

P.G., De Panne. 

technokratie bij de 
verkoop van bereide 
vleeswaren 

Sinds 1971 werden de hande
laars gekonfronteerd met de 
B T W-modaliteiten, daarna 
kwam in verschillende sekto
ren o.a. bij de verkoop van 
vleeswarenprodukten, de in
voering van het vervoerdoku-
ment, waarbij voor elke bestel
ling een dubbel exemplaar 
dient opgesteld, het eerste af 
te tekenen door de koper en 
te bewaren door de verkoper, 
het tweede te bewaren door de 
koper. Dit dokument dient de 
hoeveelheid of gewicht van de 
levering te vermelden, uur van 
vertrek, naam en adres van de 
koper en verkoper enz. en 
dient gevoegd bij de faktuur. 
Ieder dokume)it kost meer dan 
drie frank en mocht enkel ge
drukt worden door drukkerijen 
verschenen in het Staatsblad 
en erkend door de Staat. 

Aangezien voor elke levering, 
zelfs bvb. bij de verkoop van 
één worst, een vervoerdoku-

. ment vereist wordt, kan men 
zich het buitengewoon tijdsver-
lies en administratief werk 
voorstellen. 

Nu begint men ook de wet 
van 28. 12. 1970 (Staatsblad van 
24 maart 1971) door te voeren. 
Deze wet voorziet in artikel 11 
dat ieder vleeswarenprodukt 
thans dient voorzien te worden 
van het merk van de fabrikant, 
naam en adres, waar vroeger 
een etiket met naam en adres 
van de verkoper voldoende 
was. 

Hierdoor komt de rol van 
groothandelaars en commis-
sionnairs in bereide vleeswa
ren in het gedrang daar zeer 
dikwijls bepaalde specialiteiten 
onder het merk van de verko
per werden te koop gesteld en 
waarbij de verkoop ten voor
dele van deze die het produkt 
lanceerde min of meer gewaar
borgd werd daar niet iedereen 
de herkomst er van kende. 

Door de nieuwe wet komt 
niet enkel het feit dat bepaalde 
fabrikanten profiteren van 
foms reeds gevoerde prospectie 
door tussenpersonen maar ook 
stelt de koper zich dikwijls 
rechtstreeks in verbinding m^t 

de fabrikant of omgekeerd en 
waarbij de rol van tussenperso
nen zeer bemoeilijkt wordt. 

Bij toepassing van de nieuwe 
wet worden de produkten die 
niet het merk van de fabriek 
vermelden, in beslag genomen 
in toepassing van artikel 12. 

Waarom kon men niet blij
ven tot de vroegere tradities, 
faktuur zonder vervoerdoku-
ment en het merk van de ver
koper ? 

Ik hoop dat daaromtrent wel 
enig initiatief zal kunnen ge
nomen lüoren vanwege de par
lementaire mandatarissen om 
het lot van de handelaars in 
't algemeen en voor vleeswa-
rengrossiers in 't bijzonder, te 
kunnen verbeteren. 

A.V., Kortrijk. 

brt-persoverzicht 

Een van de dingen waar be
slist eens tegen zou moeten ge
reageerd worden is het zoge
noemd persoverzicht, elke mor
gen na de berichten van 7, 8 
en 9 uur op de radio BRT. 

In feite gaat het hier om een 
jarenlang volgehouden offen
sief tegen het nationalisme, het 
federalisme en meer specifiek 
tegen de Volksunie. Minstens 
één of tweemaal per loeek gaat 
het bijna uitsluitend over die 
dingen, en vanzelfsprekend in 
de meest negatieve zin. 

Zelfs als we de citaten uit 
de franstalige pers buiten be
schouwing laten komt de CVP 
met minsten 5 kranten aan het 
woord, driemaal per dag en zes 
dagen in de week, dat is liefst 
negentig maal. De BSP 54 maal 
en de PVV die in Vlaanderen 
heel wat minder betekent dan 
de Volksunie krijgt nog altijd 
36 maal het woord. 

Daarvoor krijgt de Volksunie 
dan op de zaterdag (wan
neer iedereen om 7 uur nog 
slaapt) op zfn best om 8 en 
9 uur, dus tweemaal de kans 
om haar stem eens te laten ho
ren. Als men ze niet eenvoudig 
weg vergeet (J). De kommu-
nisten met één Vlaamse of 
Brusselse volksvertegenwoordi
ger krijgen op vrijdag even
veel publiciteit. 

Is daar nu echt niets tegen 
te doen ? Bijvoorbeeld elke 

.uitzending die de Volksunie op 
TV verzorgt, laten voorafgaan 
of volgen door een korte, maar 
duidelijk geformuleerde ver
klaring waarin die diskrimina-
tie wordt aangeklaagd. Of re
gelmatig protesten in het par
lement, of perscommuniqué's 
aan Belga, of desnoods een 
stunt zoals destijds « Ieder 
zfn waarheid ». Kortom, alles 
wat Jan Publiek op de zaak 
opmerkzaam, kan maken. Niet 
stilzwijgend inkasseren, maar 
de kat de bel aanbinden. De 
man in de straat heeft altijd 
genoeg gevoel voor eerlijkheid 
en fair play om daar zeer po
sitief op te reageren. 

A.D., Kalmthout. 

H O U T W O R M ? 
Behcndellna van dakwerken tegen alle hout-
InseKten. TWIMTIQ JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.VBA. INOUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmel (Bt) - Tel. 02/79.20.00. 

brief aan rode kruis 

Niet in het minst afkerig 
voor uw vele daden van naas
tenliefde, reeds vele jaren voor 
slachtoffers bewezen, menen 
wij toch tot dat deel van de 
bevolking te behoren dat tel
kens door uw dienst (op ad
ministratief gebied) als « quan-
tite négligeable » beschouwd 
wordt. 

Waarom moeten wij Vlamin
gen steeds diezelfde vernede
ringen ondergaan ? 

V geeft een verbandtrommel 

uit die op de buitenzijde vol
ledig tweetalig is en ons dus 
laat veronderstellen dat bij een 
eventueel ongeval wij snel het 
slachtoffer zouden kunnen hel
pen. Maar owee onze verwon^ 
dering als wij eerst nog vlug 
de franstalige gebruiksaanwij
zing moeten opsturen, maan
den op de nederlandstalige 
brochure wachten, om dan 
maar te zwijgen over uw bin
nendiensten. 

De les die ik en al onze me
deburgers hieruit zouden moe
ten halen ? Gewoon een verde
re en deze keer financiële boy
cot van uw organisatie en 
steun aan gelijkaardige echt 
Vlaamse organisatie « Het 
Vlaams Kruis ». 

E.A.. Koningslo-Vilvoorde. 

ontgoocheld 

Flor Grammens heeft door 
zijn talrijke stunts vroeger en 
nu, onvergetelijke diensten be
wezen aan de Vlaamse Bewe
ging. 

Dit alles verleent hem ech
ter nog niet het recht te keer 
te gaan zols hij zondag 26 
maart deed te Vloesberg. Hij 
betoogde daar dat een her
nieuwde taalgrensaktie niet 
mag gevoerd worden door par
tijpolitieke en aanverwante or
ganisaties, omdat zulke akties 
luidens de h. Grammens scha
de zouden berokkenen aan de 
zaak. 

Klaar gesteld — en dat blijkt 
overigens ook uit het inter
view dat hij toestond aan 't Pal-
lieterke — wil de h. Grammens 
niet dat de Volksunie, en groe
pen zoals Were Di, naast an
dere nationalistische organisa
ties, op de voorpost blijven 
staan in de taalgrensstrijd. In 
de plaats hiervan opteert Flor. 
Grammens voor een breed 
Vlaams front. 

Zo'n theorie klinkt heel mooi 
op papier, maar stort als een 
kaartenhuisje in elkaar op het 
ogenblik dat men haar met de 
nuchtere feiten konfronteert. 
Dan blijkt het vooropgestelde 
front veel vager dan breed te 
zijn ! Want de h. Grammens 
beeldt zich toch werkelijk niet 
in dat er andere dan nationa
listische groepen zullen gevon
den worden om de spits af te 
bijten in akties zoals deze te 
D'Hoppe ? Zo ja, dan ontbreekt 
hem manifest het vereist in
zicht om de « adviseur der taal
grensaktie » te zijn, waartoe 
hij zichzelf te Vloesberg heeft 
uitgeroepen. 

De jongeren die van Gent 
naar Vloesberg hebben gemar
cheerd, en de andere deelne
mers die er maar weer eens 
een vrije dag tegenaan gooiden 
om te betogen voor een stukje 
Vlaams recht, waren diep ge
griefd en ontgoocheld over de 
vertoning die de h. Grammens 
ten beste gaf. Toen wij hem 
daar persoonlijk op wezen na 
zijn toespraak, gaf de h. Gram
mens ons het grootse ant
woord : « Gij kent er niets 
van ! «... 

P.V.C., Ronse. 

federalisme wordt 
afgekocht ! 

Het Congres van het Rass. 
Wallon heeft de Volksunie niet 
als gesprekspartner aanvaard. 
Als gewoon lid van de VU weet 
ik dit sedert lang ! Hoofdbe
stuursleden weten dit klaar
blijkelijk niet. Ze zijn wat 
te impulsief. Het RW is geen 
federalistische partij, wel een 
partij, nog conservatiever, neen 
imperialistischer dan een PSB 
of PSC, PLP, een drukkings-
groep : positie handhaven ! 

Ze zullen samen met de uni
taire regering de Vlaamse ge
rechtvaardigde eisen boycot
ten ! (107 quater). Ze zijn te
gen faciliteiten voor Vlamin
gen in de taalgrenszone, tenen 
de Voer bij Limburg (Vlaan
deren) tegen gelijkheid, tegen 
evenveel verdienen voor de 
Vlaamse arbeider, tegen... 't Is 
simpel een zweeppartij. Het 
RW is te verwaarlozen door de 
VU als mogelijke gesprekspart
ner, er valt niet mee te spre
ken. 

Wie zei : « Tracht maar eens 
een alternatieve regering sa
men te stellen ! » Goed gezien! 
Onnwgelijk ! Het RW staat 
nog verder verwijderd van de 
Volksunie dan een PSB, PSC-
PLP. Zolang de zo genaamde 
« Vlaamse » CVP, BSP, PVV 
niet echt Vlaams zijn is er 
niets te veranderen. Deze we
ten het goed genoeg ! Dit is 
hun sterkte. Zolang deze steeds 
toegevingen doen staan ze 
sterk !! En zo lang zal het RW 
hun eerste bondgenoot zijn. 

Neen ! Het RW is geen te
genhanger in federalisme van 
de VU, wel een antagoniste in 
de zuivere betekenis : de groot
ste tegenstrever van 't Vlaams 
streven ! 

R.F., Berchem. 

OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPM 
I N K A 

Tumhoutsebaan 40S - Borgerhout 
TBL. 03.35.70.00 

die jugend 

Faire Ie point RTB 26-3-72. 35 
jaar en voorzitter van de PSC 
of wat er overblijft van de 
meest reactionaire elementen 
in Wallonië. Nothomb, harts
tochtelijk en fanatiek Waal, 
zijn er andere ? Hij is akkoord 
met de andere Waales partijen 
als het er op aan komt les Fla-
mins er onder te houden, en 
in naam van het solidariteits
fonds (?) de Vlaamse gemeen
schap te plunderen, en met 
Vlaams geld Sinterklaas te spe
len bij de Waalse kiezers. De 
plaatsen waar de lakens wor
den uitgedeeld zowel in private 
als in offficiële instellingen 
voorbehouden aan Walen en 
hun knechten de renegaten. 

« Ce sac enfariné » boezemt 
mij geen sikkepit vertrouwen 
in, zomin als een Perin die,, 
ocharme niets wil te maken 
hebben met de Volksunie, van 
een katastrofe gesproken 11 De 
voorzitter van de CVP is vol
gens zijn eigen verklaring een... 
val niet om. Flamingant, ver
waterd maar flamingant ! OP 
de vraag of de libidineuze ou
derlingen van de CVP een goe
de zet hebben gedaan met dat 
paljaske naar voor te schuiven 
is het antwoord neen. Kerels 
zoals de nieuwe CVP-Siegfried 
deden het in de tijd van Frans-
ke Van Cauwelaert, prototype 
van volksmisleider en... zak
kenvuller. Ik durf echter voor
spellen dat het deze keer niet 
zal pakken. Bij de oude geld
verzamelaars van de partij za
gen wij dat niet meer zo scherp 
het was ook onmogelijk van ze 
meer dan enkele sekonden te 
bezien zonder te kotsen. 

Zal het echter met de « nieu
we jeugd » zoveel beter zijn ? 

M.C., Tervuren. 

Vlaggen . Wimpels 
Kentekens 

P. SUYS 
Molenvest 50 
2410 Herentals 

Tel. (014)21207 

Lintjes voor Feesten - Koorden 10 m 

met wimpeltjes - vraagt Prij'slijst 

haat 

In « Gazet van Antwerpen » 
lees ik, dat de verzetsgroep 
« Fidelio » in een mededeling 
beweert, dat het dank zij « De 
Witte Brigade afdeling Lier » 
is geweest dat Felix Timmers-
mans na de oorlog niet in de 
gevangenis is terechtgekomen. 
Een flagranter leugen kan men 
zich echt niet indenken. Als 
die heren niet meer weten wat 
zeggen, dan vinden zij maar 
wat uit. Verder beweren zij, 
dat de huldigingen, de Fee ter 
ere, zijn vergissingen tijdens 
de oorlog zullen trachten ie 
verdoezelen. Aub dierbare land
genoten, daar hebben we het 
dan. Haat, haat, duizendmaal 
haat, dat is het symbool van de 
Fidelio-leden. Bijna 28 jaar na 
de oorlog willen ze nog niet 
horen van vergeving, zelfs al 
weten zij niet wat ze moeten 
vergeven. Zij weten het niet, 

omdat noch de Fee, noch vele 
anderen, vergiffenis nodig heb' 
ben, gewoon omdat zij nooit 
iets misdeden. 

Vlaanderen kan alleen maar 
minachting hebben voor die ge
veinsde patriotten, die slechts 
na de oorlog in het verzet zijn 
gegaan, dikwijls met zeer ver» 
dachte bedoelingen. Vlaande-
ren kan en moet wel eerbied 
opbrengen voor weerstanders 
als een Alois Verbist, die een 
gevangenisstraf zal moeten uit
zitten omdat hij de euvele 
moed had, in 1971 een aktie te 
Oostende te voeren voor Am
nestie, voor een juffr. Aretz, 
erevoorz. Vlaumse weerstan
ders, die de geldboeten zal be
talen voor de andere deelne
mers aan dezelfde aktie. 

W.S., Molenstede. 

kom naar de voerstreek 

De lente is er... de zomer 
komt. De tijd van heerlijke 
weekend-uitstapjes, van leer
zame schoolreizen en aangena
me vakanties is daar. Vergeet 
de Voerstreek niet. U dient er 
minstens op bezoek te gaan. 

Zondag 4 juni e.k. organi
seert het VVV-Voerstreek een 
grote dag-wandeltocht. Alle 
wande la ars op post. Alle 
inlichtingen op adres : VVV-
V oerstreek. Kerkstraat 53 ie 
Moelingen. Groepen, die graag 
onder leiding een autocarreis 
naar de Voerstreek organise
ren, tevens de sïreek van Mont-
zen en Aubel wensen te bezoe
ken, wenden zich naar : Bond 
der Vlamingen van Oost-België 
Hasseltsestraat 41 te Tongeren, 
Tel. 012/311.06. 

Op zaterdagen 22 en 29 juli 
houdt 's Gravenvoeren zijn 
jaarlijkse « Tripsop-feesten » 
met grote historische en folklo-
rische optocht. Wie kan die da
gen in Voeren ontbreken ? 

In de maand mei verschijnt 
een « gids voor de Voerstreek, 
Aubel en Montzenergebied ». 
Toeristisch, geschied- en taal
kundig wordt het land van 
Overmaas belicht. Stort nu 80 
fr. op PCR 5338.48 van Bond 
der Vlamingen van Oost-België 
te Tongeren. Na verschijnen 
zal deze rijk geïllustreerde gids 
minstens 100 fr. kosten. 

J.C., Tongeren. 

vakbonden en politiek 

De herwaardering van de 
wedde in de openbare diensten 
is er eindelijk gekomen. Maar 
niet vóór men het gemeen
schappelijk front (lees rode 
diktatuur) de kans heeft gela
ten duizenden personeelsleden 
te laten aanwerven. De be
kwaamheid van deze nieuwe
lingen speelde geen rol. Hoofd
zaak was dat zij zich lieten 
aansluiten bij de ACOD. Voor 
120 fr. kregen zij een vaste 
plaats, met een wedde van min
stens 10.000 fr., plus benoeming 
zonder examen, alles bekend 
gemaakt juist voor de verkie
zingen. 

Bestuursleden van de Volks
unie, het is de hoogste tijd dat 
U gaat reageren ! Indien U uw 
kiezers wilt behouden en hun 
aantal zien aangroeien moet U 
iets doen. Uw uitleg dat een 
vakbeweging buiten de politiek 
moet blijven gaat niet op. U 
weet heel goed dat de ACOD 
en ACV gebonden liggen aan 
hun partij. Waarom zelf ook 
niet een bureel opgericht waar 
wij met onze vraagstukken en 
grieven terecht kunnen. Onze 
vertegenwoordigers kunnen de
ze indien nodig, voor het Parle
ment brengen. 

Er zijn genoeg bekwame 
mensen te vinden in de rangen 
van de VU die buiten de taal
kwestie ook nog andere noden 
van hun volk kennen. 

Een postman. 

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

http://hogervernoem.de
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Wallonië haalt 

hef laken weer 

naar zich toe 

De regering zit in de knoop 
met de afbakening van de ont
wikkelingszones krachtens ar
tikel 11 van de wet-Leburton 
van 30 december 1970. Het dag
blad « De Financieel-Economi
sche Tijd » vraagt zich terecht 
af waarom die nieuwe expan
siewet er moest komen, aange
zien de oude wetten qua toe
passing voldoening schonken 
aan alwie er gebruik wilde van 
maken. Dat men dit niet altijd 
gedaan heeft langs Waalse zij
de, is toch de schuld van de Vla
mingen niet. 

Het is duidelijk waarom : de 
Walen willen zoniet de totali
teit, dan toch het leeuwendeel 
van de voordelen in de wacht 
slepen. Na veel gehakketak 
tussen de Vlaamse en de Waalse 
Economische Raad was men in 
de vorige regermg-Eyskens ak
koord geraakt over een afbake
ning van ontwikkelingszones 
die in Vlaanderen 1.223.000 in
woners en 335.000 ha zouden 
omvatten en in Wallonië 
995.000 inwoners en 423.850 ha. 
Volgens de EG mogen dergelij
ke ontwikkelingszones echter 
niet méér dan 20 % van de 
rijksbevolking omvatten. Hoe 
dan ook, de EG aanvaardde dit 

voorstel bli jkbaar niet. Daar
om knobbelde minister van 
Economische Zaken Simonet 
een nieuw compromis-voorstel 
uit. Daarin worden dan ontwik
kelingszones voorgesteld die in
zake bevolking voor 65 % op 
Wallonië en slechts voor 35 % 
op Vlaanderen slaan. De 
Vlaamse probleemgebieden 
van de Denderstreek, het noor
den van het arrondissement 
Aalst en het Hageland zouden 
er buiten vallen. 

Woensdag nu onderhandelden 

eerste-minister Eyskens en de 
ministers Simonet en Cools 
over deze aangelegenheid met 
de h. Borschette, lid van de 
Europese Commissie, over deze 
aangelegenheid. Het is ons op 
het moment dat wij deze regels 
t ikken nog niet bekend wat er 
daar uit de bus is gekomen. In 
elk geval zullen de Vlamingen 
zeer scherp moeten toezien wil
len ze niet voor de zoveelste 
keer de dupe van het bedenke
lijke Belgische huishouden wor
den. 

« vr i j nederland » sprak met gaston eyskens 

ii ik spreek niet graag 

over de volksunie » 

broodnodig : 

eigen vlaamse fiscaliteit 
De betwisting over de verde

ling van allerlei kredieten over 
Vlaanderen en Wallonië (om 
van Brussel maar niet te spre-
l<fen) zal in de nabije toekomst 
steeds scherpere vormen aan
nemen. Met de zogenaamde 
« objectieve criteria » waar
mee de regering spartijen 
voortdurend schermen komt 
men er niet : steeds zullen de 
geïnteresseerde partijen zich 
op een of andere wijze bena
deeld achten. Dit geldt voor de 
culturele kredieten maar wel
licht nog veel meer voor de 
verschillende economische kre
dieten. Onder de druk van uni-
taristen van alle slag, niet het 
minst van de conservatieve 

BSP-ers, heeft de wetgever ge
weigerd de zo geroemde « cul
turele autonomie » met een ei
gen fiscaliteit te begiftigen. 
Hetzelfde dreigt te gebeuren 
met de in het kader van arti
kel 107 quater nog op te rich
ten gewestraden. 

VEV-voorzitter Vaast Lfeysen 
zei het onlangs nog zeer te
recht : « Regionalizering en 
economische autonomie blijven 
inhoudsloos zolang de regio's 
niet kunnen beschikken over 
eigen financiële middelen. De 
organen die krachtens art. 107 
quater van de nieuwe grond
wet bij wet opgericht werden, 
moeteen dus over fiscale be
voegdheden beschikken ». 

de bsp : unitair en conservatief 

(vervolg van blz. 1) 

Tegenover het unitarisme 
van het establishment heeft het 
federalisme een jongere en 
meer vooruitstrevende aan
hang. 

Dat hoeft niet betoogd voor 
Volksunie en Rassemblement 
Wallon. 

Alle fascitoïede en poujadis-
tische uitspattingen ten spijt, 
steunen de francofiele intel
lectuele leiders van het FDF 
op de francofone Brusselse 
kleine man « die weigert Ne
derlands te kennen » of die 
zich in zijn voorrechten be
dreigd acht als he t Vlaams ele
men t meer kansen krijgt. De 
francofone « administrateurs 
de Sociétés » maken er zich te 
Brussel van af met een twee
talige gevel en blijven F rans 
achter hun gewatteerde deuren 
maar de kleine francofoon en 
de Brusselse Waal worden ge
confronteerd met de adverten
ties in « Le Soir » waar men de 
kennis van het Nederlands 
eist... en dat is de druk van 
een zich zelf bewust wordend 
Vlaanderen. Daar is de basis 
van he t F D F te zoeken en de 
reden van haar heetgebakerde 
Vlaamshateri j . 

waarom koos de bsp 
de conservatief-
unitaristische koers ? 
waarom aanvaardde 
de slappe vlaamse cvp 
zulks ? 

De coUectivistische program
mapunten van het regeerak
koord komen niet de massa van 
de werknemers maar de BSP-
functionarissen en bureaucra
ten ten goede. 

Het is niemand onbekend dat 
er de jongste jaren in de schoot 
van de BSP een strijd gevoerd 
werd tussen de vooruitstreven
den die daar ook de federalis
ten waren en de gearriveerde 
unitaristische leiders. 

Waarom de BSP zich strak 
unitair opstelt en hoe de uni

taristische cons*ervatieven ten
slotte het pleit gewonnen heb
ben, zullen wij hier niet ontle
den maar dat zij het gewonnen 
hebben staat vast. 

De uitkomst is duidelijk : de 
socialistische partij is vromen-
teel de meest conservatieve 
partij en vormt de grootste 
hinderpaal voor een sociaal
democratische samenleving <en 
een democratisch economisch 
bestel. 

Wie de verkiezingsbrochure 
« Maak ons nog sterker » van 
de VU leest, wie nagaat hoe zij 
zich opstelt in haar voorstellen 
van wet en par lementaire tus
senkomsten weet dat ze voor
uitstrevender is dan de BSP.. . 
en dat heeft niets te maken met 
contesterende doctrines en het 
afficheren van -ismen die 
slecht verteerd werden. 

De slappe Vlaamsgezinde 
witte raven in de CVP hebben 
toegegeven en zullen hun ge
woonte getrouw steeds verder 
toegeven. 

Vergeten wij niet dat de 
meerderheid van de CVP- en 
BSP-mandatarissen partij-func
tionarissen zijn. Éénmaal dat 
er in de duisternis van de bu
reaus een bepaalde koers ge
kozen werd, kunnen zij zich 
geen zelfstandige h o u d i n g 
meer veroorloven. 

Het unitarisme van de BSP, 
vooral van de Vlaamse BSP, 
kost in cijfers en statistieken 
ui tgedrukt jaarlijks miljarden 
aan de Vlaamse werkende 
mensen. De houding van de 
Waalse BSP is dus begrijpe
lijk... 

De Vlaamse BSP verstopt 
haar vijandigheid tegen Vlaam
se zelfstandigheid door het 
spook op te roepen van een mo
gelijke verdrukking van de 
vrijzinnigen door de « Vlaam
se pastoors ». Dat is natuurl i jk 
larie en apekool. De socialis
ten weten zeer goed dat er in 
Vlaanderen geen clericale 
meerderheid te vinden is, laat 
staan een clericale verdruk
king te vrezen. 

Is er in België momenteel 
geen andere regering denk

baar dan een rooms-rode coa
litie ? Dit is alleen waar als 
men er van uitgaat dat een fe
deraliserende koers door de 
grote machten achter de scher
men verhinderd wordt ! 

De Volksunie heeft én een 
programma én mensen die haar 
er toe in staat stellen mede re
geringsverantwoordelijkheid te 
dragen, op voorwaarde dat het 
Vlaamse recht gewaarborgd 
wordt, dat het een democra
tische richting uitgaat, dat de 
weg wordt geopend voo:i' een 
radicale evolutie naar zuiver 
federalisme. 

Nadat verkiezingen door een 
regering georganiseerd werden 
op een voor haar gunstig ogen
blik en haar aanhang toch ach
teruitging, is het ongebruike
lijk in een parlementair derrjo-
cratisch bestel dat de verlie
zers zo maar opnieuw « samen-
koeken ». 

Normaal is het dan dat het 
Staatshoofd de kans krijgt het 
te proberen met een coalitie 
die op de overwinnaars steunt. 
Met deze uitdaging aan de 
overwinnaars heeft men het 
niet eens beproefd. 

Hoeft het nog herhaald dat 
de bokkesprongen van de wis
pelturige francofone federalis
ten ons ieder scherts-dialoog 
onmogelijk maken in het uni
tair bestel. Deze zou alleen 
denkbaar zijn nadat er een al
gemeen-Vlaamse overeenkomst 
bereikt is in federaliserende 
richting. 

De Vlaamse BSP is tegen ie
der algemeen Vlaams overleg 
gekant omdat zij a priori de 
federalistische koers afwijst en 
de Vlaamse CVP is de slappe 
vastgeketende volgeling. 

De Volksunie koestert niet 
de illusie de absolute meerder
heid in Vlaanderen te worden 
maar zij is de desem in de 
Vlaamse deeg. Er moet daar 
meer desem in komen wil de 
deeg « opgaan » en de alge
meen-Vlaamse dialoog op gang 
komen. 

m. van haegendoren. 
senator. 

Jan Rogier van het weekblad 
« Vrij Nederland » is eer
ste-minister Eyskens gaan in
terviewen. Urenlang keuvelden 
ze samen over allerlei Belgi
sche koetjes en kalfjes. Dende
rende dingen werden niet ver
teld. Ten gerieve van onze le
zers zijn wij toch even gaan 
grasduinen in dit interview 
omdat sommige uitspraken van 
de eerste minister toch wel in
teressant genoeg zijn om te 
onthouden. 

Op een vraag over de stij
ging van de werkloosheid in 
het land antwoordde Eyskens: 
« De werkloosheid is toegeno
men maar toch niet in zo aan
zienlijke mate dat het werke
lijk verontrustend is. De stij
ging is meer geaccentueerd in 
het Vlaamse landsgedeelte dan 
in Wallonië, maar dat gaat niet 
over grote getallen ». 

Toen Jan Rogier even polste 
naar eventuele « sterke bindin
gen » tussen Belgische minis
ters en het bedrijfsleven, kreeg 
hij ten antwoord van de ver
baasd kijkende Eyskens : «Heb
ben Belgische ministers sterke 
bindingen met het bedrijfsle
ven ? Ik persoonlijk heb nooit 
enige binding gehad met gelijk 
welke onderneming ». Tot sta
ving van de vraag voegt Rogier 
er in zijn stuk het volgende 
aan toe : « Minister Vlerick 
was tot zijn ministerschap be
heerder van een van de groot
ste banken van België, de Kre
dietbank. Hij is een zwager 
van de leider van de Stan-
daardgroep, de Smaele. Beide 
zijn schoonzoons van oud-mi-

litiek in het algemeen, zelfs iiê 
verband met de Europese en 
internationale politiek. Ik be
doel, de mensen kunnen het zo 
moeilijk bijhouden ». 

Rogier vroeg aan Eyskens 
ook of hijzelf een voorstander 
is van de economische federa
lisering die mogelijk wordt op 
grond van artikel 107 quater 
(van de nieuwe grondwet, 
nvrd.). Het antwoord kwan 
prompt : « Nee, een echte eco
nomische federalisering, dat 
wil zeggen alle macht op eco
nomisch gebied overdragen, 
ook de monetaire politiek, de 
credietpolitiek, de bankpoli-
tiek, de conjunctuur-politiek^ 
dat is ondenkbaar. Dan bestaat 
het land niet meer. Daarenbo
ven, dat zijn dingen die zoda
nig vastgestrengeld liggen in 
de Europese combinatie, dat 
men zich dat bezwaarlijk k a» 
voorstellen. Maar de grondwet
telijke tekst is uiterst breed 
en uiterst ruim ». 

In het interview sprak de 
h. Eyskens met veel lof over 
het door hem in 1958 geïnstal
leerde Nationaal Comité voor 
Economische Expansie : « Dat 
vergadert regelmatig, gewoon
lijk met de eerste-minister en 
de ministers die de financiële, 
economische en sociale sector 
tot hun bevoegdheid hebben, 
en daar hebben wij dan de 
werkelijke leiders van de gro
te vakverenigingen, de boeren, 
de middenstandsorganisaties, 
van de distributiesectoren, daar 
hebben wij dus een direkt 
contact met de topmensen van 
die organisaties en daar ge-

nister van Koloniën Sap, die 
eigenaar was van de Stan-
daardgroep, het machtige 
Vlaams-katholieke publiciteits-
concern. Paul Vanden Boey-
nants, oud-eerste minister, is 
per traditie de vertegenwoor
diger van de Belgische mid
denstand in de politiek. Hij 
was zaakvoerder van Philips 
in België en onderhield nauwe 
betrekkingen met de topfunc
tionarissen van de banken en 
grote bedrijven in België. Bij 
de stichting van het World 
Trade Centre en het Manhat
tan Centre in Brussel, de stad 
waan^an hij enige malen sche
pen is geweest, was hij per
soonlijk geïnteresseerd ». 

Op een vraag hoe het in Bel
gië staat met de wederzijdse 
beïnvloeding van pers en rege
ring en met de persconcentra
tie, antwoordde de premier : 
« Eigenlijk is de persconcentra
tie in België minder sterk door
gezet dan in Nederland, geloof 
ik. We hebben natuurlijk wel 
de concentratie van de groep 
« De Standaard » die voor de 
Vlaamse opiniemaking van 
groot belang is, maar die macht 
wordt toch weer gedeeltelijk 
gecompenseerd door de « Ga
zet van Antwerpen, die tot een 
andere groep behoort » 

Dat de partijpers een steeds 
geringere rol gaat spelen wijt 
de eerste minister vooral aan 
het feit dat de gewone volks
mensen zich meer en meer 
richten naar radio en televisie. 
« Er bestaat ook een zeker ver-
moeidheidsv er schijnsel bij het 
grote publiek ten overstaaa 
van politiek, partijpolitiek, he
laas ook ten overstaan van po-

beurt een werkelijke samen
spraak, een inspraak. Het is 
meer dan raadgevend. Het is 
een consultatie, ja, maar wij 
trachten daar toch tot besluit
vorming te komen ». 

Voor het parlement heeft de 
eerste-minister blijkbaar heel 
wat minder waardering : « Er 
IS een groot verschil met het 
parlement. In het parlement is 
men altijd vóór of tegen. In 
het parlement is geen samen
spraak. Het parlement wordt 
niet geconsulteerd, althans hier 
niet. In sommige landen wordt 
het parlement alleen geconsul
teerd... nou ja, goed. Een par
lement is er om wetten te ma
ken, om voor of tegen een re
gering te zijn. Daarentegen is 
dat organisme er om werkelijk 
te consulteren ; daar tracht 
men gemeenschappelijk iets 
uit te halen. Daar tracht men 
begrip te krijgen voor de prijs
politiek, voor de anti-inflatie-
politiek, voor de loonkostenpo-
litiék enzovoorts. 

Ten slotte vroeg Jan Rogier 
nog aan de h. Eyskens : « Hoe 
staat u tegenover de Volks
unie 7 » Ziehier dan zijn ant
woord : « Ik spreek niet graag 
over de Volksunie. Er zitten 
zoveel oud-studenten van mij, 
die ik zeer respecteer onder de 
jongeren van de Volksunie. De 
Volksunie is niet meer de be
weging van Groot-Nederland, 
die aanleunde tegen het natio-
naal-socialisme. Die beweging 
werd zeer hard door de repres
sie getroffen. Er is nu een heel 
andere groep in de Volksunie 
omhoog gekomen, de ontevre
denen, die soms een uiterst 
links standpunt innemen ». 
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engels als 
tweede taal 

Uit het ministeriële ant
woord op vragen gesteld 
door onze Mechelse senator 
Wim Jorissen blijkt dat het 
Ens;els als tweede taal in 
het secundair onderwijs er 
in heel Vlaanderen sterk op 
vooruit gaat, zowel in het 
vrij als in het officieel on
derwijs. Voor wat het vrij 
onderwijs betreft steeg het 
aantal leerlingen die Engels 
als tweede taal volgen in 
vergelijking met vorig 
schooljaar : van 953 tot 1666 
in de provinc'e Antwerpen, 
van 766 tot 1231 in Oost-
Vlaanderen, van 488 tot 808 
in West-Vlaanderen, van 
501 tot 1017 in Limburg en 
van 298 tot 432 in Vlaams-
Brabant. Voor het vrij on
derwijs in heel Vlaanderen 
een stijging van 3006 tot 5154 
in één jaar tijds. In de vol
gende aflevering van « Wij » 
zul'en wij per provincie de 
gedetailleerde cijfers van 
alle scholen even onder de 
loep nemen. 

anderlechtse 
democratie... 

De dienstdoende burge
meester van Anderlecht, de 
socialist Cumps, heeft er iets 
op gevonden om de raads
leden van de oppositie een 
hak te zetten : hij verzendt 
de punten door de oppositie 
aan de dagorde gesteld naar 
de geheime zitting. Steven 
Van Haelst, raadslid van de 
« Vlaamse Belangen », pro
testeerde heftig tegen deze 
vorm van censuur maar de 
grote democraten van de tra
ditionele partijen en ook de 
FDF-ers vinden er blijkbaar 
geen graten in. Toen de h. 
Van Haelst tijdens de jong
ste zitting van de Ander, 
lechtse gemeenteraad voor
stelde een premie toe te ken
nen aan de handelaars die 
bereid zijn hun reclame, uit
hangborden enzomeer twee
talig te maken (« in over
eenstemming met het hoofd
stedelijk karakter van de ge
meente ») ging er een hyste
risch protest op bij de fran-
cofielen. Zelfs de CVP-ers 
verklaarden nooit zo'n voor
stel te zullen goedkeuren 

omdat zij dat een aanslag 
vinden op de vrijheid. Ja
wel ! Na de « liberie du père 
de familie » krijgen wij in 
het Brusselse nu te maken 
met de « liberté du commer-
Cant » ! 

van damme. 
pierre 

Te Zeebrugge werd on
langs ene « Seamen's Club » 
opgericht, waarvan de oud-
burffemeester van Brugge, 
de CVP-er Pierre Van Dam
me, het ere-voorzitterschap 
heeft aanvaard. De Club wil 
zorgen voor een goed ont
haal van de zeelieden en wil 
zich niet inlaten met poli
tieke noch godsdienstige 
overtuigingen. 

Om de kas van de nieuwe 
vereniging te spekken heeft 
de Zeebrugse « Seamen's 
Club » nu een bedelbrief 
gestuurd naar alle zeevaart-
agentschappen van de Ant
werpse haven. Neptunus 
mag weten waarom, maar de 
brief is tweetalig opgesteld 
met het Frans vooraan. Dat 
is al onbehoorlijk op zich
zelf, aangezien de Club zich 
richt tot firma's in de hoofd
stad van Vlaanderen. Maar 
als je dan weet dat de twee
de taal in die brief het 
Engels is, dan doet dit toch 
helemaal de deur dicht. Wat 
denkt mijnheer de ere-voor
zitter daarvan ? 

open brief 
Tweeenvijftig Vlaamse ge

neesheren stuurden vorige 
week onderstaande « open 
brief » aan hun collega's uit 
alle partijen die volksverte
genwoordiger of senater 
zijn. 

Sinds vele jaren bestaan 
er in de Brusselse zieken
huizen toestanden op taalge
bied die beschamend zijn 
voor de Vlamingen : bijna 
gans het geneeskundig en 
verpleegkundig personeel be
staat uit Nederlandsonkun
digen. 
Daar de toestand op Vlaams 

gebied te Brussel steeds 
maar slechter wordt, moet 
hier dringend ingegrepen 
worden. 

