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ZO WORDEN 
DE VLAMINGEN 
IN OPENBARE DIENST BESTOLEN! 

Tijdens de bespreking van de Rijksmiddelerabegroting op 13 
april heb ik de gelegenheid gehad in de Senaat om de diefstal aan 
de kaak te stellen die tegenover de Vlamingen wordt begaan. 
Mijn berekening slaat enkel op ± 8.000 personen, die behoren tot 
de top van de centrale administatie van de parastatale instellin
gen, van de Sabena, van het leger en het gemeentepersoneel van 
de 19 gemeenten van Brussel-Hoofdstad. Het resultaat van mijn 
berekeningen is dat de Vlamingen voor deze beperkte massa reeds 
voor meer dan 1 miljard fr. per jaar bestolen worden, doordat ze 
niet de betrekkingen krijgen, waarop ze recht hebben. Wanneer 
men dit cijfer voor ogen houdt dan kan men zich een idee geven 
van wat ons jaarlijks ontstolen wordt, wanneer men bedenkt dat 
er alleen reeds in de ministeries en de parastatale instellingen 
± 250.000 personen tewerkgesteld zijn. 

I. werkwijze : 

In de centrale administratie 
en de parastatale instellingen 
ben ik uitgegaan van het ge
middelde salaris van een ad
junct-adviseur, hetgeen op één 
na de laagste betrekking is in 
het eerste niveau van de Rijks-
administratie. Men zal er mij 
dus niet kunnen van beschuldi
gen dat ik bij mijn berekenin
gen overdreven heb. 

Anderzijds ben ik voor deze 
diensten uitgegaan van het 
feit dat wij, om demografische 
redenen, recht hebben op 60 % 
van de betrekkingen. 

In de Sabena heb ik dezelf
de beginselen toegepast zowel 
voor de administratieve dien
sten als voor het vliegend per
soneel. 

Voor het leger heb ik als 
richtsnoer van mijn bereke
ning het gemiddelde salaris 
van een luitenant-kolonel ge
nomen, de betrekking die on
middellijk boven deze van een 
majoor ligt. Hier ben ik uitge
gaan, niet van de 60-40-verhou-
ding, doch wel van de zeer ge
matigde 50/50-verhouding. Het
zelfde heb ik gedaan voor de 
gemeentebesturen van Brussel-
Hoofdstad, met dit verschil dat 
ik daar het gemiddelde salaris 
heb genomen van de afdelings
chef, wat hetzelfde is als dat 
van adjunct-adviseur in de 
Rijksadministratie. Volgens de 
taalwet moet er immers vanaf 

1 september 1973 een 50/50-
verhouding bestaan vanaf deze 
graad. 

I I . de bedoeling t 
Het was mijn bedoeling te 

berekenen voor hoeveel wij in 
de reeds aangehaalde diensten 
aan de top jaarlijks benadeeld 
worden, m.a.w. hoeveel geld 
jaarlijks in verkeerde zakken 
terecht komt. 

lil. de berekening : 
1. Centrale administratie : 

Volgens de personeelsbezet
ting van het begin van het jaar 
1970 krijgen de Vlamingen in 
het eerste niveau jaarlijks 
916.772.949 fr., terwijl ze recht 
hebben op 1.109.995.417 fr. Aan 
Franstalige zijde ontvangt men 
933.219.414 fr., terwijl men nor
maal slechts 739.996.945 fr. had 
moeten krijgen, d.w.z. de Vla
mingen ontvangen 193.222.468 
fr. te weinig en de Franstali-
gen teveel. 

2. Parastatale instellingen : 
Hier kunnen we geen juiste 

berekening maken, omdat de 
regering, hoewel ze sinds 1 
september 1964 daartoe de ver
plichting had, nog steeds de 
tijd niet heeft gevonden om 
taalrollen in te voeren. We 
moeten hier dus een raming 
doen. 

Wanneer men bedenkt dat 
er in de parastatale instellin
gen (volgens minister Gilson 
in 1965) 120.000 tewerkgestel-
den waren (20.000 meer dan in 
de ministeries) en er rekening 
mee houdend dat de taaiver
houdingen er veel slechter zijn 
dan in de ministeries, dan is 

het zeker niet overdreven het 
jaarlijks verlies voor de Vla
mingen op 250 miljoen frank 
te schatten. 

5 De Sahena : 
In deze maatschappij hebben 

de Vlamingen aan de top 38 
personen, tegenover 177 voor 
de Franstaligen. Hier lijden de 
Vlamingen een jaarlijks ver
lies van 80.000.000 fr. en als we 
rekenen aan 60 %, waarop we 
recht hebben, is dit zelfs 110 
miljoen. Ik houd de berekenin
gen ter beschikking van de re
gering. 

Voor het vliegend personeel 
lijden we een jaarlijks verlies 
van 5 miljoen. 

4. Het Leger : 
Op een totaal van 1.258 hogere 
officieren van majoor tot luite
nant-generaal hebben de Ne-
derlandstaligen er +490, m.a.w. 
zij hebben 139 functies te kort. 

Berekend aan de gemiddelde 
wedde van luitenant-kolonel, 
nl. 340.000 fr. uitbetaald aan 
122,83 %, hetzij 417.622 fr., lij
den de Vlamingen een jaarlijks 
verlies van 58.049.458 fr. en dit 
alleen voor de landmacht en 
aan een 50/50-verhouding. 
Wanneer we er dan nog 20 
miljoen aan toevoegen voor 
lucht- en zeemacht, omdat we 
niet over preciese gegevens 
beschikken, dan zal men ons 
zeker niet van overdrijving 
beschuldigen. In totaal wil dit 
zeggen dat we ± 80 miljoen 
verlies lijden bij de hogere of
ficieren. Wijzen we er nog
maals op dat deze ramingen 
eerder aan de lage kant liggen. 

4. Gemeentebesturen 
te Brussel-Hoofdstad : 

Hier hadden we het jaarlijks 
verlies voor de Vlamingen op 
16 miljoen geschat. We gingen 
hierbij uit van recente cijfers 
in de kranten verschenen. In de 

Senaatscommissie van Binnen
landse Zaken heeft minister 
Van Elslande evenwel zojuist 
de meest recente cijfers ver
strekt, die gevoelig mijn cij
fers overtreffen. Ik ben dan 
ook verplicht mijn in de Senaat 
geciteerde cijfers, te herzien. 
Op het ogenblik dat dit arti
kel verschijnt zal ik al reeds 
een rechtzetting gedaan heb
ben bij de bespreking in de 
Senaat van de begroting vaa 
Binnenlandse Zaken. De zo
juist gepubliceerde cijfers zijn 
werkelijk nog onthutsender. In 
totaal zijn er in de Brusselse 
gemeentebesturen 466 betrek
kingen vanaf de graad van af
delingschef, w a a r v a n 334 
Franstaligen en 132 Vlamingen. 

De Franstaligen ontvangen 
jaarlijks dus 334 x 394.448 (ge
middeld salaris van afdelings
chef) = 131.745.632 fr. en de 

(vervolg op bh. 3) 

HAAR DE CONFRONTAnE 
De VU-senatoren hebben tijdens het debat 

over de Rijksmiddelenbegroting scherp de stel
selmatige diefstal aangeklaagd waarvan de 
Vlaamse gemeenschap het slachtoffer blijft in 
deze vermaledijde unitaire staat. Zij hebben 
zwart op wit bewezen dat ons — in de vorm 
van ambten en kredieten allerhande — jaarlijks 
miljarden worden onthouden waarop wij vol
gens ons bevolkingsaantal recht hebben. Welke 
enorme sommen hebben wij, Vlamingen, sinds 
1830 al moeten afstaan cm het untaire systeem 
dat w'j zo vervloeken in stand te houden '' 

Welke mogelijkheden werden daardoor aan 
onze mensen onthouden OD elk denkbaar ter
rein ? 

Het IS een schande dat de Vlamingen uit de 
traditionele partijen dit blijven dulden — het 
unitaire België is inderdaad gebouwd op hun 
schaapachtig geduld — en zich al te gemakke
lijk troosten met de gedachte dat wij er toch 
al heel wat op vooruit zijn gegaan .. Jawel, 
dank zij het bewonderenswaardig dynamisme 
van de Vlaamse beweging ! Maar wij mogen 
niet rusten zolang wij het volle pond niet heb
ben van wat ons toekomt, en dat krijgen wij 
maar de dag dat wij ons lot in handen nemen, 
zelf onze zaken kunnen beredderen. 

Wij hebben het al zover geschopt dat in dit 
land openlijk over autonomie van de gemeen
schappen, over federalisme wordt gesproken. 
Ook de meest conservatieve kringen bewijzen 
nu lippendienst aan wat zij de « regionalise
ring » gelieven te noemen, maar de remmende 
krachten van het establishment blijven sterk. 

Op 7 november heeft de bevolking democra
tisch haar wil bekend gemaakt : de federalis
tische partijen, en zij alleen, werden de over

winnaars. Maar de traditionele regeringspar
tijen verkozen zich te gedragen als struisvogels, 
die de kop in het zand steken. De CVP wil ver
der gaan op de weg van de gewestelijke autono
mie — dat beweert zij toch — maar de BSP wil 
dit niet. Het resultaat wordt met de dag duide
lijker : een regering die niet regeert, een troep 
elkaar beloerende, wantrouw ige lieden bij el
kaar. Dat er zich te Brussel een enorm prcb'e-
menkluwen vormt wensen de heren niet te zien, 
over het doortrekken van de « regionalisering » 
komen zij onderling niet akkoord. Aan de hete 
hangijzers wensen zij zich blijkbaar de vingers 
niet te branden. Zij zouden de sociaal-econo
mische problemen- nou eens gaan aanpakken, 
zie. Maar de bevolking stelt' alleen maar vast 
dat de werkloosheid verder toeneemt, de kosten 
van levensonderhoud steil oplopen, de belastin
gen zwaarder zullen worden. De regering wacht, 
maar ze weet zelf niet eens waarop 

Het is duidelijk dat het moment van de grote 
confrontatie tussen federalisten en unitaristen 
snel naderbij komt. Het wordt met de dag voor 
iedereen duidelijker dat de p.seudo-federalise-
ring van de grondwetsherziening niets heeft 
opgelost, dat de unitaristen opzettelijk een 
chaos van nieuwe organen hebben in het leven 
geroepen om de weg naar de werkelijke auto
nomie te saboteren. De regering kan wellicht 
nog een tijdje schipperen en in feite niets doen, 
zij zal de confrontatie niet ontlopen. De verde
ling van de regionale e^ijiansiekredieten kan 
hier de vlam in het kruitvat zijn. Vlaanderen 
telt 63 % van de Belgische bevolking, het wil 
63 % van de macht en de mogelijkhedeii,in|dit 
land. De unitaire staat liet ons geen rec|ïl weder
varen, de « regionale »• staat op zijn Eysl^ns 
zal het evenmin 

Men kere het zoals men wil t fe«e-
ralisme biedt een uitweg. * 

Paul 3. 
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^ e n g i j 
naar de pomp 

Wanneer ik in de krant lees 
dat de genaamde Jan Verroken 
van de CVP zich gaat be
moeien met de afschaffing van 
ée faciliteiten en met het 
vsijzigen van de taalrgens, dan 
houd ik mijn hart vast en be
gin ik braakneigingen te ver
tenen. 

Want Verroken en de taal
grens : dat betekent het « so-

fons bon prince », het te grab-
el gooien van Vlaams grond

gebied. 
Omdat de franstaligen de 

taalwet niet toepassen en ge
woon de faciliteiten die zij 
zouden moeten toestaan in ge
bieden als Komen-Moeskroen 
negeren, en omdat de Vlamin
gen zo onnozel (of schuldig me
deplichtig) zijn van die facili
teiten wél toe te passen zou, 
andermaal onder de supervisie 
van de grote staatsmayi Ver
roken aan wijzigingen van de 
taalgrens moeten gedacht wor
den. 

« Wijzigen », we weten het 
allemaal, dat betekent voor 
Verroken en zijn trawanten 
van de kleurpartijen : Vlaam
se toegevingen zonder tastbare 
tegenprestaties. Nooit hebben 
de franstaligen in dit land iets 
toegegeven op het stuk van hun 
rechten, hoogstens hebben ze 
een deel van hun voorrechten 
ingeboet. 

Ons standpunt in deze kwes
tie moet duidelijk zijn : dat 
Verroken en konsoorten naar 
de pomp lopen. De taalgrens 
mag nog slechts éénmaal ge
wijzigd worden en dat is bij 
de definitieve regeling, rond de 
federalistische tafel. 

Intussen moeten de bestaan
de wetten toegepast worden, 
ook, en vooral in Wallonië, zo
niet schaffen wij in onze ge
meenten die faciliteiten even
eens af. 

In afwachting dat Vlaande
ren, na een definitieve rege
ling van de taalgrens en andere 
problemen, over volledig zelf
bestuur zal beschikken in het 
kader van een federaal België, 
is het niet slecht dat men de 
schijnheiligheid en de moed
wil van de franstaligen aan de 
kaak stelt, door akties als daar 
zijn deze rond de Voerstreek 
en de wijk D'Hoppe te Vloes-
berg. 

K.C., Vilvoorde. 

HOUTWORM 7 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Insekten. TWJMTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.V£>. INDUSTRADE Vanderzijpenatr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel 02/79.20.00. 

witboek, zwartboek 

Het is enorm spijtig, dat 
« Volksgazet » van 6-4-72 niet 
in meer handen is gekomen, 
dan in deze van haar beperkte 
groep lezers. Al degenen, die 
het nu hebben moeten ontbe
ren zouden dan vanaf de eerste 
bladzijde getuige geweest zijn 
van het haatdragend gelameer 
van een rood rakkertje. 

Rik Lenaerts heeft gemeend 
te moeten tekeer gaan, als een 
duivel in een wijwatervat, te
gen, wat hij noemt « het zwar
te gespuis ». De ijveraars voor 
Amnestie noemt hij maar met
een « Militante Pastoorkens » 
die hard roepen om een zwart 
verleden uit te wissen. Over 
echte weerstanders als bvb. 
Alois Verbist of een juf. Aretz, 
zwijgt hij natuurlijk angstval
lig. 

Kik kan niet begrijpen, waar
om VU-mandatarissen, « die 
gezworen hebben de Belgische 
stfiat ten gronde te richten, 
7^,r:h laten betalen door diezelf-
ne staat ». Natuurlijk moet Rik 
weer zwijgen over de kumu-
lards in zijn partij, die vaak 
meer verdienen dan verschil

lende VU-mandatarissen tesa-
men, maar die intussen zelfs 
de vuilste woorden niet achter
wege laten om te kappen op 
alles wat maar enigszins naar 
kapitalisme ruikt. 

Wanneer hij Ruys van « De 
Standaard » aanvalt als deze 
.schrijft over clubjes, die niet 
losgeraken uit verjaarde haat
gevoelens en wanneer hij be
weert dat die clubjes tiendui
zenden leden tellen, daar waar 
die Vlaamse Club dat niet kan 
zeggen, moet hij kunnen aan
vaarden dat men hem uitdaagt 
om dat te bewijzen. Hij kan 
dat niet ! Die « Vlaamse club » 
bewijst ieder jaar hoe sterk zij 
wel is, zie een IJzerbedevaart, 
een zangfeest enz... De clubjes 
van Rik Lenaerts hebben zo^ 
iets nog nooit voor elkaar kun-
brengen. Zii hebben nog nooit 
honderden jonge mensen op de 
been kunnen brengen, die hun 
vrije dag offeren om lange 
voetmarchen te ondernemen 
door regen en wind om de ei
sen van een volk kracht bij te 
zetten. 

Niettegenstaande hun haat
gevoelens zullen de tegenstan
ders van amnestie toch eens 
moeten beseffen, dat het ware 
bloedige gelaat van de repres
sie in de openbaarheid zal moe
ten treden, en dat zal uitko
men op welke wijze vele on
schuldigen, alleen om hun 
« Vlaming zijn » lichamelijk 
of moreel werden vermoord. 
Dat mag voor ons door een wit-
of een zwartboek. Het doet er 
niet toe. Eens zal blijken dat 
de depressie, een monsterachti
ge moordmachine is geweest. 

Dat de Vlaamse beweging 
nu meer dan ooit een sterk 
blok is geworden in Vlaande
ren is voor die heren te veel. 
hun woede is zo sterk, dat zij 
zelfs de grootste leugens gaan 
uitvinden om terug een grenze
loze haat te doen oplaaien. 

W.S., Molenstede. 

geraffineerd ? 

Volgens Mattray, Aalst, in 
« Wij » van 1-4-72 maakt voor
al te Brussel ons vulgair 
spraakgebruik tegenover de ge
raffineerde frankofone achter
grond een zielig en negatief 
effekt. Die zgn. geraffineerde 
achtergrond is, in de oren van 
de Fransen een belediging en 
een potsierlijk lacheding. De 
Walen in Brussel spreken on
der elkander Waals, en de 
Vlaamse renegaten « du petit 
nègre », alles te samen een ge
raffineerde cacofonie. Waarom 
wordt aan ons Vlamingen kwa
lijk genomen wat over heel 
de wereld en door iedereen met 
brio wordt gedaan... dialect 
spreken ? Omdat men van 1930 
ons, Vlamingen, bij de veesta
pel heeft ondergebracht, en het 
Nederlands als niet bestaande 
heeft verklaard. En dat door 
een kliek arrogante Walen, 
geholpen door een bende 
Vlaamse (?) streekrovers, no-
biljons, kerkvorsten en Baas 
Ganzedonken. Een Vlaming 
spreekt dialekt met zwier en 
zonder kompleksen, en alge
meen beschaafd met een tik
keltje arrogantie. Diezelfde 
Vlaming valt niet achterover 
van verbazing als de paus hem 
zijn Paaswensen aanbiedt in 

m m Vlamingen, 
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het Nederlands, en hij vindt 
dat het niet zou misstaan moest 
de Paus met het Nederlands 
aanvangen. Chauvinistisch ? 
En waarom niet ? De rest van 
de wereld is het. Deutschland 
über alles, Britannia rules de 
waves. Dieu est Francais, Ie 
valeureux Liégeois, Oranje bo
ven enz., ze lopen allemaal met 
een dikke nek. Maar wij zijn 
flamingant rabique, nazist, fas
cist enz... en dat alles omdat 
wij gewoon onszelf toillen 
zijn... Vlaming. Wat in het uit
stalraam van het in 1830 ineen
gestoken gewrocht is tentoon 
gesteld is uitsluitend Vlaamse 
inbreng, heel subtiel als Bel
gisch bestem.pe]d, en zo wordt 
Honoré Gepluimd bij de bok 
gezet. Wij hebben zelf de Fran
se literatuur een handje toege
stoken, met een Maeterlinck, 
De Coster, Verhaeren, de Ghel-
derode, Jean Ray enz., en het 
is nog niet voor vandaag dat 
de Fransen Ie .sécrétaire per-
petuel de Vacadémie enz, het 
FDF-erke Marcel Thiry bij bo
vengenoemd gezelschap zullen 
toelaten. Vlamingen, scherp 
Nederlands aan met het lezen 
van « Wij », « 't Pallieterke », 
Doorbraak », « Nieuw Vlaan
deren » en andere geschriften 
van onze Vlaamse voorvech
ters. Bij die lektuur voelt men 
zich zoals de Witte bij het le
ger van « De Leeuw van Vlaan
deren », strijdlustig en eeuwig 
jong. En voor alles kop op, laat 
u niet wijsmaken, hoe subtiel 
ook voorgeschoteld, dat wij 
Vlamingen minderwaardig zijn 
(wij komen zojuist een wereld
kampioen biljarten te leveren, 
stel u voor dat het een Belg 
van het zuiden is ! Het lawaai 
van de « Dervick hurleur » 
alias Varenne, zou tot over de 
grenzen te horen zijn. Wij zijn 
de uitblinkers, en persoonlijk 
heb ik alle moeite van de we
reld om mijn dikke nek in re
delijke omvang te houden. 

M.C., Tervuren. 

versterk 
de kracht 
van de leeuw ! 
met « wi j » 

ook borgerhout 

Ik lees in « Wij », nummer 
van 1 dezer pag. 4 onder de 
titel « red de Voer » dat min
stens 87 gemeenten een motie 
hebben gestemd voor het be
houd van de Voerstreek bij de 
provincie Limburg. 

Ik wil dit bericht in deze zin 
vervolledigen dat ook de ge-
gemeente Borgerhout een der
gelijke motie gestemd heeft in 
haar zitting van 23 december 
1971 : in de gemeente Borger
hout wordt de bestuursmeer-
derheid gevormd door de CVP 
+ VU. ik verwittig hiervan te
vens de werkgroep voor Oost-
België. 

Hugo Andries, 
gemeenteraadslid. 

links of rechts 

In « Wij » van 18 dezer kleeft 
de heer R.D.B, uit Antwerpen 
een etiket op de Volksunie : 
centrum-links. 

Ik heb altijd gedacht dat de 
VU een federalistische partij 
was en dit niet alleen op het 
staatkundige maar ook op het 
levensbeschouwelijke vlak. De 
verschillene strekkingen die hij 

ons volk levendig zijn federe
ren lijkt mij bijgevolg haar 
taak. Wat federeren is hoef ik 
niet meer duidelijk te maken 
aan de lezers van « Wij ». 

Dat de VU een sociaal-voor
uitstrevend programma heeft 
kan zowel vanuit een « Inkse » 
als vanuit een « rechtse » op-
toek benaderd worden. Trou
wens wat is « links », wat is 
« rechts » ? Veel liever houd 
ifc het hier bij de woorden van 
Willy Kuijpers in ditzelfde 
nummer van « Wij » ; « Als 
je onder links verstaat : so
ciaal economische struktuur-
hervormingen, dan ben ik 
links. Versta je onder rechts 
de gezonde historische biyiding 
mei het verleden, dan ben ik 
rechts ». Enz. 
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ontwikkelingssamen
werking in zaï're 

De aandachtige kijker die 
vrijdagavond jl. het interview 
met de h. Harmegnies, staats-
sekretaris voor Ontwikkelings
hulp, hij zijn terugkeer uit 
Zaire, op de beeldbuis heeft 
gevolgd, om net daarna de re
portage van Walter Zinzen 
over het konflikt tussen kerk 
en staat in Zaïre, moet wel 
bevreemd even de schouders 
hebben opgehaald. 

Maar goed dat de h. Harmeg
nies, die zo pas te verstaan had 
gegeven « dat wij er moeten 
mee ophouden gemakkelijke 
kritiek en verdachtmakingen 
t.o.v. de jonge staat (Zaire) en 
zijn regering uit te brengen » 
niet op de BRT heeft 'afge
stemd. Zo ja, dan ware zijn va
kantiestemming terzake gewis 
vertroebeld geweest. Immers, 
de genuanceerde gegevens van 
de h. Zinzen schonken ons 
ruim stof tot nadenken én re
den tot 'n zeker voorbehoud 
t.o.v. het totalitair regime van 
ons eenmaal geliefde kolonie. 

Weliswaar beweert de h. 
staatssekretaris dat, waar het 
om ontwikkelingshulp gaat, 
wij niet zozeer het staatsbe
stuur dan wel de bevolking op 
het oog moeten hebben. Doch 
hier rijst de vraag : of dit een 
maatstaf van algemene toepas
sing behelst ? Dat anderzijds 
de h. Harmegnies, na zijn uit
gestippelde en wellicht geleid 
bezoek in Za/ire, zo uitbundig 
zijn lof betuigt, lijkt me uiter
aard niet zo verwonderlijk. 
Maar dat wij, wanneer het 
gaat om een Belgisch budget-
1972 voor Zaïre dat op 1942,2 
miljoen wordt geraamd én de 
bijdrage van het 3066 man Bel
gische medewerkend personeel, 
zo maar zoals in 't Faheltes-
(land) oogjes toe en snaveltjes 
dicht moeten houden, lijkt mij 
al te veeleisend. 

J.Z., Sleidinge. 

geen woorden 
maar daden 

De bekende Vlamingenhater 
Nols, burgemeester te Schaer-
beek heeft nog maar eens ge
toond, dat hij de Vlamingen 
niet anders wil behandelen dan 
vies ongedierte, dat zo vlug 
mogelijk dient uitgeroeid te 
worden. 

Hij heeft gemeend aan Flor 
Grammens verbod te moeten 
opleggen om op uitnodiging 
van 't Davidsfonds een spreek
beurt te komen houden. 

Erger nog, hij heeft het no
dig geoordeeld een sterke poli
tiemacht op de been te moeten 
brengen, om eventule gevaar
lijke elementen meteen te li-
kwideren.^ Zoals het in een po
litiestaat past mochten niet 
meer dan 5 personen tesamen 
op straat, amai voor gezinnen 
met zes kinderen. 

Nols kan dus niet verdragen 
dat Vlamingen de waarheid 
komen vertellen in zijn ge-

• meente. Ik vraag mij af, of het 
niet de plicht is van de Vlaams-
se ministers, indien deze nog 
bestaan, van de Vlaamse par
lementairen, indien deze er nog 
zijn en vanwege alle mogelijke 
gezagsdragers om voor eens en 
altijd paal en perk te stellen 
aan de toeren van een over zijn 
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toeren geraakt gefrustreerde 
anti-Vlaming als Nols. 

Het is trouwens niet de eer
ste maal, dat deze man ideeën 
krijgt, die zelfs niet alle da» 
gen voorkomen in het meest 
diktatoriale kommunistische 
land. Telkens haalt hij er een 
hoop rijkswachters hij, die 
nooit iets anders te doen heb
ben dan enkele onbetaalde 
overuren te kloppen. Het is in 
dit verband ohsoluut niet te 
hegrijpen, dat er vanuit de 
Wetstraat niets gebeurt, waar 
zit de bewegingsstrateeg Van 
Elslande ? 

Het is natuurlijk zeer gemak
kelijk voor een Vlaming als ik, 
die in het Diestse woon om te 
roepen en te tieren, dat het 
niet mag zijn, zoals dat voor 
duizenden het geval is. Het ia 
gemakkelijk om verder stille
tje in de luie zetel blijven zit
ten en af te wachten. Het 
wordt echter de hoogste tijd, 
dat we uit die zetel komen en 
dat we die franskiljonse impe
rialisten mores gaan leren. Het 
is onze plicht, de Brusselse 
Vlamingen niet in de steek te 
laten en hen hij te staan im 
de harde strijd, die zij daat 
moeten leveren. Wij moeten 
opstaan, eender hoe, hetzij met 
een massale march op Brussel 
hetzij met iets anders. In ieder 
geval, moeten Nols en zijn 
vrienden eenmaal ondervinden 
dat Vlamingen geen kerstekin
deren zijn, die eeuwig met hun 
voeten laten spelen. 

De Vlaming in Brussel heeft 
dringend hulp nodig, dat moe
ten wij allen goed begrijpen, 
ook zij die in de drukkings-
groepen werken, ook zij die in 
de politiek Vlaanderen trach
ten te dienen, welnu dat zij 
het dan dienen met de daad 
en niet langer met het woord. 
Het is de tijd ! 

W.S., Molenstede, 

aalst francais 

Als rasechte Aalstenaar werd 
ik verleden week echt op de 
tenen getrapt. In onze Vlaamse 
stad merkte ik tweetalige re-
klames op, waar halen ze dat ? 
Voor die paar frankofonen die 
hier wonen is dat echt niet no
dig. Moeten wij Vlamingen dat 
ook nog kunnen verdragen dat 
ze hier in een eentalige volle
dig in het Vlaamse land lig
gende stad met hun Frans af
komen en dat nog op de eerste 
plaats ? Laat onze burgemees
ter dat zomaar gebeuren ? Ik 
zou die reklames graag zien 
verdwijnen. 