Aangezien U, als parle
mentslid, meer dan wie ook, 
met gezag kunt optred'^n bij 
openbare besturen en instel
lingen, vragen wij U kontakt 
te nemen met de andere 
dokters parlementsleden om 
samen een werkplan op te 
snellen tene'nde te bekomen 
dat de Vlaamse zieken door 
Vlaams personeel zouden be
handeld worden en om dan 
een aktie te voeren bij de 
betrokken ziekenhuizen en 
gemeentebesturen om de no
dige verbeteringen te beko
men. 

Daar de Vlaamse gemeen
schap te Brussel dringend 
moet beschermd worden, 
verwachten wij van U dat 
U zich onmiddellijk zult in. 
spannen om te Brussel voor 
de Vlaamse zieken die be
handeling te bekomen waar
op zij recht hebben. 

wijs besluit 
Onlangs kwam het te 

Gent tot enige herrie tijdens 
een franstalige voordracht, 
ingericht door de « Touring 
Club van België ». De TCB 
had uit de tijd van het Bel-
gique de papa nog de ge
woonte overgehouden derge
lijke voordrachten in Vlaam
se steden in te richten ten 
gerieve van de laatste der 
franskiljonse mohikanen. De 
herrie te Gent heeit het 
TCB-bestuur inmiddels wat 
wijzer gemaakt. Aan een 
van de protesterende Vlaam
se verenigingen werd nu 
meegedeeld dat de « Touring 
Club » voortaan geen Frans
talige voordrachten meer zal 
inrichten in het Gentse, ten 
einde taalrellen te vermij
den. Meteen blijkt nog maar 
eens dat daadwerkelijk pro
test méér uithaalt dan vele 
louter-papieren moties. 

Storend... 
Op 2 april stuurde onze 

kersverse Oostendse volks
vertegenwoordiger M i e i 
Vanstecnkiste een waar
schuwende brief naar minis
ter De Saeger. Te De Haan 
zou, bij een eventuele sa
menloop van ongunstige om
standigheden, een zeedoor-
braak niet denkbeeldig zijn. 

Het strand aldaar krimpt 
voortdurend en de duinen 
van de Vosseslag zouden al 
een vijftig meter zijn weg
gevreten door het zeewater. 
De h. Vanstecnkiste sugge
reerde tevens de golfbre-
kerskam van Bredene tot 
Wenduine door te trekken 
om het dreigende onheil te 
keren. 

En kijk, zes dagen later 
verschijnt plots de Oostend
se CVP-er Dries Claeys op 
het TV-scherm (de man 
heeft blijkbaar zijn connec
ties ) om precies hetzelfde 
te zeggen. Wilde hij effe 
pronken met andermans ve
ren ? Als Dries zich dan 
toch verdienstelijk wil ma
ken, dat hij dan even na
gaat of het waar is dat het 
gemeentebestuur van De 
Haan, dat de toestand al ja
renlang aanklaagt, op Open
bare Werken steeds werd 
afgescheept met de beden
king dat « de aanleg van 
voldoende golfbrekers de 
toeloop van toeristen zou 
vergroten » en dat dit dan 
weer « storend zou werken 
op de golfspelers van de 
« Royal Golf Club d'Osten-
de » 

kieswetgeving 
De studiediensten van de 

drie traditionelen (CVP, 
BSP, PVV) houden zich mo
menteel o.m. onledig met 
wijzigingen die zouden moe
ten aangebracht worden aan 

de kieswetgeving. Niemand 
zal betwisten dat er in ons 
huidig berekeningsstelsel 
voor de zetelverdeling een 
aantal anomalieën schuilen. 
De vraag is alleen maar : in 
welke zin wil men gaan 
veranderen. Sommigen stel
len voor de provinciale ap-
parentering af te schaffen 
en terzelfdertijd de huidige 
kiesomschrijvingen te her
tekenen, ze groter te maken. 
Er is ook al sprake geweest 
van de invoering van een 
zeker « remgeld » tegen zo
genaamde fantasielijsten. 
Erg demokratisch is ügt 
niet : rijke fantasten zal het 
niet tegenhouden ! Daarom 
willen anderen eerder gaan 
sleutelen aan het systeem 
van de zgn. peterslijsten. 
Voor partijen die reeds ste
vig in het parlement verte
genwoordigd zijn is dit in 
feite een nutteloze papier, 
rompslomp bij elke verkie
zing. Er is al gesuggereerd 
de « peters » enkel te eisen 
de eerste keer dat een nieu
we lijst zich aandient, even
tueel een groter aantal dan 
nu. Snuggerlingen uit de 
traditionele partijen zouden 
de zgn. nationale nummers 
willen voorbehouden zien 
aan partijen die in heel Bel
gië opkomen. Hoe dan ook, 
wij zullen de zaak op de 
voet volgen. Wij hebben 
niets tegen een wijziging 
van de kieswetgeving, op 
voorwaarde dat men er in 
demokratisch opzicht geen 
bedenkelijke operatie van 
maakt. 

11 juli en 
de leeuwevlag 

Dr. jurist Paul Stoppie, de 
voorzitter van het Verbond 
van het Vlaams Overheids
personeel, heeft aan de voor
zitter van de Vlaamse Cul-
tuurraad, senator Vande-
kerckhove, een brief ge
schreven waarin hij vraagt 
11 juli als Vlaams-nationale 
feestdag te erkennen en de 
leeuwevlag als de vlag van 
de nederlandstalige gemeen
schap in dit land. 

De h. Yandekerckhove 
heeft hem geantwoord dat 
aan dit verzoek de nodige 
aandacht zal worden be
steed. Wij hopen dat het bij 
deze beleefdheidsformule 
niet zal blijven. 

het radionet van de " wacht op de weg " omspant nu heel Vlaanderen 

De vinnige geel-zwarte -re-
braatjes van VAB-Wacht op de 
Weg, werden op korte tijd een 
een begrip voor de Vlaamse 
automobilisten. 

Het in '68 door de VAB ge
nome a initiatief, een eigen 
Vlaair;<-e pechverhelpingsdienst 
op te richten kende, ondanks 
enige aarzeling bij de automo-
biKiten m het begin, snel suk-
ses. 

Het aanvangspeteton van 17 
pechverhelpers m september 
'6S groeide uit tot een vloot 

van 71 in 1971. Deze zomer 
worden het er 80, die dag en 
nacht ter beschikking staan 
van de autovoerders. 

In de beginperiode werden 
de technici opgeroepen per se
mafoon, waarna zij verplicht 
waren een telefooncel op te 
zoeken om te vernemen van 
de oproepcentrale, waar zij de 
pechhebber moesten hulp ver
lenen. 

Deze noodoplossing, waarmee 
heel wat diensten konden ver
strekt worden, werd geleidelijk 
vervangen door rechtstreeks 

radiokontakt Na toelating van 
de RTT werden achtereenvol
gens 2 zenders, elk met een 
zend- en ontvangstbereik van 
40 a 50 km in gebruik geno
men, de eerste op 1 november 
1969 te Antwerpen, de tweede 
zender, geïnstalleerd te Aalter, 
een jaar later. 

Op 5 april jl. werd de zender 
Genk in werking gesteld, zodat 
de Wacht op de Weg-centrale 
te Antwerpen, rechtstreeks ra-' 
diokontakt heeft met haar tech
nici over het ganse Vlaamse 
land. Deze gebeurtenis werd 

uiteraard gevierd, jammer ge
noeg in afwezigheid van VTB-
VAB-voorzitter Van Overstrae-
ten, die een heelkundig ingrij
pen onderging. 

VAB-ondervoorzitter Ghijsels 
opende de perskonferentie met 
een dankwoord aan de diverse 
diensten en instanties waarmee 
VAB-Waeht op de Weg 
vruchtbaar samenwerkt, en die 
de genomen initiatieven moge
lijk maakten. Zo waren de 
Rijkswacht, de Antwerpse Po
litie, het leger en de Meteo-
diensten van de Luchtmacht 
(die de berichten over de toe
stand op de weg centraliseren), 
de 900-organizatie van het mi
nisterie van Volksgezondheid, 
Via Secura door vooraanstaan
de afgevaardigden vertegen
woordigd. 

Bijzondere dank betuigde de 
heer Ghijsels aan de personen 
en firma's die de uitbouw van 
het radionet hielpen realiseren. 
Naast de apparatuur, geleverd 
door Bosch en geplaatst in de 
Renault-wagentjes, moesten im
mers een zendtoelating en de 
nodige zendfrekwenties toege
kend worden door het ministe-
die van Verkeerswezen en 
Posterijeyi dienden de zenders 
verbonden friei de centrale en 
de nodige ^u< antennes op pas
sende plimt'-en geïnstalleerd, 
vooraleer wet radionet kon in 
werking traden 

VAB-ondervooi zitter Ghijseh 
beëindigde zijn korte toespraak 
met een hulde enerzijds aan 
voorzitter Van Overstrae^ n. 
die de uitbouw van Wacht op 
de Weg mogelijk maakte en 
krachtig stimuleerde, ander
zijds aan de medewerkers, zo
wel telefonisten, administratief 

en technisch personeel, die 
het initiatief tot een sukses 
deden uitgroeien. 

VAB-direkteur Palings, ver
koos boven een uitgebreide 
technische uitleg, de genodig
den metterdaad te bewijzen 
dat het Wacht op de Weg-ra
dionet gans Vlaanderen be
reikt. 

Om aan te tonen dat de 
VAB-zebraatjes niet ergens om 
het hoekje van het VTB-ge-
bouw stonden, werd de mede
werking gevraagd van burge
meesters uit diverse hoeken van 
het Vlaamse land, om via de 
radio enkele woorden te rich
ten tot de gasten. Achtereenvol
gens hoorden die in de Wacht 
op de Weg-centrale te Antwer
pen, de stemmen van de burge
meesters van de kustgemeen-
ten Knokke en Blankenberge, 
van de eerste schepen van 
Oostende, van de Limburgse 
burgemeesters van St. Truiden 
en Rekkem, en VAB zou VAB 
niet geweest zijn, ook van bur
gemeester Soens van Strorrir 
beek, die blij was dat « Ant
werpen Strombeek niet los
laat ». 

Als laatste hoorden we uit 
het verste, vaak vergeten, 
hoekje van Vlaanderen, de 
Voerstreek, de stem van vee
arts Nyssen uit Sint-Martens-
Voeren, een van de mensen 
die daar ijvert voor het behoud 
van het Vlaamse karakter in 
de Voerstreek 

Na deze sympatieke en origi
nele stunt, werd het volledige 
radionet definitief in gebruik 
genomen ten dienste van 
Vlaamse pechhebers. 

a. viaene. 
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fabelta - zwijnaarde 

alleen hun winst telt 

In het Gentse gaat weer 
een fabriek dicht... jullie 
kennen de klassieke mede
deling : « We werken met 
verlies, dus sluiten we de 
zaak ». 

Een logische, ekonomisch-
verantwoorde maatregel. 

We hebben het hier over 
het AKZO-bedrijf te Zwijn
aarde, bij de bevolking be
volking beter gekend als 
Fabelta. Daar werken onge
veer 1200 arbeiders en be
dienden. 

Een grote fabriek dus. 
Een fabriek die kunstve

zels produceert : nylon en 
rayonne. acribel en fabenyl. 
J e weet wel, winkelende 
huisvrouw : kijk maar naar 
het et iket van die veder
lichte, warm-donzige deken, 
naar het merk van dat man
teltje. 

De helft van het bedrijf 
maakt de duurdere, meer-
gegeerde acribel en fabenyl. 
Dat rendeert . De andere 
helft fabriceert de minder
gevraagde cupro-garen, wa t 
dan voor Fabel ta de verlies
post is. En donderdagavond, 
zowat een week geleden, 
vernamen 600 arbeiders en 
50 bedienden van die afde
ling dat ze binnenkort werk
loos zijn. Langs de radio.. . 
want tot hiertoe achtte de 
direktie het onnodig de 
werknemers op de hoogte te 
brengen. De vakbondsafge
vaardigden klagen erover 
dat zij voor voldongen fei
ten staan... Zij hadden be
ter moeten weten. 

Als je zo de mensen uit 
de buur t hoort, of naar an
deren luistert die nauw bij 
het bedrijf zijn betrokken, 
dan lijkt het wel dat velen 
vermoedden dat het zo niet 
verder kon ». 

In 1969 fusioneerde de 
UCB-fabriek met de AKZO. 
En wat zoveel Belgische fa
brieken kenmerkt , had je 
ook hier : de machines, de 
ganse opzet van het bedrijf 
leek erg verouderd.. . onver
schilligheid ? Onbekwaam
heid ? Het winstprincipe 
eerst ? 

AKZO nam ook in Aalst 
een gelijkaardig bedrijf 
over, maar schafte onmid
dellijk de niet-renderende 
tak af. In Fabelta-Zwijnaar-
de bleef die bestaan en ver
slond jaarli jks een deel van 
de winst door het gezonde 
deel van de fabriek verwe
zenlijkt. Destijds kwam het 
nieuws van de fusie totaal 
onverwacht. Vandaag staan 
de werknemers o p n i e u w 
even abrupt voor beslissin
gen van « hogerhand ». 

« Hogerhand » ? 
AKZO betekent : Algeme

ne Kunstzijde Unie-Orga-
non. Het is een internatio
naal werkend concern, dat 
kunnen we opmaken uit de 
persberichten die gewagen 
over « reorganisatie » in be
drijven in Wuppertal (West-
Duitsland), Breda (Neder
land) en Feldmühle (Zwit
serland). AKZO is een 
schoolvoorbeeld van een 
vertikale trust : zorgt voor 
de grondstoffen waarui t ten

slotte de deken, het mantel
pakje en de waterverzach-
ter op de markt verschijnen. 
In Tubize vervaardigt Fa-
belta-A K Z O kunststoffen-
toestellen, in Ternat staat 
de AKZO-verffabriek Sik-
kens, in Ninove heb je nog 
sen zusteronderneming. Zo
als je ziet : AKZO is een 
onpersoonlijk en daarom 
machtig orgaan dat uitslui
tend denkt aan koele winst 
en voor haar zijn mensen 
in bedrijf niets meer dan 
nummers . 

Natuurli jk verontschuldigt 
AKZO zich met de Italiaan
se mededinging (Vreemd 
toch, in het kader van Eu-
romarkt : Fabelta kri jgt 
zijn grondstof (plastickor-
rels) aan 27 fr., in Italië kost 
dat 21 fr.). 
AKZO zegt dat ze elders in 
het land investeert : te 
Ghlin-Baudour, waar ze 
voor 1,3 miljard frank een 
nieuwe chemische fabriek 
neerzet. Of onze werklozen 
daarmee gebaat zijn ? 

In een door Volksunie-
Gent onder de arbeiders ver
spreid pamflet lezen we een 
paar vragen : 
— Of de werknemers elders 
even goed werk zullen vin
den ? 
— Of ze in eigen streek zul
len kunnen werken ? (Of 
worden ze « gastarbeider » 
in Brussel ?) 
— Waarom in Ghlin een 
nieuwe fabriek komt, en 
niet in het Gentse ? 
(Of heeft Ghlin iets te ma
ken met de regeringsplan-
nen over ontwikkeling van 
ekonomisch - zwakkere ge
westen ? En zorgt Simonet 
eerst voor de Waalse broe
ders ? En of daarom nodig 
een Vlaams gebied moet 
verarmen ?) 

Of we ooit antwoord 
krijgen op die vragen ? 

Ook moeten ons een paéir 
bi t tere bedenkingen van 
het hart . 

Wat te denken over de 
Nederlandse teevee die de 
tweehonderd in Breda met 
afdanking bedreigde Lim
burgers als « vreemdelin
gen » ziet ? En dat he t niet 
nodig is zich in Nederland 
daarover druk te maken ? 
De Vlamingen zijn voor on
ze Dietse broeders uiteinde
lijk niets meer dan een volk
je van hard-werkendde gast
arbeiders. (Ze mogen wel 
hun centen in de Makro-be-
drijven verteren, tot heil 
van de Nederlandse staats-
mijnen) . 

We kunnen zó in de toe
komst kijken : heel binnen
kort sluit de fabriek haar 
poorten, de werklozen zul
len uiteindelijk wel ergens 
werk vinden, minder goed 
betaald en verder van huis, 
zodat een deel van onze ak-
tieve bevolking ekonomisch 
verzwakt uit de feiten komt. 
Maar de t rus t zal integen
deel opnieuw meer winst op
strijken, steeds s t e r k e r 
staan.. . 

huguette d.b. 

Te Heule, aan de firma De 
Clerck, deelden Vü-volksver-
tegenwoordiger Luc Vansteen-
kiste en VU-senator Blancquart 
volgende tekst uit aan de ar
beiders : 

« U herinnert zich wellicht 
nog wel dat wij verleden jaar 
U het eerst hebben ingelicht 
over hetgeen aan het gebeuren 
was met de firma De Clerck. 
De sindikaten zijn dan ook 
wakker geschoten (wat onze 
bedoeling was) en hebben dure 
eden gezworen dat ze het zo 
maar niet zouden laten gebeu
ren. 

thans is het echter 
zo ver ! 

Op 1 april wordt het prin
cipieel akkoord getekend tus
sen Petrofina en de firma De 
Clerck. Op 1 januari werd een 
inventaris opgemaakt waarmee 
Petrofina niet akkoord ging. 
Thans wordt een nieuwe in
ventaris voorbereid voor einde 
maart. In ieder geval kunnen 
we U bevestigen dat het thans 
geklonken is. De gevolgen zijn 
natuurl i jk voor U allen zeer 
belangrijk. Daarom achten we 
het tot onze plicht U deze in 
alle klaarheid mede te delen 
(we hadden opnieuw gehoopt 
dat anderen het zouden doen) : 

heule : 

de harde 

waarheid 

doe iets voor vlaams brussel 

Wij weten het zo stilaan wel tot in de verste uithoeken van 
Vlaanderen dat het voor onze mensen moeilijk strijden is op de 
Brusselse barricaden. Het vergt een volgehouden inzet van een 
té beperkt aantal mensen, en bovendien véél geld. Een aantal Vü-
afdelingen helpen reeds waar ze kunnen o.m. door het peterschap 
te aanvaarden van een Brusselse Vü-afdeling. 

Volgende week zaterdag krijgt elke bewuste Vlaming echter 
een unieke kans om — op een biezonder aangename manier — 
«ijn daadwerkelijke steun te verlenen aan onze partijgenoten in 
het arrondissement Brussel. KOM NAAR HET GROOTSE AR-
RONDISSEMENTELE VÜ-BAL in de zaal « Pergola » (950 zit
plaatsen) In het Meli-complex, achter het Heizelstadion. De grote 
«ormatie van Stan Philips nodigt ten dans. Toegang : 80 fr. 

De Brusselse Vlamingen verwachten sterke delegaties van de 
VU-afdelingeu uit heel Vlaanderen. 

1. Petrofina wenst ten hoogste 
15 man (waaronder technie-
kers, vertegenwoordigers, ad
ministratieve dienst) mede 
te nemen naar Manage. Vijf 
onder hen zouden voorlopig 
in depot Heule blijven. 

2. Al de andere blijven in de 
koude staan, want de firma 
De Clerck laat ze vallen als 
een blok. 

8. De bedienden kregen een 
brief waarin ze verzocht 
werden mede te delen of ze 
in Heule wensten te werken 
of bij Belgolac. De firma 
vernieuwde haar statuten 
(verschenen in het Belgisch 
Staatsblad van 2 februari) 
met als bedoeling zelf de 
vooropzeggingen te kunnen 
geven. 

Petrofina zet dus niemand 
af. . Heule blijft tot niemand 
meer zijn vooropzeg moet kr i j 
gen en iedereen zelf werk ge
zocht heeft. 

De firma De Clerck sluit zijn 
bedrijf. Het bedrijf wordt dus 
niet overgeheveld... maar wat 
is het verschil sociaal gezien ? 

Wij weten dat dit schrijven 
voor velen onder U hard zal 
aankomen. We hebben echter 
gemeend niet langer meer te 
mogen wachten om U in alle 
eerlijkheid de waarheid mede 
te delen. 

U zult ons steeds bereid vin
den om Uw tewerkstelling ia 
een ander bedrijf te helpen be
vorderen ». 

Reaktie van de arbeiders : 
het is toch weer eens de Volks
unie die ons de waarheid moet 
komen vertellen. 

De stakingsaktie van de zelfstandigen is door de grote onderlinge verdeeldheid van de middenn 
standsverenigingen — het is een oude kwaal !— in feite een flop geworden. Enkel in het Walen-
land was er op sommige plaatsen wat beroering o.m. te Charleroi, waar « de blauwe ridd'ers > 

op het appel verschenen ter bescherming van grootwarenhuizen. 

ook voor kon eon dikke pluim 
Op 1 april publiceerden wij 

de namen van de 21 meest ver
dienstelijke abonnementenwfer-
vers uit de kampanje 1972. 

Naast deze topwervers zijn 
er echter nog velen die even
eens een heel verdienstelijke 
inspanning hebben geleverd. 
Ook hun naam verdient een 
ereplaats in het guld'en boek 
van de abonnementenslag 1972. 
Dit zijn ze dan : 

Arr. AALST : 
Bert De Cremer (Denderhou-
tem). Georgette De Kegel (Ni
nove), Jozef Haelterman (As-
pelare), de afdeling Dender-
West. 
Arr. ANTWERPEN : 
Marcel De Decker (Niel), Jo
zef Eggermont (Wilrijk), N. 
Cornelis (Kapellen), Veferle 
Thijssens (Ekeren), Piet Seve-
rins (Zwijndrecht), Gustaaf 
Van Looveren (Wommelgem), 
Jos Verbergt (Borgerhout), 
Van Geenhoven (Kapellen), de 
afdeling Antwerpen-stad. 

Arr. BRUGGE : 
Frans Hoornaert (Lijsele), M. 
De Vriese (Assebroek), Mau-
rits Goethals (Sint-Andries), 
F. De Jonghe (Brugge), Pieter 
Deys (St. Andries), Vierstraete 
(Zedelgem), Willy Rovers 
(Varsenare). Hektor Van Rijs-
sel (Blankenberge). 

Arr. BRUSSEL : 
A. De Schrijver (Hekelgem), 
Roman Bogaerts (Dworp), Al
bert Bigaré (Halle), Theo 
Beenders (Zaventem), Marcel 
De Broyer (Overijse), Rei-

mond Martens (Kraainem), 
Johan Michiels (Meisbroek), 
Leo Quinteher (Huizingen), 
Van Hoof (Eppegem), Jan 
Verb>elen (Evere), Stef Van 
Poucke (Diegem), Mevr. Van 
Hecke (Berg), de afdeling 
Beersel. 

Arr. DENDERMONDE : 
Maurits De Block (Zele), F. 
Van den Broeck (Wichelen) 

Arr. GENT-EEKLO : 
Gerda Buysse (Lochristi), Jan 
Ritzen (St. Amxindsberg), Leon 
Van Durme (Merelbeke). Wal
ter Vanderbeken (Aalter), Jan 
Verbeke (Mariakerke), A. Van 
Holderbek'e (Waarschoot), A. 
Vandenberghe (Oostakker). 

Arr. HASSELT : 
Cor Bouchet (Opglabbeek),^ Jo
zef Claeskens (Halen), Jan 
Leysen (Tessenderlo), Maurits 
Waegemans (St. Truiden), Fer-
nand Schruers (Hasselt), Re-
naat Vanheusden (Hasselt), 
Willy Weyers (Heusden). 

Arr. lEPER : 
Erik Meire (leper). 
Arr. KORTRIJK : 
Jaak Dornez (Marke), Andre 
Devroos (Zwevegem), Mark 
Parewijck (Gulle^m), Walter 
Van den Brande (Desselgem), 
Jozef Piepers (Kuurne), Piet 
Van Biervliet (Menen). 

Arr. LEUVEN : 
Jozef De Meyer (Heverlee), 
Dries Desmet (Kessel-Lo), 
Gerd Bert (Bertem), André 
Laurent (Bierbeek), Roger Le-
naerts (Hoele(ien), Willy Kuij-

pers (Herent), de afdeling Luh-
beek, Frans Trappeniers (Vo»-
sem), Renaat Rijnders (Diest). 
J. Vloeberghs (Heverlee), R. 
Van Gompel (Molenstede), 
Verschueren Wilfried (Tiü 
donk). 
Arr. MECHELEN : 
Jan De Wit (Hombeek), André 
De Proft (Bornem). Danny De 
Cuyper (Hallaar). Walter Att-
gustijnen (Rijmenam), Walter 
Luyten (Berlaar), Maurits Van 
den Bosch (Bonheiden), Van 
den Broek (Booischot). 

Arr. ROESELARE-TIELT 
Roger Mervillie (Ooigem), 
Marcel David (Roeselare), Jo
ris Verbeke (Izeqem), Annie 
Pottie (Roeselare). 

Arr. SINT-NIKLAAS : 
Armand De Block (St. Ni
klaas), F. Cleyman (Belsele), 
Maurits De Smet (Bazel), Gui
de De Groeve (St. Niklaas), 
Alfons Van Raemdonck (Krui-
beke), Wiltem Vanderveken 
(Beveren). 

Arr. TONGEREN-MAASEIK : 
Hubert Merlo (Overpelt), de 
afdeling Maaseik, Jaak Inde
keu (Peer), Paul Raskin (BiU 
zen), Evrard Raskin (Eigenbil
zen), Pieter Voets (Borgloon). 

. Jos Van Bree (Tongeren), Au
gust Wellens (Lommei). 

Arr. TURNHOUT : 
L. Bellen (Mol). Frans Geijzen 
(Mol), Jo Belmans (Geel), Vtc 
Hermans (Arendonk), Wilmr-
sen Karel (Turnhout), Claea-
sens Karel (Turnhout). 
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Van een groep middenstanders uit Brugffe ontvingen 
wij onderstaande tekst, als reactie op het artikel dat op 
18 maart in ons blad verscheen over een initiatief van 
de Leuvejise middenstand. 

« Hoera voor de witte middenstandsraaf, die in Leu
ven blijkt te zijn neergestreken ! » — Zo luidde onze 
spontane reactie na een eerste oogopslag in het artikel ; 
want eindelijk zouden onze belangen, gegroepeerd bui
ten alle opvattingsverschillen, kunnen behartigd en op
gelost worden. Maar... ons enthoesiasme verslapte naar
mate wij verder lazen ; want de uitzonderlijke en veel
belovende witte raaf bleek in werkelijkheid alleen een 
heel gewoon zwart exemplaar te zijn, die voor de gele
genheid eens in 't wit werd overschilderd. 

Immers een middenstandsvereniging die het initiatief 
neemt een overkoepelend orgaan te vormen, waarin an
dere groepen als volwaardige partners inspraak krijgen 
zou in de eerste plaats moeten starten onder een neutrale 
benaming die door iedereen kan aangenomen worden. 
Alle reklame rond een naam van een partner, hier het 
NCMV, is op zijn zachts uitgedrukt misplaatst en zeker 
niet gewenst om alle middenstanders te kunnen over
tuigen. Eerst dan zal elke goeddenkende collega bereid 
zijn mede te werken aan de bouw van een werkelijk 
front als het start op een gezonde en eerlijke neutrale 
basis. 

vlaams front voor 
zelfstandigen 
in de maak 

De noodzaak van dergelijke groepering bestaat reeds 
jaren en we voelen het allemaal dat de discriminaties 
met de dag verergeren ; dus de tijd van aktie dringt. 
Een werkelijk goedgemeende frontvorming is dus nu, 
meer dan ooit, broodnodig en zeker aan te moedigen. 
Maar dan alleen als ze de werkelijke belangen van de 
middenstanders voor doel heeft en onze mensen niet als 
dekmantel wenst te gebruiken of liever te misbruiken. 

In het verleden werden, reeds zoveel maal, de mid
denstanders bedot en bedrogen zodat we nu op onze 
hoede zijn. Het is namelijk opvallend en verrassend dat 
die plaatselijke groep juist nu wakker schiet na de alge
mene beroering aan de basis van de middenstand zelf. 
Deze uiting van misnoegdheid ontstond onder impuls en 
aanwakkering van bepaalde drukkingsgroepen, verspreid 
over het ganse land. 

Willen die « gekleurde » groeperingen en politiekers 
niet de wind uit de zeilen halen van die mensen die nu, 
blijkbaar met sukses, op weg zijn de noodzakelijke een
dracht onder de middenstanders te smeden ? In het ver
leden bleek altijd dat de versnippering en dus ook de 
onmacht in de hand werden gewerkt door verschillende 
organisaties die, zogezegd, de middenklasse vertegen
woordigen. Nooit werd rekening gehouden met de basis 
of met de werkelijke belangen. Eerst en vooral werd er 
geaasd naar het lidgeld om de dure bouw van « midden-
standshuizen » en burelen te bekostigen en te kunnen 
bevolken met politiek gekleurde bedienden en aan de 
top « vetbetaalde » ambtenaren ! 

We hopen dat het Leuvens initiatief, met het onkruid 
dat wij persoonlijk tussen de wortels van het jonge 
plantje ontdekken, niet zal bij machte zijn de groei te 
belemmeren, zodanig dat het onkruid gedijt en dat de 
boom in wording, versmacht en dat deze eerste stap, 
als het oprecht gemeend is, navolging mag krijgen zodat 
wij ; binnen afzienbare tijd niet langer meer van een 
boom zullen spreken, maar van een machtig midden-
standsbos ! ! 

Tevens kunnen wij melding maken van het ontstaan 
van een Vlaams Front voor Zelfstandigen, dat zal groei
en uit een Kongres te Oostende op zondag 23 april e.k. : 
en waaraan alle niet-gepolitiseerde middenstandsorgani
saties en middenstanders van de basis zullen deelnemen. 

kongres 

Vanwege de « Drukkingsgroep voor Handel en Land-
bouw » ontvingen wij volgende mededeling : « Na de be
toging te St. Niklaas op donderdag 16 maart 11. is zeer 
sterk op de voorgrond gekomen, dat alle niet-politiek ge
bonden organisaties en aktiekomitees van het Vlaamse 
landsgedeelte behoefte hebben om nauwer te gaan sa
menwerken, gemeenschappelijke standpunten in te ne
men en een gezamenlijk urgentieprogramma op te stel
len ». 

Het is dan ook met dit doel dat op zondag 23 april 1972 
te 13 u. 30 in het « Ostend Palace », Londenstraat, Oosten
de een « Kongres voor Zelfstandigen » wordt georgani
seerd. 

Alle niet-politiek gebonden organisaties en aktieko
mitees zijn hierop uitgenodigd en kunnen het Kongres 
bijwonen, mits hun afvaardiging behoorlijk gemanda
teerd is. 

Namens de initiatiefnemers : E. Carette, Isy Gobel, Luc 
Van Dorpe en A. Van Acker. 

de pompislen en de volksunie 
Op zondag 9 april ging in het Casino te Gent de nationale pro-

testdag door van de uitbaters van benzinestations. De Volksunie 
was vertegenwoordigd door haar plaatselijke voorzitter Vik de 
Vogelaere en door provincieraadslid Oswald Van Ooteghem, die 
de aanwezigen toesprak. 

Hij begon met te onderstrepen dat de VU als Vlaamse en 
sociale partij reeds verschilVende wetsvoorstellen heeft ingediend 
ten voordele van de zelfstandigen, zoals gelijkschakeling van de 
kinderblijslagen met die van de loontrekkenden, verhoging van 
de pensioenen, afschaffing naar het onderzoek van de bestaans
middelen enz. Het ligt dus in de lijn van het sociaal engagement 
van onze partij om ook de belan^n van de pompmannen te ver
dedigen. Door spreker werden drie principes verdedigd. 

staan aan privéverbruikera 
kunnen zij binnen die koi* 
tingsmarge de eisen van da 
pomphouders inwilligen. 

1. schandaal met het 
schandaal 
der kontrakten 

Het is onaanvaardbaar dat 
de petroleummaatschappijen de 
uitbaters van stations verplich
ten om tegen hongerlonen soms 
112 uren per week open te 
blijven, zondagen en feestda
gen inklusief, om dan boven
dien nog een hele boel andere 
verplichtingen op te leggen, 
zoals bv. financiële bijdragen 
voor de publiciteit van de fir-

pomphouders op een behoorlij
ke manier hun brood kunnen 
verdienen. 

3. aanpassing van het 
inkomen aan 
de kosten van 
het levensonderhoud 

Wanneer men dat principe 
aanvaardt voor wedden, lonen, 
pensioenen, honoraria van vrije 

een liter super 
kost evenveel als 
1 liter melk 

Onze woordvoerder wees ook 
op de grote verantwoordelijk
heid van de bewindvoerders 
die er voor zorgden dat 1 liter 
super evenveel kost als één li
ter melk, met als gevolg dat de 
automobilisten echte « melk
koeien » worden voor de schat
kist. Hij verstrekte volgende 
cijfers. De petroleumproducen-
ten verlangen 2,83 f. per liter 
en de staat voegt daar 245 % 
bij, onderverdeeld als volgt : 
5,45 f. aksijnsrechten, 0,10 f. 
douanerechten en 1,49 f. BTW. 
Dit maakt samen 6,94 f. per li-
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Zondagnamiddag kwamen ongeveer 500 benzinepomphouders bijeen in het Casino te Gent om bij 
monde van verantwoordelijken van het nationaal front voor uitbaters van benzinestations (orga
nisatie die zich representatief acht voor ongev<eer 80 % van de benzinepomphouders in Vlaande
ren) hun eisen te horen verdedigen. Op de foto hierboven vlnr de hh Cardinaels, De Gruyter, 
Malys, Van Ginder achter, rechtskundige adviseur, Roosens en Nielandt, lid van het dagelijks 

bestuur van het nationaal front. 

ma in de vorm van premie's, 
nieuwjaarsgeschenken, enz... 

De wekelijkse rustdag is een 
vanzelfsprekende eis die moet 
ingewilligd worden. Uiteraard 
dient er gezorgd voor een goed 
georganiseerde beurtrol, zodat 
het openbaar leven en het toe
risme normaal kunnen funk-
tioneren. 

De pompmannen moeten een 
wettelijk statuut krijgen dat 
hen tegen de willekeur van 
hun firma beschermt. 

2. geen wilde 
en ongebreidelde 
inplanting van stations 

Dat is noch urbanistisch, 
noch sociaal verantwoord. Zon
der de vrije konkurrentie in 
het gedrang te brengen en zon
der aan bepaalde maatschap
pijen monopoliumposities te 
bezorgen moeten de stations zó 
ingeplant worden dat het na
tuurlijk landschap niet ge
schonden wordt en dat de 

beroepen e.a. dan moet men 
dat ook voor de « pompisten » 
aanvaarden. Ook hun brood, 
telefoon, radio en TV worden 
duurder. Sterk gedokumen-
teerd over het verbruik en over 
de struktuur der prijzen van 
de petroleumprodukten, be
wees Oswald Van Ooteghem 
dat de aanpassing mogelijk is 
zonder de benzineprijs voor de 
automobilisten te verhogen. 
Vermits de petroleumfirma's 
tot 1,5 f. korting kunnen toe

ter super, die uiteindelijk aan 
de verbruiker 9,77 f. kost. 

De toespraak van onze 
woordvoerder werd herhaalde
lijk door krachtig applaus on-̂  
derbroken en met luide toe
juichingen besloten. 

Voor CVP en BSP was er 
geen applaus, maar l u i d 
awoert-geroep toen de inrich
ters aankondigden dat deze 
twee traditionele partijen hun 
traditionele kat hadden ge
stuurd. 

programmadag voor zelfstandigen 
Zoals reeds gemeld organiseert de Volksunie op zondag 7 mei 

in het Kongressenpaleis te Brussel een « programmadag voor de 
zelfstandigen ». In de voormiddag zijn er twee sekties : een voor 
de landbouw (in de Dynastiezaal) en een voor de middenstand (in 
de Beneluxzaal). De werkzaamheden vangen daar aan te 10 n. 

Tijdens de namiddagzitting (15 u., in de Beneluxzaal) wordt het 
standpunt van de Volksunie vertolkt inzake landbouwers- en mid-
deustanderseisen, tijdens de slottoespraak. 

zefstandigen, 
houdt die datum vrij ! 
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kamer en senaat 
gaat u niet aan... 

Kamerlid Eugeen De Facq vroeg 
minister Harmei (Buitenlandse 
Zaken) of het juist was, dat aan 
Libanon onlangs een groot aantal 
Fal-geweren werd geleverd. In
dien dit juist was, dan zouden 
deze wapenleveringen in tegen
spraak zijn met herhaalde ver
klaringen van regeringsleden, als 
zou ons land een strikt neutrale 
houding in het Midden Oosten-
konflikt innemen. Tevens wou het 
kamerlid weten of het juist was 
dat op dit ogenblik een tiental 
Libanese officieren gedurende zes 
maanden in een Belgische mili
taire instelling opgeleid worden. 

Op het eerste deel van die vraag 
antwoordde minister Harmei, dat 
de Belgische regering enkel wa
penleveringen aan vreemde rege
ringen toelaat en dat het niet ge
bruikelijk is, de inhoud van der
gelijke kontrakten bekend te ma
ken. In een minder diplomatieke 
stijl betekent dit « dat gaat U niet 
aan » en ter zelf dertijd een beken
tenis, dat er wel wapens aan Li
banon geleverd worden, wat dus 
neerkomt op een schending van 
de zgn. neutrale houding van ons 
land in het konflikt. Harmei is 
ten andere niet aan zijn eerste 
leugen of beschaamde logenstraf
fing toe, vermits hij ten tijde van 
het Biafra-drama wapenleverin
gen aan Biafra loochende en bij
na ter zelf der tijd door een vlieg
tuigongeval overduidelijk bleek 
dat ons land wel wapens aan de 
opponenten van Biafra leverde. 