M.D.S., Aalst. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkort ing 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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Vlamingen 
in 
openbare 
diensf 
bestolen ! 

(vervolg van blz. 1) 

Nederlandstaligen 132 x 394.448 
= 52.067.136 fr. Ieder van de 
beide gemeenschappen heeft 
dus recht op 91.906.384 fr. (zijn
de het totaal van de uitgekeer
de lonen aan beide gemeen
schappen) : 2. 

De Vlamingen ontvangen dus 
39.839.248 fr. te weinig d.w.z. 
91.906.384 — 52.067.136 fr. De 
Franstaligen ontvangen even
eens dezelfde som te veel d.w.z. 
131.745.632 fr. — 91.906.384. 

TOTAAL : 
250 miljoen (parastatalen) 
193 miljoen (Ministeries) 
85 miljoen (Sabena) 
80 miljoen (leger) 
40 miljoen (Brussel) 

648 miljoen. 

IV. leemten : 
Hierbij zijn niet berekend de 

speciale korpsen, de rechterlij
ke macht, de gerechtelijke po
litie, Rijkswacht, enz..., even
min als de onderkwalificering 
van postkantoren, agentschap
pen van dfe ASLK, NMKN, 
enz..., die tot gevolg hebben 
dat kantoren die in Vlaande
ren in 4de , 3de en 2de kate-
gorie zijn gerangschikt in Wal
lonië een hogere kwalifikatie 
hebben, wat meebrengt dat de 
personeelsleden in Vlaanderen 
en in Wallonië ongelijk be
taald worden. 

V. besluit : 
Wanneer wij dat alles sa

menvoegen, dan staat het vast 
dat de Vlamingen aan de top 
•van de administratie jaarlijks 
voor meer dan 1 miljard fr. 
bestolen worden. Nu is het zo 
dat de Walen, wanneer in 
V l a a n d e r e n geïnvesteerd 
wordt, onmiddellijk compensa
tie vragen ; zelfs zonder dat er 
benadeling is. Daarom stellen 
we reeds nu de regering in ge
breke voor de diefstal die te
genover de Vlamingen wordt 
gepleegd. Dan beginnen alvast 
de intresten te lopen, alvorens 
te dagvaarden. 

VI. beschouwingen : 
De Eerste Minister heeft bij 

de bespreking van de rege
ringsverklaring betreurd dat 
zo weinig aandacht werd be
steed aan de mens, die centraal 
moest gesteld worden. We heb
ben aangetoond dat de rege
ring zelf verwaarloost de mens 
centraal te stellen door hem in 
openbare dienst niet te geven 
waarop hij recht heeft. Dit is 
een flagrante onrechtvaardig
heid op sociaal gebied omdat 
de Vlamingen betrekkingen 
worden ontstolen en derhalve 
welvaart wordt onthouden. Dit 
is evenwel niet minder een 
aanslag op de Vlaamse gead
ministreerde, op de Vlaamse 
kleine man, wiens zaken door 
volksvreemden worden afge
handeld, die zijn taal niet be
grijpen. 

De gelijkheid in rechte en in 
feite is er nog lang niet, hoe
wel ze in 1918 werd beloofd. 
Deze s o c i a l e problematiek 
moet ons allen aangaan. De 
Volksunie zal er blijven voor 
vechten, niettegenstaande de 
minachting van degenen die ze 
niet durven aansnijden uit 
zwakheid of uit lafheid. 

r. vandezande 
senator. 

Eerstdags moeten de Gewes. 

telijke Ontwikkelingsmaat

schappijen worden opgericht in 

uitvoering van de wet op de 

economische decentralisate. De 

Walen willen één enkele GOM 

voor Wallonië. In Vlaanderen 

zijn de meningen verdeeld. De 

CVP wil provinciale GOIVTs 

doordrukken. ' 

de armen van hun provincie
besturen en de andere provin
ciebesturen bootsten West-
Vlaanderen en Limburg na op 
een meer officiële zij het min
der doelmatige manier. De Eco
nomische Raad voor Vlaande
ren bleef tot een kleine staf be
perkt en steunde op de provin^ 
cies. 

In Wallonië had de Conseil 
Economique Wallon vroeger 
reeds de zaken dadelijk alge
meen-Waals opgevat. Met de 
ups en downs, de Walen eigen. 

functioneerde de Conseil met 
een grote staf terwijl er regio
naal en plaatselijk maar veel 
later wat groeide. 

De vraag is echter of wij nu 
ons provincialisme niet moe
ten overstijgen en een alge
meen-Vlaamse koers uitgaan ? 

Hierop antwoord de Volks
unie mei JA. 

Het is toch duidelijk dat het
geen vroeger relatief onze 
sterkte was (omdat het niet an
ders kon) nu onze zwakheid 
zou worden. Provinciale GOM's 

worden door Brussel gemanipu
leerd en overheest. 

Samen sterk ! De algemeen-
Vlaamse instanties nl. de Ge
westelijke Raden (107 quater> 
(indien?), de Gewestelijlie Eco
nomische Raad (GER) en do 
algemeen-Vlaamse GOM mee> 
ten natuurlijk blijven steunen 
op de bestaande studie- en 
drukkingsgroepen. Een alge
meen Vlaams gezag moet hun 
tolk en steun te fo-ussel zijn» 

m. van haegendoren, 
senator^ 

VUAMSË 

ONTWIiCICELgMGS-

MAATSOHAPPM ! 

Behalve de onmiddellijk po
litieke voordelen hiervan voor 
de CVr* die de Vlaamse pro
vincies belieerst, ligt deze stro
ming nog dieper. Vlaanderen 
heeft veel te danken aan het 
provincialisme en regionaal 
particularisme. 

In de eerste perioden van de 
Vlaamse strijd maakte hei 
Westvlaams element Roden-
bach mogelijk en vroege/ in de 
letterkunde Guido Gezelle en 
H. Verriest. Te Gent de bikkel
harde vrijzinnigheid van « 't 
zal wel gaan ! ». In de politiek 
de Antwerpse meetingpartij ! 

Ook na de Tweede Wereld
oorlog was Vlaanderen weer 
zwak. Van een nationaal eco
nomisch bewustzijn kon er geen 
sprake zijn. Een strijd op basis 
van een algemene Vlaamse so
lidariteit was ondenkbaar in de 
officiële Belgische kringen. 

Wat hebben wij niet te dan
ken gehad aan studie- en druk. 
kingsgroepen als de West-
vlaamse Econom. Raad en de 
Limburgse Economische Raad? 
Zij konden veilig nestelen in 

De regering schenkt miljarden aan het bedrijfsleven, wil geen informati'e geven over dergelijke 
« individuele » dossiers, moet toezien hoe de grote industriehazen met de arbeiders en bedienden 
sollen, besluit alleen dat de Staat nog meer moet « helpen » en haalt het geld daarvoor uit de 
zakken van Jan en alleman. 

harde strijd noodzakelijk 
Het is goed dat professor Mon Derine voor het Davids-

fonds nog eens een strijdrede gehouden heeft. 
Vele Vlamingen, zelfs Vlaamsgezinden, hebben de jongste 

jaren de gewoonte gekregen van strijdredevoeringen als 
overbodig te aanzien, van te menen dat het daarzonder ook 
wel gaat. 

Htet gevolg is dat de geladen redevoeringen haast uit
sluitend gehouden worden langs Franstalige zijde en dat 
zo langzamerhand een klimaat ontstond dat niet Vlaan
deren de eisende partij was doch dat dit de Franstaligen 
waren. 

Men kreeg de indruk dat de Vlamingen voor de eerste 
keer dat ze ook eens wat welstand kenden, strijdbaarheid 
als iets onbehoorlijks gingen beschouwen, als een gemis 
aan zelfbeheersing, een gemis aan standing. 

Het gevolg was dat een 
zeer beïnvloedbare eerste-
minister Eyskens, als ty
pische intellektueel zeH 
bang voor scherpe strijd, 
steeds maar meer toegevin
gen deed aan de Franstali
gen. 

Het is dan ook wat lach
wekkend « Het Belang van 
Limburg » Prof. Derine te 
horen verwijten dat hij ver
geet wat Vlaanderen niet 
alles gekregen heeft de jong
ste jaren : de kuituur auto
nomie en de begrenzing van 
Brussel of zal krijgen nl. de 
aangekondigde regionalise
ring ! 

Dat de kultuurautonomie 
een uiterst gebrekkig iets is, 
dat de Franstaligen daaren
boven ook kregen zegt die 
krant niet. Dat de begren
zing van Brussel nog de in
zet moet worden van een 
scherpe strijd, evenmin. Dat 
we de Vlaamse meerderheid 
prijs gaven voor een gelijk 
gedeeld gezag te Brussel dat 

we dan niet kregen, ver
zwijgt die krant eveneens. 
Ook zwijgt ze over de vrij
heid van het gezinshoofd. 
En dat de regionalisering 
nog meer gevraagd wordt 
door de Walen dan de Vla
mingen vertelt ze ook niet. 
Straks moeten we ook daar
voor nog betalen ! 

« Het Volk » geeft positie
ver kommentaar. Het vraagt 
zelfs dat de parlementsleden 
werk zouden maken van de 
in het regeringsprogram 
aangekondigde splitsing van 
het k i e s arrondissement 
Brussel. Dat verwijt zal al
leszins niet voor de Volks
unie bestemd zijn, want 
zulk wetsvoorstel dienden 
wij reeds in in 1968 en thans 
opnieuw een maand voordat 
de regering werd gevormd. 

Volgens « Het Laatste 
Nieuws » is minister De 
Saeger echter weer eens 
ten strijde getrokken tegen 
...de Volksunie, dit in een 
brief aan de Kultuurraad 
voor Vlaanderen. Volgens 

deze minister zou men de 
Voerstreek moeten prijsge
ven door de schuld van de 
Volksunie. De wijziging van 
het Voerstatuut kan bij ge
wone wet gebeuren, aldus 
De Saeger omdat de Volks
unie tegen de speciale meer
derheden was voor wijri-
ging van de taalwetgeving ! 
Net alsof de Volksunie de 
CVP verplicht de Voer
streek af te staan bij gewo
ne meerderheid ! 

Voor de altijd sombere 
De Saeger hebben we waar
dering als harde werker. Op 
dat gebied is hij een voor
beeld. Een echte Vlaamsge-
zinde hebben we echter 
nooit in hem gezien. Dat is 
een fabel. We vragen ons 
echter af of hij door de CVP 
aangeduid werd om deze 
proefballon over de Voer
streek op te laten. 

Triestige rol voorwaar in 
een regering die het niet 
aandurft ook maar een po
ging te doen om de toren
hoge blunder van de grond
wetsherziening ook maar 
enigszins te herstellen. 

Ondertussen werkt een Si-
monet aan de verdere cen
tralisatie te Brussel. Hij 
pronostikeert dat in 1980 
Brussel nog 17 % meer per
sonen moet tewerkstellen. 
Van de 590.000 personen die 
thans te Brussel werken ko
men er nu al 26 % of 154.000 
uit Vlaanderen tegen 10 % 
of 59.000 uit Wallonië. Voor 
de heer Simonet is er dus 
nog niet genoeg te Brussel 
gecentraliseerd. Dat terwijl 

iedereen thans weet dat 
grote agglomeraties de ge
meenschap ontzettend veel 
geld kosten en dat men zo
wel in Engeland, in Duits
land, in Frankrijk, in Zwit
serland als in Nederland de
centraliseert o.m. daarom. 

Sinds jaren praat men in 
ons land over decentralisa
tie doch er komt niets van 
in huis. Brussel blijft de 
zuignap ,de inktvis, die al
les naar zich toehaalt, de 
mensen en het geld. 

Wil men in dit land wer
kelijk de macht van Brus
sel, die de onmacht van 
Vlaanderen en Wallonië be
tekent, breken, dan zullen 
niet alleen nog meer strijd
redevoeringen dienen te 
worden gehouden doch dan 
zal men van Vlaamse zijde 
nog opnieuw moeten leren 
vechten ook. 

Rustig en zelfs verant
woord gepraat van onze in-
tellektuelen zal het helaas 
alleen niet doen. Ganse la
gen van ons volk zullen 
moeten worden bezield met 
de Vlaamse levenswil,_ de 
Vlaamse wil om een eigen 
staatsstruktuur, de Vlaamse 
wil om nieuwe eri^betere so
ciale strukturen. " 

De Vlaamse Beweging is 
er nog niet. Verdere verove
ringen zullen er niet komen 
zonder de harde inspannin
gen van velen. 

Wij zullen die inspannin
gen moeten opbrengen. 

Op uit de makheid en de 
besluiteloosheid. Er is een 
strijd te strijden ! 

wim jorissen 
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voor wat, 
hoort wat 

Het Verbond van het 
Vlaams overheidspersoneel 
is terecht van oordeel dat de 
posten voor dewelke wette
lijk tweetaligheid is vereist, 
van een aangepaste wedde-
schaal moeten genieten. De 
argumentatie van het VVO 
is pertinent : de toegang tot 
deze posten vereist het sla
gen in een talexamen, de 
wedden dienen af te hangen 
van de moeilijkheidsgraad 
van het werk en dus van de 
vereiste examens. Voor ge
lijk werk gelijk loon, voor 
voor moeilijker werk méér 
loon ! 

dure shape 

Aan de minister van 
Landsverdediging vroeg se
nator Van Haegendoren 
welk het totaal bedrag is 
dat tot nu toe op verschil
lende budgetten door de Bel
gische Staat uitgegeven 
werd voor de vestiging van 
de SHAPE in België. Uit 
het antwoord blijkt dat hier
voor reeds méér dan 177 mil
joen door de molen werd 
gedraaid nl. ruim 110 mil
joen als bijdrage in de bouw 
van de Internationale School 
en bijna 67 miljoen uitgaven 
voor de inplanting te Cas-
teau. 

19 gemeenten 

Zowel « Le Soirs» als « Het 
Volk » hadden de voorzitter 
van het Vlaams Economisch 
Verbond op het jaarlijks con
gres van zijn vereniging (op 
13 april te Leuven) horen 
zeggen dat het economisch 
gewest Brussel niet tot de 
19 gemeenten mag worden 
beperkt. K w a d e trouw, 
wensdromen, journalistieke 
slordigheid ? Om alle mis
verstand uit de weg te rui
men heeft het VEV de pas
sage uit de voorzittersrede 
die op Brussel betrekking 
heeft aan alle bladen ge
stuurd. Uit de tekst blijkt 
zeer duidelijk de stelling 
van het VEV dat het Brus
selse gewest wel degelijk 
beperkt moet blijven tot de 

19 gemeenten. Het VEV 
voegt er nog aan toe dat de
ze stelling trouwens ge
steund wordt door de werk
geversorganisaties uit Wal
lonië (Union des Entrepri-
ses) en uit het Brusselse zelf 
(Verbond van Ondernemin
gen te Brusel). 

waals water... 

In een lezersbrief aan 
't Pallieterke schrijft iemand 
uit Zwevegem (W. VI.) dat 
de Walen blijkbaar al tak
sen beginnen te leggen op 
het verbruik van wat zij als 
hun water beschouwen. In
derdaad, de man kreeg on
langs een rekening gepre
senteerd door de Maatschap
pij der Waterleidingen en 
daar stak een papiertje bij 
waarop hij kon lezen : « De 
provinciale taks vermeld op 
inliggende faktuur werd ge
heven door de provincie He
negouwen voor het water op 
haar grondgebied gewon
nen ». Nu is het wachten op 
een Waalse belasting voor 
elke dag dat de Vlamingen 
met de zuidenwind Waalse 
lucht krijgen toegevoerd ! 

bij de nmbs 

Uit een antwoord op een 
parlementaire vraag van VU-
senator M. van Haegendoren 
blijkt dat het personeel van 
de Nationale Ma? tschappij 
van Belgische Spoorwegen 
niet over dezelfde politieke 
rechten beschikt als het 
rijkspersoneel. De oorzaak 
hiervan is te zoeken in het 
feit dat de Nationale Pari. 
taire Commissie de rechten 
van het personeel beknot. 
Het zijn dus eens te meer 
de vakbonden die eraan me
de helpen dat de democra
tische vrijheden beknot wor
den waar zij het om het zeg
gen hebben. 

verdachte lof 

Voor de RTB zongen de 
ministers Vanden Boeynants 
en Simonet de lof van de 
CVP-krant De Standaard. 
Verdachte lof voorwaar ! 
Voor wie de toestanden ach

ter de schermen kent echter 
geen verrassing. De Stan
daard die haast preuts op 
grote deftigheid staat heeft 
nog nooit de kloWneske stre
ken van de variété- of cir-
cusartist Vanden Boeynants 
durven of mogen hekelen. 
Voor het overige is De Stan-
daart een « on-^Thankelijke 
krant... 

in de 
mijnstreek 

De Vriendenkring Zwart-
berg-Limburg vergaderde te 
Genk en eiste bij die gele
genheid met klem de onmid
dellijke toekenning van een 
menswaardig pensioen na 25 
dienstjaren voor de onder
grondse mijnwerkers, een 
herwaardering van het mijn
werkersberoep, de toeken
ning van een aanwervings-
premie, de publikatie van de 
vergelijkende loonstudie en 
een energiebeleid op halflan
ge termijn waarin de vijf 
Limburgse mijnen behouden 
blijven. 

werkloosheid 
dreigt 

Het bestuur van het Eko-
nomisch Komitee voor de 
Kempen stelt in een persme
dedeling vast dat sinds een 
par weken de werkloosheid 
toenemet en dat ds vooruit
zichten in tal van sectoren 
niet zeer rooskleurig zijn in 
het arr. Turnhout. 

Een en ander is het gevolg 
van beslissingen, die in be-
palde concerns worden ge
nomen tot afbouw of sluiting 
van ondernemingen of van 
rationalisatiemaatregelen. 

Zo hebben de recente ge
beurtenissen in Nederland 
ernstige gevolgen voor de 
Kempen door de in het voor
uitzicht gestelde ontslagen 
van 253 werknemers. Dit 
toont andermaal de wankele 
situatie aan van de Vlaam
se werknemers in Nederland 
die aldus als bestendig po
tentiële werklozen moeten 
worden aangezien (en het 
zijn er niet minder dan 6 a 
7000 uit het arr. Turnhout). 

Het Komitee kan niet aan
vaarden dat bij een eventue
le doorvoering van ontslagen 
in Nederland, onze landge
noten discriminerend zouden 
behandeld worden en be
zweert de overheid dringend 
maatregelen te treffen om 
de stijgende werkloosheid in 
het arr. Turnhout tegen te 
gaaw. Voaral de seftoren tex
tiel en confectie, papier, 
steenbakkerijen, glas, dia. 
mant en nucleaire nevenbe-
drijven vereisen een onmid-
delijke reconversie. 

clio over 
federalisme 

Het door de socialistische 
uitgeverij « Ontwikkeling » 
in het Rijksonderwijs ver
spreide maandblad heeft 
zijn jongste nummers inte
graal gewijd aan het Fede
ralisme. Een prijzenswaardig 
initiatief aleszins. Jammer 
dat dit speciale nummer nog
al onevenwichtig van samen
stelling is. Zo wordt bijvoor
beeld wel beknopt de groei 
van het Waalse nationalisme 
geschetst, maar niet die van 
het Vlaamse federalisme. 
Wel wordt het federalistisch 
voorstel van de VU bondig 
weergegeven. Er Worden 
pro-federalistische stellingen 
van jongeren weergegeven. 
Argeloze lezers zouden er 
kunnen uit besluiten dat 
BSP en CVP federalistische 

part'jen zijn. Alleen de PVV 
komt over als een anti-fede
ralistische partij. Al bij al 
toch een lofwaardig initia
tief. 

ontwikkelings
samenwerking 

Het Vlaams Centrum voor 
O n t w i k kelingssamenwer-
king betreurde in een mede
deling de onbeslistheid van 
de Europese ministerraad te
genover de voorstellen van 
de Europese Kommissie in
zake de komende wereldhan-
delskonferentie te Santiago 
en de nietszeggende verkla
ringen ter zake van staatsse-
kretaris Harmegnies (daar
over geïnterpelleerd door se
nator Coppieters). Het Cen
trum stelde ook de jammer
lijke afwachtende houding 
van de regering Eyskens 
vast, die zich verschuilt ach
ter zekere overeenkomsten 
in de EEG en de OESO. Het 
Centrum noemt de « voor
lichting » van parlement en 
openbare opinie door de re
gering effenaf beschamend 
en vraagt tot slot een per
soonlijke inspanning van de 
parlementsleden, die de Bel
gische afvaardiging naar 
Chili vergezellen, om tot een 
positievere houding van Bel
gië tegenover de derde we
reld bij te dragen dan thans 
uit de teleurstellende rege-
ringspolitiek blijkt. 

ZONDAG 7 MEI 

IN HET BRUSSELS CONGRESSENPALEIS 

• 
VU-PROGRAMMADAG 
VOOR DE ZELFSTANDIGEN 

* 

AANVANG TE 10 U 
SEKTIE VOOR DE MIDDENSTAND : 
BENELUXZAAL 

SEKTIE VOOR DE LANDBOUW : 
DYNASTIEZAAL 
PLENAIRE NAMIDDAGZITTING TE 15 U. 

• 
Elke VU-afdeling sture 
een afvaardiging I 

persspiegel 
De kordate taal van Prof. 

Derine, de Davidsfondsvoorzit-
ter, op het jongste DF-kongres 
doet ons even de vraag stellen 
« Wie zal wie volgen ? ». De 
CVP eindelijk het Davidsfonds, 
rond eisen die nu al jaren wor
den gesteld of gaat er een 
ogenblik komen dat men ein
delijk man en paard zal dur
ven noemen ook op politiek 
vlak in het Davidsfonds na de 
jongste Vlaamse nederlagen 
van de grendelgrondwet, de 
liberté te Brussel en de uitge
holde strukturen van de agglo-
meratieraad en de vleugelge-
knipte kultuurautonomie ? 

Beginselvastheid is nu een
maal niet de grootste deugd in 
Vlaanderen, hoewel er niet van 
iedereen verwacht wordt wat 
indertijd aan karaktergroot
heid werd opgebracht door een 
Dr. Borms, die morgen te 
Merksem wordt herdacht. 

gazet van antwerpen 

« Federalisme en amnestie » 
zijn inderdaad eisen die « gro
te politiekers » die zich allang 
bij de Belgische machthebbers 
aanpasten niet graag meer ho
ren. Wij hopen dat Gaston 
Claes gelijk heeft waar hij 
meent dat « de zwijgende 
meerderheid in Vlaanderen » 

haar stem zal laten horen bij 
het uitblijven hiervan ». Dit 
zal dan bij verkiezingen moe
ten gebeuren. 

« Voor de verdere leefbaar
heid van de Belgische staat 
ziet Derine slechts één oplos
sing : federalisme. Gezien dfe 
poespas die sommige verstokte 
unitaristen van de « regionali-
zering » willen maken, onder
schrijven steeds meer Vlamin
gen de mening van Derine. 
Maar natuurlijk zullen « wijze 
staatslieden » over het woord 
struikelen. 

» Frontvorming van de 
Vlaamse parl'ementsleden, 
vraagt het Davidsfonds drin
gend. Voor wanneer die front
vorming ? Mocht een kleine 
groep van vastberaden manda
tarissen uit alle Vlaamse poli
tieke partijen het voorbeeld 
willen geven dan kunnen zij 
zich spiegelen aan de samen
werking tussen de drie fond
sen. 

En zevenentwintig jaren na 
de Tweed'e Wereldoorlog is er 
in dit land nog steeds geen am
nestie. Wel is er nog haat. En 
ellende. Vooral verborgen... 

» Dat is in essentie de alarm
kreet die DF-voorzitter Derine 
scherp liet horen. Wij kunnen 
ons levendig voorstellen, dat 
de professionele optimisten in 
hogere politieke regionen, deze 
Vlaamse strijdrede bepaald on
aangenaam zullen noemen ». 

dietsland-europa 

Bij de jaarlijkse Dr. Borms-
herdenking te Merksem schetst 
Karel Dillen de blijvende be

tekenis van het herdenken van 
deze figuur bij een volk dat 
nog ver staat van zijn natio
nale zelfbevestiging. 

« Wij huldigen Borms om
wille van zijn heldhaftigheid. 
Dit woord is niet misplaatst. 
Hij verenigde in zich lichame
lijke en zedelijke moed, zoals 
slechts zelden voorkomt. Hij 
voelde als weinigen de zin van 
het offer. 

» Daarenboven was hij één 
en al nationale onbaatzuchtig
heid. Hij spreiddfe een nationa
le karaktergaafheid, karakter-
onvoorwaardelijkheid te toon. 

» Dat alles voelden vriend èn 
vijand aan in hem. 

» Dat alles dwingt van jaar 
tot jaar verder de bewonde
ring van wie niet tot de grond 
verdord is af. 

» Geboren in een groot land, 
temidden een groot volk, had 
hij zijn plaats niet alleen in de 
geschiedenis veroverd, doch in 
de leende van het volk zelf. 
Boeken had men over hem ge
schreven, toneelwerken opge
voerd, films gedraaid. Hier 
blijft hij de ter doodv er oor deel
de. En zijn volk is zo klein, dat 
zijn beweging is zo klein, dat 
slechts een uitzondering hier 
of daar nog de grootheid van 
zijn leven verkondigt en men 
beschaamd, w>eigerachtig staat 
tegenover het hevel van zijn 
laatste woorden : « In houwe 
trouwe U Vlaanderen totter-
dood. Dietsland houzee ! ». 

links 

En dat met Prins Karel de 
Raverszijde de laatste neger
koningen niet verdwenen zijn 
op repressiegebied, kan dit veï-

haal aantonen hoe Moboetoe, 
het vriendje van Boudewijn 
en Albert van Saksen-Coburg 
zijn rivaal Mulele heeft uitge
schakeld in een terugkeer naar 
de « authencité » van het ka-
nibalisme. 

« Wie herinnert zich nog de 
naam van Mulele, de opstan
delingenleider die na de slach
ting onder zijn volgelingen 
naar Kongo-Brazzaville ge
vlucht was. 

» Enkele feiten over zijn 
dood zijn nu pas hekend ge
raakt, echter niet in de grote 
pers. Op zeker ogenblik kreeg 
Mulele, die aan de overkant 
van de Kongostroom in bal
lingschap leefde, van zijn ri
vaal Moboetoe bericht dat hij 
amnestie kreeg en gerust naar 
Kongo kon terugkeren. Om deze 
terugke'er te vieren werd gedu
rende de ganse nacht op het 
persoonlijke jacht van Moboe
toe een ware orgie gehouden. 
Dat was er het teken van de 
grote verzoening. 

» Bij het ochtendgloren werd 
aan de Kongolese oever ge
meerd. Mulele werd echter 
niiet vrijgelaten, doch naar het 
kamp van de para's gebracht. 
Deze troepen zijn Moboetoe het 
trouwst; op hen kan hij dus 
zeker rekenen dat ze zijn he
velen nauwkeurig uitvoeren. 
Het hevel was toen van Mulele 
levend te verbranden, dit niet
tegenstaande de presidentiële 
belofVe van amnestie. 

» Het bevel werd stipt uit
gevoerd. Tekenend voor de 
haat van Moboetoe is dat ver
volgens het jacht volledig ont
smet werd, en dat alle meubi
lair overhoord gezwierd werd. 
De militaire attaché van de 
president, een Belgische kapi
tein, vertrok daarop voor e«» 

geheime missie naar Brussel. 
Hij mx:^st nieuwe meubelen 
voor het presidentiële jacht 
gaan kopen... ». 

de standaard 

Langs een omweg vernamen 
wij dat Prof. Derine een zware 
ontgoocheling opliep toen hij 
na het toetreden van Martens 
tot de CVP hoopte dat hij voor 
radikale stellingen steun zou 
vinden van Martens, gezien de 
podiums die deze vroeger had 
beklommen. Het werd toen 
niks. Zal de vraag van Manu 
Ruys nu wel op iets uitmon
den ? 

« De slotvraag : Zulben de 
partijleiders rekening houden 
met de standpunten van het 
invloedrijke Kultuurfonds ? 
Zal een Wilfried Martens, naar 
wie duidelijk verwezen werd, 
aanhaken ? Derine heeft met 
milde ironie gezegd dat de 
amateurs van de kultuurjond-
sen soms wel eens klaarder 
zien dan de profession'elen van 
de politiek. De mannen die niet 
door partijpolitieke remmin
gen worden gehandicapt, heh-
hen inderdaad niet zelden, op 
lange termijn hekeken, een 
korrekter en konsekwenter 
hQvAing dan de beroepspolitici» 
die gehukt lopen onder zware, 
eVektorale hypoteken. 

» Het publiek weet dat ook. 
De gidsen in regering en par-
lement zouden daarom moeten 
beseffen dat het gevaarlijk is 
bepaalde wenken en richtlif' 
nen zo maar voorbij te gaan ». 

waiter iuyter^ 
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kongres 
voor 
zelfstandigen 

De inrichters van het 
« Kongres voor Zelfstandi
gen » dat voor morgen, 23 
april, te Oostende is ge
pland, laten ons weten dat 
de bijeenkomst niet zal 
plaats vinden in « Ostend 
Palace » zoals eerder ge
meld, maar wel in het lo
kaal « De Noordzee » aan 
het Wapenplein (markt). 

Naar men ons meedeelde 
zou het de bedoeling zijn 
daar een « Vlaams Front 
van Zelfstandigen » boven 
de doopvont te houden. 

tongeren 

C( duitsers » 

« De Standaard » heeft op 
M april een artikel gepuhli-
eeerd van zijn korrespondent 
m Bonn, betreffende de terug
keer van de in de Sovjet-Unie 
verblijvende Duitsers. 

Uit de inhoud blijkt dat het 
deels gaat om bewoners van 
dat gedeelte van Oost-Pruisen, 
dat de Sovjet-Unie in 1945 bij 
Rusland aangehecht heeft, 
deels om Wolga-Duitsers. Óp 
het bericht is niet aan te mer
ken, wel op de titel er boven. 
Misschien is niet de steller doch 
de redaktie daarvoor verant
woordelijk. Er staat : Moskou 
wil 700 « Duitsers » naar huis 
laten gaan. Wij vragen ons af 
waarom er aanhalingstekens 
staan rond het woord « Duit
sers ». Zijn het misschien geen 
echte Duitsers ? Dienen mis
schien alleen de bewoners van 
de Bondsrepubliek Duitsland, 
eventueel ook nog die van de 
Duitse Demokratische Repu
bliek, als Duitsers beschouwd ? 

Aanhalingstekens met de be
tekenis van vraagtekens plaat
sen rond Duitsers, die aan de 
uitdrijving uit hun eigen land 
ontkomen zijn of die recht
streeks afstammen van uitwij
kelingen welke omwille van 
hun sympathie voor hun land 
van herkomst tijdens de twee
de oorlog in groep naar Mid-
den-Azië en Siberië gedepor
teerd werden, lijkt ons onge
past. Wij zouden aan zulke on-
gepastheid geen aandacht be
steden indien zij niet wees op 
een staatsnationalistische denk
wijze. Vanwege een krant die 
Of> binnenlands vlak gebaart 
alsof zij op volksnationaal 
standpunt staat is het weinig 
konsekwent en vrij benepen. 
Al zo benepen als het West-
duitse ministerie van Buiten
landse Zaken, dat naar luid van 
het zelfde artikel beiveert « dat 
deze bevolkingsgroep (de Wol
ga-Duitsers, n.v.d.r.) niet met 
moeilijkheden heeft te kam
pen ». En zulks alhoewel de 
betrokkenen « vrezen de Duit
se taal en kuituur op de duur 
niet te kunnen handhaven in 
het Sovjet-Russische leefkli
maat ». 

De Wolga-Duitsers werden 
in 1941 « overgebracht » naar 
de buurt van Novosibirsk en 
van Omsk in Siberië, naar de 
AltaX, naar Kazakhstan en naar 
enkele andere plaatsen in de 
« buurt ». Hun aantal bedroeg 
in 1939 nog 390.000. Einde 1964 
vaardigde de Opperste Sovjet 
een dekreet uit, dat de beschul
digingen van 23 jaren tevoren 
ongegrond noemt. Zo werden 
deze Volksduitsers politiek 
weer witgewassen, zonder dat 
gij echter de kans kregen naar 
hun vroeger woongebied terug 
te keren of zich elders te her
groeperen. Als reden gaf de 
Opperste Sovjet op « dat hun 
vroeger woongebied inmiddels 
door anderen bezet was ». In 
de ogen van de Westduitse di
plomaten betekent dit alles nog 
niet, dat deze bevolkingsgroep 
met moeilijkheden heeft te 
kampen ! 

Als we zulke praat verne
men, zijn wij geneigd te den
ken dat deze diplomaten niet 
te kampen hebben met een te
veel aan verbeelding... of aan 
« Zivilcourage ». 

De BSP-pers heeft heel wat 
herrie gemaakt rond de ver
kiezingen te Tongeren waar op 
de CVP-lijst een onafhankelij
ke kandidaat staat, die door de 
Volksunie gesteund wordt. 

De plaatselijke Volksunie 
heeft deze formule gekozen als 
plaatselijk de beste oplossing. 
De hogere partij instanties gaan 
ermee akkoord. De afdelingen 
kunnen gewoonlijk zelf best 
oordelen met wie plaatselijk 
dient samengegaan in het 
voordeel van de partij 

In Mol vormt de VU een 
schepenkollege met de BSP, in 
Aalst is het met CVP en PVV, 
in Nijlen met de CVP alleen. 
Dit wex̂ d telkens plaatselijk 
beslist. 

Te Tongeren werd de eigen 
formule gekozen. 

De partij heeft volle vertrou
wen in Pol Jorissen (51), de 
oudere broer van onze natio-
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nale sekretaris. Pol Jorissen 
die thans voorzitter is van de 
plaatselijke Volksunieafdeling 
te Tongeren is een man vaa 
het eerste uur. Altijd was hij 
bereid — zo men hem dit 
vroeg — gelijk op welke plaats 
op een Volksunielijst te staan 
en sinds 1954 was hij dus her
haaldelijk kandidaat op een 
niet verkiesbare plaats op de 
Volksunielijsten voor Kamer, 
Senaat of provincie. 

Thans hebben zijn politieke 
vrienden hem — als man met 
ervaring — gevraagd als onaf
hankelijk kandidaat de 4e 
plaats in te nemen op een lijst 
met CVP-ers. Hij heeft dit 
aanvaard met hetzelfde plichts
besef dat hem sinds 18 jaar 
kenmerkt in de partij. 

Wij wensen hem veel suk-
ses. 

Eens gekozen zal men op 
hem kunnen rekenen. 

I 

intimidatie 

te 

schaarbeek 

In de FDF-oase Schaarbeek 
zijn de Vlamingen het op te 
jag-en wild, dat is nogmaals ge
bleken. Niet alleen verhindert 
burgemeester Nols daar stelsel
matig dat Vlamingen van hun 
grondwettelijk recht tot vrije 
meningsuiting gebruik maken, 
hij belet hen nu ook al vreed
zaam te vergaderen in privé-
lokalen. Op woensdag 12 april 
had het Davidsfonds van 
Schaarbeek zijn leden uitgeno
digd voor een spreekbeurt van 
de h. Flor Grammnes in de pa
rochiezaal van St. Aleydis. De 
FDF-afdeling van Schaarbeek 
vond dit een « uitdaging » en 

riep haar leden op om die avond 
de boel op stelten te komen set-
ten. Tevens werd grote druk 
uitgeoefend op de zaaluitbater 
zodat die uiteindelijk, ondanks 
het aangegane huurkontrakt, de 
toegang weigerde aan het Da
vidsfonds. In die omstandighe
den zag het Davidsfonds zich 
verplicht de spreekbeurt uit te 
stellen, al was het maar om 
zijn leden niet bloot te stellen 
aan brutaliteiten vanwege de 
opgetrommelde FDF-ers. Uitge
steld is echter niet afgesteld. 

Stippen wij nog aan dat de 
gemeente Schaarbeek sedert de 
jongste gemeenteraadsverkie
zingen bestuurd wordt door een 
FDF-BSP-coalitie, geleid door 
FDF-burgemeester Nols. Het 
hoeft niemand te verwonderen 
wanneer zich vroeg of laat in 
deze gemeente, die bestuurd 
wordt door dergelijke onver-
draagrzame lieden, zware inci
denten zouden voordoen. No's 
en zijn trawanten mogen wetei 
dat de Vlamingen van buiten 
de « hoofdstad » niet zinnens 
zijn hun volksgenoten, die een 
verdrukte minderheid zijn te 
Brussel, ten eeuwigen dage te 
laten afdreigen door een be
paald soort herauten van de 
francophonie. Wie kaatst maff 
de bal verwachten ! 
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î bruxelles et Ie desert beige... 
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Deze week werd bekend gemaakt dat vorig jaar kommandant 
Scott van Apollo 15 op de maanbodem bij een gedenkplaat voor 
de 14 omgekomen astronauten een beeldje neerlegde « de geval
len astronaut » voorstelVend. Het beeldje was het werk van de 
Vlaamse beeldhouwer Paul Van Hoeydonck. Daarmee is Vlaan
deren het eerste aardse land dat artistiek op de maan aanwezig is. 

In een chique gelegenheid in 
het Ter Kamerenbos hielden de 
Brusselse PSC-jongeren een 
congresje. Hun voorzitter nam 
bij die gelegenheid art. 107 
quater van de nieuwe grond
wet onder de loep. « Zonder 
buitenland wordt Brussel ge
doemd om te stikken », zo zei 
de man « daarom moet heel 
België buitenland van Brussel 

worden. Weldra zal het hele 
land genieten van de interna
tionale uitstraling van BrusseL 
De regionalisatie moet de se
cundaire polen ontwikkelen, 
zodat zij hun hoofdpool Brus
sel beter kunnen steunen ». 

Wilfried Martens zal het 
moeilijk hebben om met zijn 
PSC-vrienden tot overeenstem
ming te komen. 

polit iemetodes 
Zeventien militanten van de Belgische Kommunistische Partij 

hebben een brief geschreven naar de minister van Justitie om 
krachtdadig protest aan te tekenen tegen sommige dubieuze poli
tiepraktijken. Zij schrijven daarin o.m. : « Wij werden allen — 
en sommigen onder ons verschillende keren — uitgenodigd door 
politiebeambten of rijkswachters in burgerkledij, om indicateurs 
te worden, gelast met het bespioneren van de KPB, haar leiding
gevende organismen, haar organisaties, haar militanten, leden 
en simpatisanten. Deze stappen werden aangewend hetzij in onze 
woonplaats, hetzij op jtiublieke plaatsen. Als vergoeding werd er 
ons een (soms belangrijke) som geld voorgesteld. Bij een of twee 
gelegenheden hebben de politiebeambten in de eerste plaats ge
tracht hun werkelijke hoedanigheid te verstoppen met zich te la
ten doorgaan als vertegenwoordigers van een mysterieus inter
nationaal persagentschap, maar zij hebben spoedig deze uitvlucht 
laten varen. Bovendien hebben sommigen onder ons kunnen vast
stellen dat deze stap van de politie voorafgegaan werd door een 
streng onderzoek welke hun privaat leven niet spaarde ». 

karel jansegers 

Mare Drumaux, kommunis-
tisch volksvertegenwoordiger 
en voorzitter van zijn partij, 
heeft de tekst van die brief 
rondgestuurd bij alle parle
mentsleden en hen gevraagd, 
aangezien de onthulde feiten 
van algemeen belang zijn, de 
mogelijkheid te onderzoeken 
niet enkel dit protest te steu
nen maar ook het verzoek tot 
het stopzetten van deze prak
tijken. 

Onze Brabantse senator Bob 
Maes stuurde ons een afschrift 
van de brief die hij als ant
woord aan de h. Drumaux heeft 
gestuurd. Senator Maes schrijft 
daarin o.m. het volgende : 

« Ik kan maar al te goed uw 
wrevel en deze van de tnilitan-
ten van uw partij begrijpen te
genover bepaalde politie-akti-
viteiten. waarvan zij het slacht
offer zouden zijn. Ik spreek 
trouwens uit ondervinding, 
want als militant van de Volks
unie werd ik eveneens gedu
rende jaren door verschillende 
politiediensten lastig gevallen 
en gebeurden er o.m. bij mij 
verschillende huiszoekingen, 

waarvan de laatste dateert van 
7 november 1970, dus nog niet 
zo heel lang geleden. Ook de 
militanten van mijn partij 
werden gedurende jaren ge
schaduwd en geïnfiltreerd. 
Daar wij echter niets te verber
gen hadden, hebben wij ook 
nooit enige speciale poging ge
daan om deze infiltratie op te. 
sporen en er een eind aan te 
maken, hetgeen waarschijnlijk 
niet eens zou mogelijk zijn, ge
zien een ontdekte tipgever wel 
spoedig door een andere zou 
vervangen geweest zijn. Ik zie 
dan ook wel in dat sommige 
van de door u aangehaalde fei
ten van •. algemeen belang » 
zijn. zoals u in uw brief dd. 4 
april schrijft. 

In hetzelfde verband, verwijs 
ik u trouwens naar mijn tus
senkomst in de Senaat inzake 
de begroting van de Rijks
wacht, waarbij ik speciaal de 
aandacht gevestigd heb op in-
strukties in verband met het 
probleem van de syndicalisatie 
bij de Rijkswacht, opgesteld 
door de achtereenvolgende 
korpsbevelhebbers, waarin het 

volgende voorkomt : « en ik 
geloof niet dat het nodig is de 
rijkswachters eraan te herinne. 
ren dat verscheidene van die 
partijen — die ik hier liefst 
niet noem — plegen hun leden 
voorwaarden op te leggen die 
hen kunnen bewegen tot de 
zwaarste vergrijpen tegen de 
binnenlandse en buitenlandse 
veiligheid van de Staat » 
(rondschrijven van gen. ma
joor Lorgé dd. 20/4/1967). Ik 
heb daar als kommentaar aan 
toegevoegd : « Wij menen dat 
wij allen hier aanwezig ons 
moeten bekommeren om der
gelijke terminologie en de 
geestesgesteldheid waarvan ze 
blijk geeft, en die zeker niet 
bij de toenmalige bevelhebber 
alléén maar aanwezig was. 
Men zou natuurlijk kunnen zeg
gen : « wie het schoentje past, 
trekke het aan » en alleen aan 
de Volksunie denken, maar er 
zijn hier blijkbaar meerdere 
schoenen in 't spel, zelfs meer 
dan twee. « Het was immers 
duidelijk dat hier niet alleen 
de VU bedoeld werd, maar 
meer dan waarschijnlijk de 
Kommunistische partij en wel
licht zelfs de BSP ». 

Ik zou geneigd kunnen zijn 
uw protest te steunen en het 

verzoek tot stopzetten van de 
door u aangeklaagde praktij
ken te onderschrijven .Er is 
echter een grote maar ! Het is 
inderdaad zo dat u de politie
maatregelen tegen de militan
ten van onze partij niet alleen 
niet aangeklaagd heeft, maar 
zelfs vaak de verscherping er
van geëist, vermits het hier 
voor u om zogezegde « facis-
ten » gaat. U moet toch ander
zijds, beter dan wie ook, we
ten dat dit verwijt ongegrond 
is en wij zeker, — een paar per
soonlijke vriendschapsbanden 
met Bretoense, Baskische, Ier
se of andere nationalisten niet 
te na gesproken — geen buiten
landse bindingen hebben en er 
bv. van betrekkingen met de 
neo-fascisten uit Italië in de 
verste verte geen sprake is. Ik 
moet anderzijds vaststellen dat 
de militanten van uw partij 
zelf ook niet aarzelen ondemo
cratische metodes aan te wen
den bv. tegen politiek totaal 
onschadelijke en door hun be
scheidenheid onbetekenende 
bijeenkomsten van bv. oud-
Oost-frontstrijders. 

Deze laatste zaken beletten 
mij dan ook uw protest als vol
waardig te aanzien en volledig 
te ondersteunen ». 

Belangrijke Voedingsnijverheid 
wenst aan te werven 

ERVAREN REIZICER-PROSPECTEUR 

voor bezoek voedingswaren in de provincie Oost-
Vlaanderen ; bestaand kliènteel — vast loon — 

commissie — autovergoeding — soc wetten 

Schr. bureel blad onder letters NCR. 
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Vlaanderen wordt bestolen 
De leden van de VU-senaatsfraktie ontvingen opdracht n.a.v. de be

spreking van de rijksmiddelen- en rijksschuldenbegroting zoveel mogelijk 
met cijfers de Vlaamse achterstelling aan te tonen. 

Hier volgt deze cijferdans, die de schreeuwende wanverhouding aan
toont tussen de Vlaamse en franstalige gemeenschappen, zodat de con
clusie gerust mag luiden . Vlaanderen wordt stelselmatig bestolen en 
achter uitgesteld. Senator Jorissen vatte deze toestand als volgt santen : 
de houding der Franstaligen is maar op één manier te verklaren : ze 
gedragen zich als verwende kinderen en kunnen niet verdragen iets te 
moeten ajstaan voor een rechtvaardige verdeling. Om de dreiging met 
federalisme af te kopen schenken de Vlaamse unitaristen aan de fransta
ligen miljarden ! 

benadeling in gemeente- en 
provinciefondsen 

Senator Jorissen nam o.m. dit 
pakket voor zijn rekening. Het 
gemeentefonds slaat dit jaar op 
een begroting van 21 miljard, 
waarvan 19 miljard 400 miljoen 
in het A- en het B-fonds. Daar
naast is er het provinciefonds met 
voor 1972 iets meer dan 2,5 mil
jard beschikbaar. 

benadeling in b-fonds 

Wanneer we het B-fonds van 
het gemeentefonds ontleden zien 
we duidelijk onze benadeling. 

In een wetsvoorstel op 7 janua
ri 1970 door Volksvertegenwoor
digers van vier partijen ingediend 
wordt in de toelichting aangestipt 
dat Vlaanderen met 56 % van de 
bevolking slechts 47 % uit het 
fonds trok, Wallonië 36 % met 
34 % van de bevolking en de 18 
Brusselse voorsteden met 10 % 
van de bevolking 17 %. 

De verhouding is sindsdien niet 
noemenswaardig gewijzigd. In een 
antwoord op een parlementaire 
vraag van sen. Jorissen ter zake 
verstrekte de minister van Bin
nenlandse Zaken volgende cijfers 
voor 1971 : Vlaamse gemeenten 
4 miljard 694 miljoen of 941 frank 
per inwoner ; Duitse gemeenten 
53 miljoen of 1002 frank per in
woner ; Waalse gemeenten 3 mil
jard 214 miljoen of 1.082 frank 
per inwoner ; Brusselse gemeen
ten 1 miljard 696 miljoen of 1864 
frank per inwoner. 

De maatstaven voor de verde
ling die de wet van 19 maart 1964 
aanlegt houden vooral rekening 
met andere faktoren dan het be
volkingscijfer, dat haast van on
dergeschikt belang wordt. Zo o.m. 
de oppervlakte van de gemeente 
en het aantal arbeiders die er te
werk worden gesteld. De pendel
arbeiders worden dus dubbel ge
straft. Ze worden in hun eigen ge
meenten nog eens benadeeld om
dat ze daar niet werken. 

De reden waarom men het be
volkingscijfer bij de verdeling mi
nimaliseert is duidelijk. 

Zo elke Vlaming uit het B-fonds 
evenveel zou krijgen als elke 
Waal dan hadden we voor 1971 

703 miljoen meer gekregen, zo hij 
evenveel had gekregen dan de 
Brusselaars uit de voorsteden dan 
scheelde dit 4 miljard 603 miljoen. 
Zo men ons 56 % had gegeven dan 
zouden we 5 miljard 407 miljoen 
gerokken heben of 713 miljoen 
meer. De cijfers voor 1972 zijn 
nog niet vrijgegeven. Zij verho
gen echter globaal met 20,44 %. 

Vermits de verdeling nagenoeg 
eender gebeurde als in 1971 moet 
men de vorige cijfers met onge
veer 1,20 vermenigvuldigen en 
groeit onze benadeling met onge
veer één vijfde of tot ongeveer 
856 miljoen. 

Het JB-fonds betekent 55,44 % 
van het gemeentefonds. 

benadeling in a-fonds 

Wanneer we nu het A-Fonds 
bekijken (37 % van het gemeen
tefonds) dan valt het eveneens op 
dat per inwoner Antwerpen en 
Gent elk jaar minder ontvangen 
dan Brussel en Luik. 

De jongste cijfers betreffen 
1971, maar de verhouding voor 
1972 verandert niet. Alleen groeit 
ook hier het cijfer met 20,44 %. 

In 1971 kreeg Antwerpen 2 mil
jard 49 miljoen, Brussel 1 miljard 
794 miljoen, Luik 1 miljard 394 
miljoen en Gent 1 miljard 212 
miljoen. 

De bevolkingscijfers waarmee 
men rekent voor de tweejarige 
periode '70-'71 zijn die van het 
voorlaatste jaar dat daaraan voor
afgaat, dus die van de telling op 
31 december 1968. De bevolking 
voor Antwerpen bedroeg toen 
234.099, Brussel 166.920, Gent 
153.101 en Luik 150.127. 

Zo komen we per inwoner op 
volgende bedragen : Brussel 10.756 
fr., Luik 9.291 fr., Antwerpen 8.755 
fr. en Gent 7.918. 

Zo Gent per inwoner evenveel 
zou krijgen als Luik zou zijn be
drag stijgen met 210 miljoen. Zo 
Antwerpen per inwoner evenveel 
kreeg als Luik zou zijn bedrag 
stijgen met 125 miljoen ; zou deze 
stad evenveel per inwoner krijgen 
als Brussel dan haalde ze 468 mil
joen meer uit het Fonds. 

Voor wie de berekening wil ma
ken A- en B-Fonds samen, zou 
eveneens vaststellen dat Vlaande
ren wat minder dan 50 % uit deze 

fondsen haalt ondank zijn sterk 
bevolkingsoverwicht. Op 56 % be
rekend voor de Vlaamse bevol
king zouden we ongeveer 1 mil
jard 200 miljoen meer moeten ont
vangen. 

benadeling in provinciefonds 

Het Provinciefonds vertoont on
geveer hetzelfde beeld. Daar ver
deelt men eerst in gelijke mate 
over alle provincies. Daarnaast 
laat men de oppervlakte spelen, 
de lengte van de provinciewegen 
en de werkingskosten in vroegere 
jaren toegekend. De bevolking 
speelt weer een ondergeschikte 
rol. 

Zo komen we tot de verbluffen
de toestand dat de vier Vlaamse 
provincies met meer dan 50 % 
meer inwoners dan de vier Waal
se, minder ontvangen uit dit fonds 
dan de Waalse ! 

De 4 Vlaamse provincies ont
vingen in 1971 : 797 miljoen voor 
4 miljoen 522 duizend inwoners 
per 31-12-63. De 4 Waalse provin
cies 892 miljoen voor 2 miljoen 
942 duizend inwoners. Brabant 
met 2 miljoen 157 duizend inwo
ners kreeg 433 miljoen, dus ook 
een hoger gemiddelde per inwo
ner dan de Vlaamse provincies. 

Voor de berekening wordt hier 
de bevolking van de provincie ver
hoogd met 50 % van de inwoners 
van de Brusselse agglomeratie. 
Iets wat vanzelfsprekend voor de 
provincie Antwerpen niet gebeurt 
met de Antwerpse agglomeratie. 

Een verdeling volgens de be
volkingscijfer zou de 4 Vlaamse 
provincies 994 miljoen geven of 
197 miljoen meer, de Waalse 647 
miljoen of 2''j miljoen minder en 
Brabant 474 miljoen of 41 miljoen 
meer. 

Het provinciefonds groeit even
als het gemeentefonds met 20,44 % 
aan voor 1972. Vermits de criteria 
dezelfde blijven zullen de vier 
Vlaamse provincies circa 247 mil
joen te kort gedaan worden dit 
jaar 

De cijfers kloppen altijd in dit 
land. Tegen ons ! 

Globaal gezien kunnen we dus 
schrijven dat wat gemeente- en 
provinciefonds samen betreft de 
Vlaamse gemeenschap in 1972 een 
anderhalf miljard te weinig krijgt. 

sen. coppieters : 
geruisloze afvloeiing van 
10 miljard 

In de maatschappelijke zeker
heid wordt jaarli jks 10 miljard 
uit de Vlaamse gemeenschap weg
gepompt ten voordele van Wallo
nië. Het is vooralsnog niet recht
streeks te becijferen hoeveel 
Vlaanderen verliest daar de twee 
nieuwe Vlaamse universiteiten af-
geknot werden tot kandidaturen 
terwijl Namen en Henegouwen 
volledige fakulteiten krijgen. 

sen. van haegendoren : 
culturele diefstal 

Op de begroting cultuur (1971) 
ontvangt de Vlaamse gemeen
schap 403 miljoen frank te weinig. 

Bij besluit van de kabinetsraad 
ontving het Paleis voor Schone 

Kunsten te Brussel een extra toe
lage van 11 miljoen. 

Door haar achterstand in zake 
scolariteit ontvangt de Vlaamse 
gemeenschap op de begroting Na
tionale Opvoeding 3,5 miljard te 
kort. 

Vlaanderen betaalt mede voor 
de verfransing van Vlaamse kin
deren te Brussel voor 120 miljoen 
per jaar ! 

Voor de kosten van het univer
sitair onderwijs ontvangt Vlaan
deren 1 miljard 120 miljoen te 
kort. Door het Franstalig over
wicht in de Wetenschappelijke In
stellingen (alleen van het mini
sterie van Nationale Opvoeding) 
is er een tekort van 1/2 miljard. 

In alle andere sectoren van de 
Wetenschap worden wij bena
deeld. Als algemeen totaal wor
den ons in de sektoren Kuituur , 
Onderwijs en Wetenschappen 5 
a 6 miljard vervreemd ! 

sen. van de zande : 
vlaamse ambtenaren onderbe-
noemd, onderbetaald 

D o o r onderbenoeming v a n 
Vlaamse ambtenaren wordt de 
Vlaamse gemeenschap voor 193 
miljoen ontvreemd, bij de para-
statalen voor 250 miljoen ! Voor 
het leger en de gemeentebesturen 
Brussel 80 miljoen. Totaal : 624 
miljoen ! Voeg daarbij de finan
ciële achterstelling door lagere 
rangschikking van de Vlaamse 
postkantoren en ASLK-agent-
schappen. 

sen. lode claes 

Bij toepassing van het federa
lisme zou de verdeling van de 
steun aan ontwikkelingszones 
zijn : Vlaanderen 63 % en Wal
lonië 37 %. 