Wat de opleiding van Libanese 
officieren betreft, antwoordde 
Harmei bevestigend, met als moti
vering dat dergelijke vakoplei
ding reeds sinds 1957 gebeurt, 
waaruit hij besluit dat zulks 
evenmin een stellingname van 
ons land in het konflikt voor
noemd zou inhouden. Sinds 1957 
is er nochtans de zesdaagse blitz-
oorlog geweest en is er nog altijd 
geen vrede in het Midden Oosten. 

Een brutaal-schijnheilig ant
woord, en ondanks de diplomatie
ke stijl en de sofismen, een ant
woord dat de vermoedens van het 
kamerlid zonder meer bevestigt. 

dienstbetoon ten 
gemeentehuize 

Senator Wim Jorissen heeft een 
interessante vraag gesteld aan de 
minister van Binnenlandse Za
ken, nl. of een gewoon gemeente
raadslid (dus geen lid van het 
schepencollege) over een kantoor 
in het gemeentehuis kan beschik
ken voor zijn dienstbetoon en zo 
ja of dit gemeenteraadslid bij de 
openbare aankondiging van zijn 
dienstbetoon andere funkties dan 
deze van gemeenteraadslid mag 
vermelden (bvb zijn beroep of 
een ander politiek mandaat). 

Minister Van Elslande ant
woordde bevestigend op de eer
ste vraag, zij het voorzichtig. Hij 
zegt o.m. « Zulke toestemming, 
mag slechts worden gegeven met 
inachtneming van de bestemming 
van het gemeentehuis. Dit houdt 
in dat de idee van de voorziening 
in de behoeften van het gemeen
tebestuur en van de lokale ge
meenschap als zodanig, steeds bij 
de toestemming moet voorliggen. 
Volgens moderne begrippen mag 
worden gezegd dat het sociaal 
dienstbetoon van een gemeente
raadslid aan die idee niet vreemd 
is. Wat punt drie betreft (vermel
ding van beroep of ander politie
ke mandaten) dient men zich 
eventueel naar de regelen van de 
plichtenleer voor het beroep te 
gedragen. Daarmee rekening hou
dend meen ik dat de verschillen
de door het geachte lid opgesom
de funkties oorbaar zijn ». 

M.a.w. gemeenteraadsleden mo
gen een zitdagkantoor in het ge
meentehuis aanvragen voor hun 
dienstbetoon en mogen daarbij 
hun beroep en politieke funkties 
vermelden, voor zover zulks 
strookt met de plichtenleer van 
hun beroep. Deze beroepsvermel
ding is echter ter zake niet es-
sentieeL 

taaipariteit 
te Brussel 

Al hoort een beschouwing over 
een gemeenteraadszitting met 
thuis in een parlementsrubriek 
toch IS het interessant even in te 
gaan op de jongste zitting van de 
Brusselse gemeenteraad waar VU-
kamer- en gemeenteraadslid An-
ciaux een motie indiende betref
fende de taaiverhoudingen in de 
Brusselse stadsdiensten. In deze 
motie wordt eensdeels de vaste 
wil onderlijnd, alles in bet werk 
te stellen om de wetten op het 
taalgebruik in bestuurszaken te 
doen naleven en anderdeels wordt 
het schepencollege belast, hier
voor de nodige maatregelen te 
treffen. Deze motie werd echter 
onontvankelijk verklaard en met 
20 stemmen bij 15 onthoudingen 
en 2 voor (Anciaux en De Rid
der - CVP) van de dagorde afge
voerd. 

Voor de stemming had een uit
gebreid debat plaats. Het sche
pencollege ging inderdaad uit
voerig in op de grond der zaak en 
poogde in een lange argumentatie 
zijn afwijzende houding te moti
veren. De door de wetgever be
oogde taaipariteit kan volgens het 
college onmogelijk binnen de ge
stelde termijn verwezenlijkt wor
den en wel om drie redenen 

Ten eerste de met twee jaar 
vertraging ingevoerde indeling in 
taalgroepen (het kon. besluit ver
scheen pas in 1965). Ten tweede 
de nu al beruchte vrijwaring van 
verworven rechten van franstali-
ge ambtenaren. De twee desbe
treffende kon. besluiten versche
nen met een nog grotere vertra
ging (ruim drie jaar !). Ten derde 
duldt de hogere overheid geen 
benoeming of bevordering van 
nederlandstalige ambtenaren dan 
in een vakante betrekking. Al
dus wordt de uitvoering van de 
wet van 3 augustus 1963 volledig 
afhankelijk gesteld van de leef
tijdsopbouw van het hoger amb

tenarenkorps. Een poging door de 
gemeenteraad van Brussel, om de 
pariteit te verwezenlijken zonder 
de verworven rechten in het ge
drang te brengen, werd door de 
hogere overheid verijdeld (kon. 
besluit dd. 21 aug. 1967). 

Dit debat heeft de grote ver
dienste tal van zaken duidelijker 
te hebben gemaakt en vooral de 
verantwoordelijkheid van de 
sinds 1963 elkaar opvolgende re
geringen, die — dat blijkt nu nog 
eens maar al te duidelijk — fla
grant in gebreke zijn gebleven 
bij het nemen van uitvoeringsbe
sluiten van (Je taalwetten van 
1963 (meerdere jaren vertraging). 
Aldus werd eens te meer bewe
zen hoe hol het CVP-gejuich rond 
« de overwinning van Hertogin-
nedal » klonk, terwijl bovendien 
het vaak gehoorde CVP-verVeer 

(de wetten zijn er, maar de lo
kale besturen passen ze niet toe) 
als een ballon wordt doorgeprikt 
(omdat men jarenlang op de uit
voeringsbesluiten moet wachten). 

Ondanks deze sabotage van 
hoog tot laag is er toch een ken
tering te Brussel vermits het ho
ger ambtenarenkorps van Brussel 
op 1 januari jl. uit 64 franstali-
gen en 43 nederlandstaligen be
stond, tegenover 99 franstaligen 
en 12 nederlandstaligen op 1 sep
tember 1963. Na negen jaar is men 
nog steeds niet aan de pariteit 
toe. Dank zij o.m. de « Vlaamse 
CVP » die maar laat betijen en 
dank zij « Vlaamse » BSP-minis-
ters die jarenlang talmen met het 
uitvaardigen van uitvoeringsbe
sluiten. Het jongste gemeente
raadsdebat te Brussel heeft dui
delijk de verantwoordelijkheid 
van de betrokken regeringen on
derstreept. Als verheldering ook 
op het algemeen politiek vlak is 
de motie Anciaux en de repliek 
daarop een welkom en waardevol 
stuk in het dossier. 

op kamertemperatuur 
De heren uit de KaTïVer zijn te

rug van vakantie. Je kan zo mer
ken wie in de zon gelegen heeft 
en wie zijn vakantie aan onze 
kust of in de Ardennen heeft 
doorgebracht of zijn tijd aan een 
of andere luttele bijverdienste 
heeft gespendeerd. Er zijn zonge-
taande gezichten bij, maar ook 
gezichten die zeer duidelijk weer 
de rust van de Kamer nodig heb
ben. 

Bij wijze van voorspel werd 
dinsdag het podium van het na
tionale Kamertoneel ter beschik
king van de Kultuurraad gesteld. 

Tijdens dat voorspel werd de 
hoofdrol met glans verdedigd 
door de heer Frans Van Meche-
len. 

Men had echfer wel de indruk 
dat hij daarbij met brio af en 
toe zijn tekst te buiten ging, voor
al toen hij zijn eigen optreden als 
een historisch gebeuren in de 
Vlaamse ontvoogdingsheweging 
op de weg naar volwaardige aw-
tonomie aankondigde. 

In elk geval kan men niet ont
kennen dat door de heer Van 
Mechelen een aantal behartigens
waardig volzinnen werden ge
proclameerd. Bijzonder veel aartr-
dacht hebben wij opgebracht voor 
het nauwer toe te halen kultuur-
beleid met Nederland. Het wach
ten is nu echter op de resultaten 
van de aangekondigde politiek. 
Maar alhoewel men niet altijd 
naar een (Kamer) toneelvoor stel
ling gaat om er met de barre wer
kelijkheid gekonfronteerd te wor
den, toch hopen we dat Frans een 

aantal van zijn woorden in da
den zal omzetten 

Van Frans Van Mechelen naar 
Willy Knijpers is niet zo 'n grote 
stap als je op het eerste gezicht 
zou denken. Want zoals Van Me
chelen altijd 'n strikje draagt, zo 
draagt Kuijpers altijd een rode 
pull. Zowel vóór als na de vakan
tie,^ zowel in als buiten de Kamer. 
Méér nog : evenals Frans was ook 
Willy een van de eersten die op 
de tribune kwamen. De ene om te 
zeggen dat er iets zou gebeuren, 
de andere om te eisen dat het nu 
gebeurt. Wij hebben het al eerder 
gesuggereerd : de wereld is een 
schouwtoneel, elk heeft zijn rol, 
elk heeft z'n deel. 

Hoewel de woensdagnamiddag
zitting in mineur verliep, was het 
voor de heer Gillet van de PVV 
een grote dag. De heer Gillet die 
het hele jaar door te pas en te 
onpas onophoudelijk interpelVeert 
en onderbreekt over de pensioe
nen, mocht het beleven dat er op 
woensdag 12 dezer inderdaad 
over de pensioenen gehandeld 
werd. De heer Eyskens in hoogst-
eigen persoon werd op die dag 
door de heer Gillet himself op 
'een bijna ongebruikelijk conven
tionele manier geïnterpelleerd. 
Veel nieuws werd daarbij niet 
verteld. Wat een verklaring in
houdt voor het feit dat op de VU-
banken de anders wel wakkere 
burgemeester van Zele in een 
laat namiddagdutje verzonk. Wat 
overigens, zoals alles wat de heer 
Oeerinck doet, met de glimlach 
gebeurde... 

Met de nagenoeg eenparige goedkeuring door 
de Nederlandse Kultuurraad van zijn eerste 
dekreet — dte eedaflegging van mandataris
sen in Vlaanderen is alleen wettelijk, wan
neer die in het Nederlands gebeurt — krijgt 
burgemeester Soens van Strombeek-Bever 
over de hele lijn gelijk en zijn de FDF-kef-
fers in zijn gemeente en elders 'er aan voor 
hun moeite. Dit dekreet zal terecht de ge
schiedenis ingaan als het Soens-dekreet. Pro
ficiat burgemeester Soens ! 

eerste vlaams decreet 

Dinsdagmorgen keurde de Vlaamse Cultuurraad met 150 
stemmen bij één enkele onthouding (de communist Van Geyt) 
het « decreet tot regeling van het gebruik van de Nederlandse 
taal bij de eedaflegging » goed. Het ontwerp van decreet was 
ondertekend door de hh. Chabert (CVP), Schiltz (VU). Van 
Hoorick (BSP) en Grootjans ( P W ) . De kranten hebben het 
wel voortdurend over het decreet-Chabert, maar dit eerste 
decreet van de Vlaamse Cultuurraad kan veel beter met de 
eretitel « Decreet-Soens » de geschiedenis ingaan. Het is im
mers de rustige maar vastberaden Vlaamse burgemeester van 
Strombeek-Bever die door zijn moedige houding aan de basis 
ligt van dit decreet. 

Hier volgt dan, ter informatie, de goedgekeurde tekst : 
Art. 1 : In het Nederlandse taalgebied wordt de eed van de 

mandatarissen afgelegd in het Nederlands. Deze b^epaling is 
niet toepasselijk op de eed, door de gemeentemandatarissen 
afgelegd in gemeenten van het Nederlands taalgebied bedoeld 
in art. 4 par. 1 van de wet van 8 november 1962 en art. 7 par. 1 
van de wet van 2 augustus 1963. 

Art. 2 : De wet van 30 juli 1894 betreffende de eedaflegging 
in een der in het land gebezigde talen wordt opgeheven voor 
zover zij met art. 1 van dit decreet onverenigbaar is. 

De verplichting de eed in het Nederlands af te leggen geldt 
dus niet voor de taalgrensgemeenten met faciliteiten en voor 
de zes Vlaamse randgemeenten van Brussel die eveneens met 
een faciliteitenstelsel werden « gezegend ». Dit werd onmoge
lijk gemaakt door artikel 59 bis van Eyskens' beruchte grond
wet. In deze gemeenten die precies in de gevarenzone liggen 
blijft het unitaire parlement dus een vinger in de pap houden. 
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brits of iers, 
daar gaat het om 
( De meeting waarmee 100.000 protestanten mt Noord-Ierland 

fc otesteerden tegen de machtsovername door de Britse regering, 
_.o«d in het teken van oud-minister Craig's uitroep « British u-te 
Uwe, British we stay ! ». Deze slagzin ging duidelijk in tegen een 
mitllating van de Britse regering volgens welke de bevolking van 
floard-Ierland op gezette tijden gepolst zou worden over haar 
ilDeriangen om aan te sluiten hij de Ierse republiek dan wel bin-

8 de staat Groot-Brittannië te hlijv'en. De meeste Engelse 
rcmten plaatsten deze slagzin als titel boven hun verslag over 

\ieze gebeurtenis. Daar beseffen ze dus zeer goed waar het om 
tiaat : Brits oj Iers. 

•chotten in ierland, 
leren in schotland 

lm Schotland, vooral in de 
fcuurt van Glasgow, wordt dit 
©ok zeer goed beseft. Velen van 
•de huidige Britse bewoners 
^an Noord-Ierland zijn afstam-
•nelingen van Schotse presby-
iterianen die in de 17e eeuw sa
men met Engelse Anglikanen 
«11e grondeigendom in het 
groene Erin manu militari 
kwamen overnemen. Uiter
aard bleef hun concentratie 
h e t sterkst in de buurt van de 
haven Belfast waar zij ont-
Bcheepten. Vandaar bleven zij 
tamelijk gemakkelijk betrek
kingen met het moederland on
derhouden. Nu hun machtspo-
Bitie in Noord-Ierland duchtig 
aangevochten wordt, ontstaat 
ook bij hun verwanten in 
Schotland beroering. Er zijn al 
optochten gehouden (met een 
SO.ÖOO-tal betogers) om de 
Schotten in Ierland een hart 
onder de riem te steken. 

Het omgekeerde is ook reeds 
gebeurd. Als gevolg van eeu
wenlange — door de Britse be
zetters bewust gehandhaafde 
•— armoede zijn vele Ieren uit

geweken. Niet alleen naar 
Amerika, maar ook naar Enge
land en Schotland. Naar de 
scheepstimmerwerven langs de 
Fir th of Clyde zakten vooral 
Ieren uit Noord-Ierland af. Het 
beleid van de Britse meerder
heid aldaar was en is er im
mers op afgestemd, de Ieren 
tot uitwijking aan te zetten 
teneinde te verhinderen dat 
zij in Noord-Ierland ooit van 
minderheid opnieuw tot meer
derheid zouden aangroeien. 

Deze uitgeweken Ierse ar
beiders zijn blijkbaar blijven 
medeleven met hun achterge
bleven volksgenoten, want ook 
zij hielden onlangs in Schot
land optochten, en wel om hun 
sympathie met de Ierse weer
stand te betuigen. Er werden 
daar zelfs IRA-kentekens op
gemerkt. Het aantal betogers 
bij deze uitgeweken arbeiders 
was weliswaar veel geringer 
dan bij de (welstellender) in
gezetenen. 

Bemerkenswaard bij dit al
les is hoezeer door de betrok
kenen zelf de nadruk gelegd 
wordt opt het volkse karakter 
van het konflikt. 

Sociaal bekeken is dit volk

se karakter vooral langs Ierse 
zijdfe aanwezig. Ethnisch beke
ken is het er van beide zijden. 

doodgezwegen 
konflikten 

Hoe schril steekt dit af te
gen de huichelachtige etiket
ten die de internationale 
nieuwsagentschappen op deze 
konfrontatie plakken. Zij heb
ben het steeds maar over « ka-
tolieken » en « protestanten » 
alsof de godsdienstverschillen 
de inzet vormden van de 
strijd ! Nationaliteitenkwesties 
schijnen immers niet meer te 
mogen bestaan. In de grote, in
ternationale pers worden zij 
liefst verzwegen of verwezen 
naar de hoek der folklore. Zijn 
de konflikten te scherp om ze 
te verzwijgen dan worden na
tionalistische opstandelingen 
steevast als een soort neo-na-
zi's of rassisten gebrandmerkt . 
Tenzij er voldoende andere 
konfliktstof mee gemoeid is 
om daar dan de aandacht op te 
vestigen. 

Zo wordt van de Baskische 
ETA en ook van de Ierse IRA 
vooral hun marxistische ten-
denz beklemtoond. Elk kon-
flikt is berichtgeving waard : 
een sociale strijd, een gods
dienstoorlog, noem maar op, als 
het maar geen nationaliteiten-
konflikt is. Daartegen schijnt 
werkelijk een « conspiration du 
silence » te bestaan. 

Dat dit spelletje mee ge
speeld wordt door journalisten 
uit landen waar men derge
lijke problemen niet kent 

toont het weinig universele ka
rakter aan van die zogenaamd 
kosmopolitische joernalistiek, 
waar bewoners van kleine lan
den ten onrechte vaak naar 
opzien ; maar tenslotte mag 
zulke onwetendheid ons niet 
verwonderen. 

Vlaamse journalisten echter 
zouden beter moeten weten. 
De ervaring in eigen land moet 
hen toch geleerd hebben hoe 
laat het is wanneer « men » 

tracht een volkerentegenstel-
ling te verdoezelen met minder 
gevaarlijk geachte et iketten 
(bv. onze « communautai re 
problemen ») . 

Ten ware ook zij zich aan de 
zijde van het bestel scharen 
door zowel buiten- als bin
nenslands de volksnationale 
problematiek dood te zwijgen 
of te verdonkermanen. 

karel |ansegers. 

Gevangenisboot in Belj"a.st. De gevangenen, meestal IRA-leden, 
scheppen een luchtje. 

wij in nederland 

kranten lijden steeds zwaardere verliezen 

(jeeveedee) De nieuwe lente brengt geen nieuw geluid voor de dag
bladpers in Nederland. Steeds groter zijn de verliezen die de kranten 
lijden, al méér noodgrepen moeten worden toegepast om de zwakke pa
tiënt nog wat overeind te houden. Juist vóór Pasen is dat nog eens duide
lijk onder de algemene aandacht gebracht toen de regering in Den Haag 
het eindverslag bekend maakte van de kommissie-Rooij. Deze kommissie, 
genoemd naar de oud-hoofdredacteur van de « Nieuive Rotterdamse Cou
rant » (tegenwoordig samengesmolten met het « Algemeen Handelsblad » 
wit Amsterdam), later hoogleraar in de Perswetenschappen in de hoofd
stad, bestudeerde de mogelijkheden van de instelling van een « bedrijfs
fonds » voor de pers. Zulk een fonds wordt door de kommissie absoluut 
noodzakelijk geacht. Maar ondanks de aandrang, van verschillende kan
ten op de regering uitgeoefend ziet het er nog met naar uit dat de 
gevraagde forse hulp op korte tijd zal loorden verleend. 

Het eindverslag van de genoemde kommissie stelt dat de financiële 
krisis in de Nederlandse dagbladpers ernstiger en hardnekkiger is dan 
tot riu toe werd aangenomen. Vorig jaar leefde er nog enige vage hoop 
dat het klimaat zich zou verbeteren en dat die verbetering zich in 1972 
zou doorzetten. Die hoop was slechts ijdel : het dagbladbedrijf verzwakt 
meer en meer. Ter illustratie : meer dan de helft van de kranten zagen 
het afgelopen jaar hun verliezen met liefst 23 miljoen gulden (ongeveer 
325 miljoen fr) toenemen. Gezien de kostenstijging zal de verzwakking 
vn de loop van dit jaar nog erger worden. 

De malaise in de Nederlandse 
pers, vooral na het invoeren van 
reklame op radio en televisie, 
weerspiegelt zich in enkele mar
kante cijfers. Zo liep het aantal 
zelfstandige dagbladondernemin
gen in de loop van de laatste 
twaalf jaar terug van 54 tot 31. In 
diezelfde periode verminderde het 
aantal redaktioneel zelfstandige 
kranten van 67 tot 54. Zoals be
kend zijn het niet alleen de klei
nere dagbladuitgevers die in de 
rode cijfers zitten. Ook de grote 
ondernemingen blijven verliezen 
Ujden. Waarmee aangegeven is 
dat de krisis van strukturele aard 
is. 

De meerderheid van de leden 
der kommissie-Rooij (onder wie 

ook een aantal journalisten) be
t reur t in hoge mate dat de over
heid veel bezorgder is voor de ver
scheidenheid aan vrije meninigs-
mting in radio en televisie, dan 
voor een gevarieerd krantenbe
stand. Aanvankelijk werd aan de 
dagbladen nog enige kompensatie 
gegeven uit de opbrengst van de 
publiciteit via de radio en de te-
levLsie. Deze kompensatie houdt 
nu echter op. De enige hulp die 
de regering tot nu wenste te ver
strekken bestond in kredieten 
voor dag- of nieuwsbladen éde 
een redelijk uitzicht op behoud 
hebben of waar de cijfers in de 
richtig van herstel wijzen. Het 
ochtendblad « Trouw » bij voor
beeld werd volgens deze regeling 
door de overheid geholpen. 

bedrijfsfonds 

Nu wil de regering aan het geld 
voor die hulp komen door een 
speciale heffing op de radio- en 
tv-reklame. Maar, zegt de kom
missie-Rooij, het bedrijfsleven 
heeft nu eenmaal een vast per
centage voor het voeren van re
klame, en als de televisie-reklame 
duurder wordt, zal er dus nóg 
minder in de pers geadverteerd 
worden. Het is daarom dat de 
kommissie andere maatregelen 
voorstelt zoals een bedrijfsfonds 
waarui t alle dagbladen dan een 
uitkering zouden o n t v a n g e n . 
Voorwaarde zou dan wel zijn dat 
de verlieslijdende bedrijven tot 
krachtige reorganisaties overgaan. 

Zoals hierboven al gezegd maakt 
de regering nog geen aanstalten 
om op het verzoek van de kom
missie-Rooij in te gaan. Is dat 
spijtig voor sommige kranten 
waarvan de toekomst met de dag 
somberder wordt, toch moet ook 
gezegd dat de voorgestelde maat
regelen van de kommissie niet he
lemaal gelukkig zijn. Zo zouden 
de kranten die er nog het beste 
voorstaan, de meeste steun krij
gen. Ook de aanbeveling van de 
kommissie om « niet alleen eko-
nomische maatstaven te hante
ren » vinden we gevaarlijk. Be
tekent dit dat bepaalde kranten 
die niet naar de zin van de over
heid schrijven, hun steun zouden 
verbeuren ? 

En dan is er nog het voorstel 
om de bijdrage aan de kranten 
afhankelijk te stellen van het 
aantal redaktionele pagina's. Dat 
klinkt wel heel mooi, maar het 
betekent dat de bladen met de 
meeste advertenties de grootste 
partij hulp zouden krijgen. Im
mers, het aantal redaktiepagina's 

hangt nu eenmaal af van het aan
tal advertentiepagina's (inkom
sten !) dat er tegenover staat. Een 
krant als de « Telegraaf », die on
danks alles toch nog redelijk dik 
in de advertenties zit, zou dus 
door de overheid gespekt worden, 
terwijl de kommunistische part i j 
krant de «Waarheid», waar in zeer 
weinig advertenties verschijnen, 
nauwelijks voor hulp in aanmer
king zou komen omdat ze als ge
volg van een tekort aan adver
tenties ook maar enkele redaktie
pagina's per dag kan laten druk
ken. 

en faciliteiten ? 

Er zitten dus nog heel wat ha
ken en ogen aan de voorstellen 
die de kommissie-Rooij in Den 
Haag op tafel heeft gelegd. Wij 
vragen ons af of het ook niet zin
nig ware geweest om aan te drin
gen op zekere faciliteiten aan de 
pers, zoals die in sommige andere 
landen verstrekt worden. Gedacht 
kan worden aan gunsttarieven 
voor het krantenvervoer, aan fis
kale vrijstellingen bij de aanschaf 
van papier, enz. Niet dat de pers 
in Nederland er daarmee bovenop 
zou geraken, maar als de grote 
hulp onbereikbaar blijft, zou men 
voorlopig op een haalbaarder doel 
kunnen mikken. 

Te vrezen val t intussen dat er 
nog verschillende slachtoffers in 
de krantenwereld zullen vallen 
en dat er een verdere verschra
ling van de verscheidenheid zal 
optreden. Dat past dan wel in he t 
beeld van de massamens van de 
twintigste eeuw. Maar tot het ge
luk van de mens draagt al die 
eenvormigheid bit ter weinig bi j . . . 

file:///ieze
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ZO DOET MEN HET IN NEDERLAND 

duinen in dienst 
van 
de drinlcwater-
bevoorrading 
en liet 
natuurbeiioud (i) 

De strijd voor het behoud van de duinen te De 
Panne in de Westhoek spitst zich toe. De Konin
klijke Kommissie voor Monumenten en Landschap
pen kreeg de steun van honderden leerkrachten, 
schoolhoofden en inspekteurs in haar aktie om de 
duinen van de Westhoek te redden. Ook het Davids-
fonds en de Volksunie verzetten zich tegen elke 
aantasting van het laatste duinengebied aan de 
Vlaamse kust en eisen de stopzetting der werken 
in de duinen van De Panne. Ze zijn van oordeel dat 
in geen geval dit duinenlandschap mag opgeofferd 
worden voor verkavelingen en urbanisatie. Eerlang 
mag ook de steun worden verwacht van tal van an
dere organisaties. Maar, waar blijven de specifieke 
verenigingen voor natuurbescherming in dit land ? 
En de grote toeristische organisaties ? Wachten die 
misschien weer om stelling te nemen tot een groep 
aktieve jongeren de aktie in de harde fase naar een 
sukses hebben gestuwd, dat niet meer te stuiten is ? 
Het is de hoogste tijd dat zich rond de Koninklijke 
Kommissie voor Monumenten en Landschappen 
spoedig een breed front vormt ten gunste van het 
integraal behoud van de duinen van De Panne tot 
aan de Franse grens. Dit front kwam destijds ook 
vrij vlug tot stand in de strijd voor het behoud van 
het Peerdsbos. 

Duinterreinen aan de kust kunnen uitstekend worden henut als natuurlijke ruimten waar drinkwater 
kan worden opgespaard en gefilterd. Aldus ontstaan duinmeren met merkwaardige planten- en die
renrijkdom in de onmiddellijk>e omgeving. Meteen is ook het natuurbehoud gediend en de mens, die 
op gepaste wijze het zo nodige kontakt met de natuur kan terugvinden^ 

In natuurreservaten worden zelden stervende bo
men opgeruimd. Hier doet de natuur haar slopers-
werk, ten bate van vele insekten en vogels... fen 
ook van de mens, die deze wilde schoonheid nog 

kan waarderen. 

Opdat de strijd ook zou uitbreiden tot het be
komen van een positief beheer en tot de realisatie 
van een groot projekt in de Westhoek in dienst 
van het natuurbehoud en de drinkwaterbevoorra
ding geven wij hier een overzicht van datgene wat 
in Nederland in een gelijkaardig gebied werd waar 
gemaakt. Misschien kunnen sommige initiatiefne
mers hierop steunen om met nog meer argumen
ten de strijd voor het behoud van het natuurgebied 
de Westhoek te winnen. . 

Te Meijendel wordt een oeroude stn]d gestreden 
tussen de zee en het land. Nu nog vechten wind 
en water verbeten tegen de duinen. Maar, ze hou
den stand. .. . , ,̂  , . ,. u j 

Achter de eerste duinenri] jubelt het beschermde 
lage land in al zijn ongerepte pracht. 

In dit dal van meidoorn verzamelde zich van 
oudsher het regenwater in kleine duinmeren, wel
dra een drinkwaterbron voor miljoenen. 

De zoetwatervoorraad ligt onder Meijendel, de 
Kijfhoek en de Bierlap, een duinterrein van zowat 
twintig vierkante kilometer, vlak bij Den Haag. 
Sinds 1974 werden enkele honderdduizenden kubie
ke meter per jaar onttrokken. In 1954 was deze hoe
veelheid 18 miljoen kubieke meter. Door deze roof
bouw op zoetwater dreigde een vergaande verzou-
ting Want, voor elke opgepompte en niet vervan
gen publieke meter zoetwater, dringt een kubieke 
meter zoutwater naar boven. 

aanvoer van rijnwater 

In 1955 werd de Lek, een bijrivier van de Rijn, 
als aanvullende bron ingeschakeld. Het aftappunt 
bevindt zich te Bergambacht. Aan de rechteroever 
van de Lek komt het water in een inlaatkom, waar 
het grofste sUb bezinkt. Daarna wordt het water 
belucht en naar twee bezinkingsbekkens geleid, 
waar het tot rust komt. Vandaar loopt het door 
de 24 grote filters van een ruime zaal, waarin de 
zwevende organische stoffen en het fijne slib ach
terblijven. 

Na deze bewerking begint de lange reis naar 
Scheveningen doorheen een leiding van 45 kilome
ter lengte, die eindigt in het duingebied te Meijen
del. Daar worden ruim 80 hektaren kunstmatig ge
schapen kleine duinmeren bevloeid. 

zuivering langs natuurlijke weg 

Het water volgt er dezelfde weg als het regen
water en wordt er op een natuurlijke wijze gefil
terd. Hierdoor verkrijgt het een gelijkmatige sa
menstelling en een konstante teijiperatuur, wat de 
kwaliteit verbetert. 

Na een gemiddelde verblijfstijd van negen we
ken wordt het water uit de bodem opgepompt naar 
een verzamelkom met een kooldoseringsinstallatie, 
om de smaak te verbeteren. Daarna wordt het wa
ter tweemaal gefilterd en belucht en opgespaard 
in ondergrondse reinwaterkelders met een inhoud 
van 47.000 kubieke meter. Van daaruit wordt het 
via het pompgebouw naar Den Haag en een twin
tigtal omliggende gemeenten gestuwd. 

spreiding van de rekreatie 

Dit terrein is ook een waarborg voor het behoud 
van de gezondheid van honderdduizenden. Op war
me zomerdagen trekken velen vanuit Den Haag, 
Rotterdam, Leiden en Delft naar Meijendel. 

Een miljoen bezoekers per jaar ontvluchten er 
de stad, of beleven er het heilzame kontakt met 
de natuur. 

De groei van het autopark en het toenemende 
gebruik van meubilair deden de recreatie verschui
ven van wandelen naar zitten, wat een intensief 
en langdurig gebruik van een deel van het terrein 
meebracht. Meteen werd het bestaan zelf van het 
kwetsbare duingebied bedreigd door verstuiving, 
erosie, teloorgang van vegetatie en milieu. Dit heeft 
geleid tot strenge beheersmaatregelen. De toegang 
tot Meijendel was van oudsher vrij. Nu is slechts 
140 hektaren, dit is zowat zeven percent van het 
terrein voor recreatie opengesteld. 

Om de recreatie op te vangen en te spreiden, 
beschikt het vrije deel van Meijendel over een. 
boerderij-theetuin, een natuurpadcentrum en ruim 
twee hektaren parkeerterrein. 

Het gebied biedt heelwat mogelijkheden. Er zijn 
2 km autowegen, 4 km verharde wandelpaden, 4 km 
ruiterpaden, 13 km onverharde wandelpaden, 21 km 
kleine paadjes en 40 km niet-aangelegde paden ; 
in totaal een padlengte van ruim 90 km. In de toe
komst zijn ook hier beperkende maatregelen ge
wenst. Want, door deze overdreven ontsluiting be 
hield slechts 45 percent van het terrein zijn natuur
lijk karakter. 

Het ontstaan van kale plekken in het landschap 
is kenmerkend voor de soms te grote recreatie
druk. Hiertegen wordt ingegrepen door het afdek
ken van het getroffen terrein met dode takken, 
door beplanting, door het afrasteren van te kwets
bare gebieden, door het verleggen van de paden 
en door een streng toezicht tijdens drukke dagen. 
Daartoe beschikt de directie over één wachter per 
tien hektaren. 

Om tegemoet te komen aan de wandelaars, die 
meer groen willen zien, werden 175 hektaren open
gesteld voor kaarthouders. De vereiste wandelkaart 
kost vijf gulden per jaar en dient elk jaar opnieuw 
aangevraagd. Op deze wijze wordt het aantal be
zoekers beperkt. 

Voor hen is een afwisselend landschap bestemd : 
bos, hoog struweel met overwegend meidoorn, ro
zen en lijsterbes, lage struwelen met veel duin
doorn en kruipwilg, alsook talrijke kruiden. 

Dichte bossen en struwelen wisselen er af met 
steile, schaars begroeide hellingen, die een enig 
mooi uitzicht waarborgen. 

Enkele duizenden bezoekers beleven hier elk jaar 
de natuur. 

(Wordt vervolgd) 

dirk buyes. 
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de 
lente 
verrossing 
van 
PP 

(Argos) Neen, generaal Giap is niet dood. Hij is evenmin 
in ongenade gevallen. Hij is de strijd verre van beu. Hij is 
vechtltLstiger en listiger dan ooit te voren. De overwinnaar 
van Dien Bien Foe, de organisator van het Tet-ojfensief 
heeft dezer dagen zelfs nieuwe kommunistische eremetalen 
verworven. Precies op de plaats waar zijn vijanden uit het 
zuiden het voorjaarsoffensief '72 hadden verwacht heeft de 
haast legendarische generaal weer eens toegeslagen. Maar 
het tijdschema dat hij hiervoor heeft uitgekozen klopt niet 
met de prognoses van de militaire astrologen uit Saigon. 
Tegelijk is de stootkracht van zijn aanvaUlen) een kom
pleet nieuw element in die haast vergeten oorlog. Nieuw 
is ook de operatiestijl van de kommunisten : hun marsjko-
lonnes rukken aan op open wegen, artillerie en tanks schie
ten erg traditioneel op de hevig geschrokken Zuid-Vietna-
mezen in. Zoals een jaar geleden bij de slag om de Ho Sji 
Min-weg in Zuid-Laos hollen Saigon's soldaten recht naar 
het struikgewas. 

gissen naar motief 
Terwijl de gissingen naar het motief van die grootscheep

se aanval hun gangetje gaan kreeg de oorlog in Vietnam 
een Amerikaans kleurtje. Zelfs een aanzienlijk deel van de 
Amerikaanse opinie moet nu stilaan gaan beseffen dat de 
Amerikaanse luchtmacht in de jongste ontwikkeling speelt 
in feite het « Vietnamiseringsproces » in de weg staat. Eind 
vorige week stelde de New York Times dat die Amerikaanse 
luchtraids op het Noorden niet nodig zijn om de Amerikaan
se troepen die zich in het Zuiden terugtrekken te bescher
men. Volgens die krant engageert Nixon het land in een 
nieuwe gevaarlijke oorlog waarvan de implikaties in Zuid-
Oost-Azië « onvoorspelbaar » zijn. Inmiddels gingen ook 
al stemmen op tegen het bombarderen, door Amerikaanse 
vliegtuigen, van Noordvietnamese burgerbevolking die in 
de buurt van de invasieroutes woont. Hier zit stof in voor 
gloednieuwe propaganda tegen het Nixon-beleid. Die pro
paganda zal nog feller uit haar hoekje komen indien zou 
blijken dat het Pentagon — zoals in anti-oorlogskringen 
wordt beweerd — plannen in de maak heeft om het jongste 
offensief van Hanoi met kernwapens af te slaan... Sensa
tiejournalist Anderson beweert dat de Speciale Aktiegroep 
die te Washington onder voorzitterschap van Kissinger ver
gadert die « gebeurlijkheid » in overweging heeft geno
men... En toch bevestigt de Nixon-administratie dat de pre

sident zal vasthouden aan zijn datum van 1 mei... voor 
het terugbrengen van zijn Amerikaanse troepensterkte op 
69 000 man. 