Nu stelt de regerig in het voor
uitzicht : Vlaanderen 57,25 % en 
Wallonië 42,75 %. 

Daarbij komt dat in het zgz. 
« Solidariteitsfonds » niet dezelf
de verdeelsleutel gebruikt wordt 
zo dat Wallonië daar nog kan be-
voordeligd worden. 

sen. persyn 

Ongeveer 70 % van de totale 
laod- en tuinbouw-produktie is uit 
Vlaanderen afkomstig. « Toeval
lig » is de begroting van het de
par tement Landbouw één van de 
drie begrotingen die een daling 
vertoont... Nogmaals wordt daar
door Vlaanderen benadeeld. 

besluit 

Na aandachtige lezing van deze 
cijfers is ons besluit duidelijk : 
bij het invoeren van het federalis
me zouden de Vlamingen minder 
belastincren dan nu betalen of 
met de opbrengst van hun belas
tingen meer kunnen doen dan nu. 

In feite zouden de Walen er niet 
door benadeeld worden want zij 
zouden ervan profiteren door hun 
eigen zaken oordeelkundiger dan 
nu te kunnen beheren. 

Daarom is autonomie gelijk aan 
bezuiniging ! 

rijksmiddelenbegroting in de senaat 
Senator Wim Jorisen nam in 

zijn tussenkomst namens de VU-
senaatsfraktie, tijdens het debat 
over de ri jksmiddelenbegroting 
deze « tweede regeringsverkla
ring h op de korrel. Hij constateer
de eens te meer de benadeling 
van Vlaanderen ten voordele van 
« Belgie's verwende kinderen, de 
Walen », o.a. aan de hand van cij
fers inzake verdeling van A- en 
B-fondsverstrekkingen van het 
Gemeentekrediet, evenals wat de 
verdeling van het Provinciefonds 
betreft, waar de Vlaamse provin
cies met ruim 50 % meer inwoners 
minder ontvangen dan de Waalse. 

Inzake pensioenen pleitte hij 
voor een menswaardig pensioen 
voor de zelfstandigen, waarbij 
men niet kan aanvoeren dat er 
geen geld zou zijn, als men be
denkt dat er 2,2 miljard aan een 
olieraffinaderij geschonken wor
den, die slechts 450 man zal te 
werk stellen (« toevallig » weer 
ten behoeve van een Waalse ni j 
verhei dsstreek). 

Senator Jorissen kwam ook met 
pert inente opmerkingen inzake 
leefmilieu voor de dag, waar de 
contradicties hoogtij vieren, ver
der over de verwaarlozing der 
dorps- en stadskernen en tenslot
te over de repressie en haar ge
volgen, waarbij hij — voor de zo
veelste keer — een lans brak voor 
amnestie, aansluitend bij wat 
hierover de jongste tijd in de pers 
verscheen n.a.v. de amnest iemars 
Antwerpen-Herentals. 

Behalve fraktieleider Jorissen 
kwamen ook senatoren Claes, De 
Bruyne, Vandezande, Van Hae
gendoren, Persyn en Coppieters 
tussenbeide in het debat over de 
rijksmiddelenbegroting en rijks-
schuldbegroting 1972. 

Senator Claes begon zijn betoog 
met vast te stellen dat deze be
groting een gelaten begroting is, 
omdat er een inflatie van 4,4 t.h. 
is ingebouwd en ontleedde dan de 
gevolgen van deze « berusting », 
o.a. de aanslepende krisis in het 

(lees door blz. 7) 
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rijksmiddelenbegroting 

(vervolg van blz. 6) 

bouwbedrijf, staatssteun aan be
drijven die vaak de vorm van 
verspilling aanneemt, enz. Hij oe
fende dan kritiek uit op het ver
schil van verdeelssleutel voor de 
geregionaliseerde kredieten en in 
het nationale solidariteitsfonds. 
De senator sprak de vrees uit, 
dat waar Vlaanderen in het eer
ste geval rechtvaardig zou bediend 
worden het in het tweede geval 
zou benadeeld worden ten gunste 
van Wallonië. Hij handelden ver
der ook over de kredietverlening 
in een gefederaliseerde staat en 
sneed ook het verschil van me
ning aan tussen België en de EEG 
inzake het aantal ontwikkelings
zones, wat andermaal ten nadele 
van Vlaanderen zou kunnen ge
schieden. Tot slot kwam hij an
dermaal terug op de inflatie, die 
kost wat kost moet bestreden wor
den terwijl hij de mogelijkheid 
van herprivatisering van sommige 
taken, die de staat op zich heeft 
genomen en wanneer zou blijken, 
dat hij deze taken verder niet 
goed meer aankan. Nieuwe taken 
brengen vrijheidsbeperking mee. 
Van enige bekommernis om dit te 
vermijden of de teloorgegane vrij
heid te herstellen vindt men in 
de begroting geen spoor terug. 
Spreker werd herhaaldelijk door 
een geprikkelde minister Vlerick 
onderbroken, doch hamerde on-
vestoorbaar voort of diende de 
minister kernachtig van antwoord. 

Senator De Bruyne dreef spot 
met het beate optimisme van de 
regering, en konfronteerde deze 
euforie met cijfers die er niet om 
liegen en die de kunstmatige prog
noses van de regering uithollen. 
Hij handelde ook uitvoerig over 
de Antwerpse diamantnijverheid 
en bepleitte tot slot een strengere 
controle op de verzekeringsonder
nemingen. 

In zijn tussenkomst had senator 
Vandezande het vooral over de 
geldelijke benadeling van de Vla
mingen in centrale diensten en 
parastatale instellingen en illu
streerde dat met tal van voorbeel
den en cijfers. 

Ook senator van Haegendoren 
hekelde de onredelijkheid van de 
paritaire kredietverdeling en il
lustreerde dat met cijfers en voor
beelden vooral in de kulturele en 
onderwijssektoren. Hij eiste eigen 
belastingsinning voor de Vlaamse 
gemeenschap en stelde eens te 
meer het verfransingsschandaal 
van Vlaamse kinderen te Brussel 
aan de kaak, dat op de koop toe 

nog door de Vlamingen mede 
moet gefmancieerd worden. Ook 
het manke wetenschapsbeleid 
kreeg heel wat vegen uit de pan. 
Tot slot van zijn betoog eiste de 
senator dekretale bevoegdheid 
voor de kultuurraden op gebied 
van onderwijs, wetenschapsbeleid 
en kuituur waar alles bij elkaar 
de nedeiiandstalige gemeenschap 
voor 5 a 6 miljard wordt achter-
uitgesteld. Ook deze spreker pleit
te voor fiskale bevoegdheid van 
de kultuurraden. 

Senatoren Persyn en Coppieters 
hielden beperkte tussenkomsten. 
De eerste nam uiteraard scherp 
het landbouwbeleid onder de lou
pe, waarvan de begroting volgens 
een verouderd model wordt opge
maakt en met een neiging om in
zake kredietverlening te dalen. 
Senator Coppieters brak een lans 
voor een speciaal fonds voor 
jeugdbeleid en ging dan omstan
diger in op het sociale beleid, 
waarbij hij de geruisloze afvloei
ing van gelden van Vlaanderen 
naar Wallonië hekelde. Hij pleitte 
voor bijscholing van leerkrachten 
en achtte het tot slot onaanvaard
baar dat twee nieuwe Vlaamse 
universiteiten tot kandidaturen af-
geknot worden terwijl Namen en 
Henegouwen volledige fakulteiten 
krijgen. « Wij wensen geenszins 
da t Wallonië wordt benadeeld, 
maar kunnen onmogelijk akkoord 
gaan met de boerenkandidaturen 
die in Vlaanderen worden opge
richt ; voor Limburg aanvaarden 
we dat zeker niet ». Aldus tot be
sluit senator Coppieters. 

protest 

Op het einde van het debat over 
de rij ksmiddellenbegroting in de 
Senaat protesteerde senator Jo-
rissen namens zijn fraktie tegen 
de ondemokratische houding van 
de regering tegenover de opposi
tie, die haar vragen niet of slechts 
gedeeltelijk beantwoord ziet. In 
verschillende begrotingsdebatten 
beloofde men dat de bevoegde mi
nisters zouden antwoorden, wat 
maar half of niet gebeurde, on
danks de verklaring van de eerste 
minister, dat hij eerbied heeft 
voor het parlement... 

Op vragen van senator Van 
Haegendoren werd alleen gedeel
telijk beantwoord, op vragen van 
senatoren Vandezande, Coppieters 
en Persyn helemaal niet. Daarom 
nam de VU-senaatsfraktie geen 
deel aan de stemming. Toen de 
VU-fraktie de zaal verliet jouw

den de socialistische senatoren. 
Waarschijnlijk om hun « gehecht
heid aan de demokratische spel
regels » te demonstreren... 

gegronde kritiek 

Tot besluit van dit overzicht 
van de debatten in de Senaat — 
duidelijk bedrijviger dan de Ka
mer de jongste twee weken — 
even de kijker op de bespreking 
van de begroting van Binnen
landse Zaken, die blijkbaar niet 
zo « beweeglijk » is als de uit
vinder van de « bewegingsstra
tegie » liet verwachten. 

Senator Jorissen — in topvorm 
— klaagde de trage werking van 
de Raad van State aan inzake ge-
m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n en 
KOO-verkiezingen. Hij wees ook 
op onvolkomenheden van het 
stemmen per brief en bepleitte 
dan een grondige hervorming van 
het Gemeente- en Provinciefonds 

Onze fraktieleider oefende ook 
scherpe kritiek uit op de taaiver
houdingen in het ambtenaren
korps in de gemeentediensten in 
Brussel-Hoofdstad en dreef daar
bij de spot met de zgn gematigd
heid van ministers Simonet en 
Vanden Boeynants (beiden ook 
gemeentelijke mandatarissen). 

Senator Jorissen sleurde er in 
één moeite nog volgende scherpe 
stekels door : de verkochte 
Vlaamse meerderheid, de vraag 
naar het herstel van de door Har-
megnies met verlamming gesla
gen Vaste Kommissie voor taal-
toezicht, de ondanks alle beloften 
voortwoekerende centralisatie, de 
sociale programmatie voor het 
personeel van prov. en gemeente
besturen en van de KOO. Tot slot 
vroeg hij wanneer de resultaten 
van de volkstelling zullen bekend 
gemaakt worden, van groot be
lang als basis voor de automa
tische parlementaire zetelaanpas
sing. 

Senator Vandezande deed er 
nog een schepje bij : hij wees op 
de achterstand in de parastatale 
diensten, uitte zijn wantrouwen 
in kommissies, die wel advies uit
brengen doch tot toepassing der 
wetten niet in staat zijn. Verder 
vroeg hij naar de bevoegdheid 
van de vice-goeverneur van Bra
bant, nu de wet op de federaties 
en agglomeraties is goedgekeurd. 
Hij eindigde met de mededeling 
dat hij enkele door de jongste 
storm in Komen afgewaaide een
talig Franse straatnaamborden, 
« die toevallig in mijn bezit kwa
men » ter beschikking hield van 
minister Van Elslande... 

akzo en hageiand 

In «op kamertemperatuur» ver
neemt u ook dat de Kamer deze 
week minder bedrijvig was. Toch 
even de schijnwerper op twee 
VU-interpellaties. 

De eerste had plaats in het ka
der van een « veelkoppige » in
terpellatie over de sluiting van 
het AKZO-bedrijf te Zwijnaarde, 
door kamerlid Frans Baert. De in-
terpeüant vond het vreemd dat 
de afbouw van het bedrijf te 
Zwiin-iarde gepaard gaat met 
nieuwe mvesteringen o.m. in 
Schotland maar ook in België 
Het hele gedragspatroon van de 
onderneming wijst zowel qua af
bouw als qua nieuwe investerin
gen op een planmatige aanpak. 
Aan waarsi'huw mgen ontbrak het 
niet zodat regering en vakbonden 
nu geen verrassing moeten gaan 
veinzen. Hij waarschuwde voor 
het uitschrijven van een nieuwe 
blanco-chek als steun aan de ves
tiging te Ghlin-Baudour, wat wel 
het toppunt zou zijn en vroeg 
welke maatregelen getroffen wor
den om de 700 personeelsleden el
ders te plaatsen. Het regeringsbe
leid i.z. de multinationale con
cerns moet verduidelijkt worden. 
Is het geheel der Akzo-beslissin-
gen vanuit kommercieel stand
punt begrijpelijk, voor de werk
nemers is het een drama. « De 
politiek moet hier de ekonomie 
een hart geven ». 

Kamerlid Willy Knijpers inter-
pelleerde de slaatssekretaris voor 
Streekekonomie D'Hoore over de 
geruchten als zou het Hageiand 
onder EEG-druk als probleemge
bied geschrapt worden. De inter-
pellant herinnerde aan verschei
dene niet gehouden beloften ter 

zake en noemde het Hageiand 
« een voogdijgebied van de Brus
selse kapitalistische machten ». 
Tot besluit drong hij op meer in
spraak van de plaatselijke orga
nen en op de oprichting van een 
provincie Vlaams-Brabant met 
Leuven als hoofdplaats aan. 
Staatssekretaris D'Hoore ontken
de ten stelligste de geruchten over 
schrapping. Nu maar zien wat er 
van die logenstraffing klopt en of 
men voor het Hageiand nu wer
kelijk ook iets zal doen. 

op 
kamerfemperafuur 

Men mag vermoeden dat de 
Kamerleden eigenlijk blij zijn dat 
Akzo hen met de aangekondigde 
afbouw van de Fabelta-eenheid te 
Zwijnaarde wat inspiratie heeft 
bezorgd, inspiratie di<e zij tijdens 
de vakantie blijkbaar niet moch
ten vinden. 

Veel pittigheid zat er deze week 
niet in. De regering zit blijkbaar 
zodanig klem tiissen de onderling 
tegenstri]dige opvattingen van 
haar bloedeigen partners inzake 
gewestvorming, Brussel, het 
schoolpakt, kredieten, enz. dat zij 
eigenlijk all'een maar nog wat ter 
plaatse kan blijven trappelen. De 
oppositie geeft de indruk ergens 
op een ei te broeden, maar iets 
als een kuiken is daar nog niet 
uitgekomen .En Pasen is nu toch 
al 'n tijdje achter de rug. 

Maar alles heeft ook zijn goede 
kanten en het leven is soms barm
hartig. Zo kunnen in stille perio
den met weinig volk in de Ka
mer, ook eens de mindere goden 
aan het woord komen. Deze week 
kregen we de tegen wil en dank 
(van de kiezers) maar met de 
steun van voormalig minister De 
Paepe in de Kamer geduwde heer 
Deneir (die daar eigenlijk de 
plaats van zijn voorzitt<er W. Mar
tens inneemt) te horen. 

De jongen heeft heel braaf zijn 
(?) tekst voorgelezen, daarbij na
genoeg uitsluitend door de heer 
De Paepe toegejuicht. 

Wie die doodse stemming niet 
goed kan vinden is de ambitieuse 
jongeman Decroo die het de moei
te ni'et meer kan vinden zich voor 
zo'n schaars publiek te laten op
merken. Toen hij dat dan donder
dag toch weer eens poogde te 
doen door iedereen aan te klam
pen en uiteindelijk uit te roepen : 
« Is dat hier een begrafenis ? » 
fluisterde een van de dienstdoen
de deurwachters tot zijn dichtste 
buur : « Hij is zat 2^ker ? ». Maar 
wat wil je als er in je bloedeigen 
Kamer van Volksvertegenwoordi
gers tweemaal meer ambtenaren 
(dactylo's, schrijvelaars, enz.) 
aanwezig zijn dan volksvertegen
woordigers zelf ? 

Zoals eerder gezegd deed ieder
een zijn duit in het zakje om deze 
week ov/^r Akzo te inter peller en. 
Alleen onze heer Baert verklaar
de direkt dat hij zou pogen niet 
te herhalen wat de anderen al ge
zegd hadden. Dat kan in de Ka
mer. Maar daarvoor moet je wel 
tot de oppositie behoren. 

Zo fantasievolle oprechtheid ge
duld kan worden bij de oppositie 
dan is brutaal cynisme het voor
recht van dte regeringswoordvoer
ders. Zo wist de grote stakingslei
der van weleer, de h. Major, wel 
honderden keren te herhalen dat 
de regering de ontwikkeling bij 
Akzo van zeer nabij volgt. Ter
wijl iedereen er voortdurend had 
op gewezen dat de regering — die 
geldschietfer had gespeeld — niet 
moest volgen, maar meespelen. 

De heer D'hoore leende zich 
daarbij aansluitend tot het cy
nische nummertje dat Simonet al 
eerder had opgevoerd door te 
verklaren dat de regering geen 
informatie mag geven, aan het 
parlement over individuele dos
siers. Belastingen betalen mogen 
we wel, maar vragen wat ermee 
gedaan wordt, blijft nog steeds 
onbehoorlijk. Daarmee was de 
kous af en konden de heren ruim 
twee uur over de fouten in het 
telefoonboek discussiëren. De 
heer Knoops (FDF-RW) ver
klaarde dat het geen haartje had 
gescheeld of de vertegenwoordi
gers van het Volk waren in de 
telefoongids bij de handelsverte
genwoordigers terechtgekomen. 
Waarbij men zich inderdaad kan 
afvragen of de handelsyertegen-
woordigers daarmee gediend zou
den zijn. 

m ^hnm. wi wm/kiM 
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Elk jaar worden duizenden jon
ge mannen opgeroepen om hnn 
legerdienst te vervullen. Zij ma
ken dan voor het eerst kennis met 
het logge apparaat van de leger-
administratie. Een van die dui
zenden stuurde ons bijgaand ver
slag van zijn bevindingen. On
danks alle gepraat over moderni
sering en vermenselijking zal zijn 
verhaal bij vele oud-soldaten her. 
inneringen oproepen aan de tijd 
toen zij te maken kregen met de 
tipische mentaliteit van «de troep». 

10 solt het leger 
mensen 

5 en 6 maart 1971 : 

3 dagen gaan doen in het CRS te Brus
sel. 

Ik heb daar aangevraagd om zo mo
gelijk mijn legerdienst te beginnen in 
ju l i of augustus, om het daaropvolgend 
jaar in september mijn laatste jaar 
zaterdagkursus « patronaat drukker » 
t e kunnen afhandelen. 

8 en 9 maart 1971 : 

Verblijf in het Militair Hospitaal te 
Brussel. 

Waarvoor ik hier geweest ben heb ik 
nooit geweten ! 

Vermoedelijk was het voor een onder
zoek van een rib die ik teveel heb. 

10 maart 1971 : 

Terug naar CRS en nadien huis
waar ts gestuurd. 

25 mei 1971 : 

Na moeilijkheden met de baas in ver
band met overwerken tot stukken in de 
nacht, aan de deur gezet in de drukke
ri j waar ik werkte. 

Daar mijn legerdienst voor de deur 
stond vond ik nergens gepast werk en 
ben ik, voor enkele maanden (zo dacht 
ik) in een melkerij binnen geraakt. Ik 
heb daar aanvaard om steeds 's nachts 
te werken. (Voor die enkele maanden!!). 

20 oktober 1971 : 

Arbeidsongeval met als resultaat een 
gebroken duim en verwondingen aan 
de rechterhand. 

Vermoedelijke herstelperiode onge
veer 4 weken. 

3 november 1971 : 

Oproepingsbevel voor Turnhout. 
Ik heb mij aangeboden met mijn 

hand in de gips. 

4 november 1971 : 

Naar het Militair hospitaal te Ant
werpen voor een onderzoek van mijn 
hand. 

Dit onderzoek sleepte aan tot en met 
10 november, niettegenstaande er de 
eerste dag reeds foto's werden geno
men en ik de resterende dagen mocht 
doorbrengen met rondlopen, eten en 
slapen. 

Op 9 november kreeg ik te horen van 
dokter Stoop dat ik een uitstel van le
gerdienst kreeg voor 4 maand (1 maar t fc 
1972). 

Met dit nieuws mocht ik terugkeren 
naar huis op 10 november ! 

17 november 1971 : 

In het burgerhospitaal werd ik van 
mijn gipsverband ontdaan en bleek 
mijn duim en hand in uitstekende staat 
t e zijn, zodat dit ongeval volledig werd 
afgehandeld, en ik op 10 december het 
werk mocht hervatten. 

27 januari 1972 : 

Opgeroepen door de Commissie voor 
geschiktheid en reform, dit om te be
slissen over mijn zaak. 

Om 9 uur 30 moest ik daar in Brussel 
zijn. Om 11 uur mocht ik binnentreden 
in de zaal waar de leden van de Com
missie hun zitting hielden. 

Na het afroepen van mijn naam en 
identiteit werd mij gevraagd hoe het 
was met mijn hand. Ik heb hierop ge
antwoord dat ik reeds werkte van 10 
december en dat volgens het burgerlijk 
hospitaal alles perfekt was en de zaak 
reeds lang was opgegeven. Daarop ant
woordde de voorzitter dat ik mocht 
huiswaarts keren en ik binnen enkele 
dagen de beslissing van de Commissie 
ging toegestuurd krijgen. Ik was dus 
op weg van 's morgens 7 tot 's namid
dags 3 uur, en dit om nog geen 5 minu
ten ondervraagd te worden door die 
Commissie. 

Enkele dagen nadien kreeg ik nieuws. 
Ik citeer : « Na inzage van het dos

sier en verschijnen van betrokkene, 
stelt de Commissie .vast, dat zij zich op 
het ogenblik niet kan uitspreken, en 
stelt voor dat belanghebbende opnieuw 
m de administratieve toestand geplaatst 
worde waarin hij zich bevond vóór het 
onderzoek van zijn geval. 

Ten bewijze waarvan zij beslist hem 
opnieuw te onderzoeken binnen de 
TWEE (2) maanden ». 

14 februari 1972 : 

Oproeping naar het Militair hospitaal 
te Antwerpen voor een nieuw onder
zoek van mijn hand. 

Ik werd bij de dokter van wacht ge
leid en vandaar mocht ik mijn intrede 
doen in zaal 9 bis. 

De toestand van die zaal is zo, dat 
indien men er gezond binnenkomt, na 
enkele dagen wel ziek zal uitkomen. 
Het viel mij eveneens op dat er op die 
zaal steeds bewaking was. 

Na een gesprek met de bewaker, de 

tweede dag, vernam ik dat de patiënten 
van die zaal psychische afwijkingen 
vertoonden en er eveneens personen 
waren met homofiele neigingen, wat ik 
ondertussen wel had opgemerkt. 

Toen ik dus steeds maar herhaalde 
dat ik gekomen was om mijn hand te 
onderzoeken, en ik anders niks man
keerde, ging de bewaker dit nagaan in 
mijn dossier. Mijn verklaring bleek 
juist te zijn en aan het einde van de 
tweede dag werd ik verplaatst naar zaal 
5 bis. 

's Anderendaags werden foto's geno
men van mijn hand. 

De dag nadien mocht ik horen van de 
dokter op de kamer, dat ik waarschijn
lijk vlug naar huis mocht, want mijn 
hand kon niet beter zijn. 

's Anderendaags werd ik naar dokter 
Stoop gestuurd. Die was zeer verbaasd 
dat ik naar hem werd gestuurd, daar 
alles in orde was. 

Het bleek nog steeds met m orde te 
zijn, want ik moest de dag nadien, om 
9 uur naar dokter De Roover. Ik heb 
daar gewacht tot 11 uur, maar heb geen 
dokter gezien. 

Vermoedelijk was die daar niet, daar 
een aantal Hooggeplaatste Heren de 
nieuwe vleugel van het hospitaal kwa
men bezoeken. Dat die dag in het hos
pitaal aan « muilentrekkerij » werd ge
daan verklaar ik hier even. 

Aan de ingang van het hospitaal la
gen boekjes met de geschiedenis van 
het hospitaal en de huidige gang van 
zaken in vei'meld. Er stond onder an
dere in dat er op de zalen een keuze 
was tussen 5 menu's, waarvan men 
's morgens zijn keuze mocht overma
ken aan de verpleegster op de zaal. Al 
die tijd dat ik daar verbleven heb was 
het nochtans te eten wat de pot kookte. 
De dag van het bezoek was er natuur
lijk iets speciaals : konijn met aardap
pelen en abrikozenkompote. 

Alle kapotte sluitingen van de kast
jes op de zaal, werden in der haast 
's morgens nog vervangen. Het hele 
hospitaal werd geveegd en gekuist. En 
daar de Heren kwamen om de nieuwe 
vleugel te bezoeken, zijn ze op de oude 

zalen niet gekomen en hebben ze aan 
de miliciens ook niks moeten vragen, 
wat ik wel spijtig vind. 

s 'Anderdaags ben ik dan terug bij 
dokter De Roover gegaan. Hij vroeg 
me wat ik eigenlijk bij hem kwam 
doen. Ik verklaarde dat men mij ge
zonden had en ik zelf niet wist waar
voor. « Alles is goed », zei hij, « ge 
moogt terug naar uw zaal ». 

Ondertussen mocht ik ' in week-end 
komen en mocht ik des maandags te
rugkeren. 

Ik heb daar nog rondgelopen tot don
derdag 24 februari, niet tegenstaande 
mij werd gezegd dat ik 's maandags 
naar huis mocht. Er bleek een vergis
sing te zijn met mijn dossier. 

23 maart 1972 : 

Oproeping van MCCR (4 maand uit
stel reeds verlopen van 1 maar t ) . Uit
slag : ik werd terug geschikt bevonden 
en mocht nu verder wachten naar mijn 
oproeping. 

Het verschijnen voor die Commissie 
was net hetzelfde als de vorige maal. 

Om 9 uur 30 in Brussel zijn. Om 11 
uur 15 in de raadszaal binnen mogen. 
Om 11 uur 20 was ik terug buiten om 
naar huis te gaan en de beslissing af 
te wachten. Twee dagen nadien kreeg 
ik bericht dat ik geschikt was bevon
den. 

6 april 1972 : 

Ik verblijf nog steeds thuis en wacht 
naar mijn oproeping om eindelijk eens 
definitief te kunnen starten. 

Op 4 april was er een lichting, doch 
niet voor mij . 

Ondertussen kreeg ik op mijn werk 
mijn opzeg, dit door een teveel aan 
personeel. Dus ik mag nu in afwach
ting van mijn oproeping gaan stempe
len. 
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ZO DOET MEN HET IN NEDERLAND 
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Te Meijendel in de beurt van Den Haag en Sche-
veningen in Nederland bevindt zich een natuurre
servaat, waarvan het beheer als voorbeeldig mag 
worden beschouwd. Gelijkaardige initiatieven in 
de duinen van de Westhoek in de buurt van De Pan
ne aan de Vlaamse kust zijn gewenst. 

beschermde planten en dieren 

In het natuurreservaat is de heerschappij van 
plant en dier nog gewaarborgd. 

Op de rustige plassen jubelt het vogelleven : wa-
terhoenen, meerkoeten, bergeenden, slobeenden, 
kuifeenden, dodaars en futen vinden er een aange
name pleisterplaats. 

Het aantal broedgevallen in 1970 geeft een beeld 
weer van de rijkdom van dit gebied : waterhoen 28, 
meerkoet 142, bergeend 9, slobeend 49, kuifeend 
296, dodaars 10 en fuut 10. 

In het riet is de kleine karekiet heer en meester, 
in de bossen heerst de ransuil en over de kale vlak
te vliegen fier de bonte pieten. 

Ook hier zijn deze vogels sinds '70 tot broeden ge
komen : de kleine karekiet 38 maal, de ransuil 2 
maal en de scholekster 8 maal. 

Ook talrijke andere vogelpopulaties zijn te Meij
endel flink vertegenwoordigd. 

Planten in bruiloftstooi zijn er om ter mooist. In 
de hoge struwelen : liguster, egelantier, Gelders 
roos, kamperfoelie ; in de lage struwelen : jacobs-
kruiskruid en verder kruiden zoals salomonszegel 
en de zeer zeldzame kruisbladgentiaan in een 
kleurrijk milieu. 

In de duinen domineren hondsviooltje, kardi
naalsmuts, slangekruid en kruipend stalkruid dat 
de duinflanken bezaait met een enig mooi tapijt ; 
verder Sint-Janskruid, dat voor de bestuiving on
dermeer geholpen wordt door de Sint-JansvlLnder. 
Ook insekten zoals libellen, vlinders en de merk
waardige zebrarups ontspringen er nog de duivels-
dans der chemische giften ! 

Dit bondig overzicht is ver van volledig. Het geeft 
enkel een schets van de bijna onbeperkte mogelijk
heden voor het wetenschappelijk onderzoek in dit 
ongemeen rijk planten- en dierenparadijs. 

In de rijke meeuwenkolonie in de buurt van de 
Tmbergen-vallei wordt waardevol ornitologisch on
derzoek verricht. Bekend is het vorserswerk over 
de sociologie van de plaatselijke zilvermeeuwen
kolonie. 

Wanneer de mens doordringt tot in het intieme 
leven van deze dieren, dan klinkt het meeuwen
alarm. Niet alleen geduld, maar ook kennis en... 
voorzichtigheid is bij dit werk geboden. Want, ook 
meeuwen striiden voor hun jongen en hun leef
milieu. 

In deze vreemde wereld leeft de Britse kleine 
mantelmeeuw, 74 broedgevallen in 1970, de zilver
meeuw, 228 broedgevallen en de stormmeeuw, 40 
broedgevallen. 

In het ringstation werden in 1970 bijna tweedui
zend vogels geringd. Ruim dertig soorten werden 
op parasieten onderzocht. Het vorserswerk naar de 
aard en de oorzaken van tumoren bij de in het wild 
levende vogels leidde onlangs tot een merkwaardig 
resultaat : het papilloma-virus die bij de vink een 
kenmerkend gezwel veroorzaakt, werd geïsoleerd. 

Dit schitterend resultaat, dat van grote weten
schappelijke waarde is, onderstreept het belang van 
het vorserswerk dat te Meijendel wordt verricht. 

Ook het gedrag van holenbroeders wordt bestu
deerd. Om dit mogelijk te maken, werden selekte-
rende nestkasten gebouwd, soms met glazen wand, 
om de ontwikkeling van de jongen beter te kunnen 
volgen. 

Vooral het gedrag van de koolmees, in verband 
met geboorte, migratie, mortaliteit, agressiviteit en 
territoriumbepaling wordt er zorgvuldig bestudeerd. 

Getracht wordt om de agressieve koolmees bin
nen redelijke perken te houden en aldus een zo 
groot mogelijk aantal soorten tot blijvend nestelen 
te brengen. Dit bevordert dan weer de biologische 
insektenbestrijding in het terrein. 

Op verschillende plaatsen in het domein zijn toe
stellen aangebracht voor ver doorgevoerd weten
schappelijk onderzoek. Dit werk is sterk uiteenlo
pend en betreft ondermeer insekten, spinnen tot 
zelfs spitsmuizen toe. 

natuurpaden voor natuurvrienden 

Wie zelf wil ontdekken en onderzoeken, wie in
zicht wenst te verwerven in de natuur, of gewoon 
maar de wonderen van het duingebied wil beleven, 
kan een natuurpad volgen, dat begint en eindigt 
nabij het natuurpadcentrum en kris kras door het 
landschap loopt. 

Bij vele bomen, struiken en kruiden zijn naam
bordjes gezet, die beschreven zijn m een begelei
dende brochure. In het terrein zijn ook een beperkt 
aantal wegaanduidingen geplaatst. Tijdens de tocht 
wordt begrip gewekt voor het kwetsbare duinge
bied en voor de grote zorg die het beheer en het 
onderhoud ervan vergt. 

Sinds 1961 zijn een vijftigtal natuurpaden be
schreven door de Gemeentelijke Dienst voor Schooi
en Kmdertuinen te Den Haag, aan de hand van 
landschap, flora en fauna en rekening houdend met 
de jaargetijden. 

De tochten zijn vrij. Maar, voor hen die behoef
ten betonen aan persoonlijk kontakt, worden ook 
geleide wandelingen gehouden. 

bedreigd, zoals de westhoek, 
maar toch gered 

Ook Meijendel werd bedreigd ! 
In 1967 was de Nederlands ministerraad het eens 

-fer*;: 

met het tracé van de Provinciale weg nummer 1, 
een vierbaans autoweg met snelverkeer, dwars door 
dit duingebied. 

Met verscheuren van een gaaf landschap, het 
belemmeren van de vrije uitwisseling van organis
men tussen de delen van het gebied en het versto
ren van het wetenschappelijk ecologisch veldon
derzoek kon worden begonnen. 

De teloorgang van Meijendel door lawaai en toe
nemende luchtverontreiniging stond op het spel. 

Het is onbegrijpelijk dat de overheid zoiets in 
deze tijd nog kon overwegen. Maar, de reactie was 
zo fel, dat het plan niet werd uitgevoerd. De hoge 
economische waarde van zuiver water, stilte en re
creatie gaven blijkbaar de doorslag. 

dreigend watertekort ! 

Het waterverbruik blijft sterk stijgen. In 1964 
werd reeds 30 miljoen kubieke meter water aan 
het duingebied onttrokken. Maar, de kwaliteit van 
het Rijnwater vermindert snel. Het smaakgetal, het 
zout-, fenol- en ammoniakgehalte verhoogde, het 
zuurstofgehalte verminderde. Daardoor zijn de mo
gelijkheden van de duinfiltratie van het Rijnwater 
tot het uiterste benut. 

Het Lek-duinplan, bestemd om tot het einde van 
deze eeuw stand te houden, diende herzien. Zo ont
stond het Maas-duinplan. 

het maas-duinplan 

Tussen Heusden en Loevehstein ligt de Andelse 
Maas, een fraaie oude afgesloten rivierarm, met 
een inhoud van acht miljoen kubieke meter water 
van goede hoedanigheid. Het water van dit reus
achtig bekken zal via een 25 km lange leiding van 
Loevestem, langs Gorichem aan de Linge, naar 
Bergambacht worden gestuwd en vandaaruit naar 
Meijendel. 

Bij infiltratie van de Zuid-Hollandse duinen met 
Maaswater kan op ten minste 150 miljoen kubieke 
meter drinkwater per jaar worden gerekend. Bo
vendien blijkt het de beste, goedkoopste en veilig
ste oplossing 
Meteen waarborgt dit plan het voortbestaan van 
de natuur in het hart van randstad Holland. 

Moge dit overzicht bijdragen tot een beter begrip 
van de vraagstukken in eigen land, waar toch ook 
mooie kansen kunnen worden benut in de duinen 
van de Westhoek te De Panne en Adinkerke. Voor 
wanneer maatregelen in die zin ? 

dirk buyes. 
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dew^ereld 

nixon in canada 
(Argos) Terwijl het bommen regende op Chan Tangh, 

op Haifong en Hanoi zat president Nixon te Ottawa naast 
premier Trudeau achter een groene tafel, ver van de 
zware raids van zijn B-52's, ver van de Vietkongraketten. 
Tijdens een b*ezoek van achtenveertig uren probeerde 
hij daar de in een slop geraakte betrekkingen tussen 
Canada en de USA vlot te krijgen. Al sinds februari jl. 
staan de handelsbetrekkingen tussen beide landen op 
een smalspoor. Toch heeft Washington na het vertrek 
van Nixon uit de Canadese hoofdstad verklaard dat mr 
president (weer eens) in zijn opzet is g'aslaagd. Nixon 
heeft blijkbaar de wind in de zeilen. Waar hij verschijnt 
worden oeroude veten bijgelegd, worden vervaarlijke 
strijdbijlen begraven. Dit was al zo na zijn memorabele 
reis naar Peking. Aanstaande maand zal hij, als men 
zijn officiële kommentatoren mag geloven, opnieuw met 
diplomatieke lauwei-^n gaan lopen : uit Moskou dan 
nog, waar de Russen nu al van ongeduld staan te trap
pelen. Er is waarachtig geen rem op het succes van deze 
man. 

op effekt jagen 
Te Ottawa heeft Nixon plechtig en publiekelijk de be

loften herhaald die hij in december jl. bij het bezoek 
van Canada's premier aan Washington heeft afgelegd. 
Hij bevestigde nl. dat Washington niet tot in lengte van 
dagen het leeuwedeel van zijn handel op Canada zou 
(blijven) afstemmen. Om die belofte waar te maken was 
hij naar Ottawa gekomen. 

Lang heeft het onderhoud niet geduurd : hooguit twee 
uren, en na de middag werd het niet eens voortgezet, 
ofschoon het program van de Amerikaanse president een 
leemte van omstreeks vier uren vertoonde. Er volgde 
zelfs geen gemeenschappelijk communiquee. Hieruit en 
uit de omstandigheid dat geen nieuwe afspraak werd 
vastgelegd besluiten de waarnemers dat Nixon met zijn 
recent bezoek alleen op psichologische effekten heeft 
gedoeld. 

De Canadese leiders konden dit psichologisch opkik-
kertje trouwens best gebruiken : in december jl. had 
Nixon ze nog bergen kandijsuiker beloofd en het was 
niet erg mooi dat hij ze achteraf in de kou liet staan en 
ze gewoon toevertrouwde aan de zorgen van John Con-
nally, zijn minister van Financiën. Die Connally moest 
al vaak harde opstoppers inkasseren. Bekend is Nixon's 
uitspraak dat men « met vrienden als de voormalige 
goeverneur van Texas (Connally) beslist geen nood 
heeft aan nieuwe vijanden ». Trudeau mag echter niet 
vergeten dat Connally alleen maar de politieke richt
lijnen van zijn baas toepast. 

Het is nu wachten op de nieuwe direktieven die de 
president aan zijn minister van Financiën zal doorge
ven. Uitgesloten is dat niet... bijaldien de Canadezen 
maar een eindje over de brug willen komen. Beide poli
tici staan toch voor een identieke situatie : verkiezingen! 
Ja, ook Trudeau zou in de herfst, of nog vroeger tot 
nieuwe wetgevende verkiezingen overgaan... en hierbij 
kan hij niet eens met anti-Amerikaanse vlaggen gaan 
zwaaien. Trudeau is een realist. Hij weet dat het Cana
dees nationalisme zowat overal heropflakkert. En niet 
alleen in het franstalig konklaaf. Ook de engelsspreken-
de Canadezen beseffen stilaan dat ze door Washington 
gewoon opgeslokt worden. Dit nieuw nationalisme leeft 
in de songs van Tom Connors en in het feit dat 60 pet 
van alle radio- en tv-programma's een Canadese inhoud 
hebben. Er is protest tegen Amerikaanse restaurants en 
grootwarenhuizen, tegen de traditionele voorstelling dat 
Canada een jachtgebied is voor de Amerikaanse indus
trie. Zelfs die Canadezen die niet wakker liggen van 
nationalistische motieven zijn Trudeau's bezorgdheid 

over de grote buur uit het zuiden gaan delen. « Living 
next to the USA » zo verklaarde Trudeau ooit « is in 
some ways like sleepmg with an elephant » : hoe kalm 
en gelijkmoedig het beest ook is, men is toch altijd maar 
op zijn hoede als het een spier vetrekt. De Amerikaanse 
olifant vertrok nl. al een spier toen hij nog niet zolang 
geleden een belasting van 10 pet op de buitenlandse 
import instelde. Geen voorkeursbehandeling voor Ca
nada, gromde John Connally. Maar zijn onverbiddelijke 
maatrekel heeft een heftige Canadese reaktie op gang 
gebracht. Canadese ekonomen hebben uitgekiend dat de 
VSA 23 jaren lang enorme winsten uit hun handelsbe
trekkingen met Canada hebben betrokken... voordat in 
1968 deficitaire tendensen merkbaar werden. 

Toen Nixon op de koop toe verklaarde dat men vaak 
meer last heeft met vrienden dan met vastberaden te
genstanders was de Canadese maat vol. Tegen zoveel 
Amerikaanse stijfhoofdigheid lieten de Canadezen weer 
cijfers aanrukken : jullie Amerikanen hebben meer dan 
35 miljard dollar in onze ekonomie geïnvesteerd, jullie 
kontroleren meer dan 700 Canadese maatschappijen, 
meer dan de helft van onze mijnindustrie, 85 pet van de 
rubberbewerking, 75 pet van het vervoer, 75 pet van de 
petroleum, 68 pet van de Canadese uitvoer en 75 pet van 
zijn import. Overal Heniz (soep) en Gerber (babyfood!), 
overal B.F. Goodrich (banden) en 75 pet van onze groot
warenhuizen teren op Amerikaans kapitaal. 

En toch blijft het een waagspel de verkiezingskam-
pagne op anti-Amerkaanse motieven te voeren. Voor 
Trudeau bestaat de ideale houding hierin dat hij een 
aanvaardbaar kompromis nastreeft. Op die manier wen
telt hij de verantwoordelijkheid af op Washington. Hier
mee is hij trouwens al begonnen toen hij eind december 
jl. naar Washington vloog en bij Nixon aandrong in te 
gaan op een uitnodiging die toen al drie jaren oud was. 

Anderzijds weet niemand hoe Nixon zijn laattijdig 
bezoek aan Ottawa kan verantwoorden daar hij inmid
dels toch de tijd vond om naar Peking te gaan, verdra
gen met Moskou af te sluiten en bommen op Vietnam te 
gooien. Zaak is echter dat ook Nixon voortaan veilig 
is voor al te harde kritiek op zijn « Canadees » beleid. 
Te Washington kon hij zelfs zwaaien met een door hem 
ondertekend verdrag tegen de... pollutie van de Grote 
Meren. 

neutralisme ongewenst 
Te Ottawa heeft Nixon ook duidelijk gezinspeeld op 

de Sovjetunie. Doelend op de jongste ontwikkeling in 
Vietnam heeft hij de Canadese volksvertegenwoordigers 
gewezen op de enorme verantwoordelijkheid van... de 
Sovjetunie. Summier kwam zijn stichtende uiteenzetting 
erop neer dat het besnoeien van de internationale bewa
pening en pacifistische verklaringen boter aan de galg 
gesmeerd zijn als grote mogendheden (de Sovjetunie!) 
openlijk het gebruik van aanvalswapens aanmoedigen. 
Die grote mogendheden, zo meende Nixon, zijn aanspra
kelijk voor de agressie van hen (Vietkong en Noord-
Vietnam) aan wie ze voortgaan met wapens te leveren. 
Dit is nu eens een echt morele optie. Alleen maar jam
mer dat ze zo makkelijk op de Amerikaanse houding 
kan toegepast worden. Het is duidelijk dat de Ameri
kaanse president een internationaal front ...tegen de 
Noordvietnamese agressie wil tot stand brengen. Een 
land als Canada, op één na het grootste ter wereld, met 
22 miljoen inwoners en een onaangetaste demokratische 
traditie kan hier nuttig de leemtes vullen die godver
geten neutralen met de dag meer openlaten. Binnen 
afzienbare tijd zal Trudeau dan ook op Amerikaanse 
tegemoetkoming mogen rekenen. Als het gaat om de 
Pax Americana schrikt Washington voor geen (steile) 
prijzen terug. Tot zover moet Trudeau het evenwicht 
houden tussen het heropflakkerend Canadees nationa
lisme en de behoeften van de op Amerikaanse hulp afge
stemde « Canadese » industrie. Slaagt hij er niet in die 
« ekstremen » te verzoenen dan zouden andere minder 
gewetensvolle politici kunnen aantreden. 
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• Apollo 16 met sukses te Cape 
Kennedy naar de maan gelan
ceerd, nageoogd door meer dan 
100.000 kijklustigen. Dit is de 
achtste bemande maanreis, 
waarvan tot dusver vier met 
afdaling op het maanoppervlak. 
Deze week werd het de vijfde 
maanwandeling, in het zgn. 
Descartes-gebied. Een paar 
uren voor de start werd bekend 
gemaakt dat de bemanning van 
ApoIIo 15 vorig jaar op de maan 
bij een herinneringsplaket 
(waarop de namen van 14 ver
ongelukte astronauten) een 
beeldje van de Vlaamse kunste
naar Paul Van Hoeydonck «Ge
vallen Astronaut » had achter
gelaten. 

• President Bordaberry vraagt 
het Uruguyese parlement de 
krijgswet af te kondigen ten 
einde een nog doelmatiger 
strijd tegen de stadsguerilla te 
kunnen voeren. De Tupamaros 
hadden vlak voordien verschei
dene politieke en politionele 
vooraanstaander neergescho
ten, maar hun eigen leider, Ra-
oul Sendic werd op zijn beurt 
tijdens een schietpartij door de 
politie gedood. 

• Verdere verslechtering voor 
de Zuid-Vietnamezen van de 
militaire toestand zowel in de 
noordelijke als in de zuidelijke 
gebieden en ondanks massale 
steun van zware Amerikaanse 
bombardementsvliegtuigen die 
ook de Noordvietnamese steden 
Haifong (haven) en Hanoi 
(hoofdstad) bombarderen. Ook 
in Cambodgr oefent de Viet
kong, gesteund door Noord
vietnamese eenheden zware 
druk uit op regeringstroepen 
en Zuidvietnamese eenheden. 
Moskou dreigt Nixons bezoek 
af te zeggen, indien nog Rus
sische schepen in Haifong ge
raakt worden. 

• Een van de topleiders van de 
IRA-officials, Joseph Mc Cann 
tijdens een schietpartij tussen 
sluipschutters en Britse solda
ten in de handelswijk van Bel
fast doodgeschoten. Te London
derry werden verscheidene ge
wapende IRA-leden gewond. 
Te Belfast komt het tot beto
gingen van katolic'.en en pro
testanten die slechts met grote 
moeite door Britse eenheden 
worden gescheiden. Uit wraak 
voor de dood van Mc Gann 
drijft de IRA het aantal bom
aanslagen weer gevoelig op, 
terwijl er opnieuw « afrekenin
gen » aan de gang zijn. 
• Ook Roy Jenkins, vice-voor-
zitter van Labour neemt ont
slag uit protest tegen de hou
ding van de partij inzake Enge-
lands toetreding tot de EEG. 
Ondanks de duidelijke afgete
kende meerderheid van de lin
kervleugel in de partij achten 
waarnemers de positie van Wil
son verzwakt. Bij een tussen
tijdse verkiezing in Schotland 
kaapt niettemin een Labour-
kandidaat de zetel voor de 
Tory-kandidaat weg, doch de 
werkelijke overwinnaar van 
deze verkiezing is de kandidaat 
van de Schotse Nationalistische 
Partij. 
• Militaire rechtbank te Rio de 
Janeiro veroordeelt de negen 
ontvoerders (waarvan zes bij 
verstek) van de Duitse ambas
sadeur von HoUeben tot le
venslange hechtenis. 
• Pakistans president Boette 
nu ook voorzitter van het Pa-
kistaans parlement. Hij vraagt 
het parlement, het vertrouwen 
in zijn regering en de verlen
ging van de staat van beleg tot 
14 augustus. Te Lahore worden 
zes dagbladdirekteurs en jour
nalisten tot elk een jaar gevan
genis en zware boeten veroor
deeld « omdat ze het nationaal 
belang hebben geschaad ». 
• De Japanse schrijver-Nobel
prijswinnaar Jasoenari Kawa-
bata (72) pleegt zelfmoord in 
zijn woning. 
• Het beroepshof te Bloemfon
tein spreekt de Anglikaanse 
deken van Johannesburg, 
French-Beytagh, in eerste in
stantie veroordeeld tot 5 jaar 
gevangenis wegens « terroris. 
tische aktiviteiten met het doel 
de regering van Pretoria omver 
te werpen » vrij. 
• De UNCTAD-konferentie te 
Chili begint met een toespraak 
van de Chileense president Al-
lende, die tot groter rechtvaaiv 
digheid in het verdelen der 
rijkdommen oproept. De Chine
se afvaardiging ontgoochelt de 
derde landen terwijl West» 
Duitsland en Frankrijk konkre-
te voorstellen indienen. 
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VSO: 

lastige geestelijken 
voor uncle snm 

(Argos) Vastgeklonken in fonkelnieuwe handboeien kwam pa
ter Philip Berrigan veertien dagen geleden de trappen af van 
het gerechtshof te Harrishurg. Pennsylvania. Op het eerste ge
zicht zou men nooit denken aan een Amerikaans jozefietenpater. 
"Berrigan (49) zag er opgetogen en ontspannen uit. Op hoge ruh-
lierzolen, lenig en krachtig stapte hij op een wagen van de vei
ligheidspolitie toe. Hij gelijkt een beetje op Spencer Tracey, maar 
groter en zwieriger. Prompt verdween de politiewagen in de 
tichting van de plaatselijke staatsgevangenis. In een tweede wa
gen volgde Elizabeth Mc Alister, een kaiolieke kloosterzuster. Sa
men met Philip Berrigan en vijf anderen zou zij een enorme 
bedreiging hebben gevormd voor de veiligheid van de VSA... 

Zo luidde alvast de aanklacht, 
die prokureur Herman onder 
iioorbare stilte had voorgele-
ïen. Maar de jury was niet in
gegaan op de voornaamste pun-
|en uit de akte van beschuldi
ging. Naar de mening van die 
jury was het allemaal niet zo 
«rg geweest. Die jury kon ge-
IWoon niet geloven dat Berri
gan en zijn groep ooit zouden 
gepoogd hebben Henry Kissin
ger, Nixon's topadviseur voor 
BZ, te ontvoeren. En ook van 
öe beschuldiging dat « de Ze-
Ven » plannen hadden gesmeed 
6m de hele ondergrondse ver-
Warmingsinstallatie van het 
Witte Huis op te blazen bleef 

bij nadere beschouwing niets 
overeind. Elizabeth Mc Alister 
glimlachte dan ook naar de 
journalisten toen de « dieven-
wagen » achter de eerste bocht 
verdween. Daar in Harrysburg 
State Penitentiary wachten «de 
Zeven » nu op het verder ver
loop van een rechtsgeding dat 
nooit duidelijk uit de verf is 
gekomen. 

brievensmokkel : 
zwaar vergrijp 

Precies zestig uren hebben 
de juryleden over het geval 
van « De Zeven » beraden. De 

uni-studie over minderheden 
In antwoord op een schrijven van een Bretoense nationalist en 

Europese federalist, gericht tot de nieuwe UNO-sekretaris-gene-
raal Kurt Waldheim, deelde de direkteur van de afdeling Rech-
ifen van de Mens van de UNO het voornemen mede, « een studie 
te zullen maken over de toepassing van de beginselen, vervat in 
artikel 27 van het internationaal verdrag betreffende de burgei'-
en politieke rechten, rekening houdend met etnische, godsdiens-
fftge en linguïstische faktoren, alsmede over de toestand der et-
liische, religieuse en linguïstische groepen in de multinationale 
samenlevingen ». De Italiaanse professor Francesco Capototti van 
Öe universiteit van Napels werd met deze studie belast. Hij zal 
alvast kunnen beginnen met Zuid-Ti rol, waar weliswaar een eer
ste regeling werd getroffen, die echter nog lang niet voldoet aan 
de volksnationale behoeften en noden. 

verzet tegen zgn. regionalisatie 
Generaal de Gaulle is destijds afgetreden na een referendum, 

waarin o.m. over de afschaffing van de Franse Senaat moest be
slist worden en ook moest gestemd worden over de zgn. regiona
lisatie van Frankrijk. De regering die hem opvolgde heeft zijn 
iregionalisatieplannen overgenomen doch moet thans een groeiend 
verzet daartegen konstateren. Niet alleen de Bretoense nationa
listen wijzen de door Parijs geformuleerde hervorming af, ook 
fn Elzas.Lotharingen en in de Franse Savoie acht men de nieuwe 
Strukturen nog steeds veel te paternalistisch en unitaristisch opge-
Vat. Alle volksnationale groeperingen van deze drie Franse ge-
Westen wijzen er bvb. op dat de beslissingsmacht voorts bij de 
^oor Parijs benoemde prefekten ligt (hoofd van een Frans depar
tement, bij ons provincie) in plaats van zoals gevraagd bij een 
provinciaal gekozen uitvoerende macht (zoals bvb in West-Duits-
iand, want zo nieuw is deze eis niet). Verdere bezwaren : de ar-
Cficieel tot stand gekomen departementen blijven bestaan (ook 
de voorziene regionale raad verandert niets aan deze toestand) ", 
de prefekten hangen voorts af van Parijs en dragen geen verant
woordelijkheid voor het volk ; in dergelijke omstandigheden zul
len de regionale raden papieren konstrukties zijn ; de « fiskale 
plundering » der gewesten door Parijs zal verder woeden, integen
deel de geplande hervorming zal op een nog zwaardere fiskaliteit 
"ten nadele van de gewesten neerkomen ; de voorziene hervorming 
fe in strijd met de leuze van de republiek (vrijheid, gelijkheid, 
broederlijkheid) en ook met de mensenrechten en de menselijke 
waardigheid ; ze is tevens anti-demokratisch want opgelegd, zon
der raadpleging der betrokkenen, door de president van de repu
bliek.; Ten slotte wijzen de memoranda er op dat deze hervor-
ïning moet goedgekeurd worden door een parlement dat op zijn 
laatste benen loopt en beheerst wordt door een geest van gaullis
tische onverdraagzaamheid. Als zodanig kan met dit parlement 
niet als representatief voor het -ŝ olk en zeker niet voor de regio's 
beschouwen. 