Inmiddels heeft Giap het bewijs geleverd dat het Zuid-
vietnamees leger, nu het op eigen middelen aangewezen is, 
zijn taak niet behoorlijk' aan kan. Zelfs de vernietiging 
van zijn leger door Amerikaanse B 52 bommenwerpers zou 
niet bijster veel veranderen aan de omstandigheid dat het 
Zuiden gewoon niet op kan tegen het Noorden. De psycho
logische schok voor het leger van Saigon en voor de be
volking uit de grensgebieden (voor het grootste deel uit 
Noord-Vietnam gevluchte katolieken) zal langer blijven na
dreunen dan het taktisch succes van generaal Giap. Zijn 
offensief heeft Nixon's formule van de vietnamisering al
vast een forse deuk gegeven. Als men bedenkt dat Washing
ton recentelijk nog aan euforische wensdromen toe was 
(bv. dat alle narigheid tot na de presidentsverkiezingen 
nu van de baan was)... Nixon veroorloofde zich zelfs de 
weelde de « vredeskonferentie » van Parijs te saboteren, 
zonder dat de Amerikaanse oorlogsmarsjeerders op straat 
kwamen. Vandaag zal mr. President het maar weer eens 
over een andere boeg moeten gooien. 

inzet : het witte huis 
Het Amerikaanse volk dat over acht maanden een nieuwe 

president moet kiezen wenst vooreerst dat de « boys » voor
goed terugkeren. De publieke opinie kan wel een paar ge
sneuvelden per week « verteren » maar dan alleen op voor
waarde dat het « terugkeren » van de GI's voortduurt. Voor 
Washington schuilen hier een paar gevaarlijke addertjes : 
zal Nixon voor de hele wereld zijn nederlaag in Vietnam 
toegeven of... achter de groene tafel gaan zitten om daar 
een diplomatieke uppercut te inkasseren ? Blijkbaar heeft 
Nixon een duidelijk besef van de situatie. Daarom heeft 
hij een paar weken geleden tegen alle diplomatieke ge-
plogendheden in, zijn vredesplan bekendgemaakt dat zijn 
adviseur Kissinger te Parijs had voorgelegd (op het deun
tje van : een offensief is niet nodig ! De oorlog kan nu 
eindelijk ophouden !) Maar niemand is erin geslaagd (Kis
singer niet, de Russen niet) Hanoi tot een onbaatzuchtige 
vriendendienst te bewegen. De leiders van Hanoi hebben 
maling aan Nixon's verkiezingsperikelen. Bovendien willen 
ze alleszins een paar Zuidvietnamese provincies in handen 
krijgen. De voorlopige revolutionaire regering moet toch 
ergens een optrekje vinden. 

verloren zaak ? 
Het regiem van generaal Thieu dat niet eens op de onver

deelde steun van het leger kan rekenen ziet de nieuwe 
« pacifistische trend » uit Washington met lede ogen aan. 
De Ky's en de Minh's, de Khan's en de Thi's liggen op de 
loer en verbeiden « hun uurtje », dat wel eens het uur van 
de vrede zou kunnen worden. Voorzeker zoekt ook Hanoi 
een uitweg naar de vrede. Maar het Noorden zal pas dan 
« toegeven » als zijn militaire leiders voorafgaandelijk een 
paar ophefmakende overwinningen hebben behaald. Daar
om blijft het mogelijk dat ook vandaag achter het rook
gordijn van de artillerie schuchtere vredesplantjes aan 
't kiemen zijn. Vast staat evenwel dat de overwinningswil 
van het Noorden nergens gebroken of afgezwakt werd. 
In hun ideologische bewogenheid (kommunistisch en natio
nalistisch tegelijk) hebben ze hun leven gewijd aan het 
oprichten van een heel-Vietnamese kommunistische staat. 
Hun troepen behoren tot de taaiste, strijdvaardigste en be
kwaamste soldateska ter wereld. Zij beseffen de inzet van 
hun strijd... terwijl het leger van Saigon achter voorbij
gestreefde reaktionaire generaals aanhinkt. 
(Bij de foto's : Het Noordvietnamees militair genie, gene
raal Giap, de lach van de eindoverwinnaar ? (Boven) 
Noordvietnamese vrouw ingeschakeld in de oorlog tegen het 
Zuiden, onder). 

• De gevechten in de noorde
lijke provincies van Zuid-Viet
nam nemen de omvang en de 
allure aan van een regelrecht 
Noordvietnamees offensief op 
grote schaal. Ondanks steeds 
zwaardere Amerikaanse lucht
aanvallen rukken de Noord-
Vietnamezen en Vietkong-een-
heden steeds verder op. Het 
komt ook tot regelrechte tank-
slagen tussen beide legers. Ver
scheidene Amerikaanse leger-
bases worden in alarmtoestand 
gebracht. 
• Egypte breekt diplomatieke 
betrekkingen met Jordanië af, 
als reaktie op Hoesseins fede. 
ratieplan met bezet Jordanië, 
welk plan evenmin in Israël ge
nade vindt. Niettemin verwacht 
men dat Hoessein door het ge
baar van Kaïro in de armen 
van Israël zal gedreven worden. 
• Sjeik Abeid Karoeme, dikta-
tor van Zanzibar door vier man 
vermoord in het hoofdkwartier 
van zijn partij te Zanzibar. De 
plegers van de aanslag worden 
op hun beurt door de veilig
heidspolitie neergeschoten. 
• India en Pakistan zullen met 
mekaar onderhandelen. Pre
mier Gandi maakt een voor
stel in die zin over aan presi
dent Boetto, die er op ingaat. 
India houdt de ca. 90.000 Indi
sche krijgsgevangenen als on
derpand in de komende bespre
kingen. 
• Vrijlating van de eerste ge-
interneerden in Ulster op bevel 
van de Britse minister-resident 
Whitelaw. De IRA weigert de 
terreuraktie stop te zetten on
danks de oproep van de Ierse 
katolieke primaat, van een aan
tal katolieke priesters en van 
de Noordierse vredesbeweging, 
waarbij zich een aantal katolie
ke vrouwen met eigen aktie 
hebben aangesloten. 
• In het kader van een diplo
matiek offensief van de Sovjet
unie sluiten Bagdad en Moskoa 
een vriendschapsverdrag. Irak 
zoekt verder toenadering met 
Kaïro, om uit zijn isolement te 
geraken. 
• De Chinezen zullen geleide
lijk van hun schrift overscha
kelen op het Latijns alfabet, al
dus Kuo Moje, voorzitter van 
de Chinese Akademie voor We
tenschappen. Reeds in de vijf
tiger jaren bestond het inzicht 
het 50.000 tekens omvattend 
Chinese schrift (waarvan er 
3.000 courant gebruikt worden) 
door het Latijns alfabet te ver
vangen. De overschakeling zal 
een generatie lang duren. 
• President AUende van Chili 
stelt zijn veto tegen een grond
wetswijziging, waarbij de pre
sidentiële macht inzake naas
ting van bedrijven beknot zou 
worden. 
• Toenemende druk op ex-pre
sident Peron door Argentijnse 
instanties en partijen, om zijn 
steun te verkrijgen in diverse 
hervormingsplannen, waarvan 
sommige nochtans regelrecht 
tegen zijn opvattingen indrui
sen. 
• Kaper van Amerikaanse Boe
ing met een losgeld van 25 mil
joen fr. uit het vliegtuig per 
valscherm gesprongen. Deze ge
wezen Vietnamstrijder wordt 
na een klopjacht aangehouden. 
• De strubbelingen nopens de 
al dan niet overhandiging van 
de Nobelprijs literatuur aan 
Solsjenitsin in de Zweedse am
bassade te Moskou duren 
voort. Op de schrijver wordt in 
verscheidene Poolse en Russi
sche literaire uitgaven scherpe 
kritiek uitgeoefend n.a.v. zijn 
jongste roman <t Augustus »-
De auteur zelf oefent zware 
kritiek uit op de leiding van de 
Russisch-ortodokse kerk, ter
wijl daags vóór het Russisch 
paasfeest in de partijbladen 
scherpe aanvallen op het ge
loof en zijn belijders verschij
nen. 
• James Byrnes, gewezen 
Amerikaans staatssekretaris 
(minister van Buitenlandse Za
ken) overleden. 
• Lijk van ontvoerd Fiat-di-
rekteur Sallustro in een voor-
stad van Buenos Aires terugge
vonden. Van de daders — die de 
regering beweert te kennen — 
geen spoor. In het centrum van 
Rosarir wordt generaal Juan 
Carlos Sanchez met een hand-
mitrailleur neergeschoten. In 
deze tweede belangrijkste Ar
gentijnse stad had de generaal 
pogingen ondernomen om de 
linkse stadsguerilla uit te scha
kelen. 
• Aardbeving in Zuid-Iran eist 
naar schatting 4000 doden, tal
loze gewonden en daUozeiiu 
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beïnvloeding 

Amerikaanse 
militairen 
hikken over de 
beruchte 
Berlijnse muur, 
een eindje 
verder zijn 
Oostduitse 
militairen bezig 
met opknap-
pmgswerken. 
Want al zijn er 
nu weer muur
pasjes voor de 
West-
Berlijners, 
de muur blijft 
staan, als een 
zichtbaar teken 
van Duitslands 
deling 
(waarbij 
trouwens nilet 
alleen de 
Westduitse 
maar ook de 
westerse 
regeringen zich 
neerleggen, 
alle platonische 
verklaringen 
van het tegen
deel ten spijt). 
Berlijn is 
trouwens 
minder dan ooit 
een oorlogje 
waard. 

Zowel bepaalde Westduitse als Amerikaanse kranten laten nier 
af, om kritiek uit te oefenen op de Oostpolitiek van kanselier 
Brandt. Niet alleen het as. debat in de Bondsdag, waar de CDU 
deze politiek op een scherp slijpende molen wil leggen is daartoe 
aanleiding, ook de nieuwe fase in de pasjespolitiek te Berlijn geeft 
hun overvloedig stof tot kommentaar. 

De Amerikaanse topkranten die in het toestaan van een nieuwe 
bez0ekperiode van West-Berlijners aan hun Oostduitse verwan
ten een politiek maneuver zien vanwege de DDR om onrecht
streeks Brandt te steunen, worden door Westduitse bladen gretig 
en royaal geciteerd : « Washington Post », « Chicago Daily Tribi*-
ne », « Baltimore Sun » en UPI (het bekende Amerikaanse pers
agentschap). 

De aanstaande verkiezingen in de deelstaat Baden-Wurtemberg 
worden tevens als een test beschouwd voor de Oostpolitiek van de 
regering. Deze verkiezingen vallen samen met de debatten in de 
Bondsdag. Reeds nu kent men een der argumenten waarmee 
Brandt de CDU-oppositie zou willen opponeren : « Door u te ver
zetten tegen de bekrachtiging der Moskou- en Warschau-verdrar 
gen laat ge feitelijk Oost-Duitsland aan de kommunisten over », 
een bewering die reeds gepareerd werd met « Met uw politiek 
levert ge straks West-Duitsland aan de kommunisten over »... 

Intussen zagen de West-Berlijners hun Duits staatsburgerschap 
officieel erkend door de DDR, die nl. geen bezwaar meer maakt 
tegen de vermelding op de « muurpasjes » onder de rubriek na
tionaliteit : Duitser. Vroeger moest daar vermeld worden « West-
Berlijner ». 

Overigens draaien spionage en contra-spionage in beide Duitse 
staten voorts op volle toeren. Zo heeft een door de Westberlijnse 
justitie in hechtenis genomen DDR-agent bekend, dat hij in op
dracht van Oost-Berlijn moest nagaan of de gevluchte Sovjet-
solodanser Noerejev kontakten had met de Oosteuropese viool-
virtuoos David Oistrakh. Ook moest de agent trachten gegevens 
te verzamelen over leden van de Bundeswehr. Eventueel om 
door chantage sommige Bundeswehr-leden tot spionage-aktivi-
teiten te overhalen. Wordt dat straks ook als argument tegen 
Brandt gebruikt in Bonn ? 

ifalië 

fellrinelli: een raadsel 

(Argos) Sinds 14 maart is heel Italië bewogen door de vraag : 
Is Giangiacomo Feltrinelli slachtofjer geworden van zijn eigen 
« anarchisme » of werd de Italiaanse uitgever door zijn politieke 
vijanden om zeep gebracht ? De politie zegt dat Feltrinelli ge
woon is uitgebloed. Hij werd niet vermoord. Bij de eksplozie 
toerd zijn rechterbeen twintig -meter ver geslingerd. Anderhalve 
minuut ilat&r was hij dood <enz... Sindsdien staat de publieke 
opinie voor een tweede vraag : waarom heeft een van de rijkste 
mensen van Europa een hoogspanningsmast willen opblazen... 
in een haast don quichoteske poging hierdoor het aanschijn van 
de wereld te veranderen ? 

sensatie en histerie 

Nog vóórdat de resultaten 
van de autopsie bekend waren 
hadden de politieke partijen al 
de slogans uit de roerigste ver-
kiezmgskampagne uit de Itali
aanse naoorlog in elkaar getim
merd. Het neo-fascistische MSI 
ging prompt euforische reken
sommetjes maken. Volgens Al-
mirante en zijn aanhang zou de 
konservatieve middenstand pas 
nu voorgoed gaan klappertan
den en massaal toetreden tot 
< de » partij van wettelijkheid 
en orde. Maar ook links rea
geerde : sinistra-mensen van al-
fe pluimage publiceerden een 
dokument, waarin Feltrinelli's 
dood als moord werd gebrand
merkt. Het boulevardblad 
C ABC » (Italiaans !) beweerde 
een spoor te volgen dat regel
recht naar het hoofdkwartier 
Van de Italiaanse politie leidt ! 
Het hele melodramatische arse
naal met mafia, vendetta en 
endere niet nader geidentifici-
•arde organisaties kwam eraan 
ie pas. Er was niet langer spra

ke van feiten maar van daders, 
en die ging men zoeken met 
pendelmetodes en enorme gla
zen bollen. Inmiddels konden 
ook de haaien van de sensatie 
hun lukratieve inzichten al ver
zilveren : de zaak Enrico Mat
tel werd weer opgerakeld en 
ten gerieve van de bioskoopbe
zoeker « herwerkt ». Meteen 
gingen weer wilde geruchten 
over de Siciliaanse bandiet 
Giuliano. De gevaarlijke pisto-
rello zou nl. niet dood zijn en 
adembenemende feuilletons 
werden opgetrokken rond een 
mite van onsterfelijkheid. Het 
is nu alleen nog wachten op het 
geromanceerd levensverhaal 
van Feltrinelli zelf. 

leven in thriller-stijl 

Een Hitchcock zou hiervoor 
niet eens volstaan. Het leven 
van Feltrinelli is op zichzelf al 
een thriller geweest en daar
door niet vatbaar voor gero-
manceerde benadering. Hoe 

zou, zelfs een Hitchcock, het 
aanleggen om de sprookjesiUu-
sie uit te bannen, daar de psy
che 1;̂ an het echte toch moet 
gerespekteerd worden op straf
fe van onwaarschijnlijkheid ? 
Het sprookje begint al bij de 
vader van Feltrinelli. Reeds in 
1926 werd het belastbaar ver
mogen van Feltrinelli senior op 
rond 600 miljoen dollar ge
raamd, een feërieke erfenis die 
Giangiacomo op het ogenblik 
van vaders dood al tot miljar
den had opgevoerd. Maar het 
sprookje krijgt een deuk als 
men 14 maart jl. op 15 km van 
Milaan zijn stukgereten li
chaam ontdekt : in zijn zakken 
steken (vervalste) uitreispapie
ren, een beduimeld bankbrief
je, een blikje oploskoffie, een 
paar beschuiten. Driehonderd 
meter verder staat een amech-
tige VW bestelwagen. En ter
wijl hij uitbloedt is zijn derde 
vrouw te gast bij de burge
meester van Milaan en stapt 
zijjn vierde echtgenote op in een 
betoging van gauchistische stu
denten. 

fabelachtig en extreem 

FeltrineUi's leven was een 
sprookje met dramatische ac
centen. Hij erfde een voorzit-
terszetel in meer dan zestig 
maatschappoen. Hij erfde bos
sen, zagenjen, papierfabrieken, 
villa's, kastelen, paleizen en 
duizenden stuks vee. Een jeugd 
met kmderverzoTgsters, met 
moniteurs en monitrices, met 
privé-leraars en leraressen. Al 
vroeg werd hij lid van de kom-
munistische partij. Wat hi] te 
lezen kreeg over de ellende en 
de honger m de wereld dreef 
zijn van nature uit geëngageerd 
temperament naar ekstreme 
posities Maar in 1956 na de bru
tale onderdrukking (dooar N. 
Kroestsjev) van de opstand te 
Boedapest wendt hij zich van 
Moskou af. Hiervoor moet zijn 
nagedachtems vandaag met 
harde munt betalen : de kom
munisten schrijven hem af als 
het « tragisch simbool van een 
vergissing ». Ook zijn eerste 
twee echt-vTiendinnen zijn erg 
op hem gebeten. De eerste, een 
kommunistische militante zegt 
dat Giangiacomo kompleet 
« kinds » was. De tweede, door 
Feltrinelli geparachuteerd aan 

de top van een selekt Milanees 
restaurant meent dat hij zijn 
leven lang een «onevenwichtig» 
idealist is geweest. Ondank is 
's werelds loon ! En toch is Fel
trinelli uitgegroeid boven ̂  het 
image van een playboy a la 
Günther Sachs. Zijn leven werd 
niet alleen door dames gekruist 
maar ook door boeken. In 1954 
sticht hij het vermaarde Feltri
nelli instituut en in '56 start bij 
een internationaal uitgeversbe
drijf. Eerste publikatie : een 
autobiographic van Pandit Neh-
roe. Vandaag 2.300 titels met 
Lampedusa en Pasternak als 
tophits. In zijn viUa aan het 
Guarda meer organiseerde hij 
literaire en « politieke » tuin-
feesten waar Rudi Dutschke en 
andere vooraanstaande « kom
munisten » zijn barbecue kwa
men proeven. 

wensdroom en obsessie 

Eigenlijk kwam Feltrinelli 
nooit los uit de wensdroom ooit 
een wereldvermaard samen
zweerder te worden. Na een 
paar reizen naar Castro's Cuba 
importeerde hij Latijns-Ameri-
kaanse guerilla-metodes : op 
Sardmië werkte hij zelfs aan 
een samengaan van kommunis
ten en bandieten. In '€7 reisde 
hij naar La Paz (Bolivia) waar 
Regis Debray wegens terroris
me terechtstond. Later m '71 
kwam FeltrindUi weer eens in 
hët nieuws : te Hamburg werd 
eem zekere kolonel Quintmilla, 
Baliviaans konsul-generaal, ver
moord... en Feltrinelli zou het 
wapen van de misdaad te Mi
laan hebben gekocht. Van dit 
ogenblik af daagt hij met meer 
op in de kantoren van zijn Mi
lanees uitgeversbedrijf. Zijn 
naaste medewerkers zou hij 
voortaan te Zurich en Geneve 
ontmoeten. Daar verklaarde hij 
koudweg dat de fascisten hem 
zouden vermoorden en de 
moord als zelfmoord zouden en
sceneren. Zijn vrees voor de 
fascisten was uitgegroeid tot 
een obsessie. In die dagen 
oefende hij ook als scherpschut
ter en klom m alpmistische 
ijver tegen steile rotswanden 
op, of sliep wekenlang m een 
slaapzak, rusteloos op zoek naar 
James Bond, naar Jekyll en 
Hyde en de Bondsrepublikemse 
Bader-Mahler-Meinhoff anar
chisten. Waar hij op studenten-

vergaderingen verscheem riep 
de revolutionaire intelligentsia: 
« hé, Feltrinelli, geef ons vijf 
miljoen, tien miljoen, twintig 
miljoen ! ». Maar de miljardair 
wimpelt af : « jullie weten niet 
wat honger fe. In de Sertao 
(Brazilië) heb ik mensen ge
zien die modder eten ! ». 

averechts effekt 

De Feltrinelli-bom ontplofte 
precies op het ogenblik dat Ita-
lië's kommunisten (op hun re
cent partijkongres te Milaan) 
voor orde en wettelijkheid heb
ben geopteerd en zich gereed 
maken om via nieuwe verkie
zingen in de regering te tre
den. Sindsdien vrordt uit zowat 
alle partijlokalen om Wet en 
Orde geroepen. Waarschijnlijk 
zal de DC (democrazzia cris-
tiana) nog het meest van Fel
trinelli's dood profiteren. Die 
christen-demokraten kunnen nu 
op hun beurt het schrikbeeld 
oproepen van een terroristisch 
neo-fascisme. En de midden-
standelijke borghesa kan toch 
bezwaarlijk voor de kommunis
ten gaan stemmen. Zo bekeken 
kan de dode Feltrinelli zelfs 
bijdragen tot het versterken 
van de demokratie, een « illjH 
sie » waarm de anarchistisdbe 
miljardair zelf niet (meer) ge
loofde. Tot in de dood is hij dm 
een teken van tegenspraak ge
bleven. Intussen kan de Itali
aanse pers rustig doorgaan m ^ 
het « ontraadselen » van die 
enagmatische persoonlijkheid. 
Misschien is Feltrinelli gewoon 
maar een « ekstreme » mens ge
weest die vast geloofde in de 
waarde van de individuele re- . 
valutaanaire d&&d. 
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Bij gelegenheid van de bespreking 

van de Rijksmiddelenbegroting heb ik 

in opdracht van de Kamerfractie van de 

Volksunie een aantal algemene onder

wijsproblemen behandeld, wfaarrond er 

op dit ogenblik heel wat deining is. 

Mijn uiteenzetting v/as gewijd aan 

het volgende: 1. Welke overheid dient 

ons onderwijs te behartigen ? De na

tionale instanties ofwel de regionale ? 

I Welke is de opdracht van deze over

heid ? 3. Hoe dienen wij te staan t.o.v. 

de pluralistische gemeenschapsschool? 

imitair of federaal 
onderwijsbeleid ? 

Zoals bekend bepaalt art. 59bis, § 2,2» 
van de nieuwe grondwet het volgende : 

« De kultuurraden regelen, ieder wat 
hen betreft... het onderwijs, met uit
sluiting van wat betrekking heeft op de 
schoolvrede, de leerplicht, de onderwijs
structuren, de diploma's, de toelagen, de 
wedden, de schcolbevolkingsnormen ». 

Dit betekent dat de kultuurraden een 
bijzonder geringe bevoegdheid hebben 
inzake onderwijsaangelegenheden zo
als om. duidelijk bhjkt uit de lijst die 
de vroegere minister voor Kommunau-
taire Betrekkingen in zijn brochure 
« De kulturele autonomie » heeft af
gedrukt, een lijst die weliswaar kwan
titatief indrukwekkend is maar kwali
tatief weinig of niets betekent. Terecht 
heeft een woordvoerder van de Volks
unie tijdens de vorige legislatuur bij 
wijze van boutade gezegd : « De kul
tuurraden regelen het onderwijs, met 
•uitsluiting van het onderwijs ». 

De federalisten in Vlaanderen en a 
fortiori de Vlaams-nationalisten zijn er 
altijd voorstander van geweest, dat het 
onderwijs volledig of praktisch volle
dig onder de bevoegdheid zou ressor
teren van Vlaamse en Waalse instan
ties, zowel van wetgevende als van uit
voerende aard. 

Deze opvatting vindt men reeds terug 
in het federaal statuut, een wetsvoor
stel dat in 1931 door Herman Vos en 
konsoorten in de Kamer werd inge
diend. Zij ligt eveneens aan de basis 
van art. 50 van het ontwerp van fede
rale grondwet van Belgié, opgesteld 

door een Vlaams-Waals kollege van on
derhandelaars dd. 1954. 

Tenslotte wil ik in dit verband nog 
wijzen op het voorstel van de Volks
unie dd. 6 maart 1971. In dit voorstel 
wordt er op gewezen dat de onderwijs-
materies, die aan de bevoegdheid van 
de kultuurraden zijn onttrokken, kun
nen worden toegewezen aan de gewes
telijke organen op te richten op basis 
van art. 107 quater. 

Binnen het kader van onze federalis
tische opvattingen zijn wij de mening 
toegedaan dat het onderwijs een mate
rie is, die tot de bevoegdheid van de 
deelstaten moet horen. 

Uiteraard is het niet meer mogelijk 
in deze tijd een onderwijsbeleid te voe
ren, dat geen rekening houdt met wat 
er bij onze geburen gebeurt. Bovendien 
dringt zich de harmonisatie op van een 
aantal wetgevende beschikkingen in de 
verschillende landen van West-Europa. 

Dit geldt echter zowel voor de uni
taire als voor de federale staten en als-
dusdanig is het argument, volgens het 
welk een meer organische opbouw van 
de politieke macht m strijd zou zijn 
met de evolutie van deze tijd, dan ook 
volledig uit den boze. 

Wij menen dat aan de « deelstate
lijke » bevoegdheid inzake onderwijs 
geen enkele beperking mag worden ge
steld, zolang niet is bewezen dat de 
zogenaamde bescherming der levens
beschouwelijke minderheden alleen 
maar via een of andere niet-federale 
instantie werkelijkheid kan worden. 

Deze konsekwent-federalistische over
tuiging wordt niet gedeeld door de tra
ditionele partijen. Sterker zelfs, sedert 
de jongste verkiezingen heeft de BSP 

alles gedaan wat mogelijk is om de 
reeds beperkte bevoegdheid die terzake 
aan de kultuurraden is toegekend, nog 
te verminderen. Inderdaad de lektuur 
van hfdst. IV,B van de regeringsver
klaring leert ons dat de decretale 
macht van de kultuurraden inzake be
grotingskwesties van weinig of geen 
betekenis is 

Voor alle -duidelijkheid wil ik art 
59 bis § 2, 2° nog eens citeren : 

« De kultuurraden regelen, ieder wat 
hen betreft .. het onderwijs, met uit
sluiting van wat betrekking heeft op 
de schoolvrede, de leerplicht enz. ». 

Anderzijds moeten de kultuurraden 
volgens §6 van hetzelfde art. 59 bis de 
bestemming regelen van de kredieten 
die overeenkomen met hun bevoegd
heid. Weliswaar wordt nergens verbis 
expressis gezegd dat deze kredieten op 
het onderwijs in zi)n geheel slaan. Doch 
anderzijds is onbetwistbaar juist wat 
een gewezen lid van de Senaatskommis
sie voor de herziening van de grond
wet in het Brussels dagblad heeft ge
schreven : 

« Deze bepaling — bedoeld wordt 
§2,2° — rangschikt dus principieel het 
onderwijs binnen de wetgevende be
voegdheid van de kultuurraden, behal
ve de vraagstukken, die bij name en op 
beperkende wijze, aan de bevoegdheid 
onttrokken zijn en waaromtrent het 
nationaal parlement zijn wetgevende 
bevoegdheid behoudt. 

Krachtens de algemene rechtsbegin
selen moet een tekst, waarbij uitzon
deringen worden bepaald, steeds op 
strikte wijze worden toegepast en is 

die niet vatbaar voor willekeurige uit
breiding bij wijze van interpretatie ». 

Uit de voorbereidende werkzaamhe
den, die aan de basis liggen van art. 
59 bis, §2,2° blijkt bovendien dat de 
socialistische interpretatie, wat betreft 
de decretale bevoegdheid van de kul
tuurraden, geenszins overeenstemt met 
de wil van de grondwetgever, hetgeen 
op een overtuigende wijze door mijn 
kollega en partijgenoot, de heer Baert, 
bij gelegenheid van de bespreking van 
de Regeringsverklaring werd aange
toond. 

Het is duidelijk dat men een inter
pretatie heeft aangewend, die politiek 
was geïnspireerd. In het « Volksbe
lang », het orgaan van het Liberaal 
Vlaams Verbond konden wij zelfs op 2 
febr. 1972 lezen, dat art. 59 bis §2,2'" 
alleen maar betrekking had op het vrij 
onderwijs, gezien art. 17 §2 van de 
grondwet bepaalt dat het Rijksonder-
wijs door de wet wordt geregeld, het
geen overigens een bijzonder groot 
vraagteken plaatst achter de zoge
naamde Vlaamse koerswending van de 
autonome PVV. 

Men mag zonder overdrijving zeggen 
dat de politiek van uitholling der kul
turele autonomie in wezen ondemokra-
tisch is. Hij stemt niet overeen met de 
wil van de bevolking, die in meerder
heid duidelijk anti-unitair is ingesteld, 
zoals overigens is gebleken bij de jong
ste verkiezingen ; enerzijds zijn de fe
deralistische groepen versterkt uit de 
strijd gekomen en anderzijds hebben de 
traditionele partijen een duidelijk re
gionaliserend programma aan de bevol
king aangeboden. 

door 

volksvertegenwoordiger e. raskin 

erwijs ? 
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De zogenaamde vrees van de BSP 
•oor minorisering in Vlaanderen is 
veelal niets anders dan een uiting van 
Belgicisme en van partijpolitieke be
rekening, hetgeen naar ik hoop niet zal 
"worden bevestigd bij de behandeling 
in de kultuurraad van het decreet tot 
»on-diskriminatie, zoals dit werd neer
gelegd door een aantal leden van Volks-
wniefraktie in de kultuurraad. 

ide schoolstrijd 

Vóór de Franse Revolutie was er hier 
te lande praktisch uitsluitend katho
liek onderwijs. Vanaf het ogenblik ech
ter dat de liberale staat het leven zag 
en de vrijzinnigen ook politiek aan bod 
konden komen, verklaarden deze zich 
voorstander van de oprichting van een 
officieel scholennet, dat op neutrale 
basis steunde. 

Er bestonden toen t.o.v. de wijze, 
waarop de overheid inzake onderwijs 
diende tussen te komen, twee opvattin
gen, die fundamenteel met elkaar strij
dig waren. 

De eerste opvatting ging er van uit 
dat het onderwijs een zaak was van de 
katholieke Kerk, die hierbij zo nodig 
materieel door de Staat moest worden 
gesteund, zonder dat deze laatste even
wel zelf initiatieven mocht nemen, be
halve dan wanneer de vrije sector ver
stek liet gaan. 

De voorstanders van de tweede op
vatting beweerden daarentegen dat het 
inrichten van onderwijs een wezenlijke 
opdracht was van de Staat. Gezien het 
onderwijs, ingericht door het Rijk, per 
definitie op neutrale basis steunde en 
«Is dusdanig voor iedereen aanvaard
baar was, kon een eventuele vrije sec
tor geen enkele aanspraak maken op 
een bijdrage uit 's lands middelen. 

Het is begrijpelijk dat deze tegenge
stelde opvattingen tot een diepe ver
deeldheid moesten leiden. Zeker vanaf 
het ogenblik dat men aan deze aanvan
kelijk vrij theoretische stellingen kon-
krete vorm moest geven, meer bepaald 
toen een aanvang werd gemaakt met 
de democratisering van het onderwijs, 
hetgeen betekende dat de vrije sektor 
In geldverlegenheid geraakte en de of
ficiële sektor genoodzaakt werd over 
te gaan tot de uitbouw van een net, dat 
overal, ook op de buiten, aanwezig was. 

Gans de bevolking was in twee kam
pen verdeeld, een tegenstelling die het 
Belgisch politiek leven jaren lang heeft 
verpest. De schooloorlogen zijn sche
ring en inslag geweest en, hoewel beide 
partijen verplicht werden hun stand
punten alsmaardoor te verzachten, zijn 
zij tot op heden als vijanden tegenover 
mekaar blijven staan, hetgeen o.m. dui
delijk tot uitdrukking komt in de rege
ringsverklaring. 

Deze jaren lange strijd heeft tal van 
nadelige gevolgen gehad. 

Primo. Een ongenadige konkurrentie 
met alle gevolgen van dien : ronsel
praktijken, geldverspilling, verlaging 
van het onderwijsniveau enz, 

Secundo. De ene sektor wordt mate
rieel gediskrimineerd, de andere wordt 
in zijn uitbouw belemmerd. 

Tertio. De afzonderlijke netten en 
scholen staan volledig los van mekaar; 
er bestaat weinig of geen samenwer
king. 

Quarto. De politieke groepen, die de 
emanatie zijn van beide kampen, heb
ben de kans gekregen de schoolnetten 
tot geëigende machtsposities uit te bou
wen. 

De BSP en in zekere mate ook de 
PVV beschouwen het rijksondei"wijs 
als een middel dat hen moet toelaten de 
macht van de CVP te ondergraven; 
rijksscholen worden in een groot aan
tal gevallen om zuiver politieke rede
nen opgericht, terwijl de funkties in 
deze scholen zoveel mogelijk aan trou
we volgelingen worden voorbehouden, 
hetgeen mogelijk is door dat het minis
terie van Nationale Opvoeding prak
tisch altijd in handen is van een lid van 
de BSP of de P W . 

Bovendien is het zo dat het rijkson-
derwijs in een niet onaanzienlijk aantal 
gevallen de neutraliteit heeft opgege
ven. Terzake las ik enkele weken gele
den een bijzonder pertinente uitspraak 
van een , gewezen PVV-minister van 
Nationalei Opvoeding. Deze verklaarde 
aan een Brussels dagblad letterlijk het 
volgende : 

« Zelf heb ik vrijzinnige vrienden die 
hun kinderen naar katholieke scholen 
renden omdat zij weten dat in het ate-
neum in hun nabijheid de kinderen tot 
socialistische militanten worden opge
leid ». 

De CVP daarentegen steunt alleen 
maar op het officieel onderwijs, zo het 
scholen betreft, die afhankelijk zijn van 
provincie- of gemeentebesturen, welke 
door deze partij worden gekontroleerd. 
Dit betekent echter niet dat zij geen 
machtsposities in het vrij onderwijs 
heeft uitgebouwd. Weliswaar berust de 
leiding van de katholieke scholen in 
tanden van de RK-Kerk, doch ander-
Eijds is het onmiskenbaar dat de CVP 
— vooral dan via onrechtstreekse we
gen — heel wat steun en hulp ontvangt 
•an uit deze richting. 

het standpunt van de volksunie 

De Volksunie heeft een eigen stand
punt inzake de struktuur van het on
derwijs. Dit standpunt werd geformu
leerd 

in een aantal resoluties, geformuleerd 
op haar partijkongres van 8 en 9 april 
1967. 

in de talloze spreekbeurten van de 
senatoren Coppieters en Van Haegen-
doren. 

in een brochure, die enkele weken 
geleden van de pers is gekomen en die 
vrij massaal in gans Vlaanderen werd 
verspreid. 

Onze partij heeft haar standpunt bij 
iedere gelegenheid bekend gemaakt en 
toegelicht. En zo men in bepaalde krin
gen nog altijd onwetend is betreffende 
onze visie op het onderwijsbeleid, dan 
is dit niet zelden omdat men gewoon
weg weigert kennis te nemen van wat 
wij terzake hebben gezegd en geschre
ven. 

Bovendien hebben wij niet gewacht 
tot dat de in de slotpassus van het 
schoolpakt bepaalde termijn van 12 
jaar verstreken was, om ons standpunt 
te formuleren. Zoals ik zo juist reeds 
zegde werd in tempore non suspecte, 
namelijk in 1967, een eerste, volledige 
en koherente visie aan de b"'tenwereld 
kenbaar gemaakt. 

Het is duidelijk dat het schoolpakt 
van 1958 binnen het kader van de 
schoolstrijd moet worden gezien. Het 
was een overeenkomst, die een voorlo
pig einde stelde aan de oorlog « om het 
kind » : voor een periode van 12 jaar 
zou men eikaars bestaansrecht erkennen 
en was men bereid de middelen ter be
schikking te stellen, die nodig zijn om 
dit recht uit te oefenen. 

Intussen zijn 12 jaar verstreken. Wel
iswaar is er geen sprake van dat men 
hetgeen verworven is ongedaan zal ma
ken. Van enige bereidheid tot het uit
stippelen van een globaal en vooruit
ziend onderwijsbeleid valt er echter 
maar heel weinig te bespeuren. Blijk
baar hoopt men de wederzijdse machts
posities te kunnen konsolideren. Zoals 
gebruikelijk in België, moet dit gebeu
ren door het toekennen van grotere 
financiële voordelen. Aldus dreigt de 
herziening van het schoolpakt een dis-
kussie te worden rond het aandeel van 
de verschillende netten in het bedrag 
dat de gemeenschap ter beschikking zal 
stellen. De bespreking van de wet op 
het buitengewoon onderwijs tijdens de 
vorige legislatuur heeft ons hiervan 
reeds een voorsmaak gegeven 

een vernieuwd onderwijsbelel' 

O.i. dient de herziening van het 
schoolpakt aangegrepen te worden om 
de basis te leggen van etn totaal ver
nieuwd onderwijsbeleid, een onder
wijsbeleid dat steunt op het principe 
dat de maatschappij uit een groot aan
tal groepen bestaat, die kwantitatief en 
kwalitatief van elkaar verschillen. Al 
die afzonderlijke groepen hebben een 
eigen taak te vervullen, hetgeen bete
kent dat zij moeten worden gestructu

reerd, meer bepaald van onder naar 
boven. 

Zo deze groepen niet worden gestruk-
tureerd dan heeft dit anarchie en on
derlinge strijd tot gevolg. Zo deze 
strukturatie van boven naar onder ge
beurt, dan zullen verschillende groe
pen min of meer worden uitgeschakeld, 
hetgeen logheid, inefficiëntie, ver
vreemding en verstarring met zich mee 
zal brengen. 

Een aangepaste opbouw veronder
stelt het eerbiedigen van twee princie-
pen : a. zelfstandigheid ; b. samenwer
king. 

De verschillende maatschappelijke 
groepen moeten zelfstandig en vrij 
kunnen bestaan. Dit impliceert : 1. dat 
zij erkend worden vanaf het ogeliblik 
dat zij zich als groep aandienen ; 2. dat 
zij hun eigen finaliteit kunnen bepalen; 
3. dat zij over hun statuut kunnen be
slissen en binnen het kader van dit sta
tuut hun aktiviteit ontplooien. 

Naast het zelfbeschikkingsrecht die
nen de afzonderlijke groepen over een 
zekere souvereine macht te beschikken; 
iedere groep behartigt de materies, die 
hem eigen zijn en die hij kan beharti
gen zonder aan zichzelf of aan andere 
groepen schade toe te brengen. De be
voegdheidsverdeling tussen de verschil
lende groepen berust aldus op het al
oude princiep der subsidiariteit. 

Wat betreft de materies, die zij zelf 
niet voldoende efficiënt kunnen behar
tigen, zullen de afzonderlijke groepen 
vooreerst overeenkomsten sluiten met 
kwalitatief of kwantitatief gelijke groe
pen. Enkel vanaf het ogenblik dat dit 
niet volstaat, zullen de betrokken ma
teries door hogere groepen worden be
hartigd. 

Deze hogere groepen zullen zo zijn 
samengesteld dat al de lagere er in 

vertegenwoordigd zijn op een recht
streekse of onrechtstreekse wijze. De 
bedoeling hiervan is te voorkomen dat 
de zelfstandigheid van de lagere groe
pen door de hogere zou worden uitge
schakeld. 

De afzonderlijke groepen hebben 
evenwel niet alleen rechten, zij hebben 
ook plichten. Zo dienen zij zich van 
hun kontraktuele verplichtingen t.o.v. 
andere groepen te kwijten. Zij dienen 
eveneens de beslissingen te aanvaar
den, die de hogere groepen — ieder op 
hun terrein — getroffen hebben. 