Terwijl de hervorming Bretanje als zodanig niet aantast is de 
zaak erger voor Savoie : deze etnische regio wordt opgeslorpt 
ia een regio Rhone-Alpen en spat uiteen tussen de driehoek Lyon. 
èaint-Etienne-Grenoble en het Zwitserse kanton Geneve, met een 
beklemtoonde minorisering van de Savoiard in de nieuwe regio
nale raad : op 123 leden zullen er slechts 20 Savoie vertegenwoor
digen. De volksnationalisten van Savoie kunnen evenmin aan
vaarden dat Savoie geen eigen regionale struktuur verkrijgt, on
der voorwendsel dat het gebied te klein is : waarom dan, zo vra-
fjn 7e, wel een eigen struktuur aan Corsica. Franche-Comté en 

Izas ? 
Achter de vaderlijke glimlach van president Pompidou blijft 

de Jakobijnse grimas, blijft het Franse staatscentralisme en uni
tarisme (waarop zich het Belgische unitarisme heeft geïnspireerd) 
waartegen de naar eigen strukturen strevende gewesten tot nog 
toe tevergeefs storm lopen. 

jury (12 leden) bestond voor 
het grootste deel uit dames. 
Mei onfeilbaar instinkt ontdek
ten die geëmancipeerde vrou
wen dat een politiek en moreel 
fenomeen, eigenlijk een eerlij
ke en radikale rebellie van het 
geweten tegen de oorlog in 
Vietnam, niet zomaar door pa
ragrafen en wetteksten kon be
naderd worden. Hetgeen be
slist niet betekent dat de jury 
eensgezind op alle punten uit 
de aicte van beschuldiging rea
geerde Lawrence Evans bv. 'n 
eigenaar van grootwarenhui
zen meende zelfs dat de be
klaagden zonder uitzondering 
schuldig waren. Twee vrouwe
lijke juryleden sloten zich bij 
die zienswijze aan wat de ont
voering van Kissinger betreft. 
Maar de negen anderen stem
den resoluut voor vrijspraak. 
Ten slotte vond de jury de Ber-
rigan-groep toch schuldig aan 
het smokkelen van brieven in 
de gevangenis. Die beschuldi
ging hadden de beklaagden 
trouwens nooit bestreden. 
Smokkelbriefjes circuleren nu 
eenmaal in alle strafinrichtin
gen ter wereld. In democrati
sche rechtsstaten geldt dit ver
grijp als een kompleet onbedui. 
dende overtreding. Maar over
eenkomstig de Amerikaanse 
wetgeving kunnen Philip Ber
rigan en zuster Mc Alister hier
voor een gevangenisstraf van 
resp. veertig en dertig jaar op
lopen ! Weliswaar werd die 
wet op de kassavie (smokkelen 
van brieven) als sinds mensen-
geheugenis niet meer toege
past. Maar hij bestaat nog al
tijd : naast andere achterhaal
de beschikkingen uit de jaren 
dat men voor veediefstal nog 
terdood kon veroordeeld wor
den. 

schaduw van hoover 

Nu is het erg onwaarschijn
lijk dat rechter Herman, die 
« De Zeven » voorzeker liever 
had zien veroordelen, die feo
dale wet naar de letter zal uit
voeren. Het lijkt nog minder 
waarschijnlijk dat de proku
reur een nieuw proces zal aan
hangig maken, een procedure 
die binnen zijn bereik ligt, daar 
geen eensluidende uitspraak uit 
de jury-bus is gekomen. Allicht 
beseft hel Openbaar Ministerie 
dat de publieke opinie het 
voortzetten van het proces als 
wraaklust zou afkeuren, als het 
sluitend bewijs bovendien dat 
de regering op een politieke 
ontwikkeling van het rechtsge
ding aanstuurt. Op de keper be
schouwd staat slechts één man 
achter de harde, onverbiddelij
ke aanpak : Edgar Hoover, al 
meer dan een halve eeuw aan 
de top van het haast legenda
rische FBI. Reeds bij de aan
vang van het proces heeft Hoo
ver de regering bij de « zaak » 
willen betrekken. Dat Edgar 
Hoover de groep pacifistische 

katolieken afschilderde als «een 
ernstige bedreiging voor Ame-
rika's inwendige veiligheid » 
is nooit louter toeval geweest. 
In die dagen drong Hoover te 
Washington aan op meer geld, 
en nieuwe vastberaden agenten 
voor zijn organisatie. Hoover 
heeft de « Berrigan Case » 
opzettelijk en buitensporig op
geschroefd. Misschien heeft hij 
het eerste vonnis niet als een 
persoonlijke blaam opgevat of
schoon de gedeeltelijke vrij
spraak als een afkeuring van 
zijn politieel beleid mag gel
den Het is alleszins een met-
alledaags verschijnsel dat ju
ryleden weigeren de prokureur 
en zijn aanklacht bij te treden. 
Te Harrisburg stond echter al 
van te voren vast dat iets niet 
zou kloppen. De prokureur kon 

Philip Berrigan. 

lustig fulmineren tegen de Ber-
rigans, maar de jury had méér 
dan gewone belangstelling voor 
kroongetuige Boyd Douglas die 
ze volstrekt niet vertrouwde. 
Op die aalgladde kerel (31), die 
tegen betaling voor Hoover en 
zijn FBI was gaan werken, had 
het Openbaar Ministerie al zijn 
hoop gesteld. Tot het einde toe 
bleef dan ook onopgehelderd 
hoe Boyd Douglas, zelf een re
cidivist die al zes jaren had ge
zeten en twee keer uit de ge
vangenis was ontsnapt, ondanks 
zijn bedenkelijk verleden kon 
inschrijven als vrij student aan 
de universiteit van Buckly. 

...kissinger ontvoeren 

De brieven van Philip Ber
rigan die Boyd Douglas, even
eens te Harrisburg opgesloten, 
in 't geheim aan zuster Mc Alis

ter doorgaf (later liet hij ze 
door het FBI fotokopiëren) wa
ren geen verzinsel. De vraag is 
echter of dit « vergrijp » wel 
redelijke grond voor een zware 
veroordeling kan zijn. De brie
ven bevatten echt niet wat de 
veiligheid van de VSA kan be
dreigen. Alles komt eigenlijk 
neer op een « gekke » inval van 
Elisabeth Mc Alister. Aan Phi
lip Berrigan schrijft ze dat lou
ter protesteren tegen de oorlog 
niet volstaat en « men zou maar 
eens Kissinger moeten ontvoe
ren ». Hierop antwoordt Berri
gan dat de suggestie « grandi
oos » maar « onuitvoerbaar » 
is. Kissinger hechtte geen ge
loof aan het katoliek-revolutio-
nair opzet. Hij schaterlachte 
om die «samenzwering van pas
toors en nonnen ». 

voorzichtig 
episkopaat 

Wie de gelaatsstrekken van 
Philip Berrigan en Mc Alister 
aandachtig bekijkt vindt er ze
ker geen Lombroso-aanleg in 
terug. Neen, Philip Berrigan 
priester en infanterie-officier 
uit WO II zou wel nooit een 
autentieke misdadiger worden. 
Dit geldt eveneens voor de an
dere beklaagden (inklusief de 
ex-non Mary Scoblick en haar 
echtgenoot, een uit het ambt 
gescheiden priester). Zonder 
uitzondering bekennen die 
mensen zich tot een sociaal ge
ëngageerd christendom, los van 
de geïnstitutionaliseerde kerk. 
Het « officieel » Amerikaans 
christendom stelt zich welis
waar verbaal op tegen de oor
log in Zuid-Oost-Azië, maar een 
ondubbelzinnig standpunt heeft 
de Kerk in de VSA nooit inge
nomen. In rechts-konservatie-
ve kringen geldt de oorlog te
gen Vietnam tot vandaag als 
hoogste vaderlandse plicht. 
Blijkbaar verwacht de Kerk 
niet veel van een radikale po
sitie waardoor ze haar impakt 
op kapitaalkrachtige kringen 
zou afzwakken. Toch evolueer
de de houding van het Ameri-
kaas episkopaat tijdens de jong
ste jaren naar attentisme en 
strenge gereserveerdheid. De 
dagen toen wijlen kardinaal 
Spellman de oorlog in Viet
nam meende te moeten recht
vaardigen als een kruistocht te. 
gen het ateïstisch kommunis-
me zijn wel voorgoed voorbij. 
Vandaag mogen de Amerikaan
se katolieken fier zijn op hun 
Berrigans en Mc Alisters. Mis
schien heeft de Berrigan-groep, 
met zijn morele opties, aan de 
anti-oorlogskampanje in de 
VSA meer kredietwaardigheid 
verleend dan het vaak teore-
tisch woordgegoochel van vele 
Amerikaanse gauchisten die 
alsmaar om revolutie roepen 
maar bij harde konfrontaties 
wijselijk op de achtergrond 
blijven. 

Alle protest ten spijt denkt de VS niet aan een deescalatie. 
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f de 
camorgue: 

wilde 
witte 
paarden 

geiadeld 
Met teveel verwachtingen misschien zijn we het Camargue-gebied binnengere

den. Vroeger hadden we ooit filmpjes gezien over de wilde paarden, die ginder 
vogelvrij door de moerassen stormden. Je denkt met je fotobakje dergelijke wit
te eksemplaren te schieten na 'n spannende sluiptocht door woeste moerassen. 
Maar dan heb je zonder de waard gerekend. Waar vijf toeristen samen gezien 
worden, trekt men een hotel overeind. En dan volgen er gauw bar-restaurants, 
dancings, appartementen, enz. Een jaar of ten geleden, toen de eerste toeristen 
de charmes van de Camargue ontdekten, kon je wellicht nog vrijlopende paar
den op de gevoelige plaat vastleggen. Nu moet je je tevreden stellen met de fo
to's (van stormende paarden), die je in het grootste stadje, St Maries-de-la-Mer 
aangeboden worden. 

Bij het binnenrijden van deze woeste, onvruchtbare streek, waar de (kleine 
en grote) Rhone uitmondt in de Middellandse Zee, wekken de keurig aangelegde 
wegen reeds je verwondering. 

schokkende toeristen 

Naarmate je St. Maries nadert duikt 
links en rechts langs de baan een hoeve 
cp, waar je gezadelde witte paarden, 
treurig aan een paal gebonden, naar de 
toeristen ziet staren. Al de wilde paar
den van vroeger staan nu heel braaf en 
beschaafd te wachten tot ze de volgen
de toerist op hun rug moeten rondra-
gen. Je moet helemaal niet kunnen 
meerijden om zo'n « promenade a che-
val » mee te maken. 

De paarden weten precies waaraan 
zich te houden. Wie kan paardrijden zal 
het natuurlijk voelen kriebelen als hij 
de woeste, moerassige velden voor zich 
uitgestrekt ziet liggen. Een heerlijk ter
rein om er zijn paard door te jagen. De 
meeste toeristen echter zijn zichtbaar be
ginnelingen. Wanneer hun paarden plots 
ongevraagd beginnen te draven, in na
volging van de groepsleider, zitten ze 

te schokken op hun zadel als ledepop-
pen. Heerlijk om te zien. Als hun ge
teisterde bekkens te veel pijn gaan doen, 
trachten ze hun paard in te tomen door 
aan de teugels te gaan sleuren. De 
groepsleider, een doorwinterde ruiter, 
moet af en toe een handje toesteken om 
een « verkeerd behandeld » paard terug 
rustig te maken. Dan gaat het weer ver
der. Stapvoets. 

Hier en daar is er ook een hoeve, 
ginds net zoals in het Wilde Westen 
Ranch genoemd, die een kleine arena 
heeft gebouwd om de toeristen te ver
maken. De Gardians, waarmee stiere-
wachter of cowboy bedoeld wordt, tre
den er op. Het is een lonende bijver
dienste in het toeristisch seizoen, dat 
zich steeds meer uitbreidt omwille van 
het zuiders klimaat. Zelfs nu, tijdens 
de Paasvakantie, lopen dergelijke are-
naatjes vol toeristen. Er wordt wat met 
ongevaarlijke jonge stiertjes gespeeld. 
Een gardian laat zich van een gevaar
lijke stier schudden na een halve ronde. 
En dan nog een spelletje, blijkbaar ty

pisch voor de streek, waarbij één ruiter 
met één hand zijn witte ros berijdt en 
in de andere hand een bloementuil 
houdt. Twee ruiters trachten deze bloe
metjes dan af te nemen. Lukt het de 
ruiter zijn tuiltje te behouden geduren
de twee r.Jnuten, dan mag hij de plaat
selijke schone gaan zoenen. Het spelle
tje lijkt zowat op dribbelen in de voet
bal. De gardians kunnen heel handig 
manuvreren met hun rijdieren. Dat 
staat buiten kijf. Je betaalt rond de vijf
tig frank voor dit spektakel. Wij vonden 
het nogal goedkoop. Echt iets voor toe
risten. 

Kom je St. Maries-de-la-Mer binnen 
gereden, dan weet je niet wat je ziet. 
Tientallen souvenierswinkeltjes, boe
tiekjes, snackbars, restaurants, hotels,, 
nightclubs, bowling en speelzaaltjes vul
len de kleine straatjes. 

De namaak-gardianhoeden (een soort 
cowboyhoeden) verkopen net zo goed 
als de belegde broodjes. Hier en daar en 
ginds zie je zo'n toeristisch geval met 
zo'n gardianhoedje over zijn oren. Het 
soort dwaas toerisme dat je overal kan 
vinden. 

strandrijden 

St. Maries is nochtans mooi gelegen. 
Langs de ene kant heb je het typische 
Camargue-landschap met zijn meertjes 
en sompige weiden, en langs de andere 
zijde ligt de Middellandse Zee in al 
haar glorie te golven. Links, als je met 
je neus naar de zee gaat staan, begint 
een kilometerlang breed strand. 

Daar kan je heerlijk rielakst met je 
wagen racen of slenteren. 

In het rode licht van de ondergaande 
zon over een uitgestrekt strand rijden, 
dat is nu echt eens een fijne roman
tische ervaring.' In ons geval kwam 
daar nog een tweede — minder pret
tige — ervaring bij. Ik wou in een uit
voerige boog mijn trouwe wagen weer 
naar de thuishaven drijven en kwam 
smartelijk in het drijfzand terecht. Wat 

doet een verstandige auto-beweger in 
dergelijke gevallen ? Hij haalt de voet
matjes uit zijn wagen en schuift die 
onder de wielen. 

Dat deed ik dus ook, maar het mocht 
niet baten. Mijn regenbanden groeven 
zich alsmaar dieper in het fijne zee-
zand. Enkele jonge Zwitsers staken 
hun helpende handen uit de mouwen 
zodat wij de nacht niet op een verlaten 
strand dienden door te brengen. 

In St. Maries is er een reuze-cam-
ping, waar honderden tenten en cara
vans een plaatsje kunnen vinden. Tij
dens het hoogseizoen verwacht men 
daar blijkbaar een massa zonnebaders, 
-bidders en -kloppers. Deze camping is 
reglementair voorzien van de nodige 
wasbekkens, douches en ...Franse toi
letten. Allemaal Franse toiletten, waar 
je na een lange bevalling gewoon niet 
meer overeind komt van de krampen 
in je benen. De volgende maal ga je 
dan maar een koffie drinken in een bar 
waar je een normale zitstoel verwacht 

Wil je tijdens het paasverlof een ho
telkamer bemachtigen, dan moet je 
minimum een maand op voorhand re
serveren. Als je op het toeval rekent, 
kom je doorgaans bedrogen uit. Waar 
je ook smeekt om een kamer, steeds 
krijg je het woordje « volzet » te ho
ren, maar dan in 't Frans : complet. 

pas bon coeur 

De bevolking is er nog sterk (bij)ge
lovig. Vooral de zigeunerbevolking ge
looft nog sterk in de macht van de 
Kerk en hun patroonheilige Sarah. 

In St. Maries gaat elk jaar een pro
cessie uit, waar de zigeuners de eerste 
viool spelen. Dan worden de paarden in 
zee gedreven en gezegend. Ook de zi
geuners baden dan in de zee. Grote 
heiligenbeelden worden meegedragen 
in de stoet. 

In St. Maries worden de toeristen ge
makkelijk lastig gevallen door de « gi-
tanes ». Deze zigeunervrouwen in 
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bloemrijke lange klederen met wijd-
openstaande rokken, komen in je hand 
lezen. Ze zijn geweldig opdringerig. 
Wie zijn toekomst heeft laten voorspel
len, omdat hij de vleierige aandrang 
van de zigeunerm niet tegen kon hou
den, wordt bijna verplicht te betalen 
met een briefje van 10 of 50 FF. Dat 
maakt eventjes 90 tot 450 frank. Met de 
glimlach ontfutselen ze je tweehonderd 
frank. Mijn vrouw is dit ook overko
men. Toen een tweede zigeunerin mijn 
toekomst wou komen voorspellen, zei 
ik haar, niks meer van mij te verwach
ten. Toch wou ze mijn toekomst voor
spellen. Ik had een goed hart, een ge
spleten levensloop, een gelukkige toe
komst. Toen ik bleef weigeren geld te 
geven werd ze kwaad. Heel mijn ge
lukkige toekomst lag in 't water « Pas 
bon creur ! Tres méchant ! ». Geluk, 
dat schenken de zigeunerinnen je mits 
betaling. Mijn vrouw heeft in elk ge
val een « bon coeur » volgens de zigeu
nerinnen, en dat kan je als man in 
wettelijk huwelijksverband alleen maar 
toejuichen. 

We zijn dan toch een pittig détail 
van die zigeunersvrouwen te weten ge
komen. Zij laten de toiletdeur open
staan als ze hun behoeften doen. Op die 
manier is ons de vreemde manier van 
stoelgaan opgevallen. Ze staan recht 
voor de stoel, heffen hun wijdopen-
staande rok vooraan wat op en laten 
geschieden wat geschieden moet. 

Door een oorzakelijk verband te leg
gen, weten we nu waarom er een reuk-
je is aan menige zigeunerin. 

stille plekjes 

Het Camargue-gebied is zo uitge-
Btjrekt dat je een wagen nodig hebt om 
alles eens nader te gaan bekijken. Het 
is er moerassig rond de vele meren, en 
dor en droog in de velden. De donker-
huidige stieren worden door de gar-
dians naar de eilandjes gevoerd, om 
hen van de bewoonde wereld af te zon
deren. Daarvoor moeten ze door de on
diepe meren waden. Soms zitten de 
paarden tot halfweg de romp onder het 
wateroppervlak. 

De wachters dragen hoog-aansluiten-
de laarzen. Net als de vissers, die vrij 
veel voorkomen in de Camargue. Men 
vindt er veel visputten, die vol vis zit
ten. Aangezien we hier met een « chas-
se gardée » te doen hebben, mag je niet 
lekker zitten hengelen. De vis wordt er 
volgens de behoeften met grote netten 
uitgehaald. De nog te kleine eksempla-
ren worden in de volgelopen visput 
daarnaast overgeheveld. Zo kan men 
soms acht visputten achter mekaar aan
treffen. Over de gehele lengte van dit 
vispark is een spoor gemaakt, met een 
wagentje op om de vis gemakkelijk te 
kunnen transporteren naar de wachten
de kamion. 

In deze visbedrijven werken veel 
gastarbeiders uit Noord-Afrika. 

De toerist die van rust houdt, het rie-
laksen in de warme zon, zal zich aan 
de overs van de kleine Rhone bevredigd 
voelen. Als je een gedetailleerde kaart 
van de streek koopt, kan je de baantjes 
langs de oever gemakkelijk ontdekken. 
Daar kan je dan een mooi stil plekje 
roeken, waar geen mens je komt sto
ren. Waar je poedelnaakt in de Rhone 
kan springen. 

Heerlijke lange wandeltochten mag 
Je ook op je programma zetten. 

Het kan. En je bent eens fijn uit het 
toeristisch geroezemoes van St. Maries. 
Ook per wagen kan je veel ritjes ma
ken en het gebied doorkruisen van 
noord naar zuid en van oost naar west. 

Wie liever aan het strand zijn ge
noegens gaat zoeken of bruin wil bak
ken, vindt op het strand van St. Maries 
vast een plaatsje. 

Zoals elk badstadje, dat zichzelf res
pecteert, is er ook hier veel snobisme. 
Pseudo-hippies treft men er vrij veel 
aan. Ook wel echte non-konformis-
tische trekkers die op strand slapen, 
zich in zee wassen, Frans brood en 
goedkope rode wijn consumeren en ge
nieten van alles wat de natuur en de 
zon schenkt. Ondanks het verbod, slaan 
nog heel wat individuen hun tentje op 
in het zeezand... Waarom eigenlijk 
niet? 

Plaats genoeg. 

gelaten herder 

In de Camargue hebben we nog heel 
wat schapenkudden aangetroffen. We 
gingen dan ook een babbeltje slaan met 
een herder. En wie zo'n herder omwille 
van zijn rustig leventje in de vrije na
tuur benijdt, moet dan toch weten dat 
hij zowel in de week als op zon- en 
feestdagen met zijn kudde rondtrekt. 
Van acht uur 's morgens tot elf uur 
*s avonds, in de herfst, winter en lente, 
's Zomers moet hij om vier uit de veren, 
zodat hij amper vijf uur thuis is om te 
slapen. We vragen ons nadenkend wel 
af hoe het met zijn huwelijksleven ge
steld moet zijn. 

De goede herder had alleen maar 
klachten. Acht jaar geleden betaalden 
ze hem nog 72 frank voor een kilo ge
wassen wol, nu amper 9 frank. Voor de 
wol moet je geen schapen meer hou
den, zei hij ons in zijn sappig proven-
caals dialekt. Hij hoedt zijn schaapjes 
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alleen nog voor het vlees. De manne
lijke lammetjes worden geslacht. De 
vrouwelijke mogen blijven leven om 
later hun voortplantingsrol naar beho
ren te vervullen. 

Nu er sinds enkele jaren steeds meer 
toeristen over de wegen razen, wordt 
er gemiddeld één hond doodgereden 
per jaar. Eén herdershond is genoeg om 
duizend schapen bijeen te houden. De 
herder geeft zijn bevelen door aan zijn 
hond. Dat intelligente beest doet de 
rest. 

Thuis heb ik nog vijf honden in voor
raad, zei de bruingebrande herder ons 
nog. Het duurt een jaar vooraleer zo'n 
hondebeest opgeleid is om een kudde te 
bewaken. Het duurt dan geen twee jaar 
of de herder kan hem begraven na een 
dodelijk verkeersongeval. Momenteel 
doet de schaapherder lofwaardige po
gingen om zijn honden aan het drukke 
toeristenverkeer aan te passen. 

De brave man moet zich elke morgen 
insmeren met een speciale zalf tegen 
de muggen en ander ongedierte. De 
schapen wroeten al die beestjes los uit 
de grond. Dit jaar hadden we een war
me winter, zei de herder, en dan zijn 
al die beestjes niet dood. Dan is er veel 
gevaar voor ziekten Door infektie ver
onderstellen wij. 

We verlieten de gelaten, ietwat droef
geestige herder met een bemoedigend 
glimlachje. Zoals je een ziekbed ver
laat. Dat romantisme van de « vnje 
herder in de vrije natuur » heeft bij 
ons een flinke deuk gekregen. 

En wij die dachten dat... 

even afzakken 

In de Camargue hebben we eigenlijk 
niet zo lekker gegeten. Zo kregen we in 
een bepaald eethuis chateaubriand met 
koude chips op ons bord. Als je natuur
lijk meer dan driehonderd frank wil 
uitgeven, kan je in St. Maries wel te
recht. Wie echter niet zo hoog kan mik
ken en toch eens fijn wil eten, raden 
we aan naar het vissersstadje Sète af 
te zakken. Daarvoor moet je de Mid
dellandse Zeekust naar Spanje toe vol
gen. Op de weg naar Sète kan je de 
oude versterkte stad Aigues Mortes 
even inlopen en de nieuw opgerichte 
stad La Grande Motte met uw bezoek 
vereren. Deze volledig planmatig ge-
konstrueerde stad met zijn revolutio

naire vormgeving loont vast de moeite. 
Sète heeft ondanks het drukke toe

risten-verkeer zijn Oude charmes nog 
met verloren. En je kan er echt fijn 
eten. Monies farcies is het proeven 
waard. Ook de inhoud van die kleine 
schelpjes die je ook aan onze kust kunt 
rapen, is voortreffelijk. Tellines noe
men ze dat ginder. Met een glaasje rode 
wijn is het een gastronomisch fp'jf 

« goedkoop spektakel » 

Ook m Sète kan je daarna op het strand 
je roes gaan uitslapen. 

Maar laat je reis niet vergallen door 
die Franse toiletten. Ze zijn soms ver-
raderhjk glibberig. Een verwittigd 
nieuwkomer is er drie waard. 

tekst en foto's 
kris c. 

ntMdws 
franse toiletten 

Mijn vroiLw en ik, wtj worden steeds wreedaardig gekonfronteerd met 
deze voorhistorische zithoekjes. Het geval lijkt op een douche-hakje, voor-
zien van twee voetsteuntjes, die bij het aftrekken theoretisch droog blij
ven. In praktijk geldt slechts één stelregel bij het aftrekken : weg wezen ! 
Anders verlaat je dit oord van onheil met met droge voeten. Ook dit jaar 
hebben de Franse todetten ons leli^ke toeren gelapt en gedraaid. Mijn 
lieve wederhelft is smartelijk uitgegleden en kwam zodoende terecht 
in wat vorige bezoekers achtergelaten hadden De fijn te detailleren 
gevolgen zal ik je om hygiënische redenen besparen Ik kan je wel zeggen, 
dat ^ze er een verstmkte knie heeft opgelopen. Bij het zicht alleen af 
van die smerige Franse toiletten, sluiten normaal opgevoede uitlaatklep
pen zich vanzelf. Je gaat dan maar een koffie drinken in een bar waar 
je een eigentijdse zitstoel verwacht Want in het FT (Franse Toilet) is 
er aeen sprake van zitten, tenzij op ie hurken. Maar dan moet je die nog 
weten liggen ook. In vind mijn hurken nooit, als het zover is. In een 
hangende gespreide stand moet het dan maar gebeuren. Er zijn waar
schijnlijk heel wat variaties op mijn voorkeurstand. Voorlichtingsjilms 
op dit stuk zijn echter nog met te verkrijgen Éénmaal in positie, hang 
je te loachten op hoop van zege. Tot je stijfstaat van de kramp m je 
benen ' Een situatie, waarbij je alle afgeschafte heiligen tegelijk zou 
aanroepen. Op zo'n FT ga je onze moeizaam opgebouwde beschainng 
enorm relativeren. Op onze toiletstoel kan je zittend heel diskreet ge
nieten en nagenieten van het uitscheidingsproces. Het cfenot, ons zo dui
delijk gedefinieerd door de grote Freud, valt helemaal niet te beleven 
op die FT. Zodat je onbevredigd en bijna gefrustreerd het uitlaathokje 
verlaat. Als je deze hangende toestand filosofisch benadert ben je er zeker 
kapot van. Je ziet jezelf terugkeren naar het animale stadium van 
s mensen evolutie. Verschrikkelijk. Vormt het normale toilet gewoonlijk 
een rustpunt binnen de dagelijkse bedrijvigheid, dat is het FT vast 
een Storend Punt m de vormgeving van ons dagelijks leven. Het over
dreven belang dat ik hecht aan het toiletleven, mag je gerust een her-
opduiken van de anale fase in mijn leven noemen. Maar wie al eens 
grondig kennis gemaakt heeft met de Franse toiletten, zal mij hegrij
pen. Het zijn echte hartsaangelegenheden, waarmee je niet mag spotten. 
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nachtmerries... 

bravo nelly ! 
Onze dynamische volksvertegenwoordigster Nelly Maes 
heeft aan Belga het volgende bericht doorgezonden : 
« Bij mijn intreden in de Kamer heb ik duidehjk 
onderstreept dat ik mijn persoonlijke naam wens te 
blijven gebruiken, ook in de uitoefenmg van mijn parle
mentair mandaat. Aldus komt op mijn plaats m de Ka
mer de naam Nelly Maes voor. Voor de plaats m de 
Kultuurraad gebruikt men de aanduiding : Van der 
Eecken-Maes. Vandaag wordt mijn naam bij de stem
mingen afgeroepen als Van der Eecken. Dit werkt ver
warrend en ik beschouw de mentaliteit die hier achter 
schuilt als discriminatie. Toen ik de Kamervoorzitter 
de opmerkng maakte, antwoordde hij : « Allez, maak 
geen kompUmenten, stem ». De hr. Major zei mij zijde
lings : « De wijven moeten zoveel komplimenten niet 
maken ». ,^ „ , , , • 
« Trieste mentaliteit » zo besloot Nelly haar verklaring. 
Bravo Nelly, bijt flink van je af. Stel deze dingen altijd 
weer opnieuw aan de kaak tot hun politiekee olifanten
huid toch eens rood kleurt van schaamte. Op onze steun 
en sympathie mag je altijd rekenen ! 

hilda u. 