Weliswaar kan de afbraak van parti-
kularistische en unitaire strukturen 
reeds heel wat verhelpen. Niettemin is 
het nodig een systeem van waarborgen 
uit te werken. Zonder een dergelijk 
systeem zou men vrij snel opnieuw in 
het oude euvel vervallen. 

Deze waarborgen hebben een dubbel 
doel : a. voorkomen dat de hogere 
machtsgroepen machtsmisbruik zouden 
plegen t.o.v. de lagere, b. bere-ken dat 
iedere groep effektief van > in macht 
gebruik kan maken 

De garant'es te"en macl Ibaiisbruik 
zijn : a. het opstellen van een doku-
ment, waarin ieders rechten en plich
ten zijn neergeschreven, b de moge
lijkheid van verhaal bi] een onafhan
kelijke rechterlijke mstantie, c. de 
eventuele uitvoering « manu militari » 
van de beslissingen die deze rechter
lijke instantie heeft getroffen. 

De garantie, opdat iedere groep ef-
• fektief van zijn mocht gebruik zou ma

ken, bestaat er in de financiële midde» 
len te verschaffen, die nodig zijn om da 
eigen funktie te vervullen. 

Het is dan ook duidelijk dat de Volks
unie tegenstander is van iedere mat©, 
riële diskriminatie t.o.v. het vrij onder
wijs, zowel wat betreft wedden, gebou
wen, uitrusting enz., hetgeen evenwel 
niet betekent dat er geen onderscheid 
moet worden gemaakt tussen het recht 
op eigendom en het recht op gebruik. 

Het is duidelijk dat het onderwijs 
niet kan worden los gemaakt van de 
maatschappij in haar geheel. Als dus
danig bestaat er een nauwe band tussen 
de groepen in het onderwijs en de groe
pen in de andere sektoren van de maat
schappij. Dit moet tot uitdrukking ko
men in een nauwe samenwerking 
tussen : enerzijds scholen, groepen van 
scholen en onderwijsnetten en ander
zijds gemeente- en provinciebesturen, 
kultuurorganisaties, sociale en ekono-
mische groepen enz. 

Anderzijds is de staat de beheerder 
van het algemeen welzijn. Dit bete
kent dat hij er moet voor zorgen dat de 
opbouw van het onderwijs, zoals ik 
deze zo juist heb omschreven, tot stand 
wordt gebracht. Bovendien is het zijn 
plicht de samenwerking tussen het on
derwijs en de andere maatschappelijke 
sektoren te behartigen en te verstevi
gen. 

Dit brengt met zich mee dat hij deze 
samenwerking stimuleert en zo nodig 
organiseert. Zelfs is het niet denkbeel
dig dat hij bepaalde oriëntaties sugge
reert en in een aantal gevallen deze 
oriëntaties een dwingend karakter 
geeft. 

Zo men het onderwijs op deze wijze 
zou organiseren, dan is het duidelijk 
dat een groot deel van de kontestatie 
tegen de huidige schoolstrukturen iede
re zin heeft verloren. 

Natuurlijk blijven de problemen be
staan, die er rond het beheer van de 
afzonderlijke school zijn gerezen. Ook 
voor deze problemen dient er een op
lossing te komen, oplossing die even
eens volgens de weg, die ik zo juist heb 
geschetst, tot stand kan komen. 

de pluralistische 
gemeenschapsschool 

Mag ik tenslotte nog enkele beschou
wingen wijden aan het probleem der 
pluralistische gemeenschapsschool ? 

Reeds op ons kongres van 8 en 9 
april 1967 hebben wij aandacht besteed 
aan deze onderwijsstruktuur. 

Uitgaande van de princiepen, die ik 
zo juist heb geformuleerd en verduide
lijkt, hebben wij ons terzake een eigen 
mening gevormd, die als volgt kan 
worden omschreven. 
1. Indien de bevolking pluralistische 
scholen wenst, dan moeten deze tot 
stand kunnen komen. 
2. De pluralistische school is heel wat 
anders dan een techniek om de steeds 
stijgende onderwijsbegroting af te rem
men, hetgeen blijkbaar bedoeld wordt 
in de regeringsverklaring, wat even
wel niet betekent dat wij een rationa
lisering via deze weg niet wensen te 
aanvaarden. 
3. De pluralistische school of zo men 
wil, een minder verzuild onderwijssys
teem moet het resultaat zijn van een 
groeiproces ; de voorstanders van deze 
strukturen hebben evenwel geenszins 
het recht hun visie aan de bevolking op 
te dringen. 
4. Een waarlijk democratische opbouw 
van de bestaande scholennetten zou 
vrij vlug heel wat instellingen een 
sterk pluralistisch karakter verlenen. 
5. De rijksschool, zoals zij thans be
staat, kan in het merendeel der geval
len geenszins als een vorm van plura
listisch onderwijs worden beschouwd. 

Mag ik dit artikel beëindigen 
met het f o r m u l e r e n van een 
wens ? 

Deze wens luidt als volgt : 
Moge gedurende deze legislatuur 
een beleid worde gevoerd, dat niet 
meer uitgaat van verroeste en 
v e r o u d e r d e opvattingen en 
machtsposities, maar dat georiën
teerd is op het wezen en het doel 
van het onderwijs. 

Indien men aldus te werk zal 
gaan, dan ben ik er van overtuigd 
dat heel wat onderwijsproblemen 
van dit ogenblik hun « problema
tisch » karakter zullen verhezen 
en dat het onderwijsbeleid alleen 
maar gericht zal zijn op een de
gelijke en aangepaste opvoeding 
van onze kinderen 
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er zijn geen gehandikapfen 

in Vlaanderen... 

Een groep mensen die zich 
Werkgroep 72 noemt heeft on
langs een verhelderende bro-
d iure uitgegeven over de ge-
handikapten bij ons. Deze bro
chure is bestemd voor jonge 
mensen, al dan niet lid van een 
jeugdbeweging, maar iedereen 
kan er wat uit meepikken. 

Vertrekkend van het faljiet 
van Boemerang '71 gaat de stel
ler- over naar de vaststelling 
dat de Vlaamse jeugd gewei
gerd heeft een aantal zorgvul
dig uitgekozen projekten finan
ciële steun te geven. Daaruit 
blijkt dat bij de validen een 
verschil van mening bestaat 
over : « hoe een oplossing ge
ven •' ». De weigeraars boden 
echter geen duidelijk alterna
tief. 

Dat wil Werkgroep 72 nu 
wel. 

De groep plant voor de nabije 
toekomst (mei 72) een geza
menlijke aktie van de Vlaamse 
jongeren voor een mentaliteits
verandering ten aanzien van de 
gehandikapte en zijn proble
men om zich te integreren in 
ons welvaartswereldje. De 
Werkgroep ziet de ervar 'ng 
met de jongste Boemerang als 
een uitdaging. 

« De nieuwe aanpak zou op 
deze wijze kunnen verduide
lijkt worden. Vraag aan de ien
gere valide in Vlaanderen met 
dat hij een bepaald bedrag bij-
eenhaalt voor een konkreet oro-
jekt. Doe dat niet, want hij zal 
toch weer — en ten dele terecht 
-r denken dat dit geld besteed 
wordt om de gehandikapte fijn 
verzorgd te isoleren van de ge
hele gemeenschap waarin hij 
eigenlijk mens mag zijn ! De 
jongere mens zal toch weer 
denken aan paternalisme, vrij
gevigheid om elders de ekono-
mische drift rustig verder te 
kunnen uitleven, en aan andere 
kritieken meer die niet van goe
de gronden ontbloot zijn. 

Vraag hem wel om een halve 
dag door te maken met een ge
handikapte. en misschien lan
ger, totdat hij zelf een persoon-', 
lijke relatie krijgt met een ge
handikapte en vandaar het gro
tere probleem juister gaat zien. 
Daaruit ' kunnen een aantal 
riieuwe inzichten groeien die 
uiteindelijk tot een verande
rende mentaliteit kunnen lei
den » 

Nochtans zou een gehandi
kapte dan terecht komen waar 
hij als mens thuishoort : in de 
persoonlijke relatie mét de 
valide mens. 

Dat is voor de samenstellers 
punt 1. Een tweede punt : « ho
pelijk ontdekken wij zo hoe
zeer wij zelf gestoord zijn in 
onze relatie tot de gehandikap
te, dan moeten wij leren zeg
gen dat ook wij gestoord zijn 
in het diepste van ons mens-
zyn : de relatie met de even-
naens. 

« Een handikap is dan niet 
meer eerst en vooral een stoor
nis van een of ander orgaan. 
De gehandikapte wordt dan in 
de eerste plaats de mens die 
gestoord is. in zijn sociale rela
tie ». 

Totdaar enkele inleidende be
grippen. Nieuw, anders beke
ken, hoopgevend. Vervolgens, 

het situeren van de fysisch ge
handikapte en de mentaal ge
handikapte. Onder integreren 
verstaan de samenstellers «het 
psychisch zichzelf mogen zijn 
met een eigen gevoelsleven, 
met de vrijheid om binnen zijn 
mogelijkheden een eigen pro-
jekt op te bouwen ». Vervolgens 
worden de mogelijkheden van 
de fysisch gehandikapte onder
zocht. Hij moet van jongsaf aan 
opgenomen worden als elk nor
maal kind in klas en groep en 
daar later niet in geparachu
teerd als een « vreemde ». 

Een doodgezwegen en ge
schuwd terrein, aldus de bro
chure, is de gedachte dat 
vriendschapsrelaties kunnen 
ontwikkelen tot liefdesverhou
dingen, vragen naar huwelijk. 

« eerste passen » in de richting 
van de gehandikapte. Bvb : 

« Geachte heer burgemeester, 
morgenmiddag om 14 u. zullen 
vier gehandikapte jonge men
sen een spoorkaartje kopen in 
het station. U wordt met uw ge. 
hele raad vriendelijk uitgeno
digd ». 

Verder nog een aantal infor
matiecentra en een bibliogra
fie over gehandikaptenzorg en 
titels van films over toestan
den met minder-validen en 
validen. 

Deze brochure werd samen
gesteld in samenwerking met 
de prov. jeugdraad van Antwer
pen en haast alle jeugdbewe
gingen en enkele pedagogen. 

Ze is te verkrijgen bij deze 
instanties. Wij mochten ze ont
vangen van het VVKS, Dupont-
straat 23, 1030 Brussel. 

De brochure « Er zijn geen 
g^ehandikapten in Vlaanderen » 
is een waardig antwoord op 
Boemerang '71, een alternatief 
dat de relatie zou kunnen nor-

maatschappij 

naar sek,suele bevrediging. Op 
dit terrein heeft de gehandi
kapte nood aan een sociaal ge
normaliseerd kontakt. 

Wat de mentaal gehandikap-
ten betreft wordt de integratie 
wel totaal anders. In dit hoofd
stuk vindt de (jonge) lezer een 
klaar overzicht van de moge
lijkheden van deze levensvorm 
van O tot 21 jaar en ouder en 
dit voor vier vormen van men
taal gehandikapt leven. 

Het derde deel van de bro
chure zijn tips om onder be
kwame leiding en met een dur
vend hart kontakt te zoeken. 

De tips die vooral voor de 
jonge mensen bedoeld zijn le
ren ons een paar durvende 

maliseren onder « mensen ». 
Een kontestatie met inhoud en 
ziel, een por tussen onze lam
lendige ribben. Te veel is de 
gehandikapte een persoon die 
moet krijsen, een « ontvangen
de » zegt de brochure, een die 
niets kan terug geven. Daarom 
lijkt onze vriendschap voor 
hem of haar een zware opdracht 
een prestatie. Neen, in deze re
latie tellen dezelfde wetten en 
voordek n va.i een « normale » 
vriendschap. Wij zijn er ons 
nog niet van bewust. Als Werk
groep '72 de goegemeente dit 
besef kan bijbrengen dan is 
haar opdracht meer dan vol
bracht. Wij hopen het met ziel 
en lichaam, (m.v.1.). 

...er zijn wel minder-validen 
in uw straat 

paaseitjes 

In dte grootste chokoladefabriek van Engeland zijn onlangs 2S 
miljoen eieren uit elkaar gespat. De gist in de kreem was door 
een hakterie in werking gegaan. De eieren waren gaan zwellen 
met het gekende gevolg. 

Beseffen de meeste moeders wel hoeveel vuiligheid on2)e kin
deren te slikken krijgen langs het snoepgoed om, ? 

tv en kinderen 

Duitse dokters hebben bij kinderen typische « TV-ziekten » 
vastgesteld : ruggegraatverkrommingen, koncentratie- spraak-
en studiemoeilijkheden, ztenuwachtigheid, slaapstoringen. 

Dr. Günter Vogg uit München zegt : « van de vier miljoen kin
deren die dagelijks voor het beeldscherm zitten, zijn er velen die 
er meer tijd doorbrengen dan in de school. Deze kinderen zijn 
bijzonder bedreigd want hun scheppende fantasie vermindert, 
eveneens hun lichamelijke aktiviteit ». 

De raad van de dokter : 

• kinderen onder de vier jaar zouden best niet naar de TV 
kijken 

• kinderen van vier tot zes jaar zouden per dag ten hoogst» 
twintig minuten mogen zien 

• zij zouden ten minste drie meter van het toestel moeten zitten, 
dat met de ogen gelijk dient te staan. In geen enkel gevaX 
mogen kinderen voor de TV liggen of hokken. 

• De ouders worden door de dokter aangemaand met de kinde
ren te gaan wandelen na het kijken en terzelfdertijd de uit
zending te bespreken. Zo kunnen zij misschien neigingen tot 
aggressiviteit opvan^n. Daarenboven bestrijden zij met wan
delen houding- en bloedsomloopstoornissen. 

tv-benen 

In Amerika hebben dokters het begrip « TV-benen » naar voren 
gebracht. Bij miljoenen kinderen vinden zij zwakkere beenspie
ren en slechte doorbloeding. Zij ook menen dat de wijze van 
zitten voor het beeldscherm de oorzaak is. 

de vrouw in de sovjet-unie 

Zowat 72 % van dte dokters in de Sovjet-Unie blijken vrouwen 
te zijn. In het onderwijs zijn er eveneens 7 vrouwen op de 10 
leerkrachten. Nochtans vertegenwoordigt de vrouw met 131 mil
joen op 241 miljoen inwoners (of 54 %) toch niet zó'n overwel
digende meerderheid. 

Waar de mannen dan wel in de meerderheid zijn ? Wel, van
zelfsprekend in de legering en in het presidium. Wat had U 
anders verwacht ? 

berouw 

« Het ergste wat iemand overkomen kan » zei Wim Triesthof 
is berouw te hebben over zonden, die nu niet meer bestaan ». 

voorbehoedende diplomatie 

Kwrt Wald?ieim, de nieuwe sekretaris-generaal bij de Verenigde 
Naties, wil de deur van zijn sekretariaat wijder open zetten voor 
de vrouw. Hij vindt het bijzonder jammer, dat er op de hoogste 
sporten van deze organisatie geen enkele vrouw werkt. 

De sekretaris-generaal wenst niet alleen de Verenigde Naties 
een nieuw aanschijn te schenken m!et vrouwelijke gezichten. Hij 
meent dat het ook in de internationale politiek beter te voorko
men is dan te genezen. « Men moet niet wachten tot de krisis 
losbreekt » zegt Kurt Waldheim. En in dit verband gewaagd hij 
van « voorbehoedende diplomatie ». 

JViet slecht gezien van de sekretaris-^neraal l 

hi Ida uytterhoeven. 

het web 
Je sluit aan bij het teevee

distributienet, waarvoor je bur
gemeester in een zakelijke me
dedeling tot de bevolking 
geestdriftig heeft bepleit. 

J e zwicht voor de aangehaal
de argumenten : weg met de 
lelijke teeveemasten, die als 
vi-eemdgroeiende kaktussen op 
onze steenwoestijnen stalen lij
nen tekenen in de vale lucht... 
J e ziet : ook je burgervader is 
voorstander van een estetischer 
omgeving ! Bovendien wil hij 
zijn gemeentelijke onderdanen 
een ruimere blik op de wereld 
gunnen : belooft hij je niet de 
BBC en de Duitse zenders als 
een Mohammed de Hoeri's van 
het Paradijs aan de gelovigen. 

Jij intussen, vult je aansluit-
briefje in : en je droomt van 

internationale teeveefeeën en 
Braziliaanse voetbalperspektie-
ven. Naderhand denk je eraan 
dat je lidgeld voor de klub van 
de teeveedistributiegebruikers 
zal betalen. Hoeveel ? De wild
ste geruchten doen de ronde : 
serieuze lui — specialisten in 
het vak, zij kunnen het weten 
— beweren : «e Zeventienhon
derd frank ! ». Buurvrouw ver
moedt dat je drieduizend piek 
zal mogen neertellen. Je denk : 
« Verdorie, da's veel geld 1 »... 
maar je bent een gekonditio-
neerd, gesensibiliseerd, in de 
pseudo-kunst van konsumeren 
opgevoed wezen en tenslotte 
zou je zelfs honger kunnen lij
den m ruil voor... hoeveel zen
ders zijn het alweer ? Zeven ? 
Twaalf ? Twintig ? Je denkt 
nogmaals dat het veel geld is 
en je vraagt je tenslotte af : 
« Waar gaat het naartoe ? », 

vraag die je regelmatig kwelt 
en waarop zelden of nooit een 
antwoord komt. 

Je neemt inlichtingen. Wie 
zorgt voor de draden en bui
zen, kortom voor de installa
tie ? Een gemengde interkom-
munale. Het woord alleen is al 
topzwaar genoeg om je van 
verder nadenken af te bren
gen. Bovendien heb je het 
vreemde, nare gevoel dat een 
vlieg moet hebben op het ogen
blik dat ze in een web vast
kleeft en een spin ziet verschij
nen.. . 

Indien je per toeval een in
telligent weekblad inkijkt, dan 
leer je wat een interkommuna-
le is. En wat de ui tdrukking 
« gemengd » betekent. Dan kan 
je de geestdrift van je burger
vader duidelijker begrijpen : 
hij sloot een overeenkomst in 
zijn en aller naam met een pri-

véfirma die de zo levensnood
zakelijke elektriciteit fabri
ceert. Terwijl je dat leest, kijk 
je even naar de mooie luchter 
van je burgerlijke leefkamer. 
Is het mogelijk dat een maat
schappij, een groep mensen 
over de prijs van het licht in 
je duisternis beslissen ? 

J e hoorde wel eens over 
EBES, maar dat kl inkt al even 
onpersoonlijk als SABENA, 
dat heeft zelfs geen gezicht, 
als de Société Générale waar
van men hardnekkig beweert 
dat deze twee Franse woorden 
oneindig meer regeringswaar
de bezitten dan « par lement » 
en « demokratie ». J e zucht. 
Wat lees je nog allemaal ? Dat 
de privé-maatschappij in de in-
terkommunale vijftig procent 
van de winst opstrijkt ? Dat 
er beheerders zijn in de inter-
kommunale ? Dat die zitpen-

ningen en een vaste wedde 
krijgen ? Wie die beheerders 
wei zijn ? Of het leden van 
je gemeentebestuur wel kun
nen wezen ? En je zucht weer. 

Vreemd, dat s tudiebureau 
van. . . hoe kl inkt dié Franse 
naam alweer ? Traction e t 
Electricité.. . Dat kient daad
werkelijk alle mogelijkheden 
voor teeveedistributie uit. E n 
ligt die Traction niet met de 
Société in hetzelfde bed ? 

Er gaat je een licht op... j e 
sluit maar vlug dat tijdschrift 
en je schakelt je teeveetoestel 
aan. J e vermoedt dat je in een 
web zit. En je kijkt maar veel 
liever naar de zoveelste « Dub
beldekker ». J e wil niet weten 
dat Je er niet uit kan, je wi l 
het niet duidelijk weten, liefst 
niet. 

;huguette d.bL 
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Orson Welles gewaardigde zich, omvangrijk, slecht-geluimd en 
zoals steeds geniaal, naar Vlaanderen te komen... Susan Hamps
hire — Fleur uit de Forsyte's — danst voor de kamera van Harry 
Kumel in de puinen van Villers... een monstre sacré uit de 
klassieke film, een teeveester en een suksesrijk regisseur van 
eigen bodem trachten het fantastische « Malpertuis » van Jean 
Ray te doen herleven. 

Deze Gentse auteur riep in zijn geschriften de verdoemde 
huizen op, de onzichtbaar-gesloten straten, de geheimzinnige Ro-
ze-kruisridders de reïncarnatie van de goden uit de Oudheid en 
de kultussen uit voor-druïdische tijden, hij beschreef Gorgones 
en diepzeemonsters, de achterbuurten van Londen en de moe
rassen van Ierland, de bleke spookfiguren van door onuitgespro
ken angst getekende wezens, de wraak van zovele Maffia's, de 
vindingrijkheid van super-spionnen en de hand van Götz von 
Berlichingen, warend door de Ham, een banale nietszeggende 
Gentse straat waar hij woonde... en waar, zo beweerde hij al
thans, hij een echt spook ontmoette. 

Deze nederige vreemde man, die wij vooral als John Flanders 
kenden, de auteur van talloze Vlaamse filmkens (verhalen uit 
onze kinderjaren !) kreeg na zijn dood Europese, zelfs wereld
vermaardheid... wat het lot schijnt van de meeste scheppers van 
griezels. 

Het zijn vreemde wezens, dié schrijvers. De eigen, al is hij dan 
ook tweetalig, Jean-John-Ray-Flanders, zag zijn leven als een 
opeenvolging van fantastische avonturen, beleefd op de wildste 
wereldzeeën... hoogst waarschijnlijk verliet hij met moeite zijn 
vaderstad. 

Over de geheimzinnige, in Meksiko levende suksesauteur Tra
ven verschenen een aantal jaren geleden sensationele berichten 
in de wereldpers : was hij niet een buitenechtelijke zoon van 
Willem II, de laatste Duitse keizer ? Bij John Dickson Carr vin
den we integendeel niets buitenissigs : hij is een doodgewone 
burgerman, terwijl Daphne du Maurier met haar Franse naam 
dan toch een Engelse high-society-dame is... Fantasmen wellen 
in het brein van alle soorten mensen ! Specialiseerde zich daar 
niet een gebakkebaarde Gentse politieman in huiverletterkunde ? 

Deze auteurs putten hun inspiratie uit de voor ons nog groten
deels onbekende bron van de vierde dimensie, het onderbewust
zijn en de geschiedenis die schuilgaat achter het verleden van 
ons en andere — zelfs verdwenen ? — kontinenten. 

Reeds in de negentiende eeuw reageerde Hoffman met zijn 
fantastische verhalen als subjektieve mens tegen de objektieve 
machines, als het wezen in droom en angst tegenover het leven 
van schijnzekerheid en nuchter-positivisme. 

Eeuwen lang vond het onuitbroeibaar verlangen naar boven
natuurlijkheid een uitlaatklep in een godsdientsbesef dat in de 
negentiende eeuw in vraag werd gesteld en vandaag — hoewel in 
steeds mindere mate... — in twijfel wordt getrokken. Hoe meer 
echter de materiele omwereld onze persoonlijkheid fatsoeneerde 
en ons dagelijks leven overheerste, hoe vlugger wij ons vast
klampten aan het fantastisch-onbekende dat elke mens en elke 
gebeurtenis overschaduwt, vergezelt. 

Wij schrijven God en zijn heiligen af, om met nog meer aan
dacht aan heksen en duivels, tovenaars en sabbats te geloven. 
Nauwelijks twintig jaar geleden wogen nog onuitgesproken ta
boes over zwarte en andere magie. Nu is dat opgeheven en onder 
het mom van geschiedkunde of folklore verdiepen zich weten
schapslui in het irrationele dat nog steeds over het platteland 
en door de steden dwaalt. 

Wij krijgen een uitgebreide keuze pseudo-wetenschappelijke 
literatuur opgedist en zo maken we kennis met de meest uiteen
lopende onderwerpen : heb je werkelijk klopgeesten ? Kan je 
echt iemand « het kwade oog » toewerpen ? Waren de goden 
ruimtereizigers ? En wat betekenen die vreemde pre-Inkabanen 
m Peru ? En stond er geen machtig geheim genootschap aan 
de basis van het Derde Rijk ? 

Daarnaast bloeien de griezels in de zuivere literatuur en een 
aandachtig publiek vergeet er de moderne problemen bij : liever 
vertoeven bij Mefistofeles dan bij Eyskens, liever mijmeren over 
de onoplosbare geheimen van de piramiden dan het Ierse pro
bleem bestuderen, liever vluchten in de fantesmagorie dan ver
drinken in de werkelijkheid van een aan vervuiling stervende 
wereld. 

Het vermogen van de mens om zijn verdriet in een andere 
dimensie te projekteren heeft hem al tienduizend jaar van de 
waanzin en de ondergang gered. 

huguette d.b. 

dr oskar 
de gruyterprijs 

De Vlaamse Toeristenlxmd 
heeft een jaarlijkse dr. Oskitf 
de Gruyterprijs gesticht, t ^ 
aanmoediging van de Vlaamsft 
beroepstoneelkunst om een op^ 
merkelijke prestatie tijdens hei 
afgelopen toneelseizoen te om-
derstrepen. De eerste keer watf 
in 1965. 

De prijs bestaat uit een pas
sende gouden penning, met Aê 
Gruyterbeeld en opdracht ent 
een som van 15.000 fr., afwisse* 
lend geschonken aan een dame 
of een heer. 

De leden van alle beroepsge* 
zelschappen komen in aanmer» 
king alsook de Vlaamse aktrl4 
ces of akteurs die in deze gezelr:v 
schappen als gast optreden. Mi I 
Ie toneelrecensenten van d« 
Vlaamse dagbladpers vormeft 
de jury, die éénmaal per jaar^ 
in juni, samenkomt, om de ak*,'; 
trice of akteur aan te duideOé 
In september wordt de prijs 
dan gedurende een korte pleclu 
tigheid aan de bekroonde over
handigd. 

1969 : ex aequo : Chris Lomme 
voor de rol van Alma in « In 
een Zomer smeult tot as » van 
Tennessee Williams en Paula 
Sleyp voor de rol van zuster 
Georg in « Zuster Georg moet 
sterven » van Frank Marcus. 

1970 : Julien Schoenaerts voor ' 
de rol van Davies in « De Huis
bewaarder » van Harold Pinter. 

1971 : jubeljaar van de VTB 
(50 j.) en daarom een dubbele 
bekroning : Yolande Markey 
als Jeanne Vermeersch in «Vrij
dag» van Hugo Claus en Wal
ter Moeremans als Semjon 
Semjonovitsch in « De Zelf-
moordenaar » van Nicolai Erd-
mann. 

1972 : er moet weer een heer 
worden bekroond. 

de kunstenaar : een leven zoals jij en ik... maar kunstenaar zijn 
Van een kunstenaar kennen 

wij het kunstwerk : een ro
man, een gedicht, een schilde
rij, een beeldhouwwerk, een 
foto, een muzikale evokatie... 
Soms hangen aan die kunswer-
ken anekdotes vast, grappige 
of tragische belevenissen <fie 
als het ware in onleesbare inkt 
op het kunstwerk geschreven 
staan en die ontstonden uit on
ze relatie met de kunstenaar of 
zijn werk of uit de relatie van 
de kunstenaar tot zijn werk of 
tot zijn Umwelt. 

Rondom sommige kunstwer
ken werden de anekdotes on
ophoudelijk gekultiveerd en 
opgeschroefd, zodat zij uitein
delijk integrerend deel van het 
kunstwerk werden en vaak 
zelfs een accentverschuiving 
van de kern naar de randde-
tails verooraakten. Erger wordt 
het nog als die anekdotes ste
reotiep gaan worden voor de re
latie van een kunstenaar tot 
zijn werk of van alle kunste
naars tot hun werk. 

De anekdotiek heeft ons in
gelicht over de ellendige situa
tie waarin Multatuli zijn « Ha
velaar » schreef, of waarin Van 
Gogh zijn laatste landschappen 
schilderde. De anekdotiek zegt 
ons ook dat Schiller maar pas 
kan schrijven als hij een over
rijpe appel in de lade van zijn 
schrijftafel had, dat Filip De 
Pillecijn in een dronken roes 
zijn u i t m u n t e n d e novelle 
« Monsieur Hawarden » schreef 
en dat Jean Du Pare zelfs al 
zijn werken onder invloed 
heeft geschreven. En verder 
zijn er nog de overbekende ka-
rakteriële onhebbelijkheden 
van een Picasso, een Beetho
ven e a.. 

Dat handvol feiten en feitjes 
spreekt tot onze verbeeldig. 
Maar het veroorzaakt dat wij 
een verkeerd beeld hebben 
over de miljoenen kunstenaars
levens die achter honderden 
miljoenen kunstuitingen ver
borgen zitten. Een kunstenaar 
is voor de gemiddelde mens 
steeds de man die op een niet 
nader te bepalen plaats in ma
teriële moeilijkheden leeft en 
af en toe in een hocus-pocus-
beweging een autentiek kunst
werk de wereld inzendt. Op die 
opvatting bouwend klinkt het 
nogal ongeloofwaardig dat een 
kunstenaar een belastingsaan
gifte aanvult, een auto stuurt 
en sportuitslagen beluistert, 
kortom dat hij een leven leidt 
zoals jij en ik. 

De « Max Havelaar » werd 
in 10 dagen geschreven, « De 
Kapellekensbaan » in 13 jaar 
en « Monsieur Hawarden » in 
enkele nachtelijke uren... Zo
wel het een als het ander is 
opvallend en uitzonderlijk. Het 
zijn uitersten die tot de ver
beelding spreken en de schrijf-
akt, het wordingsproces van 
het literair werk, manifest on
der de aandacht brengen. Maar 
in al de gevallen blijft de 
schrijfakt buiten beschouwing. 
Wat betekent dat men zich niet 
in het minst rekenschap geeft 
van het feit dat aan het literair 
kunstwerk een volume van in
spanning en tijd voorafgaat. 
M.a.w. dat schrijven een be
roep is. 

Bij schilders en beeldhou
wers en bij sommige musici 
heeft men achter het kunst
werk ambachtelijkheid erkend. 
Oorzaak hiervan was wellicht 
het uitgangspunt van hun krea-
tieve arbeid : omwille van hun 
bekend talent werden zij om 
de uitvoering van een of an
dere opdracht gevraagd, zodat 
de daaraan te besteden tijd en 

inspanmng makkelijk als een 
voltijds beroep werd aangezien 
en gewaardeerd. Daartegenover 
hebben de andere kunstenaars 
hun werk als het ware moe
ten opdringen aan de maat
schappij. 

Een en ander heeft natuur
lijk nieuwe vooroordelen mee
gebracht : achter de naam van 
een schrijver zoekt men geen 
kunstenaarsbestaan, t e r w ij 1 
men de plastische kunstenaar 
onverminderd beschouwt als 
levende met en werkende aan 
zijn kunst. Beschouwt men de 
schrijver als een gewone ster
veling die af en toe eens tover
kunstjes uithaalt met zijn pen, 
de plastische kunstenaar wil 
men alleen zien leven in de 
rommelige zolderkamer waar
naar hij ooit als non-conformist 
en berooid wereldverbeteraar 
werd verwezen. 

Aan die mythe moeten wij 
een einde stellen. 

• 
Een kunstenaar leert men 

kennen in het kunstwerk. Ook 
de mens in de kunstenaar toont 
zich in het werk. Maar meer 
en meer leer je die kennen in 

het fel geïntensiveerde maat
schappelijke leven dat je met 
hem deelt : in het openbaar 
vervoer, in de belangengroepe
ring, in de club, in het ouder-
komitee van de school waar 
je allebei kinderen hebt, bij 
de autoverkoper waar je alle
bei klant bent. in het postkan
toor waar hij in dezelfde rij 
als jijzelf stond te drummen 
voor de loketten. Of misschien 
liggen je « menselijke » kon
takten met hem op een ander 
vlak, bijvoorbeeld in de poli
tiek waar hij meestal de an
dersdenkende is, uitzonderlijk 
eens de gelijkdenkende en heel 
zelden de niets-denkende. 

Er is een tijd geweest waarin 
je een en al opwinding was bij 
het ontmoeten van een kunste
naar. Maar eens dat je ontdekt 
hebt dat hij is zoals eenieder 
is, ga je met hem het babbeltje 
aan dat je met eenieder aan
gaat : over de wanorde in de 
opeenvolging der seizoenen, 
over je hoofdpijn-van-twee-da-
gen-oud, over het moeilijk star
ten van je wagen, over de con
sumptiegoederen die alsmaar 
duurder worden. En toch. En 
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De kunstenaar, een mens zoals jij en ik : een geordende leefkamer, een krant, een 

kind, een teevee... 

toch is er nog dat klein stukje 
afstand van alledag, die sterke
re greep op de ontelbare ele
menten die globaal « het le
ven » worden genoemd. Tot die 
overtuiging kwam ik toen ik 
een tijd geleden een kunste
naar ging opzoeken in zijn ei
gen woning. 

In Hasselt, in een hlokvov' 
mig huis van rode bakstenen, 
woont schilder Vincent Van 
der Meersch. Het werk van 
Van der Meersch is een monvr 
ment van rustige zekerheid. 
Dat werk ontmoet je meteen 
als je zijn huis betreedt, het 
hangt in gangen en kamers die 
witter zijn dan het binnenval
lende licht van de dag, een wit
heid die sprakeloos maakt. Hier 
leeft duidelijk een man die on-
dubbelzinnig heeft gekozen : 
met een bijna brutale naïviteit 
heeft Vincent het leven her
leid tot de puurste kleur en tot 
de puurste vorm, tot een bijna 
onraakbaar strakke lijn. Het is 
het stadium dat de schakering 
ver achter zich heeft gelaten. 
Is dat alles naïviteit of fines
se ? Wellicht ligt het antwoord 
bij de schilder zelf. Intussen is 
tenminste duidelijk dat het een 
alles-of-niets-keuze is gewor
den. Want nergens is toegege
ven aan de kracht van een 
beeld of aan de lokroep van 
een kleur. Vincent heeft m.i. 
niets geïnterpreteerd, zelfs niet 
voorgesteld. Hij heeft ze daur-
gesteld, aangewezen in hun 
meest objektieve zijns-vorm. 
Zoiets houdt- erg veel risïko's 
in, want Vincent zal zeer zeker 
weten dat eenieder die zijn 
kunst moet sanktioneren, 
hoofdzakelijk geneigd is de 
kunst te zien met ogen van 
zelf erkenning. Dit alles heeft 
Vincent genegeerd, zijn kunst 
heeft daaraan haar zeldzame 
puurheid en haar gewaagde 
eerlijkheid te danken. 

Een half decennium geleden 
schreef een kritikus over Vin
cents werk • het goede is er, 
hei beste komt nog ! 

Het beste van Vincent is er 
nu. Het behoort tot het beste 
van de huidige pikturale kunst. 

En om terug te komen tot 
uitgangspunt van deze uiteen
zetting : aan zijn werk hangt 
geen anekdotiek vast. Het is 
het werk van een mens. Van 
een kunstenaar. 

frans-jos verdoodt. 
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brug<^e boekenbeurs : een sukses 
De eerste Brugse Boekenbeurs (gehouden in de hallen 

en m het gouvernementsgebouw tot en met maandag 17 
april) is een meevaller geworden, zowel qua opvatting 
als qua be-'oek. , , , , 

De inr''^ ir^ hebhei voor een €Mntrekkeh]ke formule 
qerorgd. door het in'chakelen én van stands van kultu-
reie en toer ' tche verenigingen én van enkele stands 
gewijd aan woomvr'-hting, antikioariaat (niet alleen 
van boeken :'och ook van prenten, gravures enz ) Daar
door on'^^on^en bij de rondgang rustvunten. Het feit 
ook dat er geen overdaad van boeken loerd tentoonge
steld maakte dat men naast het bos ook nog de bomen 
kon zien 

Onqetw'jjeld is deze formule nog voor korrektie vat
baar. Sommige verentningen ?ouden nog wat meer zorg 
aan hun stands mogen besteden of met een origineler 
ovvattin'i uitpakken. Dat zal voor de volgende editie zijn, 
want deze is nu al zeker op komst gezien het hoge be
zoekcijfer (de eerste drie dagen bijna 20.000 betalende 
bezoekers). Het was trouwens nodig dat er naast de 
Antwerpse Boekenbeurs (die aan overdaad lijdt) een 
beurs voor be'de Vlaanderen zou komen. Waarbij ook 
'^eeuw-Vlaan- "ren valt te rekenen (er kwamen heel wat 
mensen wt ^luis en verderop naar de Brugse Boeken
beurs). De boekverspreiding kan er slechts goed mee 
varen. 

Tal van literaire manifestaties hegeleidden deze beurs, 
ingericht door een plaatselijke kulturele vereniging, (Mo-
riioen) waardoor o.a. de jeugd werd aangesproken. 

Tot slot nog een woord van waardering voor de handig 
uitgegeven catalogus. Maar we misten éen stand, dte van 
de VTB-VAB. 

verzameld werk 
Men heeft, in onze eigen li

teratuur een vergelijkingspunt 
trachten te vinden voor het 
werk van de onlangs overleden 
Jean Giono. wel eens de naam 
van Streuvels genoemd. Er is, 
afgezien van de specifieke ei
genschappen der heide auteurs 
en het verschil in dosering van 
het beschrijvende en verhalen
de element een grond van 
waarheid in deze vergelijking. 
Want Giono is, evenals Streu
vels, de auteur van een streek 
die 171 zijn werk universele af-
m.etingen krijgt : in het land
schap en de natuur, in de klein
heid en de grootheid der men
sen die op en van deze aarde 
leven. Giono is de zanger der 
Provence, in een omvangrijk 
CBUvre. dat een bijna on-latijn-
se gevoelswarmte en aardver
bondenheid bezit en dat zich 
daardoor aftekent tegen de 
vaak koele rationaliteit van 
menig Frans auteur. 

De betekenis van Giono en 
de eigen plaats die hij in de 
Franse en wereldliteratuur in
neemt werden van diverse zij
de en door schrijvers uit ver
schillende generaties erkend. 
J.M. Le Clézio noemde hem een 
der belangrijkste auteurs dezer 
eeuw. Giono, die vorig jaar 
overVeed, heeft ons een zeer 
cymvangrijk werk nagelaten. 
Tussen de eerste werken en 
het laatste f« Iris de Suse )>) 
dat kort voor zijn overlijden 

verscheen, verliepen er echter 
veertig jaar. 

Niettegenstaande talrijke 
herdrukken, is menig werk nog 
moeilijk te vinden. Derhalve is 
het goed dat de bekende Plei-
ade-hiblioteek met een uitgave 
van zijn volledig romanceuvre 
begonnen is. Het zo pas ver
schenen eerste deel bevat 
« Naissance de l'Odysée », 
« Colline », « Un de Baumug-
nes », « Regain y>, « Solitude 
de la Pitiéï) en «Le grand Trou-
peau». Daarenboven zijn in ap
pendix een aantal nota's en va
rianten opgenomen. Robert Ri-
catte die de uitgave van Gionos 
werk verzorgt in samenwer
king met Pierre Citron, Lucien 
en Janine Miallet en Lui Ri-
catte, schreef 'n uitvoerige in
leiding die tevens 'n goed<e in-
troduktie is tot het werk van 
de provencaalse schrijver. Een 
uitgebreide kronologie sluit 
hierbij aan. 

Dit eerste deel van Gionos 
romanwerk betekent niet al
leen een zeer mooie, verzorgde 
editie meer in de bekende Plei-
ade-biblioteek, maar zij bete
kent teven voor de literatuur
liefhebber en de bibliofiel een 
verrijking van zijn biblioteék. 

Jean Giono : « Oeuvres ro-
manesques completes » I. 1324 
blz. Bibliot. de la Pleiade — 
Edit. NRF. 

Kp^^t 
• Andere tentoonstellingen : 
Jórg Madlener. tot 1 mei in 
Museum Stichting Mevrouw 
Dhondt, Museumlaan te Deurle 
aan de Leie ; « Gentse Kon-
struktieve Kunst » in het Mu
seum voor Schone Kunsten te 
Gent, Citadelpark, tot 1 mei ; 
Sidonie Jacobs m galerij « de 
zolder ». Kasteelstraat 4 te Wil-
lebroek tot 27 april ; André 
Roelant, in galerij « Lede-
ganck ». Boelare 15 te Eeklo 
tot 19 april ; Pierre Junius uit 
Schaarbeek, m VTB-galerij 
Emiel Jacqmainlaan te Brussel, 
tot 20 april : Jan en Norbert 
Stubbe in het Auditorium Mail. 
4e verdieping. Mailstraat 50 te 
1050-Brussel, tot 20 april ; Pier
re Meunier in de « Kunstkeet », 
Sint Guidostraat 47 te Ander-
lecht tot 24 april. 

0Op 15 maart jl. werd L.P. 
Boon zestig. Zijn vrienden vie
ren hem op zaterdagavond 27 
mei met o.a. een demokratisch 
avondmaal m de « Madeion y>. 
Grote Markt te Aalst met niet-
akademische toespraken uit 
Noord en Zuid. Aan de deel
nemers wordt een programma-
hrosjure overhandigd met de 
volledige biografie van zijn 
werk door onze medewerker 
J.F. Verdoodt, bij wie men ook 
kan inschrijven tegen 150 ir., 
Leuvestraat 29 bis, 9440 Erem-
bodegem. 
• Het Algemeen Westvlaams 
Toneel houdt op 30 april te 
Oostende zijn gouwdag met o.a. 
een paneelgesprek tussen Hein 
Nackaerts, Dries Poppe, Geert 
Lunskens, Pol van Morckhoven 
en Roger Vercarre, een prijs
uitreiking en de opvoering van 
« Vrijdag » van Claus door de 
Bachanten. Het kongres wordt 
besloten met een dansavond. 
De gouwdag heeft plaats in het 
Kursaal. Gastheer is de Vlaam
se Klub Kust. Gouwadres • 
Kursaal, Monacoplein te Oos
tende, tel. 059/75111. 
• Wie nu eens echt een inte
ressante tentoonstelling loil 
zien, ga kijken naar de galerij
kunstkring-staminee « Herten 
Aas y>, Haverwerf 13 te Meche-
len. van de Poolse kunstschil
deres Anna Szpakowska, die er 
naast schilderijen ook beschil
derde hollen tentoonstelt. Haar 
werk stelt de eentonigheid, de 
gelijkschakeling van het mo
derne leven aan de orde, met 
steeds dezelfde weerkerende 
mensentypes, in een egale 
ruimte, soms los van de zwaar
tekracht, opgesteld in trapeze, 
in vierkant, of gewoon hangend 
in de ruimte, met een infantie
le grijnslach, starende ogen, 
kortom de naakte mens, een
zaam in de massa, opgesloten 
in een niet bevrijd Zelf, maar 
veroordeeld tot de onder
dompeling in de massa. Is deze 
kunst een portret van de klas
senloze maatschappij, een pro
test (onder de steeds talrijker) 
tegen de onderdrukking van de 
menselijke persoonlijkheid in 
Oost-Europa ? Of is het breder 
op te vatten en wordt hier zo
wel de kommunistische als de 
westers - kapitalistische maat
schappij gehekeld ? In ieder 
geval : Anna Szpakowska schil
dert in een prangende, expres
sieve stijl, die direkt aan
spreekt, ook de zgn. niet-es-
theet. Tot 1 mei. 

franse literatuur 

eric ollivier 
De jongste roman van Erie 

Ollivier heet « Passe-l'Eau » en 
draagt als ondertitel « un ro
man-souvenir». Ollivier schreef 
benevens een drietal romans 
ook liederen, blijspelen, film-
di aiogen o.m. voor Chabrol en 
Antonioni (« La Notte » en 
« L'Eclipse ») en kreeg voor 
zijn roman « J 'ai cru trop long-
temps aux vacances » de Pr ix 
Roger Nimier. 

Ollivier, in 1927 in Finistère 
geboren, studeerde te Parijs, 
werd joernalist aan de « Figa
ro » van 1949 tot 1960, was o.m. 
oorlogsverslaggever in Indo-
China, reporter in India en 
Afrika, waar hij van nabij be
trokken was bij de onafhanke
lijkheid van Tunesië en Ma
rokko, en produktieleider bij 
de televisie. 

Niettegenstaande hun ver
schil in politieke opvattingen, 
was hij een tijdlang sekretaris 
van Frangois Mauriac. 

Zijn jongste werk dat '^-^ 
reeds vermelde ondertitel « i 
man-souvenir » draagt, is m 
feite geen roman in de gewone 
betekenis, vermits men bij een 
roman een zekere subjektive-
r ing en een minimum aan fik-
tie verwacht, ook bij de zg. 
autobiografische romans. Men 
kan Olliviers roman-souvenir 
best vergelijken met sommige 
boeken van von Salomon, 
waarin het objektieve over
heerst. Ook hier is dit het ge
val. Olliviers held-verteller is 
hijzelf : hij verhaal t zijn bele
venissen na de oorlog, zijn 
vriendschappen, zijn reizen, 
zijn reportages in Indochina, 
zijn verblijf in Tunesië, zijn 
kontakt met bekende figuren 
als Bourguiba en prins (nu ko
ning) Hassan, zijn mili taire 
dienst als kandidaat-officier in 
Saumur. 

Ollivier noemt zichzelf reak-
tionnair, m die zin dat hij rea
geert tegen de idolen, de leu
zen, de modes van zijn tijd. 
Hij richt zijn scherpe pijlen 

naar de Gaulle, die hij sarka»-
tisch. « le dégénéral » noemt 
maar hij keert zich ook tegen 
de « pater familias » der na
oorlogse l i teratuur en filosofie: 
Sar t re en Camus. Hij sluit zich 
daardoor aan bij de jongo 
rechtse « rebellen » der naoor
logse Franse l i teratuur die d s 
heilige huisjes gingen omvep-
schoppen : Hoger Nimier, Ste
phen Hecquet, beide zeer be
gaafd, beide al te vroeg gestoi^ 
ven. 

De bewondering van deze 
jongeren ging naar Paul Mo-
rand en Valéry Larbaud, naar 
Barrès en Drieu la Roebelle. 
Zij geloofden in een echte aris-
tokratie : die van de geest en 
het hart . Ollivier wijdt in zijn 
boek t rouwens ontroerende 
bladzijden aan zijn al te vroeg 
gestorven vrienden Nimier en 
Hecquet, bladzijden die tot de 
beste van dit boek behoren. 

Wie de opvattingen, de idea
len en de hoop, de ontgooche
ling en de woede, de voorkeur 
en afkeer, kortom de hele le
vensopvatting en houding van 
een jonge generatie van au
teurs wil kennen, die niét in 
het voetspoor der « pausen » 
van gisteren en heden wilde lo
pen, die leze dit boek, dat me
nigeen een nieuw inzicht en 
een nieuwe kijk zal verschaf
fen, en hem doen kennismaken 
met de intelligentsia van een 
ander Frankr i jk : dat van een 
Mabire en een Ollivier, een 
de Roux en een Michel Dacier, 
een Saint Paulien en een Ja
cques Laurent, een Paul Sé-
ran t en een Fabre-Luce, een 
Maurice Bardèche en een Ray
mond Abellio. 

Het Frankri jk, waarvoor de 
« jonge husaren » Nimier en 
Ollivier representatief waren 
en nog zijn. 

Erie OZIif ier ; « Passe-l'Eau » -
224 blz. - 17 FF. Edit. De Noël, 
Parijs. 

Werk van Anna Szapakowska 

science fiction 
In het Internationaal Kultureel Centrum (vroeger 

Koninklijk Paleis) te Antwerpen werd begin februari 
een tentoonstelling geopend over S.F .-literatuur. Het 
genre is niet nieuw : reeds Swift beoefende het met zijn 
« Gulliver ». De jongste tijd kreeg het, onder impuls van 
de technische verwezenlijkingen en de maanreizen, een 
groter belangstelling. Er verschijnen tijdschriften, spe
ciaal aan S.F. gewijd, en de SF-schrijvers houden bijeen
komsten waar het specifieke genre dat zij beoefenen 
bestudeerd wordt. « New Worlds » is een dezer S.F .-tijd
schriften : het is een vierjaarlijks magazine dat nu in 
pocketformaat uitgegeven wordt onder leiding van Mi
chael Moorcock. 

Clifford Simak kreeg de « Internat ional Fantasy 
Award » voor zijn boek « City » waar in de uiterste kon-
sekwenties der automatic leiden naar de ondergang van 
de mens als meester der schepping. « Project Dracula » 
van Alan Scott sluit aan bij een ander aktueel probleem : 
tengevolge van een explosie wordt een aantal kapsules 
met dodelijk gif verspreid. « Hothouse » van Aldiss 
neemt qua fantasie wel een speciale plaats in : de aarde 
is teruggekeerd naar een primitieve toestand en wordt 
overwoekerd door een plantaardige wereld waar in vlees
etende planten en dodelijke insekten de laatste overblij-
venden van een teloorgegane mensheid bedreigen. 

Satire op vrouwenemancipatie, toekomst- en spionna-
geroman is « WHAM » van de Ierse auteur Mike Stout. 
Ook een boek als « Love Laboratory » van Robert Kyle 
is een mengsel van SF, satire en erotiek : een satire op 
de echte en pseudo-wetenschappelijke onderzoekingen 
naar de seksuele gedragingen van de mens. 

Wij vermeldden hierboven slechts enkele titels, waar
uit reeds blijkt hoe het genre, vooral in de Angelsak
sische li teratuur, druk beoefend en verspreid wordt — 
wa t toch op de belangstelling van een niet gering lezers
publiek wijst, niet alleen beoefenaars van deze tot een 
eigen genre uitgegroeide tematiek. 

Bovenvermelde romans verschenen bij Sphere-Books, 
Londen: 
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OOGOOO 
attraktie 

Verleden woensdag werd er Europees gevoetbald, en dus zaten 
wij allemaal voor ons teeveetje naar de shotters te kijken. Wij 
kebben de match Ajax - Benfica gevolgd. Ieder zijn mening, 
maar wij vonden het eerder een klungelachtig gedoe. De tak-
Itische bekommernissen dropen er alweer af, en dus kwam er 
van fris, aanvallend spel weer niets van terecht. Ajax — mis-
gchien door het zwak presteren van Cruyf — kon maar één doel
punt aantekenen, en Benfica deed niet eens veel moeite om er 
een aan ïte tekenen. Kortom, het typische Europa-voetbal. Ter
loops gezegd, als men wil dat deze spektakels de massa's blijven 
mobilizeren, zal men stilaan toch eens uit een ander vaatje moe
ten gaan tappen. Wat wij tenslotte het enig merkwaardige aan 
die wedstrijd vonden, was dat Keizer zijn broekje verloor. En 
daar moeten wij dan onmiddellijk aan toevoe^n dat wij in deze 
discipline van de ontspanningsbusiness al beter zagen. Maar dat 
is dan weer niets voor de sportrubriek. 

voorbeeld 

In verband met de wereldkampioenschappen biljarten te Gent 
dienen er niet alleen naar Ceulemans bloempjes gegooid. Alle 
deelnemers, en daarbij dan zeker Ludo Dielis, dienen o.i. geloofd 
voor de overtuiging waarmee zij de strijd hébben aangepakt, 
strijd die zij nochtans sedert jaren op voorhand verloren weten. 
En wie wij ook graag eens een bloempje zouden toesturen, dat 
^ijn onze televisiemensen. De reportages die zij van het wfereld-
kampioenschap hebben gemaakt, waren, zo denken wij, af. Wat 
wij dan in die reportages bijzonder konden appreciëren, was ds 
kommentaar van Karel Mommens. Hij wist de luisteraars op
merkzaam te maken op het opmerkenswaardige, en op duidelijke, 
'beschaafde 'en sobere wijze ook voor oningewijden te verklaren 
wat er op het groene laken gebeurde. Geen spoor van suppor-
terderij of van enige vedettenkultus. In één woord : prima. 

in ere houden 

Bij het bekijken van de sliert 
renners die onder de maartse 
buien (aldus onze Fred) langs 
de Vlaamse wegen trokken, 
hebben wij zitten bedenken dat 
toch al het mogelijke moet ge
daan worden om dat écht 
Vlaamse verschijnsel dat de 
velokoers is, in stand te hou
den. Och, sportief gezien heeft 
het voor ons bitter weinig 
waarde. Wij weten dat sommi
ge koersen gewoon geënsce
neerd worden, dat andere 
waarschijnlijk min of meer se
rieus betwist worden. Wij we
ten niet wanneer de overwin
ning de vrucht is van afspraak
jes en kombientjes, en wanneer 
van een krachteksploot. In het 
algemeen nemen wij dus maar 
aan dat het evenveel commer
ce is als sport, en staan wij dus 
eerder skeptisch tegenover de 
« prestaties » met hun wel zeer 
relatieve waarde. Maar de wie
lersport is nog wat anders. Zij 
wordt stilaan een machtig stuk 
folklore, een anakronistisch 
monument, een levend simbool 
van de 19de eeuwse strijd voor 
ontvoogding van de kleine 
man. Daarom alleen al vinden 
Wij dat de koersen moeten blij
ven rijden. Volgens ons zijn 
ts voor Vlaanderen zo een 
beetje wat de Indianenreserva
ten, rodeo's en Far-Westdorpen 
^ jn voor Amerika, en dus veel 
Ie kostbaar om ze te laten ver
knoeien. 

gewoon te lomp 

Aldus orakel Mon Aerts in 
« Les Sports » (tussen haakjes: 
wij vinden die blaaskaken van 
« Les Sports » van week tot 
week verwaander en onuit
staanbaarder) : Als gij de ron
de van België volgt, dan hebt 
gij zeker opgemerkt dat Theo 
Mathy er altijd alles op zet om 
de Vlaamse renners Frans te 
doen spreken. Vroeger aarzelde 
hij wel eens om dat risiko te 
nemen, maar nu zet hij door, 
en zulks bezorgt ons kleurrij
ke, potsierlijke gesprekken 
(conversations d'un pittoresque 
presque inénnarable). Alles sa
men genomen en na rijp be
raad meen ik toch dat wij, lie
ver dan erom te lachen, die 
jongens zouden moeten geluk
wensen voor de inspanning die 
zij leveren om zich, zo goed 
en zo kwaad als het gaat, uit 
te drukken in een vreemde, 
hun niet vertrouwde taal. Tot 
zover Momon. Voor ons is de 
zaak simpel. Als de Vlaamse 
renners verder willen gaan met 
het zotteken uit te hangen door 
per fors « Frans » te willen 
klappen, dan is dat hun zaak. 
En als al die grrrote Waalse 
sportjournalisten onze Vlaam
se renners in het Frans moeten 
intervieuwen, dan is de eerste 
en de grootste reden daarvoor : 
dat zij te lomp waren om te 
doen wat zij van de koereurs 
verwachten, nl. een tweede 
taal leren. 

Verleden zondag wielerhoogdag in Vlaanderen met dé ronde. Het ging, over een afstand van 260 
kilometer, en over de oude Vlaamse kinderkoppen nog hier fen daar, van Gent tot Gent. Uit de 
bonte bende, zoals dat heet, bleven aan de meet nog een zestal « kopmannen » over, zoals dat 
maar heel logisch is in wedstrijden die door firmaploegen worden betwist. Even logisch kwam 
het ons voor dat de snelste uit de bende, Erik Leman, de anderen klopte in de spurt. En daarmee 
was h'et dan de beurt aan de firma Bic om met de overwinning van haar werknemer een pu
blicitair punt te scoren. Het is tot dusver dl redelijk goed verdeeld, dunkt ons. Watney's kiüam 
in « Het Volk » aan de eer met Frans Verbeeck, Gan met Poulidor in Parijs - Nice, Molteni met 
Merckx in Milaan • San Remo, nu Bic met Leman. Het seizoen is nog maar pas begonnen. Wij 
verondersfellen dus dat iedereen wel de gelegenheid krijgt om met zijn koereurs zijn marsjandies 

in het zonnetje te zetten, en zo is het maar goed ook. 

In de voetbalkompetitie begint het er benard uit te zien voor Klub Brugge. De ruime voor
sprong van enkele weken geleden is geslonke n tot één enkel puntje De gevaarlijkste konkur-
rent wordt ongetwijfeld Anderlecht, dat Standard voorbijstevende, en momenteel op een dave
rende forme drijft. De Bruggelingen kunnen ma ar best een kaarsje branden, opdat het wispel
turige Lierse nog een paar keren een b'evlieging zou krijgen Anderlecht en Standard moeten 
immers nog naar Lier. Gaat Anderlecht morgen tegen de « vlaaien » winnen, dan geven wij 
Brugge niet veel kans meer. En wat meer is, dan zit er voor Brugge waarschijnlijk ook geen 
grote Europese kompetiti'e aan vast volgend jaar. De beker van België — entreebiljet voor de 
tweede grote Europese kompetitie — wordt immers de zaak van Anderlecht en Standard, en 
ingeval één van beide al kampioen is. speelt de andere de Europacup voor bekerhouders, onge
acht de uitslag van d'e finale. (Foto uit de match Anderlecht - Luik FC (4-0) waar de scheids

rechter een « lichte » overtreding door de ving ers keek). 

miei 

In de jaren na de oorlog 
richtten wij om de andere 
dag een koers in. Inrichter 
was de man die de vorige 
gewonnen had, want hij had 
de prijs die jaren dienst ge
daan heeft. Het was een ver
gulde — dat was nog te zien 
— beker op een houten blok. 
je, ooit eens gewonnen door 
een deskundig maar onbe
kend landbouwer, want in 
het blokje hout stond te le
zen : tweede prijs volle 
vaarzen, 1928. Naast de be
ker, kreeg de overwinnaar 
een palm, gemaakt van de 
bloemen die de organisator 
bij de geburen ging « pik
ken ». Alle jongens uit de 
buurt namen aan die koer
sen deel, ook de kleinsten 
die nog niet met het been 
over de c buis » konden, en 
dus opzij aan hun velo hin

gen te krabbelen, met één 
been door het raam gesto
ken. Wie niet meereed was 
een dikke lafaard en een 
verrader. 

Alleen Miei moest niet 
meedoen. Niet zozeer omdat 
hij geen velo had, maar om
dat wij wisten dat hij ziek 
was. Van kindsbeen af leed 
hij aan tering, en vier jaar 
honger en koude tijdens de 
oorlog hadden daar geen 
goed aan gedaan. 

Miei was de enige zoon 
van doodarme mensen en hij 
was een uitzonderlijk be
gaafde jongen. Hoewel hij 
nooit naar school was ge
weest. Of precies daarom 
misschien ? Hij kon prach
tig schilderen en tekenen. In 
vele huizen van ons dorp 
hangen nog van zijn eigen
aardige schilderijen. Vreem
de, eksotische landschappen, 
ontsproten uit een onbegre
pen, weemoedig jongensge-
moed. maar getuigend van 
een bijna onstellende piktu-
rale rijpheid voor een knaap 
van vijftien. Miei had daar
bij een uitzonderlijke aan

leg voor muziek. Het enige 
stuk van waarde — in zijn 
ogen dan — dat hij bezat 
was een mondharmonika, en 
daarop speelde hij alles na 
wat hij maar één keer ge
hoord had, en fantaseerde 
hij eigenaardige melodieën. 

Precies omwille van die 
mondharmonika hadden wij 
Miei nodig. Hij moest name
lijk aan de « arrivee » van 
onze koersen zorgen voor de 
muziek. Onze jongere broer
tjes en zusjes werden im
mers aan de aankomst op de 
graskant neergezet, om 
« volk » te spelen. Dat volk 
moest Miei bezighouden, zo
als dat in een echte koers 
gebeurde. 

Van zodra het vertrek ge
geven werd, zat hij bovenop 
een lege ton te blazen, zo
veel als zijn zieke longen 
het maar toelieten, en hij 
speelde in een oneindige 
reeks alle deuntjes die in 
die tijd populair waren. Van 
« Ouwe taaie » en « Marie 
Plancher » en « Twee ogen 
zo blauw ». Het publiek wil
de niet dat hij ook maar één 

ogenblik de mondharmonika 
van de mond zette. 

En wij, wanneer wij bij 
een van onze doortochten, 
van oordeel waren dat Miei 
niet genoeg « petrol » gaf, 
wij dierven gemakkelijk af
stappen, om hem een paar 
« motten » te geven, en hem 
toe te snauwen luider te spe
len. Het was Miei allemaal 
goed. Hij speelde wat luider, 
en wij sprongen weer op de 
fiets om luid scheeuwend op 
jacht te gaan achter het pe-
leton. 

Terwijl wij, aan de arri
vee, vochten dat het stof in 
de geburen vloog, om uit te 
maken wie nu eigenlijk de 
koers gewonnen had, en wie 
de vuile verrader was, stak 
Miei zijn instrument in de 
diepe zak van zijn veel te 
grote broek, en trok hij 
triestig, hijgend en kuchend, 
naar huis, om wat te gaan 
liggen. 

Hij is voorgoed gaan lig
gen m het najaar van 1945, 
en terwijl wij in het prille 
voorjaar de eerste voorbe-
reidselen troffen voor het 

nieuwe seizoen, is Miei ge
storven. Zijn mondmuziek-
ske had hi] in de hand. 

Nu, een kwarteeuw later, 
vragen wij ons elke keer 
dat wij aan de aankomst van 
een koers de schetterende 
muziek horen, af of Miei des
tijds kwaad was als wij hem 
aftoekten omdat hij niet luid 
genoeg speelde. Wij hebben 
het ook aan Jef gevraagd, 
toen die onlangs naast ons 
stond onder een spandoek 
ergens in Vlaanderen. Wij 
moesten het twee keer vra
gen, want Jef verstond ons 
niet goed, met die luidspre
ker achter onze rug. Maar 
na even peinzen zei hij 
« Bijlange met, zo was Miei 
niet zulle Maar zijn muziek 
aan onze arrivee was toch 
schoner dan dees lawaai, hé'' 
Wij worden oud, man ». 

Ja, Jef, wij worden een 
dag ouder En hoe ouder wij 
worden, hoe duidelijker wij 
die schamele, arme Miei nog 
zien zitten op die ton, met 
zijn mizerabel mondmuziek-
je als een kostbare schat in 
de handen. 
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perssplegel 
De amnestievoettocht rond 

Pasen heeft ook in de voorbije 
week nog een aantal mensen 
in de pen doen klimmen. Som
migen zelfs onverwacht maar 
des te steviger. Zo zal de re
pliek die Hubert Lampo op de 
gemummificeerde hyena's van 
de Lierse Fidelio geeft bij hun 
hernieuwd besmeuren van Tim
mermans in de annalen van de 
repressie- en amnestiegeschie
denis stevig genoteerd worden. 
En dan zijn er de zegekreten 
over het eerste dekreet van de 
Vlaamse kultuurraad, dat wii, 
ere wie ere toekomt, maar het 
dekreet Soens zullen noemen. 
Rauwe kreten stegen op uit de 
keel van Van Eynde bij het 
verkiezingsakoord tussen CVP 
en Volksunie te Tongeren. Hij 
heeft iemand die meezingt in 
in zijn koor. 

de standaard 

Bij de gedachte van Manu 
Ruys om een witboek te doen 
samenstellen over de repressie 
en haar gevolgen geeft Rik 
Borginon enkele gedachten en 
twijfels vooral of in 'n land als 
België zulk opzet wel objektief 
zou kunnen gebeuren. 

« Aan al wie van ver of 
dichtbij met het verzet verhou
den was, heeft men haastig am
nestie verleend. Of het echte 
verzet. dat achtenswaardig 
hlijft ook in de ogen van hen 
die de doelmatigheid ervan be
twijfelden, hiermede werkelijk 
gehaat werd, is zeer betwist 
haar. 

» En aangezien Volksgazet 
te Antwerpen gedrukt wordt, 
zouden die heren misschien een 
verklaring kunnen zoeken voor 
de immuniteit, die verleend 
werd aan diegenen, die daar 
hun medewerking gaven aan 
de eenmaking van de agglo
meratie, terwijl elders, te Lwk. 
Gent, Brugge en Brussel, de
zelfde daad' zwaar hestrait 
werd. 

» Een Witboek, wil het eer
lijk zijn, moet het hele hezet-
tingsgebeuren bestrijken ; het 
moet vrij blijven van eenzij
digheid en vooringenomenheid. 
Anders kan het alleen maar de 
geesten blijven vertroebelen en 
wederzijds begrip en toena
dering in de weg staan ». 

gazet van antwerpen 

Nadat de zichzelfopblazende 
puiten van de zgn. Lierse weer
stand hun kwakerig gehetz on 
paddenvenijn nog maar eens 
naar Timmermans spuwden 
kwam de reaktie van de « link
se » auteur Hubert Lampo. Do 
heren van Volksgazet die deze 
dagen nog maar eens meede
den aan het anti-amnestiege-
schrijf zouden hun licht eens 
kunnen opsteken bij iemand die 
in hun Somersstraat dan toch 
wel bekend is. 

» Hieraan ontleen ik even
wel het recht mij te blijven 
verzetten tegen rascistische ge
weld- en intimidatiemetodes 
en, na meer dan dertig jaar se
dert het begin van de oorlog, 
met nadruk te zeggen dat de 
ingezette aktie tegen de schev-
per van de Pallieter, elke de-
mokratische groepering, die het 
serieus met de demokratie 
meent, volkomen onwaardig is 
wegens haar fascistoïde karak
ter. Dat zij uitgaat ran men
sen, die vermoedelijk niet het 
minste benul van literatuur 
hebben en die niet weten dat 
Timmermans, ook vandaag de 
dag, ten slotte de enige Vlaam
se auteur is met een autentie-
ke, niet kunstmatig opgepepte 
internationale reputatie, kan 
eventueel bij onderontwikkel
den als een ekskuus worden 
ingeroepen. Maar misschien 
kan het zelfs tot Beotiërs door
dringen, dat men er de schrij
ver niet meer door schaadt. 
Men schaadt er Shakespeare 
niet door, als men zelfs bewijst 
dat hij nooit bestaan heeft. Een 
fatsoenlijk mens zou het ech
ter laten omwille van Timmer
mans' vrouw en kinderen, die 
hoogstaande, bescheiden en lie
ve mensen zijn 'en hen geen 
nutteloze pijn berokkenen. 

» Tk behoor niet tot de lie
den, die naar het Verzet spu
wen. Integendeel. Maar precies 
uit eerbied voor het ware, zich 
niet tot doTVspolitiek en nogal 
zielige intriges lenende Verzet 
betreur ik het, dat sommige 
overblijvende kernen ervan 
zich kennelijk laten lijmen lot 
het beoefenen van een reak-
tionair obskurantisme, dat met 
ware vaderlandsliede niets ge
meens meer heeft ! 

Dezer dagen zag ik een am
nestiebetoging in Herentals 
voorbij trekken. Gewezen 
zwarten ? Gewezen gestapo-
agenten, SD-lui. verklikkers of 
moordenaars ? Zelfs geen Oost-
frontstrijders, denk ik. Maar 
wel hoofdzakelijk jonge men
sen, na 1945 geboren, dat zag 
je zo, jonge mensen, die men 
vermoedelijk blijft schandvlek
ken voor daden van vaders en 
grootvaders, waarmee ze zelfs 
geen uitstaans hebben. Mensen 
echter, die gefrustreerd blij
ven, nadat in de andere landen, 
USSR niet uitgesloten, de am
nestie allang tot de vaderland
se geschiedenis behoort ». 

volksaazet 

Jos Van Eynde, pas terug 
van zijn Joegoslaviëreis (leer
de hij er van Tito hoe men 
Kroatische en andere nationa
listen uitschakelt ?), barst los 
omdat in Tongeren een verkie
zingsafspraak tot stand kwam 
die de socialistische greep naar 
de macht daar wel eens tot 
illusies zou kunnen maken. 

« Doch. bovendien heeft men 
(dank zij allerlei beloften aan 
kandidaten en niet-kandidaten 
die voor heel Tongeren een vu-
bliek geheim zijn) de Volks
unie ertoe bewogen haar zwar
te klauw in de adellijke jon-
kershand van de « verlengde >̂  
burgemeester te leggen. 

» Om de socialisten van cie 
stedelijke macht te houden 
scheen dergelijk bondgenoot
schap tussen de ridder en « Le-
liaert » de Schaetzen en '^e 
broeder van Volk'^vnie-secreta-
ris Jorissen de aangewezen 
weg ' De Klauwaer-fs aarzelden 
niet ' Zij fiToegen zelfs vlugger 
toe dan menige katholiek, (tie 
fVnk ru^Je mnak^^e en bijna 
aan de slag ging toen dit ver
bond ter sprake kwam ». 

la libre belgique 

In het spoor van de rode ze
deprediker Van Eynde voegt 
de hoedster van de Belgische 
zuiverheid haar woord bij in 
het vastensermoen dat onder
tussen al vijgen na Pasen blijkt 
te zijn. 

« Wij hebben vorige vrijdag 
reeds beklemtoond hoe het niet 
te verontschuldigen is dat 
hondgenootschappen werden 
gesloten tussen CVP en Volks
unie in vier van de vijf fede
raties rond Brussel. Het 7S niet 
door zo te handelen dat men 
moet hopen de gemeenschaps-
en taaipassies te bedaren in de 
streek rond Brw'^el. 

» Het schijnt '^at er nog an
dere CVP-ers zijn met weinig 
goede smaak en steeds klaar 
om zich in de armen te gooien 
van de extremisten van de 
Volksunie. 

» Zo zou er voor de aanstaan
de gemeenteverkiezingen te 
Tongeren een akkoord tot 
stand gekomen zijn tussen CVP 
en Volksunie. Bij het einde van 
de vergadering van het bureau 
van de CVP heeft M. Martens 
verklaart dat nog niets was be
sloten. Wij vragen niet liever 
dan dit te kunnen geloven, 
maar na wat er gebeurd is rond 
Brussel zijn wij meer dan scep
tisch ». 

het volk 
Bijna in de stemming van 

Ieren die hun Paasopstand en 
het afkondigen van de Ierse 
republiek hebben herdacht 
bloklettert Jef Claes « Vlaan
deren kreeg zijn eerste wet » 
hierbij doelend op het dekreet 
voortkomend uit de zaak Soens. 

Maar IRA-man Claes zal zijn 
poeder schietensklaar moeten 
houden want de francofone im
perialisten rond Brussel ont
wapenen niet. Maar zij zullen 
botsen « op de morele kracht 
van het bewuste Vlaanderen » 
klinkt het profetisch. 

« Volgens het gisteren goed
gekeurde decreet moeten zij de 
eed afleggen in het Nederlands, 
ook degenen die woonachtig 
zijn in de randgemeenten met 
wettelijke taalfaciliteiten. 
Daarin menen sommige frans-
taligen een voorwendsel gevon
den te hebben om de rechts
geldigheid van het decreet op 
de eedaflegging te betwisten. 
Waalse en Brusselse juristen 
spreken reeds van een konflikt 
tussen een dekreet en een na
tionale wet ; zij bereiden zich 
voor om, de zaak aanhangig te 
maken bij de Raad van State. 

Om eventuele konflikten tus
sen een kultuurraad en het na
tionaal parlement te beslech
ten, heeft de nieuwe grondwet 
een ingewikkelde procedure 
voorzien die nog moet beioii-
zen dat zij kan funktioneren en 
die in elli geval vele maanden 
kan aanslepen. Vooraleer die 
procedure in te zetten moeten 
de franstaligen zich nochtans 
goed bewust zijn uan fiet feit 
dat zij zich toch op' een ge
vaarlijk pad begeven. 

Wij zullen nooit dulden dat 
een wet die door de Vlaamse 
parlementsleden van alle par
tijen praktisch unaniem werd 
goedgekeurd en die alleen be-
trekk'ing heeft op het Vlaamse 
land, door de franstaligen 
wordt ongedaan gemaakt. De 
eerste manifestatie van de kul-
tuurautonomie is een dekreet 
dat bijdraagt tot de taalhomo
geniteit van het Vlaamse land. 
Het is een belangrijke etappe 
in de Vlaamse ontvoogdinqs-
strijd. 

Voor ons is het dekreet op 
de eedaflegging een afgedane 
zaak. een wet waarvan nie
mand de toepassing kan ver
hinderen De morele kracht 
van het bewuste Vlaanderen is 
sterker dan alle juristerij ». 

het belang van limburg 

Dat hoogstaande blad dat 
zich nooit met folklore inlaat 
krijgt nog maagoprispingen oij 
het denken aan de Vlaamse 
kultuurraad' en de aktie van 
de Volksunie om de kul turraad 
buiten Brussel te vestigen. 

« Maar er is nog een andere 
reden waarom de Kultuurraad 
dit dekreet zou moeten goed
keuren. Het loordt zo stilaan 
tijd, dat het Vlaamse kultuur-
parlement eens een substan
tieel initiatief neemt. Iedereen 
is het er over eens, dat de Kul
tuurraad een zeer bedenkelij
ke start hebben genomen. 

» Nagenoeg alle dekreten die 
totnogtoe werden ingediend, 
hebhen betrekking op het sub
sidiëren van alle mogelijke 
verenigingen die « zogezegd » 
kuituur bedrijven. Het kwam 
bijna voor alsof de kultuurraad 
een geld-automaat is, die door 
een onuitputtelijke staatskas 
be%)oorraad wordt. Als dat de 
finale zin is van de kulturele 
autonomie, had de vorige kon-
stituante zich voor ons part 
niet druk hoeven te maken 
over de grondwetsherziening. 

Vervolgens was er het debat 
over de zetel van de kultuur-

coo - aalst 

De Commissie van Openbare Onderstand van de stad 
Aalst stelt in haar verplegings- en verzorglngsdiensten 
één betrekking van verpleegassistente open. Deze betrek
king is te begeven op proef, de proeftermijn is drie maan
den. 
De kandidaturen dienen gericht aan de heer Voorzitter 
van de Commissie Gasthuisstraat 40, Aalst en dit bi.i aan
getekend schrijven. Zij dienen uiterlijk op 24 april op 
het secretariaat aanwezig te zijn en dit samen met de be
wijsstukken. 
De voorwaarden en de bijkomende inlichtingen kunnen 
steeds bekomen worden op het secretariaat, Gasthuis
straat 40, Aalst, van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 11 
u. 30 af telefonisch, 053-223.93 (binnenpost 104). 

raden. De Kultuurraad eigende 
zich ermee de kwalijke reputa
tie toe van een Vlaams hier-
feest. Kortom, de Vlaamse ge
meenschap kon totnogtoe geen 
slag fierheid recruteren uit 
haar eigen Kultuurparlementi». 

pallieterke 

Gedurende twee weken gaf 
Pallieterke een vraaggesprek 
weer met de mensen van 
Nieuw-Vlaanderen, het blad 
dat het welbegrepen volksna-
tionalisme harmonisch inka
dert in de strevingen van de 
huidige jongerengeneraties. 