Over het hiLwelijk is er reeds een oceaan van inkt gevloeid, 
maar nergens lazen wij een suhliemere weergave dan in « De 
Projeet » van de Libanees Kahlil Gihran. Deze auteur verwoordt 
de relatie man/vrouw op een wijze, die hart en geest diep be
roert. Dit is verfijnde poëzie om te lezen, te herlezen en grondig 
te laten bezinken. Wij citeren : 

...van de jonge Vlaming die angstig rent om de trein naar Brussel 
en hem elke morgen mist... 
...van de zakenman. Hij ligt op het strand in een luie stoel, met 
een cola links en een vrouw rechts. En ergens rinkelt een hard
nekkige telefoon... 
...van de eeuwige student, die iedere keer als de deur van zi.in 
stamcafé opengaat, meent de prof van economie te herkennen... 
...van de volmaakte huisvrouw. Elke keer als ze de beste kamer 
JDinnen sluipt, glijdt ze met een aandachtige vinger over het ma
honiehouten buffet op zoek naar stof dat er nooit ligt... 
...van de mandataris-in-spe, die rekent op de volgende verkiezin
gen om eindelijk in het parlement te belanden. En dan heb je 
daar weer een nieuwe, ambitieuse politicus in eigen rangen... 
...van de liftboy in het grote hotel. Tweehonderd maal per dag 
sluit hij de deuren van de glijkooi. En er staan steeds te veel men
sen om hem heen. En hij lijdt aan engtevrees... 
...van de Volksuniemandataris op zaterdagavond die weer vier 
afdelingsdansfeesten op het programma heeft. En hij zou dolgraag 
éénmaal in zijn leven naar « Eén van de Acht » willen kijken op 
teevee... 
...van de fervente aanhangers van het groenkomitee en die elke 
dag een boom in zijn straat ziet wegkwijnen... 
...van de Gentse burgemeester. Hij droomt dat de musea als bij 
een « Sesam open u ! » hun poorten openen. En zie : hij wandelt 
door lege zalen. 
...van de verwoede hengelaar. En hij ligt al weken op de loer, op 
die grote karper daar in die poel. En elke keer opnieuw heeft hij 
het zoetwaterbeest aan de haak. En elke keer rukt het zich los... 
...van de leraar-zonder-klas. Hij zoekt al lang een passende leraars-
job. En hij woont rechtover een wijkschool... 
...van de stadsbewoner die door groene Alpen weiden wandelt en 
diep de gezonde, zuivere lucht inademt... en het lijkt wel alsof 
hij steeds de verpestende fabriekslucht uit zijn woonbuurt ruikt... 
...van de wachtende tramreiziger. Hij staat er al lang. En steeds 
maar meent hij het schurende geluid van wielen op sporen te ho
ren 
...van de staatssecretaris in de Wetstraat. Hij hoort rumoer, daar 
beneden. En rent naar het venster. En denkt dat het weer Volks
unie-mandatarissen zijn... 
...van de maoïst. En hij voert al jaren anti-Amerikaanse propa
ganda ... 
...van de huisvrouw met beperkt budget. En het brood is weer 
duurder. En de slager zegt dat biefstuk een lukse-artikel is... 
...van de oude vechtjas-socialist. En hij ziet de ministeriële slee 
van Major voorrijden... 
...van de Engelse minister van Binnenlandse Zaken. Hij gaat naar 
een parlementszitting. En ziet Bernadette Devlin naar hem toe
komen... 
.. .van de fabriekdirecteur te Tessenderlo. En hij droomt elke nacht 
opnieuw. Van Gerard Siegers... 
...van de JBJ-leider. En hij heet Jean Breydel... 

huguette d.b. 
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Tezamen waart gij geboren, en tezamen zult ge 
voor immer zijn. 
Gij zult tezamen zijn, als de witte vleugelen 
van de dood uw dagen verstrooien. 
Maar laat er tussenruimten zijn in Uw tezamen zijn. 
Laat de winden des hemels tussen U dansen. 
Hebt elkander lief, maar maa\ van de liefde 
geen band. 
Laat zij veeleer zijn een golvende zee tussen 
de \usten van Uw zielen. 
Vult el\anders be\ers, maar drin\t niet uit 
dezelfde be\er. 
Geeft el\ander van Uw brood, maar eet niet 
van hetzelfde stu\. 
Zingt en danst tezamen en weest blijde, maar 
zijt ieder van U alleen. 
Zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, 
al doortrilt hen dezelfde muzie\. 
Geef Uw harten, maar geeft ze niet aan elkander 
in bewaring. 
Want alleen de hand des Levens kjin Uw harten 
bevatten. 
En staat tezamen, maar niet te dicht bijeen 
Want de zuilen van de tempel staan ieder op zichzelf. 
En de ei\ en de cypres groeien niet in elkanders 
schaduw. 

en de eik en de cypres 

groeien niet in eikaars schaduw... 

De auteur Kahlil Gibran werd geboren in Libanon in 1883. 
De Arabisch sprekende volkeren — vertrouwd met zijn geschrif
ten in hun taal — beschouwen hem als het genie van deze eeum. 
Zijn faam en invloed gingen het Midden-Oosten ver te buiten, 
zijn poëzie werd in meer dan twintig talen vertaald. In de meest 
bekende hoofdsteden van de wereld werden zijn tekeningen en 
schilderijen met groot sukses tentoongesteld. 

De laatste twintig jaren van zijn leven verbleef hij in de 
Verenigde Statert, waar hij dra in het Engels begon te schrijven. 
Hij stierf in 1931, nauwelijks 48 jaar oud. 

« De Profeet » wordt algemeen als zijn meesterwerk beschouwd. 
Alleen reeds in Amerika werden er 300.000 exemplaren verkocht. 
Zelf zegde hij over dit werk : « Ik denk dat " De Profeet " mij 
nooit meer verlaten heeft, sinds ik de eerste ideeën optekende 
in de Libanese bergen. Het lijkt een deel van mezelf te zijn... 
Het manuscript bewaarde ik lange jaren, alvorens het aan de 
mtgever te overhandigen. Ik wilde heel zeker zijn dat elk woord 
behoorde tot het beste loat ik te bieden had ». 
, Diegenen — zowel man als vrouiv — die « De Profeet » lezen 

kunnen zonder dat alle snaren van hart en geest aan het trillen 
geraken zijn dood voor de waarheid en het leven zelf. Dit schreef 
terecht een befaamd Amerikaans kritikus. Wij raden al onze 
lezers aan de proef te wagen ! 

hilda uytterhoeven 

file:///usten


WIJ - 22-4-72 
Ui 

Te St. Lamhrechts Woluwe kwam een dienst voor het uitlenen 
van kunstvoorwerpen tot stand : in het Malou-slot, omgevormd 
tot kultureel centrum, kan men voor onbepaald'e tijd schilde

rijen, gravures, boeken en platen lenen. 

poëne-kroniek 4. 
Onze maandelijkse poëzie-

kroniek willen wij speciaal re
serveren voor enkele kortelings 
verschenen bloemlezingen van 
gedichten. 

Vooreerst enkele « temati-
sche » bloemlezingen. Anton 
Van Wilderode stelde een lijvi
ge 500-bladzijden tellende 
bloemlezing samen rond de 
maanden en seizoenen van het 
jaar : « Het Groot Jaargetijden-
boek » met « gedichten voor el
ke dag ». Het is een lyrische 
bijbel met gedichten over de 
hele jaarkring, bijeengebracht 
uit de rijke lyriek der Neder
landen : vanaf Hadewych tot 
Hella Haasse, vanaf Jan van 
Brabant tot Jan Engelman. Een 
boek dat een ware schat is voor 
elk poëzieliefhebber Zoals de 
samensteller in de inleiding 
vaststelt begint de eigenlijke 
natuurpoëzie in onze taal ech
ter hoofdzakelijk bij Gezelle en 
hebben ook de experimentelen 
de natuur in ruime mate in hun 
poëzie betrokken, lang voor de 
publieke opinie zich aan het 
bedreigde leefmilieu en aan de 
natuur ging interesseren. De 
dichter is ook hier dus ziener, 
voorzegger en duider geweest, 
konkludeert Van Wilderode. Al 
moeten wij de praktische bete
kenis van deze dichterlijke na
tuurontdekking als poëtisch 
element ook niet overschatten : 
er zijn bijvoorbeeld in Wander-
vögelbeweging, in de jeugdbe
wegingen kort voor en na de 
eerste wereldoorlog heel wat 
niet zo dichterlijke maar dui
delijker stemmen te horen ge
weest, die de huidige protesten 
een halve eeuw vooruitliepen ' 
« Het Groot Jaargetijdenboek » 
blijft echter, afgezien van deze 
interpretatie van de natuur-
dichter als « vates » en voorlo
per, een breviarium voor wie 
naar een poëtisch rustpunt in 
de dagelijkse realiteit zoekt 
(Uitgegeven bij Orion - DDB, 
Brugge). 

valere de pauw zestig 
Begin van deze maand werd de auteur Valere L auw zestig. 

Nog onlangs verscheen van hem een roman, die wij hier bespra
ken en die a.h.w. een nieuw geluid betekende in het toch al rijk 
geschakeerde werk van de schrijver, die debuteerde met « Tavi ». 
Vanaf deze volkse ontspanningsroman is zijn talent mettertijd 
gerijpt, zijn taal vaster geworden, zijn psychologie doordringen
der. 

Naast deze ontegensprekelijke groei en naast de literaire bete
kenis van dit oeuvre bezit het ook — althans een deel ervan — 
een zeer duidelijk nationalistisch engagement met een humanis
tische ondertoon, een sterk-uitgesproken hang naar rechtvaar
digheid en een zuiver verdedigingsreflex van de door maatschap
pij of groep uitgestotenen, benadeelden of verdrukten. In de 
Jaren van krijgsgevangenschap en oorlog gegroeid, zou zijn 
talent met zijn engagement rijpen tijdens de repressiejaren die 
ook hem niet spaarden en die hem in kontakt brachten met De 
Pillecijn. Reeds met « De Dood met de Kogel » verbond hij zijn 
naam aan een openlijk literair protest tegen Vindevogels terecht
stelling, wat voor gevolg had dat bepaalde uitgevers hem als 
« persona non grata » gingen beschouwen. 

Vroegtijdig nationalistisch engagement — en dat op een ogen
blik dat velen nog beefden of zwegen van schrik — was ook zijn 
medewerking aan « Rommelpot », dat het vrije Vlaams-natio-
nale woord tot in de Belgische koncentratiekampen bracht, dat 
de weg voorbereidde voor de « Vlaamse Concentratie » en daar
mee ook voor de Volksunie, en dat tenslotte tengevolge van Van 
Ackers geniepige en nadien openlijke dwangmaatregelen moest 
ophouden te verschijnen. Vrucht van die Rommelpot-tijd waren 
zijn verhalenbundels over de repressie ; « Niet jammeren, 
broers » en « Toch jammeren, broers ». 

De Pauws nationalisme beperkte zich niet tot Vlaanderen, en 
zijn romans rond het Baskisch en Bretoens nationalisme waren 
meer dan aktualiteitsverschijnselen; zij verschenen vóór dat de 
internationale pers de vrijheidsstrijd dezer volkeren in het licht 
stelde. De Pauws nationaal engagement gaat echter ook gepaard 
met een sterk sociaal bewustzijn, zoals blijkt uit de trilogie 
« Mathias Wieringer ». 

Zijn oeuvre, gegroeid uit de verbondenheid van de auteur met 
volk en tijd, gedragen door een humanistisch rechts en een aris-
tokratisch verantwoordelijkheidsgevoel, heeft, van zijn oorlogs
triptiek tot zijn jongste werk, getuigenis afgelegd voor deze 
geestelijke basis, maar tevens voor het artistieke niveau dat hij 
uit eigen kracht en talent kon bereiken. 

id. 

De PEN-reeks fPoétisch Erf
deel der Nederlanden) uitgege
ven door Heideland, Hasselt, 
brengt geregeld bloemlezingen 
uit het werk van dichters van 
gisteren en heden. De reeks is 
nu stilaan uitgegroeid tot een 

imposant « poëtisch erfdeel », 
een biblioteek van het beste dat 
door vele tientallen dichters uit 
onze literatuur werd voortge
bracht. De jongste deeltjes 
brengen werk van Gery Helde
renberg, Achilles Musche, Mar-
nix van Gavere en P.A. De Ge-
nestet (nrs 73, 74, 75 en 76). De 
grote lyrische vruchtbaarheid 
van Helderenberg is gepaard 
gegaan met een stijging van het 
poëtisch vermogen. Zijn grote 
produktiviteit blijkt uit het elf
tal vernoemde dichtbundels ; 
zijn poëtische betekenis ligt in 
de lyrische verwoording van 'n 
waarachtig en diep religieus ge
voel. 

Uit een zestal bundels van 
Marnix van Gavere werd onder 
de titel « Voorbij de Tijd » een 
keuze uit zijn beste verzen ge
daan. Liefde en dood, Eros en 
Tanatos, beheersen d c e verzen, 
waarvan verscheidene (o m. de 
elegie X over Federico Garcia 
Lorca) in menige antologie wer
den opgenomen en tot het klas
sieke lyrische repertorium der 
moderne Nederlandse lyriek be
horen. 

Achilles Mussche heeft met 
« De Twee Vaderlanden » kort 
na de eerste wereldoorlog zijn 
plaats ingenomen bij de door
braak van het expres'?ionisme 
in de Nederlandse literatuur 
(waarbij Vlaanderen met Wies 
Moens en Paul Van Ostaycn, de 
belangrijkste rol speelde). Bui
ten deze bundel schreef hij, na 
geruime tijd van poëtisch zwij
gen, nog « Koraal van de dood » 
en « Langzaam adieu ». Tn de 
PEN-bloemlezing « Onvol looide 
symfonie » staan verzen uit df̂ -
ze drie bundels, naast nn.qepu-
bliceerde gedichten. 

« Lachen wij den hemel te
gen » is de titel van het bundel
tje gedichten van De Genestet, 
met Beets een der veelgelezon 
dichters uit de tweede helft der 
negentiende eeuw. Zoals Wim 
J. Simons in de inleiding 
schrijft, was De Genestet oen 
fijnzinnig dichter, weemoedig 
en toch levenslustig, ironisch en 
toch mild, vrij van praalzucht 
en met een persoonlijk geluid, 
die nog steeds in onze tijd een 
dichterlijke ontmoeting waard 
is. 

• « Latemse Galerij », Dorp, 
Sint-Martens-Latem : tentoon
stelling Arthur Van Assche, 
van 21 april tot 7 mei 1972. 
• Rachel Baes, over wier 
werk we enkele jaren geleden 
een uitgebreide bespreking 
brachten, stelt thans ten toon 
in de galerie Robert Finck, 
Waterlooboulevard 62 te Brus
sel tot en met 30 april. Magrit-
te heeft haar werk zeer goed 
getipeerd toen hij zei dat haar 
oeuvre de wereld van Marcel 
Proust was. Het is typisch Bel
gisch surrealisme, met een li
teraire inslag, waarbij de stem
ming en de schrille belichting 
meer tellen dan het eigenlijk 
schildersmétier. Haar wijze 
van werken toont vergelij
kingspunten met die van de 
anti-schilder Magritte, al schil
dert Rachel Baes stukken be
ter dan de voronaamste surrea
list van ons land. De artieste 
die afwisselend te Brugge en 
te Parijs verblijft (waar 
ze alle literaire en pïkturale 
groten heeft gekend) heeft in 
elk geval iets te zeggen, zij 
het op een raadselachtige ma
nier en met een typisch vrou
welijke toets (voor zover we 
dat in deze tijd van vrouwen
emancipatie door dik en dun 
nog mogen zeggen...) 

• In de galerij Elias van 16 
april tot 1 mei « kunst van 
Afrika en Oceanië », Royen-
<itraat 1 te 9380 Wieze ; in het 
Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel 17e Antiekbeurs van 
België ingericht door de Ka
mer van de Belgische Anti
quairs ; tot 3 juni in de Ko
ninklijke Biblioteek, Schenkin
genzaal, Keizerslaan 2 te Brus
sel « een halve eeuw frans-
Belgische literatuur » n.a.v. het 
vijftigjarig bestaan van de 
« Académie » ; in het Archief 
en Museum voor het Vlaam.se 
Kultiiurleven, Minderbroeders
straat 22, Antwerpen : tot 7 mei 
tentoon.'stelling August Ver-
meylen n a.v. het eeuwfeest 
ran zijn geboorte ; in het na
tionaal bouwcentrum, Van 
Rij.twijklaan 191, Antwerpen : 
tot 3 mei « kopie-antiek » ,• in 
de VTB-studio St. Jacobsmarkt 
45, Antwerpen : tot 4 mei : 
kxinstschilder Henri de Cocker 
mt Vurste. 

• Het gemeentelijk kultuurko-
mitee van Merksem organi
seert onder de auspeciën van 
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het gemeentebestuur een Felix 
Timmermans-wedstrijd, nl. het 
schrijven van een scenario 
rond het leven en het werk van 
de schrijver, met volle vrijheid 
inzake inhoud en vorm en 
waarin zowel zang, dans, to
neel, m,uziek e.d. mogen ver
werkt worden. Nadere inlich
tingen bij de h. G. Van Bla-
del, diensthoofd Kuituur, Ge
meentehuis, Burg. J, Nolfplein, 
2060 Merksem, tel. 45.25.90, bin-
nenpost 232. 
• Toneelboetiek — werkgroep 
voor modem amateurstoneel 
— brengt op 21, 27 en 28 april 
om 20u45 in het Reinaartcerir 
trum, Reinaartstr. 26, te Gent, 
de wereldkreatie van « En al
les rijmt » verzameling voor 
4 eenakters van Bert Vermin-
nen. 

Toneelboetiek brengt « Ho-
roskoop », « Eikel en Schelp » 
en « Klaustro en Klau^ra » 
in kreatie. « Spring spiank tus
sen licht en donker », de vier-

aanvankelijk de privé-spreek' 
buis was van Frans Depeuter 
en Robin Hannelore. Twee jon-
heibelbent werd ondertussen 
aangevuld met Lampo, W. Van 
den Broeck, Jan van de Weghe, 
Armand Boni, Dries Janssen, 
Herman Vos en Mare Andries. 
Kortom een ploeg met zekere 
naam. Het nummer dat voor 
ons ligt zit volgepropt met wat 
essay, herinnering, gedichten, 
verhaal, bedenkingen, een mo
tie van wantrouwen aan de 
VVLetterkundigen. « Heibel », 
een volhouder in de Vlaamse 
literatuur, abonn. 150 fr. ; los 
50 fr. bij J. Janssen, Beelde-
kensstraat 59, 2290 Vorselaar. 
• Een zekere Joris Lombaerts 
schrijft min. Frans Van Meche-
len een open broef ten voorde
le van een volgens hem talenU 
rijke gehandikapte schilder. De 
schrijver zegt dat reeds heel
wat gedaan werd om Benny 
Blommaert, de jonge man in 

kwestie, aan een deftige job te 
•ge 
'jtiQ 

In dit gebouw. Museum van de Stichting Mevr. J. Dhondt te 
Deurle aan de Leie stelt van 7 mei tot 4 juni kunstschilder Tinus 

Van Brakel tentoon. 
de eenakter, werd vorig jaar 
door de auteur zelf in de Ko
ninklijke Academie voor Scho
ne Kunsten Gent opgevoerd. 

Plaatsbespreking : Boekhan
del Feniks, Feniksstraat, Gent. 
Tel. 09/26.33.50. 
• Zopas kwam bij de organi
satie « Jongerengemeenschap-
pen en Jeugdklubs » de bro
chure « Kleinkunst in Vlaan
deren » van de pers ; samen
steller is Jan Putman, (o.m. 
organisator van Tsoenk) 

be brochure wil een prak
tisch werkboek zijn voor orga
nisatoren en eveneens voor hen 
die graag aan kleinkunst doen 
vanuit hun zetel. 

« Kleinkunst in Vlaanderen » 
(33 pagina's, formaat 30 x 21, 
is verkrijgbaar door storting 
van 45 fr op pr 102.30.71 van 
JGM en JKL, Kipdorp 30. 2000 
Antwerpen. 
• « Heibel » is het 2-maande-
lijks kritisch, satirisch en krea-
tief tijdschrift dat zijn zeven
de levensjaar beleeft en dat 

helpen. Maar steeds liep hun 
streven op niets uit. Daarom, 
zo zegt de open briefschrijver, 
bevelen wij u hem zonder 
schroom aan « voor één van de 
talloze " plaatsjes " die uw de
partement zo kwistig ter be
schikking stelt ». Afwachten 
nu wat kulturele Frans zal 
doen. 
• Bestseller-lijst januari tot en 
met maart 1972. 

Proza : G. Bomans : Een Hol
lander ontdekt Vlaanderen ; 
1. Boudier-Bakker : De klop op 
de deur : H. Lampo : De zwa
nen van Stonehenge en H. Teir-
linck : Rolande met de bles. 

Populair wetenschappelijk : 
L.P. Boon : Pieter Daens ; M. 
Eyskens : Economie als tijd
verdrijf, J. Foudraine : Wie is 
van hout en Rapport van de 
club van Rome. 

Jeugdboeken : W. Disney : 
De Aristokatten : A. Lindgren : 
Pippi Langkous en R. Strue-
lens : Vlucht langs de A?ia-
poer. 
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Het gaat goed met de Vlaamse film, dat hoor j e 
overal zeggen. De ene film na de andere ver laat 
de monteerkamers. De laatste grote titels : Mirai, 
Ie rouge aux lèvres, Rolande met de bles, Louisa 
een woord van liefde. Malpertuis van Harry Kümel 
gaat naar Cannes '72. 

Opvallend is het dat het grote deel van deze p r o 
dukties zich in een ongeveer identieke tijd afspe
len Allen als grondtoon hebben de breuk met een 
zekere periode, het begin van een nieuwe t i jd 
M'ra, het boerenverzet tegen de teloorgang van 
een bestaande toestand, de onvermijdelijke op
mars van de nieuwe tijd. 

Rolande, het einde van een geslacht, uiteenge
vallen, verziekt door het verderf. Louisa, de dood
steek aan de Viktoriaanse schijnheiligheid. Tel
kens drie verhalen waar de vrouw die nieuwe tijd 
simboliseert. Telkens ook een liefde die onmogelijk 
wordt. Kenmerken van deze filmen : knappe op
namen, gelukkige kleurenkombinaties, visuele ge
dichten, vaak slordige details. Grote belang
stelling in het buitenland waar vooral Parijs oog 
heeft voor de « couleur locale », of hetzelfde en-
toesiasme waarmee het de kleuren van de Vlaamse 
Expressionisten in de Orangerie heeft bewonderd. 

Op stapel bij de KRO, Nederlandse TV, een ver
filming over L P Boons Pieter Daens. Twee uitzen
dingen van elk 50 min. Mogelijk wordt Boon zelf 
gastakteur. Het zou niet zijn eerste optreden zijn. 

De foto : Louiza Willeke van Amelrooy, dte kleine 
Allison Macro en Roger van Hooi. De titelsong 
gezongen door Ann Christy (hij Baltic Muziekuit-
gaven). 

Het pocketboek heeft, met transistor en hand-recorder, met film en telvisie, de 
strukturen der kuituur spreiding niet slechts grondig gewijzigd maar heeft ook 
sen ernstige konkurrentie geschapen m.et de klassieke vormen dezer spreiding. 
Men kan de hedreiging die er van deze media uitgaat voor de klassieke sprei-
iingswijzen betreuren, vooral wanneer zij hun kulturele taak wat al te lichtzin-
lig of te oppervlakkig opnemen (denken wij aan de televisie !) maar inmiddels 
blijft de invloed die er uitgaat van deze nieuwe media als kultuurspreiding niet 
te veronachtzamen. We denken dan in de eerste plaats aan het pocketboek (dat 
iu wel niet zo nieuw is als men zou denken : reeds Streuvels las in zijn jonge 
iaren klassieke en buitenlandse literatuur in de bekende kleine Reclam-hoekjes!) 

In het Nederlands taalgebied vertegenwoordigt de pocket een groot gedeelte 
van de literaire uitgaven, en van de totaliteit der hele uitgeverij, afgezien van 
,iet schoolboek. De verspreiding ervan was trouwens tot voor kort in verhou
ding in óns taalgebied groter dan in menig ander groot taalgebied, zoals bijvoor
beeld het Franse. Zo kon een « Spectrum » zopas zijn 500ste Aula-pocket vieren 
•net de editie van het « Rapport van de Club van Rome ». 

liferamur in klein formnal 
uit Vlaanderen, duitsland en engeland. 

Het grote aantal titels noopt ons der
halve tot een keuze. Een keuze, die al
leen een aanwijzing kan zijn, een vluch
tige verkenningstocht tussen het vele — 
briljante, goede en mmder-goede — dat 
ons in de handige vorm van het zak
formaat als lektuur wordt aangeboden, 
en in stapeltjes op onze schrijftafel be
landt. . 

Vlaanderen eerst, ook in dit over
zicht. De uitgeverij Heideland, die wel 
niet aan haar 500ste Aula toe is, heeft 
echter reeds de 250ste Vlaamse pocket 
overschreden. De jongste uitgaven zijn : 
« Bei uns in Deutsland » van Ernest 
Claes (251) « Hier spreekt men Neder
lands 3 », een bundeling van de gelijk
namige televisieprogrammas. (nr 253; 
Zowel Claes' oorlogsboek dat niettegen
staande de soms komische anekdoten 
in wezen een tragisch verhaal is, en 
dat een Claes openbaart die helemaal 
met de lollebroek is waarvoor men hem 
verslijt, als Karel Van de Woestijnes 
« De Boer die sterft - De geboorte van 
Eva » (nr. 256) behoren tot de klassieke 
verhalen van onze letterkunde. Van de 
Woestijnes proza is minder bekend dan 
zijn lyriek : toch is het in zijn barokke 
taal mee van het beste wat er in de 
eerste decennia dezer eeuw in het Ne
derlands geschreven werd. 

Onderstrepen wij nog, terugkomend 
op Florquins boekje, dat het spontane 
en natuurlijke van de dialoog ook 
de leesbaarheid van deze lessen in keu
rig Nederlands uitermate verhoogt. 

Louis De Lentdecker, die in « Zware 
jongens, lichte meisjes » (VP 61) een 
studie bracht over de moderne prosti
tutie, heeft in « Van deernen en taveer-
nen Deel 1 » het resultaat neergeschre
ven van een speurtocht doorheen de 
wereldgeschiedenis naar de veelvuldige 
aspekten van de prostitutie. Alleen al 
om de twintig eerste bladzijden — 
waarin de auteur diegenen die spotten 
met de al te strakke opvoeding van 
gisteren op de korrel neemt en ook veel 
moderne kontestatie als ijdel gezwam 
ontmaskert — is het waard dit boekje 
te kopen. 