« Wat betekent « nationalis
me » voor deze mensen ? 

l,aridon zegt : « Wij willen 
voor ons volk de nodige macht 
verwerven zodat het, in de 
kortst mogelijke tijd, ontvoogd 
en zichzelf besturend, zijn ei
gen plaats kan innemen in de 
rij der volken. Tevens alle in
tern onrecht wegwerken. Zon
der enige agressiviteit tegen
over andere volken. Met dui
delijk 'besef van onze Neder
landse verbondenheid en Euro
pese doelgerichtheid, en met 
open belangstelling voor de 
vrijheidsstrijd van de politiek-
verdrukte volken in de wereld. 
Kortom : een streven naar po
litieke en sociale vrijheid en 
rechtvaardigheid voor alle vol
ken ». 

» Lionel van den Berghe 
voegt eraan toe : « Wij vinden 
het onrechtvaardig bij de hui
dige jeugd, dat zij belangstel
ling heeft voor de nationalitet-
tenproblemen in de Derde We
reld, en niet bij ons, in de 
buurt en in de onmiddellijke 
omgeving ». 

» Wilhj Kuijpers over het
zelfde onderwerp : « Nieuw 
Vlaander'en » is het enige jon-
gerentijdschrift dat reëel prak
tische belangstelling heeft en 
helpende kontakten met Bas-
ken. met Zuidtirolers. met Bre
toenen, met Oekrajieners en 
met Esten. Het is overigens on
ze droom, te komen tot een 
meerdertalig tijdschrift ». 

» Lionel, de jongste in het 
gezelschap, wenst nog wat te 
zeggen in verband met de hui
dige jongeren. Hij denkt dat 
ze vlaamsgezind zijn, niet om
dat hun vader het is, maar 
vlaamsgezind zonder méér 
« Nu is het onze taak, dat te 
motiveren. Wij moeten het zeg
gen waarom het vandaag nog 
zin heeft vlaamsgezind te zijn. 
Ze zullen niet gemakkelijk toe
geven dat ze het zijn, maar als 
u ermee doorpraat, dan gaan 
ze werkelijk zeggen : Ja, inder
daad, zó zie ik het ook, zó hen 
ik ook vlaamsgezind ». 

de nieuwe gazet 

Wij wisten al dat de Samen
werkende Winst-vennootschap 
BSP het sterkst gekant was te
gen de afschaffing van de 
« jack-pots » wegens republiek 
van de kameradenbindingen. 
Strieleman klaagt de politieke 
schijnheiligheid van de rege
ring rond dit probleem scherp 
aan. Het gaat bij deze « armen-
casino's » van de eenarmige 
bandiet tenslotte om het be
schermen van het gezinsgeluk 
zoals indertijd de anti-genever
wet dit beoogde. 

« De rechtszaak draait ten
slotte rond het drama van de 
verslaafde, die zijn loon aan 
de spreeldrift offert met alle 
familiale gevolgen vandien. 

» De overheid die beteuge
lend optreedt speculeert noch
tans terzelfder tijd op deze 
speeldrift. Het is niet de eerste 
maal dat wij die schijnheilig
heid aan de kaak stellen, maar 
ze is dan ook te flagrant. 

» Overwogen wordt nu de 
taks op dergelijke speeltuigen 
te verdubbelen of in elk geval 
aanzienlijk op te drijven. Niet 
in de hoop daarmee de witbo-
ting van de « jack-pots » o»-
mogelijk te maken, maar uit
sluitend met het oog op d« 
méér-inkomsten die de staat 
daaruit putten zou. Op deze bij
drage tot demping van het gat 
in de staatskas kan men ech
ter slechts rekenen als het gok
ken met kans op winst geduld 
wordt. Want dat is de bestaans
reden van het spel. 

» Het is beschamend voor de 
politieke moraliteit dat het uit
voerend gezag dergelijke slecht 
te voorbeelden doodgewoon 
blijkt te vinden ». 

wai ter l uy ten . 

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 

1) Hulpboekhouder (37 jaar) 
zoekt betrekking : Brussel, Me-
chelen, Antwerpen. 

2) Licht gehandikapt arbei
der (51 jaar) zoekt betrekking 
als portier of bewaker : Me-
chelen - Antwerpen. 

3) Arbeider (35 jaar) zoekt 
werk in een metaalbedrijf in 
het Antwerpse. 

4) Maatschappelijke assisten
te (22 jaar) zoekt passende be
trekking. 

Voor 1 tot 4 schrijven of te
lefoneren : senator Jorissen. 
Louisastraat 31 ; 2800 Meche-
len. Tel. (015) 435.96. — R 64 

OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPkl 
I N K A 

Tumhoutsebaan 405 - Borgerhout 
TEL. 03.35.70.00 

Costa - Brava, Llansa, 20 km 
over Fr. grens, villa 9 pers. 
zicht Middell. Zee, zwemkom 
gratis, ook appart. Tel. 03/ 
55.36.30. — R 63 

Jong dr. in de Rechten wenst 
repetit ies of bijlessen te geven; 
stof humaniora (behalve wis
kunde) alsook Spaans. Telef. : 
volksvert. A. De Beul — 03/ 
27.15.44. — R 62 

Jong Vlaams gezin (man 35 j . 
echtgenote 31 j . , twee dochters 
11 en 9 j .) vlot Nederlands-
Duits- en Franssprekend, zoekt 
werk als huisbewaarder of ge
rant . Streek : Antwerpen of 
Noord Limburg. Zich bevragen 
bij volksvertegenw. E. Raskin, 
Ursulastraat 1, Eigenbilzen, tel . 
011/19454 — R 67 

Jongeman, 19 jaar , wonende 
in omgeving van Sint-Niklaas, 
zoekt werk als mekanieker, di
ploma A3 mechanica. Schrij
ven naar Nelly Maes, Pr . Jos. 
Charlottelaan 115, Sint-Niklaas. 
Tel. 76.49.74. — R 66 

Lic. Handel (23 jaar) zoekt 
passende betrekking. Zich wen
den senator Jorissen. Tel. 015/ 
43596 — R 68 

Duits meisje die zal huwen 
met Vlaming zoekt werk in 
centrum van het land als duits-
talige sekretaresse. Diploma's 
en ervaring steno-dactylo en 
boekhouding. Kontakt via se
nator Van Haegendoren, G. G«-
zellelaan 63, Heverlee. — R 69 

stad aalst 

Openverklaring van één bet rekking van opsteller bij het 

stadsbestuur, één betrekking van klerk-rekenplichtige bij 

het stedelijk zwembad, één betrekking van hulpboekbin

der bij het stadsbestaiir. 

De kandidaturen voor deelname aan het bekwaamheids
examen worden ingewacht tot uiterli jk 28 april 1972. Ze 
moeten bij ter post aangetekend schrijven en overeen
komstig de gestelde voorwaarden, ingediend worden bij 
het college van Burgemeester en Schepenen, stadhuis, 
9300 Aalst. De voorwaarden kunnen op mondelinge, schrif
telijke of telefonische (053/25.751) aanvraag bekomen 
worden ten stadhuize, Personeelsdienst. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

— I —•• 

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemeiryck 

Grote keus van aparte geschenken 
KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 

ÏEKLO — TEL. 09/77.39.79 
* • 

Doorschrijfboekhouding Mercure 
Elektronische fektureer- en 

boekhoudmachines 
HERMES (algemeen agent] 

Etn MERCURE 
Kon. Albertplein 11-12 (station) 

•160 Hamme - Tel. 032,48100 

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

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

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

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

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nestelei 16 - Antwerpen 

Tel 39.19 27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

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

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

ALLES VOOR DE TUIN 
)ohan VAN HERREWECHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
•208 SCHELLEBELLE TEL. 09/79.31.70 

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

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplantingsplan gratis, 

op aanvraag 

Bezoek het Vlaams Huis van de 
V.U.-vesting Zele 

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

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

Verlichtingsgroothandel 

MARC DE VRIESE 
(het betere genre) 

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

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verlichtingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris t J. WEYNE 
Leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

RUST ? ONTSPANNING ? 

DE VOERSTREEK 
BIEDT U ALLES 

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

huisjes heten u welkom. 
Inlichtingen : 

V.V.V. DE VOERSTREEK 
Kerkstraat 53 - Moellngen 

V o o r e e n P R E T T I G V E R L O F 
in Blankenberge-aan-Zee I 

— Vlamingen huur bij V l a m i n g e n ^ 
« Villa Christina » heeft 4 appart. ter 
uwer beschikking en is gelegen op 
50 m van het strand. - Inl. en prosp. 
te bekomen bij : 

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

Tel. (050)41201 

HOBBYMARKT 
H. SCHORPION 

Hulshoudartikelen, Gereedschap
pen, Tuingerief, Laders, Alle soorten 
draad, Alles voor de knutselaar 

TURNHOUTSEBAAN 342 
2230 SCHILDE - Tel. 03/83.12.23 

Lu^chpakke^ RENTON 
Rolwagenstr. 77 . 2000 Antwerpen 

Dé oplossing die U zoekt : 
BELEGDE EN VERSIERDE BROODJES 
voor uw Bals - Dansavonden - Fa
miliefeesten - Recepties • Vergade
ringen - Congressen - en andere. 
Vraag voll. vrijblijvend alle nodige 

inlichtingen : Tel. 36.23.19 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE • GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. 053/281.10 
Koud buffet - Nette bediening 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

• rkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

'(Let op het huisnummer I ) 
Telefoon 03/36.66.62 

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

BECO 
levering 

BECO 
ran gas- en 

Vraag FORT ZEGELS aan onze 

BECO 

p.v.b.a. BECG 

verwacht ook uw 

K Krijgsbaan 236, 

BECO 
sfookolie ! 

BECO 
benzinestaHons 

bestelling 

ZWI}NDRECHT 

Ter. : (03) 52.81.73 

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 : plooi- en wandelwagens - bedjes en v/legen • 
stoelen en looprekken • schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

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

kampingartikelen - turngerel. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren - poppen -
poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars - borden - fiets
jes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanfeken - schooltas

sen . borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlljnlng m. garantie 
wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat 47 

AALST 

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.) 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I I I 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, f i jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe . Hongaarse goe-
lasj - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit • KrachNleesschotel 

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 ttad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 • mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Bruisel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 • 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. . Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
8ste tranche Tranche van de Arbeid 

Nieuw* bijkomende 
kanten 

HOGE LOTEN 

1 X TIEN MILJOEN 

3 X 1 MIUOEN 

Trekking op 24 april 

Prijzen onveranderd: HET BILJET : *w ir. 
HET TIENDE ; 22 fr. 

IN TOTAAL : 72 MIUOEN In 82.406 loten cm plaats van 77.125) 

SPECIAAL AANBOD! 
7 DAGEN LONDEN 

Per vliegtuig van Brittish Air Ferries : 2.980 fr. per persoon 

Inbegrepen : 
— vliegtuigreis Middelkerke-Stansted en terug; 
— autocarver voer Stansted-Londen en terug; 
— 6 nachten logies en Engels ontbi j t in een 2e 

klassehotel, tweepersoonskamer zonder bad; 
— alle taksen en fooien. 

Verf-rekdata ; 
14 mei, 
25 juni, 
30 jul i , 
27 augustus 
24 september. 

2000 ANTWERPEN - St-Jacobsmarict 45-47 — Tel. (03)31.09.95 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 —- Tel. (053)717.27 
8000 Brugge, Wollestraat 28 — Tel. (050)364.43 
1000 Brussel, Em. Jacqmalnlaan 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, Demerstraat 60-62 — Tel. (011)235.70 
8500 Kortrijk, St.-Jorlsstraat 33 — Tel. (056)235.15 

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 Vilvoorde, Heldenplein 22 — TeL (02)51.17.15 
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êRR. ANTWERPEN 
ALENDER DIENSTBETOON : APRIL 1972 

ANTWERPEN : 
Maandag 17 april : volksvert. A. De Beul en R. Matheyssens. 
Maandag 24 april : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Steeds in lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 
868465, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 17 april : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : «Vleminckhof», Marktplein 8, tel. .53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
iVoensdag 26 april : volksvert. R. Mattheyssens. 
l o k a a l : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 20 april : volksvert. dr. H. Goemans. ^„ ^ , „, „„ 
L o k a a l : «Tijl», Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

antwerpen 

ANTWERPEN (ARR.) 
KNS 

Onze traditioneel geworden 

taarlijkse KNS-voorstelling be
sven wij op vrijdag 28 april. 

De opvoering van « Een vijand 
van het volk » van H. Ibsen (be
werk t door A. Miller) brengt 
ons een actueel onderwerp 
waarui t een drama van de ge
meenschapszin groeit. Bespreek 
EU reeds uw plaatsen via het 
VU-sekrctariaat van Antwer-
pen-Stad : Wetstr. 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 
P C 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
l ing van de kategorie 

ARR. RAAD 
E.k. arr. raad op vrijdag 21 

april te 20 u. 30 in « Nieuwe 
Carnot », Carnotstr. 60, Ant
werpen. 
KUNST 

Wij nodigen de schiderkunst-
minnaars uit, een bezoek te 

..brengen aan de kunstgalerij 
« Vandenboom », Boekenberg-
lei 268. Deurne, waar tot 24 
april, ons arr. penningm. André 
Van Der Borght, als kunstschil
der, tentoonstelling houdt van 
zijn werken (van 10 tot 12 u. 
en van 14 tot 29 u.). Proficiat 
André, voor deze bijzonder 
kunstvolle manifestatie. 
DR. AUG. BORMS-
HERDENKING 

Alle bewuste Vlamingen ont
moeten elkaar op zondag 23 
april e.k. te Merksem (10 u.), 
tijdens de jaarlijkse dr. Aug. 
Boi msherdenking. 

ANTWERPEN (Stad) 
VU-BAL 

Te Brussel ingericht door arr. 
Brussel. Zaal Meli, achter het 
Heizelstadion. Zaterdag 22 april 
1972. Kaarten bij arr. sekr. van 
VU-Antwerpen, Claessens Wim, 
tel. 55.39.09. 

Nee, we zijn nog niet uitge-
danst. onze laatste danspassen 
voor dit seizoen ? 
BORMSHERDENKING 

Zondag 23 april te Merksem. 
H. Eucharistieviering te 10 u. 
in de oude Kerk te Merksem. 
11 u. 30 : korte plechtigheid in 
het Gemeentepark. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op ons sekreta-
riaat.. Voor speciale gevallen 
liefst op maandag van 16 tot 20 
u. in aanwezigheid van een 
volksvert. In aansluiting hier
mede zal het sekretariaat dat 
voorheen donderdags tot 19 u. 
geopend was, deze dag verleg
gen naar maandag. Ter herin
nering, het sekretariaat is open 
op de werkdagen van 9 tot 16 
u. 30 en in het vervolg 's maan
dags tot 20 u. 

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

Donderdag 11 mei (O.H. He
melvaart) maken we een tocht 
Baar Klein Brabant. We wande
len langs de Scheldedijken, ook 
de oude Schelde. Bezoeken een 
heemkundig museum te Weert 
en piknikken aan de Schelde-
kant te Weert. Overzet met 
roeibootje. Verder wandeling 
van Mariakerke naar St. 
^Jnands. Einde tocht rond 17 u. 
Wie het avondmaal wil nutti

gen in het restaurant De Veer
man te St. Amands, gelieve ons 
hiervan te verwittigen . Ver
trek 's morgens met eigen wa
gen aan het sekretariaat, Wet
straat 12 om 9u30 . Wie geen 
wagen heeft kan ook wel mee, 
verwittig ons dan op voorhand. 
VUJO 

De aktiviteit met stunt rei
niging vuil Schelde-water op 
de Steenplaats op 3 april 11., 
kende een groot sukses. Profi
ciat aan onze Vujo-leden die 
manueel zowel als geestelijk 
echte experten zijn. 
KNS 

Voor kaarten : tel. 36.84.65 
naar ons sekretariaat. Het ge
wone gezelschap speelt « Een 
vijand van het volk » naar het 
werk van Isben met bewerking 
door Arthur Miller. Vrijdag 28 
april. 

BERCHEM 
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. 
WENSEN TOT HERSTEL 

Het bestuur en de leden van 
de afdeling wensen Reggy Hoy. 
aut en zijn gezin een spoedig 
herstel na het zware auto-onge
val dat hen tijdens de vakantie 
overkwam. 

BOECHOUT-VREMDE 
AMNESTIE-MARS 

Bravo voor onze zeven leden, 
die het tot Herentals hebben 
volgehouden. Onze dank ook 
aan de volgers per auto en al
len die zich ondanks alles heb
ben vrijgemaakt om "s avonds 
te Herentals te zijn. Aan de 
marsjeerders werden aan ons 
sekretariaat 350 « paaseitjes » 
uitgedeeld. 
DR. BORMS-HERDENKING 

23 april te Merksem. Vertrek 
te 9 u. 15 stipt op parking aan 
nieuw gemeentehuis te Mortsel 
waar wij bij de auto-karavaan 
aansluiten. 

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 
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 ». 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt 
u terecht op de maandelijkse 
zitdag van COO-voorzitter Staf 
Kiebooms en gemeenteraadslid 
Peer Van Nuffelen op dinsdag 
25 april van 20 tot 21 u. in zaal 
Riviera. 

Verder houdt sen. H. De 
Bruyne zitdag in lokaal « Vle
minckhof », Marktplein 8 te 
Wijnegem elke 1ste en 3de 
maandag van 19 tot 20 u. 

In Antwerpen tenslotte hou
den sen. H. De Bruyne en volks
vert. R. Matheyssens en A. De 
Beul zitdag elke maandag van 
16 tot 20 u. in het VU-sekreta
riaat, Wetstr. 12. 
KNS 

Het gezelschap van de KNS 
voert voor de VU « Een vijand 
voor het volk » op, door H. Ib
sen en bewerkt door A. Miller. 

Vrijdag 28 april te 20 u. Pr i j -
zen der plaatsen van 25 tot 250 
fr. Genammerde kaarten te be
komen bij alle bestuursleden. 
Warm aanbevolen. 

VLAGGENAKTIE 
Leeuwevlaggen tegen uiterst 

voordelige voorwaarden. Be
langstellenden geven een sein
tje aan een der bestuursleden 
of telefoneer nr. 21.24.70. 

BRASSCHAAT 
ATTENTIE 

Voorstellen voor publikatie 
in « Wij » steeds zenden aan on-
dervoorz. Monica Verijke-De-
schepper, Hoge Akker 35, tel. 
51.63.16. Liefst in het begin van 
de week, want tegen het einde 
van de week moeten alle tek
sten binnen zijn op het arr. se
kretariaat. Dank u. 
VUJO 

Woensdag 19 april te 20 u. 30 
in de gemeentelijke feestzaal, 
Door Verstraetelei 48, Bras-
schaat komt adjunkt-kommis-
saris Craen van Edegem praten 
over het humaan optreden van 
de politie. 

BROECHEM 
VERTEL-AVOND 

Zaterdag 22 april te 20 u. in 
KSA-lokaal Jongensschool, Lo-
str., Broechem, vertelavond 
door dhr Tireliren over de laat
ste heksen in de Kempen. Na 
de vertelavond zal de korte 
film, opgenomen n.a.v. de uit
stap in de Kalmthoutse heide 
worden afgedraaid. 
IJZERBEDEVAART 

Van heden af inschrijving 
voor de autobussen. 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Kaarten ter beschikking , 100 
fr. en 40 fr. Bestel ze dadelijk. 

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. 

EDEGEM 
VIERING 
LIESBET JANSSENS 

Morgen zondag 16 april om 15 
u. vieren wij « onze » 20.000ste 
inwoner op het Ten Bogaerde-
plein met een groot volksfeest. 

VUJO 
Voor enkele dagen staken on

ze Vujo'ers de hoofden bij me
kaar om zich te bezinnen over 
de werking. Omdat sommige 
s t rukturen een beetje vastge
roest zaten, werd er beslist een 
reorganisatie door te voeren. 
Voortaan zal men intensief 
gaan werken in werkgroepen. 
De verantwoordelijken van de 
respektieve groepen vormen 
dan een kerngroep, belast met 
de koördinatie en met het da
gelijks bestuur. 

De kerngroep bestaat uit vol
gende verantwoordelijken : re-
daktie kontaktblad : J. Boers ; 
adm. en org. : H. D'Hanis ; 
prop. : G. Fra ters ; sekr. : A. 
Mees ; goede betrekkingen : 
H. Van Bueren ; politieke vor
ming en algemene koördinatie: 
J. Van Opstal ; ontspanning en 
kui tuur : J. Verbeuken. 

Als afgev. in het arr. bestuur 
werd H. Van Bueren aange
duid ; in het arr. komitee zal 
H. D'Hanis Edegem vertegen
woordigen ; A. Mees, H. Van 
Bueren en J. Van Opstal zete
len namens Vujo in het VU-
bestuur. 
HEKSENSABBATH 

Zaterdag 22 april om 20 u. be
leven de Vujo'ers van Edegem 
en Wilrijk samen een helse 
heksensabbath in het gemeen
schapscentrum « Drie Eiken ». 
GROTE 
KAARTPRIJSKAMP 

Zaterdag 6 mei om 20 u. in 
« Drie Eiken », grote kaart-
prijskamp « Boompje Whist ». 
Inschrijvingen aldaar tegen 50 
fr. per paar. Prachtige prijzen. 
MEDEDELINGEN 

Gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken » nodigt u uit tot de toe
ristische autozoektocht op 15. 
april. Vertrek tussen 12 en 12 
u. 30. Inschrijven in Drie Eiken. 

Elke dinsdag van 19 tot 20 u. 
staat een afgevaardigde van de 
Vlaamse Ziekenkas ter uwer 
beschikking in « Drie Eiken ». 

HOBOKEN 
VUJO 

Vujo-Hoboken gaat naar het 
Vlaams nationaal zangfeest. 
Geef vóór 25 april uw naam op 
aan Raymond Bischop, Waas-
landstr 47, tel. 28.02.26. Wij ne
men kaarten van 40 fr. 

HOOGSTRATEN (Gewest) 
BESTUURSVERKIEZING 

Vrijdag 21 april te 20 u., her
verkiezing van het afdelings
bestuur voor de afdeling gewest 
Hoogstraten, in de zaal van Ho
tel « De Tram », Vrijheid te 
Hoogstraten. Sen. W. Jorissen 
en volksvert. J. Belmans zullen 
er het woord voeren. 

HOVE 
PROBLEMEN ? 

Neem kontakt met onze man
datarissen : Jan Lernout, Park
laan 2, tel. 55.34.73 ; Joost Goris, 
Beekhoekstr. 83, tel. 55.38.94 ; 
Guido Verheyden, Groenen-
borglei, tel. 55.26.71 en Frans 
Van Eisen, J.F. Gellincklaan 
95, tel. 55.55.88. 
OPSLAG 

De burgemeester en zijn sche
penen vragen verhoging van 
hun ambtsvergoeding. De «idea
listen» willen het maximum, 
het onderste uit de kan. Gaan 
ze het deksel op hun neus kri j
gen ? 
DENK ER AAN ! 

23 april : dr. Aug. Bormsher-
denking te Merksem. 

28 april : jaarlijks KNS-voor
stelling. Zie arr. berichtgeving. 

ITEGEM 
VU-FEEST 

Zaterdag 22 april : Judovoor
stelling, aanvang 19 u. Eerste 
groot lentebal met viering van 
het oudste lid (89 j . ) , aanvang 
20 u. Orkest : « The Tender Tu
nes ». Parochiezaal, Schoolstr. 
28. Inkom 50 fr. Kaar ten ver
krijgbaar in lokaal «Mimoza», 
Bevelstwg 72, Itegem. 

KALMTHOUT 
VU-BAL 

In « De Schuur » te Nieuw-
moer-Kalmthout op zaterdag 29 
april te 20 u. 

KONTICH 
KOLPORTAGE 

Morgen, zondag 16 april 1972 
houdt afdeling Kontich een 
kolportage in Waarloos. Verza
melpunt : lokaal Alcazar. Ver
trek : 10 u. Ook wijk Tanghof 
en Reepkenslei zullen op de te
rugtocht een beurt krijgen. 
VUJO 

De meest opvallende groep 
bij de lange voettocht Gent-
Dhoppe van zondag 26 maar t jl. 
was de onze. Negentien eenhe
den sterk, twee volgwagens en 
Vujo-vaandel, de énige Leeuw 
die erbij was ! Van inrichter P. 
De Pauw mochten wij kop 
trekken, vlag voorop. En zeg
gen dat vaandeldrager Dirk 's 
avonds niet eens moe was. 
KADULLEN 

Vrijdag 5 mei, zaal Trianon, 
houdt Vujo Kontich als sluit
stuk van haar tweede werkjaar 
een avond met de Kadullen. 
Kaar ten bij Karel Dumont, Me-
chelse Stwg 37 ; Dirk Bogaerts, 
Mechelse Stwg 139 ; Greet Van 
den Bergh, Kruisstr. 10 en in 
lokaal Alcazar. Het wordt een 
reuze avond. 
UITSTAP 

Bezoek aan keramiekfabriek 
in Nederland op donderdag 11 
mei. Inlichtingen op het Vujo-
sekretariaat . Greet Van den 
Bergh, Kruisstr. 10. 
KNS 

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

MERKSEM 
FERNAND DE SMET 

Dinsdag 28 maar t hebben wij 
één van onze goede vrienden en 
t rouw lid, zeekapitein Fernand 
De Smet naar de eeuwigheid 
uitgeleide gedaan. Zeer vele le
den van de Volksunie, vrienden 
en kennissen waren op de uit
vaar t aanwezig. Het was een in
drukwekkende en ontroerende 
plechtigheid. Een leeuwevaan 
dekte de lijkbaar. Op het einde 
van de Eucharistieviering 
speelde het orgel op gedempte 
toon de Vlaamse leeuw. Zo had 
onze betreurde vriend he t ge-' 
wild. Als zeeman gebeurde het 
maar tussen twee reizen in dat 
hij bij ons kwam. Hij was een 
vriendelijk en rondborstig man. 
Met Kerstmis 1971 nam de zee 
hem veraderli jk van zijn schip 
weg. Drie maanden hield de 
zee zijn l ichaam bij zich voor

aleer het terug te geven. Eea 
vreselijke tijd voor familie en 
vrienden. 

Aan zijn echtgenote en kin
deren biedt de Volksunie haa» 
oprechte en welgemeende d e ^ 
neming aan. 
VIKTOR DE JONG 

Woensdag 29 maar t was onz« 
oude St. Bartholomeuskerk (q^ 
nieuw gevuld met vr iende% 
bekenden en ook enkele ou<i> 
frontkameraden voor de uiV 
vaart van ons medelid Viktor 
De Jong, oorlogsvrijwilliger en 
vuurkruisdrager 1914-1918. 

De Fik, geboren Merksem-
naar, vriend van dokter Borma. 
was uit de oorlog gekomen vol 
idealen. Meer dan vijftig jaar ' 
geleden, pas terug van het fron* 
was hij medestichter van he t 
Vlaams Front en van da 
Vlaamse Oudstrijdersbond te 
Merksem. De laatste jaren wa
ren voor onze kameraad zeer 
moeilijk, na een ongenadige 
ziekte moest hij de laatste v ie r 
jaar geamputeerd in een zie
kenwagen doorbrengen. 

Aan zijn goede echtgenote dia 
hem al die moeilijke jaren me t 
zoveel zorgen omringde, en aan 
de kinderen biedt de Volksunie 
haar oprechte en welgemeende 
deelneming aan. 

MORTSEL 
PRIVE-LENTE-AVOND 

Vrijdag 21 april te 20 u. in 
zaal « Hellemans », Eggestr. 27, 
Mortsel, zitten wij samen aan 
de gezellige « Kempense-tafel %, 
Breng nog heden uw deelne
mingsformulier binnen bij t 
Th. Van Batenburg, Blauwbroe-
dersstr. 14 ; Rob. Pa lmaer ts , 
Antwerpsestr . 132 ; Wim Claes-
sens, Pastoor Deensstr. 19 en J . 
Vandewalle, Dieseghemlei 52. 
WENSEN 

VU-afd. Mortsel wenst mevr . 
Moorkens-Cleemput, van har te 
een spoedig herstel en een bes
te gezondheid. 
VLAGGEN-AKTIE 

Uw nylon-leeuwevaandel aan 
de gunstprijs van 270 fr. (1,50/, 
1,50 m) ligt klaar bij Wim 
Claessens, Pastoor Deensstr. 19 
(tel. 55.39.09). Een telefoontje, 
en u hebt zo uw leeuwevaandel 
thuis. 
W V G 

Een eerste flink doorgezette 
werkingsfase van de Mortselse 
afdeling van het « Verbond van 
Vlaamse Gepensioneerden » 
werd in de loop van de voorbije 
week afgerond met de officiële 
afdelingsstichting en samenstel
ling van het bestuur : voorz. t 
dhr. Van Horenbeeck S, Riet
veld 7. tel. 49.29.06 ; sekr. j 
mer. J. Claessens-Van Mierla, 
Pastoor Deensstr. 13 ; pen
ningm. : dhr. Appels D., Ridder 
van Rantslei 63 ; raadsleden : 
Kunnen H., Krijgsbaan 80, De-
wil Fr., Nieuwelei 70 en Claes
sens J., Past. Deensstr. 13. 

Vraag inlichtingen bij één 
der hogermelde bestuursleden, 
of bij gemeenteraadslid Wim 
Claessens, tel. 55.39.09. 
DR. AUG. BORMS
HERDENKING 

Zondag 23 april verzamelen 
wij met wagens en leeuwen
vaandel aan de parking van het 
nieuw gemeentehuis. Ver t rek 
te 9 u. 15 naar Merksem waar 
wij deelnemen aan de jaarlijk
se Bormsherdenking. 

Kernreddkfie 
T. van Overstraefen (elnd-
red.) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Uedekerke. 
Redaktte en publiciteit : 

Sylvain Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

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

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfiaarlijks 105 fr. 
Driemaandelliks lOSfr . 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers l O f r . 
Allo stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van . WIJ », 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

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

Brussel 1120 
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MOL 
KTSTAP NAAR DE 
y O E R S T R E E K 

Zondag 23 april kan elkeen 
mee naar de Voer-op-zijn-
«nooist in de lente. Naargelang 
de spreiding der inschrijvingen 
Tertrekken we vanuit de ver-
•chillende opstapplaatsen even 
voor 9 u., om terug te kunnen 
«ijn rond 19 u. Reiskosten voor 
de autobussen : schoolgaande 
Jeugd : 50 fr. ; volwassenen : 
lOO fr. Een goedgevulde knap-

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Eddy Dubois-Van Hemetrijck 
Koningin Astridplein 8 

9900 Eelclo 
groothandel 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 — Londerzeel 
Tel. 052/39437 ^ 

Frans VAN MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

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

Tei. 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 

TUINAANLEG . ONDERHOUD 
VAN COEYE 

Langettraat 41 - KRUIBEKE 
Tel. 03/75.12.96 

Gespecialiseerde onderhoudsdienst 
Privaat - Parken -

industrie plantsoenen 

Petrus VAN HOLSBEECK 
Van de Ponselel. 28 - Denderleeuw 

TEL. 053/675.07 
— GROOTHANDEL — 

Rolluiken - Garagepoorten - Zonne-
blinden . Vouwdeuren - Schuiftrap-
pen - Slaapkamers - Aluminiumwer-
ken - Caravans - Plastiekprofielen 
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 
rel. 015/629.42 - 5% aan VU-leden 

A. DE BACKER - DEGEY 
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ — PAPIERHANDEL 

GESCHENKEN 

10 Jaar E.S. Zwembaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
VIjfwegenstraat 13 - Izegem 

Tel. (051)316.23 
honderden referenties 

Bezoek de herberg 
« UILENSPIEGEL » 

Laurent 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 

zak meenemen is wellicht aan 
te bevelen. Zo haast mogelijk 
inschrijven, liefst voor 17 april, 
bij J an Bollen, Oostervennestr. 
67, tel. 34085 ; Frans Geyzen, 
Beekstr. 22, tel. 32320 ; Hugo 
Huybrechts, Kiezelweg 216, tel. 
34477. 

SCHILDE 
HECTOR DE BRUYNE 

Maandag 17 april te 20 u. 30 
spreekt Hector De Bruyne in 
het lokaal Puttenhof. 
DIENSTBETOON 

Tijdens de ziekte van sche
pen J. Hanssen, kan iedereen en 
voor elk geval terecht in de 
Wetstr. 12, elke maandag van 
16 tot 20 u., tel. 36.84.65, waar 
steeds twee volksvert. zullen 
aanwezig zijn. Burgemeenster 
K. Ver Berne herneemt de zit-
dagen van zaterdag, na het 
paasverlof. 

WIJNEGEM 
KNS 

Wie vanuit Wijnegem mee 
wil naa r de KNS voor de opvoe
ring van « Een vijand van het 
volk » kan daarvoor kaar ten 
verkrijgen op het plaatselijk 
sekretariaat, Turnhoutse baan 
336 tel. 53.63.79). Wij vertrek
ken in groep vanop de Markt 
te Wijnegem. 
DIENSTBETOON 

Reeds tientallen kwamen bij 
Hector De Bruyne om te spre
ken over hun moeilijkheden op 
fiscaal, financieel, juridisch en 
sociaal vlak. Elke 1ste en 3de 
maandag in het Vleminckhof. 
BAL 

Op 13 mei groot Vriendenbal 
te Wijnegem in de zaal « Vle
minckhof, Marktsplein te Wij
negem. Kaar ten te bestellen op 
het sekretariaat, Turnhoutse 
baan 336, Wijnegem, tel. 536379. 
BUS-UITSTAP 

Op 30 april organiseert de 
Vlaamse Vriendenkring een 
reuze verrassingsreis naar Ne
derland. Inschrijvingen (per 
persoon : 125 fr.) op het sekre
tar iaat of bij L. Blom, Markt
plein 23. 

WILRIJK 
VUJO-FUIF 

Onze eerste Vujo-fuif is, hoe 
kan het ook anders, een volle
dig sukses geworden. Heel wat 
nieuwe gezichten zijn de kr ing 
komen vergroten, maar er mo
gen er nog altijd bijkomen! Al
le jongeren tussen 16 en 25 
kunnen lid worden van Vujo. 
Marleen Bosselaers, Prieelstr . 
29, vertel t er je graag iets meer 
over. 
AMNESTIEVOORSTEL 

Nelly Maes, Willy Kuijpers 
en André De Beul werken mo
menteel een nieuw amnestie-
voorstel uit. Wij zijn erg be
nieuwd of bij dit voorstel van 
3 jonge parlementsleden einde
lijk de menslievendheid de bo
venhand zal halen. 
GEMEENTERAAD 

Volgende gemeenteraad gaat 
door op donderdag 27 april te 
20 u. in het gemeentehuis. Wie 
iets meer wenst te vernemen 
over de agenda, belt even met 
Pol Van der Gucht (27.79.70), 
die er vanaf dinsdag alles weet 
over te vertellen. 

WOMMELGEM 
KNS-VOORSTELLING 

Voor de feestvoorstelling van 
« Een vijand van het volk » 
zijn nog kaar ten te verkri jgen : 
alle dagen op het VU-sekretari-
aat Antwerpen, Wetstr. 12, tel. 
36.84.65 (bureeluren) en op ons 
sekretariaat , Welkomstr. 116, 
tel. 53.86.68. 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Het Broechems « IJzerbede-
vartkomitee » organiseert deel
name ; aan dit initiatief ver
leent de Wommelgemse Vlaam
se Vriendenkring zijn mede
werking. Verplaatsing per auto
bus : 30 fr. Kaar ten : 100 fr. (ge
nummerd) en 40 fr. Inschrijven 
en/of inlichtingen, Welkomstr. 
116. Denkt u nog eens aan uw 
raamaffiche ? 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Geen nieuwe wachttijd, en 
behoud van alle rechten en 
voordelen. Inlichtingen vrijblij
vend : Rik BeUefroid, Stene-
kruis 5, Wommegem, tel. 536655 
na 18 u. 
LEEUWEVLAGGEN 

Zangfeest, IJzerbedevaart , 11 
juli, en zoveel mogelijkheden 
meer om de beest uit te hangen. 
Om van die over- of nevenbuur 
die van dat zwart en geel 
«rood» aanloopt nog te zwijgen. 

U hebt geen vlag ? Wij wel ! 
Op ons adres, Welkomstr. 116, 
vindt u er zeker één naar « uw 
formaat ». 

Brabant 

BRUSSEL (Arr.) 

SOC. DIENSTBETOON 

Essene : 3de dinsdag van de 
maand (18 april) ten huize van 
burgemeester Verdoodt (zal 
overgebracht worden naar lo
kaal Schoon jans. Centrum), 
van 19 tot 20 u. (E. De Facq). 

St. Katherina-Lombeek : 3de 
dinsdag van de maand (18 
april) , in lokaal Uilenspiegel, 
van 20 tot 21 u. (E. De Facq). 

Haren : 2de maandag van de 
maand (10 april) in café Ons 
Huis van 19 u. 30 tot 20 u. 30 
(V. Anciaux, R. De Brabanter ) . 

Machelen : 2de maandag van 
de maand (10 april) in zaal Eg-
mont, Dorpstr., van 21 tot 22 u. 
(V. Anciaux, J. Puel inckx). 

Wezembeek-Oppem : 2de 
dinsdag van de maand (11 
april) in café Bij Mathilde, bij 
gemeentehuis, van 19 u. 30 tot 
20 u. 30 (V. Anciaux en schepen 
Ceuppens). 

Steenokkerzeel : 2de dinsdag 
van de maand (11 april) in café 
De Appel, tegenover de kerk, 
van 21 tot 22 u. (V. Anciaux en 
M. Schepens). 

St. Kwintens-Lennik : 2de 
maandag van de maand (10 
april) in café « De Verzekering 
tegen de dorst » op de wijk 
Eizeringen van 19 tot 20 u. 
(Bob Maes). 

Gooik : 2de maandag van de 
maand (10 april) in De Groene 
Poort, van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
(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. 

ALSEMBERG 
EIGEN AFDELING 

Donderdag 20 april wordt de 
afdeling officieel gesticht. Alle 
leden zullen schriftelijk wor
den uitgenodigd. Kandidaat-le
den en kandidaat-bestuursleden 
wenden zich tot : Willy Desae-
ger, Ingendaallaan 43, Alsem
berg, tel. 58.54.38. 

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. 

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

DILBEEK-ITTERBEEK 
8e LENTEBAL 

Vandaag 15 april om 21 u. in 
de zaal Mertens, Ninoofse Stwg 
359, Dilbeek met het orkest 
« The May J ins ». 

DIEST (Kanton) 
NIEUWE AFDELING 

De afdeling Bekkevoort zal 
officieel gesticht worden op 
dinstdag 25 april. Alle leden en 
simpatisanten zijn hartelijk 
welkom. 
DIENSTBETOON 
WILLY KUIJPERS 

De zitdagen voor soc. dienst-
etoon voor het kanton gaan 
door elke 3de maandag op vol
gende adressen en uren : 

Diest : bij Nuyts-Diepstraten, 
Ed. Robeynslaan 70, van 19 u. 30 
tot 20 u. 15 ; 

Molenstede : bij Lieve Didden 
Molenweg 5, van 20 u. 30 tot 
21 u. 15 ; 

Zichem : bij Willy Joris, 
Markt 38, van 21u.30 tot 22u.l5. 

Ook de andere afdelingen in 
het kanton kunnen hiervan ge
bruik maken. 

BRUSSEL (Arr.) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
DIEGEM : 
Maandag 17 aprU, in Jeugdklub Bacchus, Kerkstr., van 19 u 30 
tot 20 n. 30 (Vik Anciaux en Jaak Schaefcers). 
VILVOORDE :• 
Maandag 17 april in café « De Gouden Voorn », Houtkaai I. van 
21 tot 22 u. (Vik Anciaux). 
HEKELGEM : 
Dinsdag 18 april in zaal « Lindehof », van 19 u. 30 tot 20 u. 30 (Vik 
Anciaux en Tuur De Schrijver). 
ASSE : 
Dinsdag 18 april in het sekretariaat, Prieelstr. 1, van 21 tot 22 o. 
(Vik Anciaux en Juul Van Dooren). 
KRAAINEM : 
Maandag 17 april, bij Boutmans, Oudstrijdersstr. 1, van 19 tot 20 
u. (Bob Maes). 
ZAVENTEM : 
Maandag 17 april, ten huize van Bob Maes zelf, Parklaan 14, van 
20 u. 30 tot 21 u. 30. 

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. 
Wij helpen u met het invullen 
van uw belastingsaangifte. 

GROOT-BIJGAARDEN 
BAL 

Eerste herfstbal van de VU-
af deling op zaterdag 30 septem
ber in de zaal « Collegium », 
Brusselstr. 257, Groot-Bijgaar
den. Orkest : « Roger Moens ». 

GRIMBERGEN 
DEELNEMING 

De VU-afdeling Grimbergen-
Beigem-Humbeek biedt aan 
schepen Gaston Asselberghs en 
familie haar rouwbeklag aan 
bij het overlijden van de heer 
Leon Asselberghs. 

LANDEN 
DANSFEEST 

Alle Vlaamsgezinden uit het 
kanton Landen zijn van harte 
welkom op ons groot VU-bal op 
zaterdag 29 april om 20 u. 30 in 
de zaal De Ton, Stationsstr. 

MOLLEM 
BAL 

Heden zaterdag 15 april om 
21 u., in de zaal « Ons Huis », 
Stationsstraat te MoUem, met 
Lize Marke en Ronny Remiss. 

NEERIJSE 
FIESTA MET MARVA 

Op 5 mei e.k. om 20 u. in een 
feesttent te Neerijse-Wolfsha-
gen. De opbrengst moet dienen 
voor het uitgeven van een 
streekblad. Toegang 95 fr. 
Voorverkoop 75 fr. Kaar ten 
verkrijgbaar bij de bestuursle
den. 

SCHAARBEEK 
BESTUURSVERGADERING 

Dinsdag 18 april a.s. om 20 u. 
Lokaal Het Castel, hoek Lodew. 
Bertrandlaan en Josafastr. 

Graag nodigen wij op deze 
vergadering de bestuursleden 
van de afdeling Evere uit, zo
dat verder over de koördinatie 
zou kunnen gesproken worden. 

ST. PIETERS-LEEUW 
GROTE 
WIELERWEDSTRIJD 

Zaterdag 22 april e.k. richt de 
VU-afdeling St. Pieters-Leeuw, 
in samenwerking met de wie-
lerklubs van de gemeente en 
het omliggende, haar eerste 
wielerwedstrijd in voor lief

hebbers onder de naam van 
« Eerste Grote Prijs Volksunie 
St. Pieters-Leeuw », over een 
afstand van 9 ronden van 12 
km. Vertrek om 14 u. op de 
Brusselbaan (bij de Steenweg 
op Bergen), aankomst om
streeks 16 u. 15 op het Weer-
standersplein in het centrum 
van de wijk Negenmanneke. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
KADERDAG 

Vandaag 15 april te 14 u. in 
« De vriendschap » te Aalst, 
arr. kaderdag. 

Dagorde : uitslag van de ver
kiezingen 1971 in het arr. Aalst 
(Willy Cobbaut) ; bespreking 
in drie werkgroepen (eén per 
distrikt) . Moderators : Willy 
Cobbaut, Werner Eeckhout en 
André (ïeens ; nationale uit
slag van de verkiezingen van 
1971 ( volksvert. De Facq en 
Anciaux) ; sinteze van de be
sluiten in de drie werkgroepen; 
slotwoord. 

VORMING MANDATARISSEN 
EN SOCIALE WERKERS 

Het arr. bestuur beveelt ten 
zeerste de lessenreeks die inge
richt wordt door het Oost-
Vlaams Centrum voor Dienst
betoon en Naschoolse Vorming 
ten behoeve van mandatarissen 
en sociale werkers. Voor inlich. 
tingen : zie rubriek medege
deeld. 

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. 

ASPELARE-
NEDERHASSELT 
VU-BAL 

De VU-Aspelare-Nederhas-
selt richt in op zaterdag 29 
april van 21 u. 30 af het « 3de 
Vlaams-nationaal dansfeest » in 
zaal Edelweiss te Voorde met 
The Musical Friends. Toegang 
50 fr. 

GAVERE 
BAL 

Vandaag 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. 

leven of overleven ? 

PROGRAMMA : 
Donderdag 27 april om 20 u. te Beveren : « Land- en tuinbouw ». 

Inleider : W. Persijn, senator (Wingene). Plaats : feestzaal « Ver-
straeten », Kloosterstraat. 

Donderdag 27 april 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 ? ». 
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DENDERHOUTEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Frans De 
Man : elke dag van maandag 
tot vrijdag van 19 tot 20 u. bij 
hem thuis, Molenstr. 16. 

Provincieraadslid Bert De 
Cremer : elke dag van maandag 
tot vrijdag van 19 tot 20 u., bij 
hem thuis. Vendelen 55. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
MOTIE IN VERBAND MET 
DE KABELTELEVISIE 

De mandatarissen van het 
arr. bestuur Gent-Eeklo van de 
Volksunie in vergadering sa
mengekomen om de onderwer
pen Tevegenta en Teveoost te 
bespreken, aanvaarden volko
men het beginsel van kabeltele
visie mits zij wordt opgevat als 
dienst aan de gemeenschap. 

Zij kunnen zich echter niet 
akkoord verklaren met de uit
bating onder de vorm van een 
gemengde intercommunale ; 
daar waar het uiteraard gaat 
om een uitbating met monopo
listisch karakter, dienen de be
langen van de gemeenschap 
voldoende gewaarborgd. In die 
opvatting meent de vergade
ring, dat de regie van telegraaf 
en telefoon in opdracht van de 
minister van bij het begin het 
initiatief had kunnen nemen 
en een nationaal net uitbouwen 
met in achtneming van de kul-
tuurautonomie. 

Stellen vast dat op technisch 
vlak naast een onvolledige 
voorlichting van het publiek, 
de gemeenten lid van de inter
communale evenmin duidelijk 
en algemeen worden ingelicht. 

Klagen formeel het feit aan, 
dat de vergunningen niet voor 
het ganse grondgebied van stad 
of gemeente worden aange
vraagd maar slechts voor be
paalde delen of wijken ; deze 
werkwijze van de beheerraad 
blijkt wellicht te zijn ingege
ven door een verzwegen drang 
naar grotere winsten dan door 
de belangen van de gemeen
schap. In het kader van deze 
belangen meent de vergadering 
bovendien dat de sociale tarie
ven van die aard moeten zijn, 
dat zij voor de sociaal minder
bedeelden (weduwen, invalie-
den, gepensioneerden) een wer
kelijk voordeel inhouden. 

MOTIE IN VERBAND MET 
DE LUCHTHAVEN TE 
NAZARETH 

Het arr. bestuur van de VU 
Gent-Eeklo heeft kennis geno
men van het plan om voor de 
stad Gent een nieuwe secundai. 
re luchthaven in te richten. 
Het bestuur is van oordeel, dat 
vooraleer een besb'-sing ter za
ke genomen wordt, een weten
schappelijk onderzoek nodig is 
naar de noodzakelijkheid van 
een luchthaven en eventueel 
naar de geschikte ligging er
van. De beslissing de luchtha
ven te Nazareth in te planten 
is derhalve in de huidige om
standigheden voorbarig. 

GENT 
PAMFLETAKTIE 

Naar aanleiding van de plots 
aangekondigde sluiting van de 
produktie-afdeling « Nylon » in 
de fabriek Fabelta (groep 
AKZO) te Zwijnaarde, waar
door op slag en stoot 600 arbei
ders en 50 bedienden worden 
afgedankt, werd onmiddellijk 
een vlugschrift opgesteld en in 
de loop der voorbije week zo
wel binnen als buiten de fa
briek verspreid. Een dergelij
ke drastische sanering, gepaard 
gaande met een fabrieksluiting, 
wordt zeker niet beslist op één 
dag. In hoeverre en hoelang 
voordien was de regering reeds 
op de hoogte van deze voorzie
ne sluiting ? Wat werd er van 
overheidswege gedaan om de 
slachtoffers van deze sluiting 
een evenwaardig werk te be
zorgen in hun eigen streek ? 
Niets ! En welke faciliteiten 
kreeg de groep AKZO van die
zelfde regering betreffende de 
investering van 1,3 miljard, 
voor de oprichting van een 
scheikundig bedrijf te Ghlin-
Baudour ? Waarom niet hier, 
waar er plots 650 mensen zon
der werk staan ? Voor dezen 
werd niets gedaan. Het zoveel
ste voorbeeld van het huidig 
wanbeleid ten opzichte van de 
Vlamingen. 

KOLPORTAGE 
Morgen zondag kolportage op 

de Brugse Poort. Iedereen op 
post. Samenkomst aan Vlaams 
Huis Roeland tussen 9 u. 45 en 
10 u. stipt. 

DE GRONDWET 
Veel besproken. Weinig ge

kend. Echt iets voor u ! Een 
uitgave van de VU-Gent, ge
commentar ieerd door onze 
volksvert. Frans Baert. Te be
stellen bij alle bestuursleden 
of op het sekretariaat. Gunst
prijs : 20 fr./st. Ook interessant 
voor andere afdelingen : be
stelling minimum 25 eksempla-
ren : 15 fr./st. ; bestelling mini
mum 50 eksemplaren : 12 fr./st. 

GENT-EEKLO 
VUJO-GENT 

Voor een ruim en vooral 
jeugdig en nieuw publiek tra
den op zaterdag 8 april de 
jeugdgroepen « Izegrim » en 
« Erratum » op. Zij brachten 
geëngageerde en geestdriftige 
nummers en het werd voor alle 
aanwezigen een heerlijke en 
mooie avc<nd. Wij danken ook 
Werner Merckx en zijn film
ploeg die voor een Vuj o-film 
zorgde (in kleur) en klub K4 
voor het uitgeleende materiaal. 

Woensdagmiddag 12 april 
stonden we aan de Fabelta en 
deelden pamfletten uit en voer
den gesprekken met de arbei
ders van het getroffen bedrijf. 

We kolporteren mee met VU-
Gent, morgen zondag en zorgen 
om 10 u. in Vlaams Huis Roe
land te zijn. 
VUJO-ARR. 

Iedereen doet vanmiddag mee 
aan een winkel- en restaurant-
aktie in Gent. In Vlaams Huis 
Roeland verzamelen om 15 u. 

HAALTERT 
SOC. DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Herman 
Vermeulen, Pontwag 3 : op af
spraak, tel. 053/72553. 

Gemeenteraadslid Frans Ne-
rinckx, Muisstr. 47a : op af
spraak, tel. 053/70284. 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave, elke 4de zaterdag van 
de maand, te 17 u., ten huize 
van H. Vermeulen, Pontweg 3. 

HAASDONK 
VOORDRACHT 

Op 19 april om 20 u. spreekt 
in de zaal « De vier Emmers », 
Verwilghenplein dhr. F. Gram
mens over de taalgrensstrijd. 

HERZELE-NINOVE (Kant.) 
WAARHEEN MET ONZE 
LANDBOUW ? 

Zondag 16 april om 10 u. 30 
spreekt sen. Persijn in de zaal 
Madeion, Geraardsbergsestwg, 
Nederhasselt. Het onderwerp 
van spreekbeurt : « Waarheen 
met onze landbouw ? ». Het 
antwoord op deze prangende 
vraag zal niet alleen landbou
wers interesseren. Iedereen is 
van harte welkom. 

MERELBEKE 
GRAMMENS 

Op vrijdag 7 april sprak Flor 
Grammens in de zaal Rola voor 
een talrijk opgekomen publiek 
over 50 jaar harde Uilenspie-
gelkamp. De door deze 72-jarige 
(man van de daad) gespeelde 
rol in de strijd omheen de taal
grens is enorm, het opgekomen 
publiek bracht hem dan ook 'n 
daverende ovatie. Interessant 
vooral voor de jeugd was het 
overzicht van al hetgeen de 
Vlaamse strijders hebben moe
ten doen om daar te komen 
waar we nu staan, al is het ze
ker nog niet ver. 
DERDE LEEFTIJD 

Morgen zondag 16 april no
digt de afdeling alle derde leef
tijdsgenoten uit op een feestna-
middag uitsluitend voor hen. 
Op het programma staat : een 
rondrit door de gemeente, een 
gratis koffietafel, kaartwed-
strijd en een bijzondere verras
sing. Wij gaan de ingeschreve
nen ophalen met wagens om
streeks kwart over twee en 
brengen ze omstreeks zeven 
uur 's avonds ook terug. Deze 
dag moet een hoogdag worden 
voor al onze derde leeftijdsge
noten. 

MUNKZWALM 
WIM JORISSEN KOMT ! 

Op het avondfeest van de af
deling op heden zaterdag 15 
april, zaal Maxim te Hundel-
gem. 

MOORSEL 
ZITDAG INVULLEN 
AANGIFTEN 

Voor het invullen van de aan
gifteformulieren inzake perso
nenbelasting heeft een speciale 
zitdag plaats op zondag 23 april 
van 10 tot 12 u. in café « St.-
Hubertus » aan het station. 
Specialisten van het arr. Cen
trum voor dienstbetoon zullen 
er ter beschikking zijn. 

NEVELE 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. J. Wannyn : elke 
Ie en 3e vrijdag van de maand 
vanaf 19 u., bij hem aan huis, 
Graaf Van Hoornestr. 3. 

OUDENAARDE 
MEI-AVOND 
Zondag 30 april te 20 u. 
wordt in Zalm, Hoogste 
Oudenaarde, door het arr. 
Oudenaarde-Ronse een Mei
avond ingericht, tijdens de
welke sen. H. De Bruyne en 
volksvert. E. De Facq uit
eenzettingen zullen houden, 
waarin de visie van de VU 
op de toekomst van het arr. 
tot uit ing zal komen. Deze 
avond moet een aanloop 
worden voor het tot stand 
komen van een volledig 
plan tot heropbloei van de 
Vlaamse Ardennen, met in
achtneming van de bijzon
dere aspekten van leefmi
lieu, toerisme en tewerkstel
ling. 
Optreden van de bekende 
kleinkunstenaar uit het sa
tirisch TV-programma « Ma-
gesien », Luk Saffloer met 
zijn groep. 

ST. AMANDSBERG 
lERLAND-AVOND 

Dr. Jef Goossenaertskring 
nodigt al zijn leden en simpati-
santen uit op een boeiende 
avond die zal handelen over 
« Ierland ». 

Programma : Ierse kleuren
film « The Saints Went Mar
ching out ! », het Ierse bescha
vingswerk in West-Europa ; 
fragmenten uit een wit-wart-
film van de Beierse televisie 
« Droom- en Rebellenliederen 
uit Ierland » ; voordracht door 
dhr. R. Demaret « Noord-Ier-
land nu ! ». 

In de feestzaal « Drie konin
gen », Antwerpse Stwg 91, St. 
Amandsberg, heden zaterdag 15 
april 1972 te 20 u. 

ZOTTEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Diependaele : alle dins
dagen van 11 tot 12 u. in café 
« Égmont », Markt te Zottegem; 
thuis, Smissenhoek te Erwete-
gem, op afspraak, tel. 09/700525. 

Volksvert. Van Leemputten : 
alle dagen (ook de zondag) van 
Dorp, Velzeke ; buiten deze 
9 u. 30 tot 11 u., bij hem thuis, 
uren : op afspraak, tel. 09/ 
700832. 

Julien Uytterhaeghe, lid COO 
Provinciebaan, Velzeke : thuis, 
op afspraak, vanaf 19 u. 

wesf-vlaarideren 

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): 

lEPER (Stad) 
WEST-FLANDRIA 

Inlichtingen, inschrijvingen, 
uitbetaling voor het Vlaams zie
kenfonds « West-Flandria » : 
op het sekretariaat, Frenchlaan 
5, (tel. 212.56), iedere zaterdag 
van 10 tot 12 u. ; op het adres, 
Veurnseweg 98, Brielen, iedere 
zaterdag van 8 u. 45 tot 9 u. 45. 
NIEUW LOKAAL 

Vandaag 15 april wordt ons 
nieuw lokaal officieel geopend 
om 17 u. 30. Iedereen is van har
te welkom in « 't Belfort », 
d'Hondstr. 9 (nabij de Grote 
Markt) . Aan de uitbaters wen
sen wij het be'^te en veel suk-
ses. 
GEBOORTE 

Zondag 9 april werd bij Gil
bert DewTaele-Vandenberghe 'n 
eerste kindje geboren. Het luis
tert naar de naam David. Aan 
de gelukkige ouders onze har
telijke gelukwensen. 

KORTRIJK (Arr.) 
DIENSTBETOON 

Kortrijk : lokaal «1302», iede
re maandagavond van 17 tot 19 
u., volksvert. Vansteenkiste, 
sen. Blanquaert en provincie
raadslid R. Vandewattyne ; el
ke woensdagavond ten huize 
van R. Vandewattyne ; elke 
laatste zaterdag van de maand 
van 10 tot 11 u., fiscaliteit door 
W. Vandevijvere. 

Tiegem : lokaal «Park», 3de 
zaterdag van de maand van 15 
u. 15 tot 16 u. door R. Vande
wattyne. 

Anzegem : lokaal «De IJzer», 
4de zaterdag van de maand van 
14 tot 14 u. 30, door R. Vande
wattyne. 

Kerkhove : lokaal «Century», 
3de zaterdag van de maand van 
14 u. 30 tot 15 u. 15 door R. Van
dewattyne. 

Deerlijk : lokaal «De Keyser», 
3de zaterdag van de maand van 
16 tot 17 u. door R. Vandewat
tyne. 

Menen : lokaal «De Beiaard», 
iedere donderdag van 21 tot 22 
u. door Vanholme, provincie-
en gemeenteraadslid en door 
Joel Tahon, gemeenteraadslid ; 
Wahisstr. 59, iedere dinsdag van 
19 tot 20 u. 30 door J. Tahon ; 
Wahisstr. 59, 2de zaterdag van 
de maand vanaf 10 u., fiscali
teit door W. Vandevijvere. 

Wevelgem : ten huize van L. 
Vansteenkiste, Vredestr. 10, 
iedere maandag van 20 tot 22 u. 

Lendelede : lokaal «De Hand-
boog», iedere maandag van 11 
u. 30 tot 13 u. door L. Vansteen
kiste. 

Bissegem : lokaal «Leopold», 
1ste dinsdag van de maand van 
20 tot 21 u. door L. Vansteen
kiste. 

Vichte : lokaal «Waelkens», 
iedere laatste zaterdag van de 
maand van 16 tot 17 u. door L. 
Vansteenkiste. 

Lauwe : ten huize van Her-
wijn Vandenbulcke, gemeente
raadslid, Wevelgemstr. 124, el
ke dag van 12 tot 14 u. en op 
afspraak, tel. 056/411.50. 
. Kerkhove : Willy Malfait, 
provincieraadslid. Grote Baan 
117, ieder woensdag van 20 tot 
22 u. en op afspraak, tel. 055/ 
386.64. 

Tiegem : Walter Vanmaercke, 
gemeenteraadslid, Meerstr. 46, 
iedere woensdag van 20 tot 22u.; 
Eric Waelkens, Kaankouter 10, 
iedere woensdag van 20 tot 22u. 

Moen : lokaal «Breughel», el
ke 4de zaterdag van 14 tot 14 
u. 30 door Willy Malfait, pro
vincieraadslid. 

Otegem : lokaal «St. Antoni-
us», ieder 4de zaterdag van 14 
tot 14 u. 30 door Willy Malfait. 

Waregem : lokaal «De Arend» 
iedere laatste zaterdag van de 
maand van 17 u. 30 tot 18 u. 30 
door L. Vansteenkiste. 

Kuurne : lokaal «De Cirkel», 
iedere maandagavond van 20 
tot 22 u. door F. Blanquaert . 

Zweegem : lokaal «Sportwe
reld», Otegemstr., 1ste donder
dag van de maand van 19 tot 20 
u. door F. Blanquaert . 

Heule : Kortri jkstr . 34, iedere 
zaterdag van 10 tot 11 u., door 
F. Van Steenkiste, schepen. 

Gullegem : lokaal «Stadium», 
2de maandag van de maand van 
20 tot 21 u. door L. Van Steen
kiste. 
SAMENSTELLING 
ARR. BESTUUR 

Ere-voorz. : Herwijn Vanden
bulcke, Wevelgemstr. 124, Lau
we, tel. 41150 ; voorz. ; Joel Ta
hon, Wahisstr. 59, Menen, tel. 
52874 ; ondervoorz. : Jos Vande-
walle, Rozenstr. 7, Avelgem, tel. 
64637 ; sekr. Roger Plancke, 
Vuurkruiserslaan 11, Kortrijk, 
tel. 25929 penningm. : Roger 
Stock, Vlaanderenlaan 46, Ha-
relbeke, tel. 70161 ; prop. : An-
toon Deforche, Wortegemse-
stwg 110, Waregem, tel. 63862 ; 
org. : J an Callebert, Tapuitstr . 
13, Deerlijk, tel. 78045 ; dienst
betoon : Walter Vandevijvere, 
D. Camerlincklaan 121, Kort
rijk, tel. 140.01 en afg. Vujo : 
Rudy Duprix, Moorselestr. 12, 
Wevelgem. 

ROESELARE 
VUJO-NIEUWS 

Stilaan is de ledenwerving op 
gang gekomen. Het spreekt van
zelf dat je niet per sé hoeft te 
wachten tot we je persoonlijk 
komen vragen om lid te wor
den. Je kan ons het werk ge-
hiakkelijker maken door zelf 
kontakt met ons op te nemen. 

Op 22 april vanaf 19 u. orga
niseren we een Hallo-T-Dansant 
in de bovenzaal van de Blauw-
voet op het Stationsplein, met
een de grandioze opening van 
ons ontmoetingscentrum. Van
af 30 april is het ontmoetings
centrum iedere zondagvoormid
dag open. 

Op 30 april organiseren de 
Vlaamse Vrouwen een speur
tocht in Beveren. Ook Vujo doet 
hieraan mee. Vertrek om 14 u. 
aan het Bourgondisch Kruis op 
de plaats in Beveren. 's Avonds 
Breugelmaaltijd. 

Je kan ook vooraf kontakt op
nemen met Rik Hooruaert, Be-
verenstwg 50. tel. 263.17. 

VLAAMS ZIEKENFONDS 
Het aantal aangeslotenen te 

Roeselare bij het Ziekenfonds 
West-Flandria » bereikt reeds 
een mooi aantal. Alle « Wij »-
lezers en VU-leden horen thuis 
in een eigen ziekenfonds. Wij 
zijn te Roeselare de 2e part i j 
geworden, geef ons de gelegen
heid ons ook sociaal uit te bou
wen. 

Een telefoontje, een bezoek 
aan bureel, een wenk aan onze 
medewerkers, en onmiddellijk 
zorgen wij voor het nodige. Bij 
overschakeling naar ons zieken
fonds geen wachttijd en behoud 
van alle rechten. 

West-Flandria, Westlaan 145, 
Roeselare. Bureel open op don
derdag van 17 u. 30 tot 19 u. 30 
en zaterdags van 9 u. 30 tot 11 u. 
Tel. 20208. 

Medewerkers : Deprez Nes
tor, St. Amandsstr . ICK) ; Lefere 
Roger, Leiestr. 20 Roeselare-Be-
veren ; Pet t ie Frans, Kasteel-
dreef 2 en Raes Bernard, Lan-
gemarktstr . 24, allen te Roese
lare. 

TIEGEM 
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. 

ZONNEBEKE 
LENTEBA-. 

Ons eerste lentebal gaat door 
op zaterdag 22 april e.k. in de 
zaal Breugel, lepers twg 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.). 

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 'iz 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 )ok uw bijdrage op Kre
dietbank Hasselt PR 269.0« 
(vermelden : voor rekening nr . 
453-8091411-52 Volksunie-Ton
geren) . 

medegedeeld 

OOST-VLAAMS CENTRUM 

VOOR DIENSTBETOON EN 

NASCHOOLSE VORMING 

GEWESTELIJK 

SEKRETARIAAT AALST 

Ten behoeve van mandatar is
sen, sociale werkers en belang
stellenden (ook uit andere arr .) 
wordt een reeks les-avonden ior 
gericht zoals aangegeven op 
volgend schema : 

Vrijdag 5 mei : De militie
wetgeving. 

Vrijdag 12 mei : De huisves
tingspremies van Staat en Pro
vincie. 

Vrijdag 26 mei (eventueel za
terdagnamiddag 27 mei) : He t 
gewaarborgd inkomen en de 
verschillende pensioenregelin
gen. 

Vrijdag 2 juni : Door de cur
sisten gewenste onderwerpen. 

Voor elk onderwerp is een 
syllaus voorzien. De lessen be
ginnen telkens te 20 u. 30 en 
eindigen te 22 u. 30. Ze hebben 
plaats in het lokaal «De Vriend
schap , Kerkstr . 9 te Aalst. Het 
bijwonen der lessen is volko
men gratis. 

Teneinde het aantal syllabus
sen te kunnen bepalen, worden 
belangstelenden verzocht koa-
takt op te nemen met Willy 
Cobbaut, Bostr. 2 te Baardegem. 
Tel. 052/35452. 
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ONS KRUISWOORDRAADSEL 

oplossing n' 12 

1 2 3 4 5 6 7 D 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 

opgave n' 13 

hor izontaa l ver f ikaa l : 

T) Burten de wet gestelde — 2) K i jk 
kast - Noord-Af r ikaans land - Man 
netjeshond — 3) Gemeente in Gelder
land - Beroep - Bazige vrouw - L id
woord — 4) Eerwaarde pater - Huur -
Doopvoder - Daar — 5) Griezelig -
Thans - Rijks hogeschool - Zangstem 
- 6) Dyne - Odilon - Constant Gras-
lond - Sociale organisat ie — 7) Oost-
ylaomse gemeente - V lok temaa t Ne
derlandse gemeente - L imi ted — 8) 
Frans l idwoord - Emmer - Voorschootje 
- Fries water — 9) Ondernemer van 
publieke vermakel i jkheden - Auteur van 
< Don Quichote » — 10) Achter -
Voegwoord - Zangstem - Rivier H I Joe-
Ooslavie - Jaar — 11) Weidegroen -
Persoonli jk voornaamwoord - Hoop -
Bij l — 12) Boom - Langs daar « pas
seren « wi) graag - Voegwoord - Brand 
WIJ vertrek - Oosterlengte — 13) Pas 
- Zware storm - Spil - Muz ieknoot -
V lok temaa t W) Ierland - Slechte chauf
feur — 15) Anagram van a RENET > -
Wiel - Twee kl inkers - Meisjesnaam — 
M ) Snaarinstrument - Werk van Felix 
Timmermans — 17) Perzie - T i jdspan
ne - Europeaan - Muz ieknoot — 18) 
Vruchtbare plaats in de woesti jn Kind 
- Oud beroep — 19) Voegwoord - Te l 
woord - U edeie - Boom - Ezelgeluid — 
20) Deugd die ver zoek is in deze wereld 
- Voorz i t ter 

1) Bepaald Frons legerkorps — 2) On 
der andere - Meisjesnaam - Hoofdstad 
van Albanië — 3) Europeaan - Diplo 
matenkof fer — 4) Fries water - Ere
l i jst, l i jst van overwinningen - Inwoner 
van Iran — 5) Maonstand Verzome 
lingen van gedrukte bladen - De oor
log woedde er in de v i j f t iger jaren -
Frans voegwoord — 6) Celebreren -
Boom - Ti jd ing - Gebouw in puin — 7) 
Scheepseigenaar - Aan p lanten ontleend 
versieringsmotief — 8) Op punt stellen 
van moten en gewichten - Senior -
Mast - Winke ls t raat in Mechelen — 
9) Stell ing - Algemeen zangverbond -
Soort steen — 10) Afdruksel - Achter 

- Compagnie - Zangers met hoge stem 
- Lidwoord — 11) Drank - Meisjes-
noam - Konings gek — 12) Gewicht -
Komt voor > FOCUS > - Slang - En 
dergel i jke — 13) Voorwerpen u i t leder 
vervaardigd - Jeugdbeweging - Kinder
ju f f rouw — 14) Spil - Onnatuur l i j k m 
drukwekkend Plaatser — 15) Uitroep 
van pi jn - In memoriam - Leergang 
Belangri jk persoon — 16) Het hoogste 
- Gezinshoofd - Tooi — 17) Aon Mia -
Achter Bloem — 18) Door - Ten na
me van - Eerste mens - Bepaald roof
dier — 19) Sieraad - Z in tu igen - L id 
woord — 20) Vakant ieoord op M a l -
lorca (3 woorden) - De ongekroonde ko 
ning van Vlaanderen 
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KEU8 TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— \ Oamesmantel kopen, 1 kleedle in prijs begrepen 
t» 4 kleden kopen, 1 Weed betalen 
•> pij aankoop van 1 vest in leder of dalm steeds 1 broek In prijs 

begrepen 
— trouwkleed kopen + kado van de firma + feestkleed als 

trouwgesohenk. 

^ onse artikelen kunnen STEEDS Af^ONDEfiLUK BÉKC 
MEN worden 

j^agazijnen open ledere dag van O tot 20 i 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Wlli Tur« g«kl«ed bij 

het liuls STANDING 

STAMPING DENDERMONDSESTEENWEG, 276 

AAisT T e i j s j / m n 

Een ZWEMBAD met water dat 

schittert als een 
BEZOEK ONS SHOWZWEMBAD : 

8 X 4 m. vanaf 137.500 Fr, 
inbegrepen : Filter, Ladder en Bodemstofzulger 

— ZWEM KLAAR — 
Vraag inlichtingen en gratis dokumentatie : 

N.V. L. DE COCK - Anfwerpsesteenw. 96-98 - Kontich 2550 
Tel. (03)57.12.11 -57.08.71 

matthieu's beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

enze stmiledisnst 
lost uw woon-

problooiii gratis op 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Biihulzen : Cogeis Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36 10 11 

Gent 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

VERZEKERINGEN VAN ALLE AARD I 
LENINGEN VAN ALLE SLAG ! 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN • 
LUC THIBAUT & CO 

Tel. (03)27.75.86 - (03)27.43.34 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita NEUKERMANS-BLOM 

Balieistraat 9 - Teralfene 
fijn gebak - suikerwaren - ijstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

• m Vlamingen 
| ^ « | "^^^9 GRATIS ADVIES 
^ i ^ M voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( Ie en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 

n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

lel. 03/31.78.20(51.) 

GENT 
Onderbergen, 43 
fel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat, 22 

tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

tel. 016/337.35 



Op ae laatst» fanoy-falr van karnaval heb tk me als gek gezocht 
naar het hokje van Miranda da Mesia. 

Miranda da Mesia was daar immers elk jaar present om tegen 
wat nikkettjes je toekomst te voorspellen. Zij was mooier dan 
haar stamgenoten die in wilde kleuren geschilderd te koop zijn 
in haast alle meubelzalen en op de hoogste verdieping van de 
grootwarenhuizen. Ze had rondere vormen, kostbaarder oor
juwelen en een huid van dieper bruin. Alleen ontbrak bij haar 
de perverse schittering in de ogen die getuigt van sensuele stor
men in het gitaanse bloed. 

Tien jaar geleden kon je naar Miranda nog toegaan met alle 
gemeende en vermeende vragen omtrent je toekomst. Je kon 
toen nog kiezen tussen het kaartleggen en het handlezen. De 
laatste jaren was ze echter overgeschakeld op bij voorbaat ge
drukte adviezen. De nieuwe tijden hadden ook haar tot een mi
nimum aan organisatie en standardisatie gedwongen. 

Voor zichzelf zal zij wel een slechte voorspelster zijn geweest: 
de kommunikatiemedia en de demokratisering van het hoger 
onderwijs maaiden het gras voor haar voeten weg. In televisie
debatten zegt men vandaag ragfijn hoe morgen zal zijn. En daar
enboven moeten vandaag haast de helft der afgestudeerden hun 
brood gaan verdienen met het praten over de toekomst : peda
gogen, psychologen, economen, sociale werkers, studieadviseurts, 
moralisten en noem maar op. Vandaag is alles een cijfer en een 
grafiek, een marktstrategie en een planning. Tegenover zoiets 
heeft de intuïtie en de magie van het bezwerend woord van een 
zigeunerin niet langer meer een kans. 

kmLA'/U,. 
Zigeuners 

En dit jaar nu was Miranda da Mesia niet meer op de fancy-
fair verschenen. Het lot is altijd onverbiddelijk voor de zigeu
ners. Miranda zal dat ook geweten hebben. Misschien gaf zij 
daarom ook toe aan het doven van het vurig licht in haar ogen. 
Miranda zal geweten hebben dat zij op een dag van hier zou 
moeten vertrekken naar Frankrijk, naar Hongarije, Duitsland 
of Polen, naar Oostenrijk of naar Italië of misschien naar Spanje, 
het droge, zilverzonnig land waar ooit de tocht der heimatlozen 
begon. 

Overal hebben de zigeuners een verschillende naam : bohe-
mers, gypsies, romanichels, zingani... In Spanje heten ze gitano's. 
Ze zijn er met z'n honderdduizend, dat is tenminste de helft van 
al de zigeuners die doorheen Europa zwerven. Federico Garcia 
Lorca heeft over hen beroemde gedichten geschreven, onsterfe
lijke « romances de la perra negra », gedichten over de zwarte, 
duistere pijn der nomaden. Om die tragiek te kunnen begrijpen 
moet men enkele eeuwen afdalen in de Spaanse geschiedenis. 
Omstreeks veertienhonderd kwam een troepje Egyptische boete
lingen via Frankrijk en de Pyreneeën Spanje binnen, men noem
de hen <t egitianos » en later gitano's. En zwervend hun eigen 
geschiedenis ingetreden, zwerven zij vandaag nog onverminderd 
voort, als door God vergeten en vervloekt, de toekomst voorspel
lend en stervend door TBC. 

De God der katolieken in wie de zigeuners zo sterk geloven 
heeft de zwervers nooit gespaard. En ook Hitler spaarde hen 
niet : hun bloed was te donker en hun leefgewoonten stonden 
orde en efficiënty in de weg. Hun uitroeiing was minder specta
culair dan die van de Joden. Maar de Joden hebben uiteindelijk 
dan toch van de groten der aarde een ruim stuk grond gekregen 
dat zij hun land mogen noemen. Niemand heeft er echter ooit 
aan gedacht de gitano's het vaderland te schenken waarom zij 
smeken, Andalusië bijvoorbeeld, waar velen hun zwerftocht aan
vatten en beëindigen. 

Naar Andalusië is wellicht nu ook Miranda da Mesia terugge
gaan. 

Haast zeker zal Miranda niet de laatste zijn die de welvaart
staat aan de Noordzee ontvlucht. Of misschien denkt de zigeu
nerdynastie die ergens in het Pajottenland rondtrekt er nog niet 
aan naar het schralere zuiden af te reizen. Maar ook voor hen 
wordt de vrijheid hier uitgehold door het ritme van produktie 
en comsumptie. 

Ach ja, Vlaanderen is tot de ekonomische bloei veroordeeld 
Zigeuners en schaapherders vinden hier morgen geen plaats en 
geen lucht meer. En wie komt in hun plaats ? Wijzelf, ongeluk
kige zwervers tussen een oude en een nieuwe tijd, amechtigen 
in de steeds korter wordende adempauze tussen ebbe en vloed. 

frans-jos verdoodt. 

brasser ziet de toestand 
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