Stippen wij nog enkele oudere uit
gaven aan wegens hun belangrijkheid 
als tijdsbeeld en -kritiek. Vooreerst is 
er het uitvoerige « Mijn Woningen » 
van Raymond Brulez, met de vier delen 
« Het Huis te Borgen », « Het pakt der 
Triumviren », « De Haven » en o Het 
Mirakel der Rozen ». (nrs. 210, 211. 232 

en 233) : naast een lijvige autobiografie 
is dit imponerend werk tevens de kro
niek van een tijd en van de politieke 
en sociale verwikkelingen, waar in de 
Vlaamse beweging ook haar plaats in
neemt (Brulez' broer was een vooraan
staand aktivist). 

Weergave in romanvorm van de pro
blematiek van een volgende generatie 
is Paul Lebeau's « De Zondebok », waar
in de ontwikkeling van de Vlaamse 
intelligentsia tussen de twee oorlogen, 
de strijd en teloorgang van het AKVS 
en de strijd der Leuvense hogeschool
studenten tegen de akademische over
heid méér dan alleen maar achtergrond 
en dekorum leveren. Over de generatie, 
die opgroeide tijdens en na de eerste 
wereldoorlog schreef de al te jong ge
storven N.V. Fonteyne zijn posthuum 
verschenen « Kinderjaren », waarvan 
Marnix Gij sen destijds reeds zegde dat 
het « indrukwekkende en schitterend 
geschreven memoires » waren. De jeug
dige opstandigheid, de bitterheid om 
het lot van zijn volk en zijn nationalis
me kulmineren in het laatste hoofdstuk, 
dat een Vlaams-nationale belijdenis is. 

Het veel groter Duitse taalgebied 
heeft niet alleen grotere oplagen, maar 
ook een groter aantal uitgevers. 

Een der belangrijkste ervan is wel 
DTV (Deutscher Taschenbuchverlag). 
De hogere prijs der DTV-boeken wordt 
ruimschoots vergoed door de keurige 
uitvoering. In de DTV-reeks verscheen 
onlangs het hoofdwerk van Albert Vi-
goleis Thelen, « Die Insel des zweiten 
Gesichts » in 2 delen. Deze eigenaardige 
persoonlijkheid, die toekomend jaar 70 
wordt en geboren werd in Süchteln 
(Nederrijn) woonde een tijdlang in Ne
derland, verbleef op Mallorca en schreef 
of vijftigjarige leeftijd dit — zijn eerste 
— boek, dat als tijdkritische schelmen
roman, m zijn soms barokke breedspra-
kerigheid en zijn soms scherpe maar 
goedmoedige spot bijna « Vlaams » aan
doet. 

Bij Rowohlt-Verlag verscheen in de 
bekende Rororo-reeks een pocketuitgave 
van Bons Uxkulls (ook in het Neder
lands vertaald) verslag over zijn mili
taire en amoureuse avonturen als Bal-
tisch officier in het Russisch leger dat 
tegen Napoleon vocht. 

Naast een scherpe waarneming en 
een ongeschminkte weergave van de 
oorlogstragiek, schrijft UxkuU ook, in 
het tweede deel, een der mooiste lief
desgeschiedenissen der Duitse litera

tuur, die, zoals von Salomon schreef, 
aan goede liefdesverhalen al niet zo 
heel n jk is... Bij dezelfde uitgeverij , 
als Rororo-Handbuch, verscheen zopas 
een onder leiding van Dr. Helmut Olies 
samengesteld « Literatuurlexikon 20. 
Jahrhunder t » in 3 delen. 

Een groot aantal, ook jongere auteurs, 
werd m dit 850 bladz. tellend werk 
opgenomen. De Nederlandse l i teratuur 
is erin vertegenwoordigd met ouderen 
als o.m. Van Deyssel, Couperus, Gezelle, 
Van de Woestijne, Streuvels, Claes, 
Timmermans, Roland Holst, Henriet te 
Roland-Holst, Menno ter Braak, naast 
enkele jongeren. Waarom Boon en 
Claus wel, Ruyselinck, Rosseels, De-
medts, e.a. niet vermeld worden, waar
om een over het paard getilde Brecht 
zeven bladzijden krijgt, meer dan 
Broch, Kafka, Jünger, Benn, Thomas 
Mann, Musil ? Lexica zijn, evenals 
bloemlezingen, ook onderworpen aan 
het subjektieve oordeel of vooroordeel 
van de samenstellers, hoezeer ze zich 
ook tot objektiviteit inspannen. Ze blij
ven m ieder geval, zoals dit lexicon, een 
noodzaak, en wij kunnen het, gezien 
zijn handigheid en zijn prijs, aanbeve
len aan alle studenten, inzonderheid aan 
germanisten, omdat vooral de Duitse 
l i teratuur er goed in vertegenwoordigd 
IS. Maar het is tevens een nutt ige weg
wijzer voor al wie in de l i teratuur be
lang stelt. 

Tenslotte, voor de Duitse pockets, nog 
een verwijzing naar enkele meer ge
specialiseerde reeksen. De Dalp-Ta-
schenbücher van het Francke-Verlag 
(Bern/München) brengen voor Sfr. 2,50 
tot 4,80 moderne wetenschap over aller
lei onderwerpen. Aanbevolen uit die 
reeks : Walter Theimer's « Der Marxis-
mus », een zeer goede en objektieve 
studie, een der weinige over het Marx
isme die zonder politieke bijbedoelin
gen geschreven werden en zich op het 
wezenlijke koncentreren. 

De reeks « Stichworte » van het Lan-
gen-Müller Verlag neemt steekwoorden 
uit de politieke aktualiteit (demokra-
tisering, ontwikkelingshulp enz.) op en 
analiseert ze kritisch eft realistisch, ont
daan van de pathos en de geprefabri-
ceerde meningen, de slogans en de een
zijdigheid. Caspar Freiherr von 
Schrenk-Notzing, een der belangrijkste 
rechtse publicisten in West-Duitsland, 
auteur van « 100 Jahre Indien », « Cha-
rakterwasche » en « Die Zukiinftsma-
cher » (een studie over de nieuw-linkse 
stromingen in Duitsland) schreef over 
het steekwoord « Demokratisierung » 
een klare en ook voor de niet-gespecia-

liseerde verstaanbare uiteenzetting, die 
zoals de ondertitel luidt, inderdaad een 
« konfrontatie met de werkelijkheid » 
is. (114 blz. ; DM6,80). 

De pocket is na de oorlog vooral door
gebroken via de Angelsaksische publi-
katies. De Duitse Tauchnitz en Reclam, 
de Britse Penguins waren daarvóór 
reeds tamelijk verspreid, maar het zou
den de Amerikanen zijn, die massaal de 
boekenmarkt zouden overrompelen met 
hun pocketuitgaven. In deze grote 
kwanti tei t is er natuurli jk ook een gro
te verscheidenheid, ook naar de waar
de. Er zijn er bij die wij zonder meer 
voorbijgaan kunnen, andere die interes
sant zijn en sommige die wij belangrijk 
kunnen noemen. 

In de wetenschappelijke en pseudo-
wetenschappelijke l i teratuur heeft dat 
wat men de « seksuele problematiek » 
noemt, tengevolge van de mode en de 
tijdsgeest, maar ook tengevolge van het 
kommerciële sukses een soms wat al te 
grote uitbreiding genomen. De wegwij
zers — min of meer ernstig — voor man 
en vrouw zijn legio en zij krijgen via 
de pocket ook een grote verspreiding. 
« The Sensuous Woman », « The World 
of the formerly Married » van Morton 
Hurt , « Every Man should have one » 
van Slaughter & Goodman, verschenen 
in de Spherebooks, zijn een paar voor
beelden. « The Pleasure Seekers » van 
Lyn Feefe daalt af in de wereld der 
prostitutie, en Mordecai Richler geeft in 
zijn roman « Cocksure » een satire op 
de hele seksuele voorlichting zoals die 
door sommigen al te ijverig wordt be
dreven. Wetenschappelijke allure heeft 
het werk van Wilhelm Reich. Deze 
leerling van Freud en marxist werd 
door de kommunisten en de psycho-ana-
lytici uitstoten om zijn opvattingen, die 
op een al te simplistische wijze de sek
suele en de maatschappelijke repressie 
met elkaar in exclusief verband brach
ten. In de Panther-Books verscheen een 
van zijn hoofdwerken « The Function 
of the Orgasm ». Reich stierf in 1957 
in de psychiatrische afdeling van een 
Amerikaanse gevangenis : hij was ver
oordeeld wegens inbreuk op de « Food 
and Drugs Act » door zg. « orgone 
boxes », toepassingen van zijn teorie 
van de orgone-uitstraling. Over Reich 
verscheen van de hand van Charles 
Rycroft in de Fontana-Books een zeer 
degelijk boekje. In dezelfde reeks der 
Fontana Modern Masters vermelden wij 
pockets over Marcuse, Lukacs, Lévy-
Strauss : boekjes die suk voor stuk de
gelijke wetenschappelijke informatie 
brengen. (Prijs 25 en 30 p.) 

ernest claes 
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davidsfonds-kongres: kulluurbeleid vandaag en mor 
Het kultureel werk kan door de vorming van volwassenen een 

helangrijke bijdrage leveren tot de verbetering van onze maat-
nchappij, met name door informatie, bewustmaking en aanspo
ring tot maatschappelijke inzet van de burgers. 

Onze welvaart zal het eenvoudig mensfelijk welzijn ernstig 
gaan bedreigen. De rol van de kuituur op onze dagen moet de 
vrijwaring van de menselijke waarden verzekeren tegen machts
misbruik, tegen techniek zonder ziel en tegen wetenschap zonder 
geweten (Clem de Ridd'er). 

Met kuituur wordt hier steeds een verruimd kultuurbegrip 
bedoeld, waardoor dit ook gevolgen zal hebben voor een ver
ruimd kultuurbeleid. 

Het Davidsfonds als vereniging voor sociaal-kultureel vormings
werk wil er bij zijn als dit kultuurbeleid wordt uitgestippeld. 

Het jaarlijks kongres van het DF dat gehouden werd te Leit
wen op zondag 16-4-72, werd volledig besteed aan het kultuur
beleid op gemeentelijk, provinciaal en nationaal vlak. 

Dit waren dan ook de drie sekties op het kongres. 

Voor wat het plaatselijk kul
tuurbeleid betreft werd voor
eerst aandacht besteed aan de 
nieuwe biblioteekwet. Er werd 
aangedrongen op een spoedig 
stemmen van deze wet, op een 
efficiënte organisatie van de 
beroepsopleiding voor bibliote-
caris en op een uitbreiding 
naar de audio-visuele midde
len Tevens werd de fusie van 
de gemeenten benadrukt om zo 
te komen tot doelmatiger ge
meentelijke kultuvirvoorzienin-
gen. 

Wat de subsidiëringspolitiek 
betreft formuleerde men uit
drukkelijk de eis tot ruimere 
en verplichte subsidiëring vol
gens objectieve criteria. 

Deze eis kwam in de ver
schillende sekties voor. Subsi
dies moeten toegekend worden 
op basis van aktiviteiten en 
geleverde prestaties. 

Tevens vroeg men meer des
kundigheid in de kulturele ra
den ,die wellicht zal verkregen 
worden door het inschakelen 
van kulturele werkers. 

Wat de beheersvorm van de 
kulturele centra betreft werd 
geopteerd voor de v.z.w. als de 
meest geschikte formule. In 
Bektie 3 werd ook duidelijk 
gesteld dat de gemeenschap 
soms meer gediend is met een 
sober « gemeenschapshuis » 
dan met een modern en presti-
geus « kultuurpaleis ». 

Over het huidige provinciale 
kultuurbeleid werd weinig po
sitiefs naar voren gebracht. 
Hier werd het beleid per pro
vincie kritisch onderzocht. 

Verschillende eisen werden 
geformuleerd : de overheid 
moet zich bezinnen over het 
begrip « kultuur » (dat vaak in 
de oude betekenis wordt ver
staan), investeren in mensen 
in plaats van stenen, meer in
spraak voor de betrokken ver
enigingen, meer informatie 
naar beneden over het beleid. 
De provincie Brabant eiste een 
eplitsing van het coördinatie-
comitee voor het kultuurbe
leid en van de provinciale 
dienst voor kultuur in een Ne
derlandstalig en een franstalig 
orgaan. 

In de sektie over het natio
nale kultuurbeleid werd o.m. 
uitvoerig over het kultuurpakt 
gehandeld. Het ondemokra-
tisch karakter van de tot 
standkoming noemde men in 
strijd met art. 4 van het kul
tuurpakt zelf. 

Men wees op het gebrek aan 
visie op het kultuurbeleid en 
op een verzuiling en verpoliti
sering van de kultuur (zoals 
in de administratie, het onder
wijs en de recent opgerichte 

ékonomische raden). Het kul
tuurpakt is té veel een partij
politieke afspraak voor benoe
mingen en subsidiëring van ei
gen organisaties. Dit kultuur
pakt heeft niets met kultuur te 
maken, doch alles met politiek 
hoorden we tussendoor formu
leren... 

De bescherming van de min
derheidsgroepen mag volgens 
een resolutie niet beperkt blij
ven tot ideologische minder-
derheidsgroepen, maar moet 
verruimd worden tot alle so
ciaal-, ékonomische en kultu
rele minderheden. Bovendien 
mag de bescherming van de 
minderheden niet voor gevolg 
hebben dat de meerderheids-
groepen nu gediscrimineerd 
worden of dat een nieuw soort 
discriminatie wordt gescha
pen, waardoor de verenigingen 
getroffen worden die in het 
verleden de meeste werkzaam
heid aan de dag legden. 

Het DF wenst betrokken te 
worden bij de organisatie van 
de permanente vorming in 
Vlaanderen, bij de Vaste Na
tionale Kultuurpaktkommissie 
(die nu in handen zal zijn van 
politici) en wenst de spoedige 
installatie van een adviesor
gaan voor de Kultuurraad 
(Centrale Raad voor het Kul
tuurbeleid). 

Enkele merkwaardige eisen-
op-lange-termijn werden ook 
geformuleerd : 
— eigen fiskaliteit voor het 
Nederlandstalige kultuurparle-
ment ; 
— uitbreiding van de be
voegdheden van dat Kultuur-
parlement (naast kulturele, 
ook sociale en ékonomische 
sektoren) ; 
— gerichtheid op een Heelne-
derlandse visie (Noord-Neder
land, Vlaanderen en Zuid-
Vlaanderen) in een Europa der 
volkeren. 

Tijdens deze sektievergade-
ring kwamen nog heel wat 
voorstellen aan bod die niet in 
de slotresoluties werden ver
meld ; we onthielden : 
de eis voor een volwaardig mi
nisterie van Kultuur, de vast
stelling dat onderwijs een es
sentieel onderdeel is van de 
kultuur en dus ook onder de 
bevoegdheid van het Kultuur-
parlement moet vallen, de na
druk op de permanente vor
ming die reeds begint op de 
school (belang voor de vor
ming van leerkrachten, op het 
geschiedenis-onderricht), aan
dacht voor probleemgroepen 
(gehandicapten, vreemdelin
gen..,) en probleemgebieden 
(o.m. Brussel en de taalgrens-
gebieden. 

coo - aalst 

De Commissie van Openbare Onderstand van de stad 
Aalst stelt in haar verplegings- en verzorgingsdiensten 
één betrekking van verpleegassistente open. Deze betrek
king is te begeven op proef, de proeftermijn is drie maato
den. 
De kandidaturen dienen gericht aan de heer Voorzitter 
van de Commissie. Gasthuisstraat 40, Aalst en dit bij 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). 

Tijdens de algemene verga
dering hield Prof. Derine, voor
zitter DF, een « Vlaamse strijd-
rede » en Clem de Ridder, se-
kretaris-generaal DF, gaf een 
toelichting bij het jaarverslag 
en wijdde uit over het kultuur
beleid. 

Prof. Derine konkretiseerde, 
gevat en spiritueel, wat de eis 
Vlaanderen eerst in 1972 bete
kent (letterlijke citaten, zie el
ders) : 

Invoering van de subnationa
liteit te Brussel, 

Beperking van het hoofdste
delijk gebied tot de 19 gemeen
ten 

« Hier zeg ik : pas op voor de 
krokodillen... 

Tot de minister van Ékono
mische Zaken, Simonet, zeg
gen wij : we zijn er niet op 
gesteld dat ge levensruimte 
komt zoeken in Vlaams-Bra-
hant. 

Tot de minister van Defen
sie, Van den Boeynants, zeg
gen wij : we zien U li'ever de 
geluidsmuur doorbreken dan 
de Vlaamse gordel rondom de 
hoofdstad ». 

Invoeren van het apart kies
arrondissement Halle-Vilvoor-
de. De toepassing van de taal
wetten in de Brusselse agglo
meratie (en de vervaldatum 
aug. 1973 nadert snel...) en in 
de Waalse taalgrensgemeenten 
met faciliteiten. Aan de Voer
streek wordt niet meer ge
raakt. Stemmen van het wets

voorstel Philippart. I.v.m. de 
regionalisering verklaarde de 
voorzitter dat het DF voorstan
der is van de federale omvor
ming van de Belgische staats-
struktuur. 

Vervolgens pleitte hij voor 
een Vlaams front van parle
mentsleden. « Wij kennen in
zake de problemen, waarvan 
thans sprake, voor de parle
mentsleden maar één maatstaf: 
hun Vlaamse betrouwbaar
heid ! ». 

Prof. Derine besloot deze fel 
toegejuichte rede met een ge
motiveerde eis voor amnestie. 

Cl. de Ridder zag de wer
king en meteen de onmiddel
lijke toekomst van de Neder
landse Kultuurraad bedreigd 
door twee gevaren. 
1) Sommige leden van de Kul
tuurraad nemen de instelling 
niet ernstig op. 

« Ik heb de indruk, zei de 
Ridder, dat sommige van onze 
politici nog niet weten dat het 
unitaire België overleden is. 
Zij zijn zoveel te gevaarlijker 
naarmate zij in het national'e 
parlement of in hun partij 
vooraan zitten en de knepen 
van het vak kennen om te doen 
aanvaarden dat de eerste ver
snelling vlug genoeg is voor de 
kulturele wagen van het volk». 
2) Sommige leden van de Kul
tuurraad nemen hun taak té 
ernstig op : ze willen alles zélf 
bekokstoven en het hele kul
tuurbeleid in dekreten vast 
leggen. 

« Tot hen veroorloof ik mijt 
te zeggen : zonder ons zal het 
niet gaan ! Zonder ons, d.i. zon
der de inspraak, het advies en 
de medewerking van de men
sen die uit ervaring met de 
materie van het kulturele werk 
vertrouwd zijn ». 

Bij het einde van de alge
mene vergadering werd een 
ereplakket van het DF toege
kend aan Flor Grammens. 

Zeer gevat noemde Prof. De
rine hem een groot, maar niefi 
erkend vaderlander. In norma
le omstandigheden zou men 
aan Fl. Grammens een hoge 
nationale onderscheiding moe
ten toekennen, omdat hij de 
Belgische wetten heeft doen 
naleven. Maar in een rechts
staat als de onze mag men dit 
niet verwachten. In afwach
ting op dergelijke opname in 
een nationale orde, onder
scheidde dan het DF Flor 
Grammens onder een krachti
ge en langdurige ovatie. 

Fl. Grammens dankte ont
roerd. Vijftig jaar worden de 
taalwetten gesabotteerd. In 
welk apenland leven we (zeg
de Grammens) dat we nu nog 
steeds geen toepassing van die 
wetten kennen ? Grammens 
verklaarde zich opnieuw be
reid processen te krijgen en i» 
de bak te vliegen.,, voor 
Vlaanderen. 

Met ons Nationaal Lied, de' 
Vlaamse Leeuw, werd dit jaar
lijks kongres van het Davids
fonds besloten. 

MEDEGEDEELD 
waardevoile streuveis-
dokumentaires 
op film 

Zijn beschikbaar voor alle 
Volskunieafdelingen ! 1. Natio
nale Streuvelsherdenking, Heu-
le. Duur : 25 min. 2. Streuvels-
land-Ingooigem. Duur 22 min. 
3. Afscheid. Een geromanceer-
de dokumentaire over de be-
grafenisplechtigheden van Stijn 
Srteuvels. Duur 7 min. 

Alle inlichtingen vrijblijvend 
bij : de heer Emiel Delrue, Fi-
lips van de Elzaslaan 35, 8500 
Kortrijk. Tel. 056/25772. 

bij de vlaamse harmonie 
« peter benoit » 
te brussel 

Op 26 maart 1972 slaagde de 
Vlaamse Harmonie « Peter Be
noit » te Brussel met sukses in 
het Provinciaal Muziektornooi 
van Brabant en werd zij bij
gevolg in Eerste Afdeling (Ho
gere K a t e g o r i e ë n ) gerang
schikt. 

De Vlaamse Muziekvereni
ging uit de hoofdstad zal een 
openbaar konsert verzorgen op 
de Grote Markt te Brussel, op 
donderdag, 27 april 1972 te 
20u30. Op donderdag, 11 mei 
1972 (Hemelvaartdag) zal ze te 
17 uur een konsert spelen in 
het Provinciaal Domein te Hui
zingen. 

Alle Vlamingen uit Brussel 

en omgeving worden uitgeno
digd deze openbare muziekuit
voeringen te komen beluiste
ren. 

de vrouw 
in de maatschappij 

Op zaterdag 29 april e.k. om 
20 u. houdt mevr. Nelly Maes, 
volksvert., een voordracht in de 
bovenzaal van Hotel De Spie
gel, Grote Markt, te St. Niklaas 
over « De vrouw, inzonderheid 
de echtgescheiden vrouw, in de 
maatschappij ». Inkom gratis. 
Alle belangstellenden zijn wel
kom. Na de voordracht gelegen
heid tot vragen stellen. Deze 
avond wordt ingericht door de 
Pluralistische Vereniging voor 
Echtscheidingsproblemen, Vis
serij 214, 9000 Gent. 

BOEKHANDEL « TUL » 
1800 - VILVOORDE niLEGRAM LEÜVENSESTR. 58 

TIJLEF. (01)51.03.86 

bestemd voor zijn welwijze, aan-de-ware-weg-werkende WIJelIngen 
OP KOMST : het 1ste deel van de 15-delige pracht-uitgave «TWINTIG EEUWEN VLAAN
DEREN » — NU NOG geldt de lagere vóór-intekenprijs : 895 fr. per deel — NU NOG 
abonneer-gelegenheid tegen het laagst mogelijke bedrag : 225 fr. per maand (zonder in-
trestberekening [). 

TWINTIG EEUWEN VLAANDEREN : een reuze-werk dat ons reuze-sterk maakt door 
« het hart » dat het ons « onder de riem » steekt ; — door de reusachtige feitenkennis die 
het ons verschaft, kennis met behulp waarvan de Vlaamse werver lamlendige lauwaards 
omtovert tot klapklare KLAUW AARDS ! — Al bij al, een hechte stut en een forse stuw 
te méér voor ons allen. 

TWINTIG EEUWEN VLAANDEREN : 15 delen van 400 biz. elk ; 22 X 27,5 ; vorstelijke 
banden van Buckramlinnen ; goud-opdruk op rug en voorplaat. Rijkelijk geïllustreerd. — 
Hoofdredaktie : Prof. Dr. Max Lamberty ; Prof. Dr. Rob. van Roosbroeck, Mr. Michiel 
Vandekerckhove, Prof. Dr. Karel van Isacker, s.j. ; Dr. jur. Louis Roppe ; Dr. Arie Wolter 
Willemsen. Medewerking van tientallen vooraanstaande Vlamingen. 
Dank zij hen : eindelijk een volledige teboe kstelling van alles en allen waarop ons volk 
trots mag wezen. Een werk als dit doet ons pas goed beseffen hoe sterk en hoe rijk wij 
Vlamingen wel zijn ! — Wel, ja, teken maar in : 

Mevr./Mej./De Heer 

tekent hierbij in op « 20 eeuwen Vlaanderen » en betaalt per deel na ontvangst (of) in 
abonnement : 225 fr. per maand. — Zij/hij vraagt toezending van het grote, geïllustreerde 
prospektus. 

Datum Handtekening 

• Andere werken nü nog tegen vóór-intekenprijs te verkrijgen en waarvan wij uitgebreide dokumentatie kunnen 
lenden (onderstreep het gewenste) : De Algemene Winkler Prins Encyclopedie (14 delen -t- gratis Atlas) ; d« 
Medisclie W.P. (6 delen) ; Stijn Strouvels Veriomeld Werk (4 delen). _ 
• Wii bezorgen U graog dokumentotie, ook over elke ondere uitgove : Kosteloos en vri|bli|vend. — Vraog i e , 
londer « voor noch vrees » : WIJ bedotten U niet : ols U ons 'n PROSPEKTUS vraagt dan jagen WIJ niet loens-
weg een ongevraagde « belletrckker » op uw deur of om onbeschofterwijs uw huisvrede te verstoren. WIJ xenden 
uitsluitend per POST. — We hopen dat U dit wel lu l t waorderen, tot blijk waarvan we uw verzoek|e(s) verwochten. 

BOEKHANDEL « TUL)» • Leuvensestraat 58 - 1800 VILVOORDE. 
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SINT-PIETERS-LEEUW 

« eerste grote prijs volksunie » 

Vandaag 22 apri l richt de VU Sint-Pieters-Leeuw 
met de plaatseli jke w ie lerk lubs een grote wieler
wedst r i jd in voor l iefhebbers. Afs tand : 9 ronden 
van 12 km. Vertrek om 14 u op de Brusselbaan, 
nabij de Steenweg op Bergen, aankomst om 16u15 
op het Weerstandersplein in het centrum van w i j k 
Negenmanneke. Wieier- en VU-supporters van 
harte w e l k o m . 

moedermens 

Roser de Vlaeminck won op meesterli ike wijze Parijs-Roubaix, 
v e r m t s hij moedermens alleen wegliep van een groepje waarin 
de grote tenoren zaten — behalve Frans Verbeeck. die een zware 
val deed —, moedermens alleen met ruime voorsprong de aan-
kom'-t bereikte. Wij gunnen Roger van harte die gedroomde 
overwinning, zoals wii die iedereen gunnen. Het moet ons noch
tans van het hart dat men het in het achtervolgende groepje 
blijkbaar nogal kampjes opnam. De wielersport is niet meer 
gelijk weleer, zoals zij ons werd voorgesteld in de grootse ver
halen van de wielersportjoernalisten uit de periode die deze van 
de TV voorafging. 

Men heeft ons in een staminee ergens te velde doen opmerken 
dat er veel minder drukte gemaakt werd rond de overwinning 
van Roger de Vlaeminck in Parijs - Roubaix, dan wanneer « die 
van Brussel » de koers zou gewonnen hebben. Wie, zoals wij, 
het sDortgebeuren vooral volgt aan de ontelbare tapkasten in 
Vlaanderen en omgeving, krijgt wel eens de indruk dat een hele
boel mensen niet zo opgetogen zijn met een zeker favoritisme, 
dat van verschillende zijden ten opzichte van een Merckx onbe
twistbaar aan de dag wordt gelegd. Wij schreven het vroeger 
al meer : degenen die dat doen en er prat op gaan Merckx' beste 
vrienden te zijn, bewijzen de man uit Brussel- Kiezegem daar
mee niet zo'n goede dienst als men op het eerste gezicht wel zou 
denken. 

zeepbarons 

De olannen voor de inrichting van een voetbalkampioenschap 
voor professionele ploegen hebben in zoverre vaste vorm aange
nomen, dat in feite alleen nog op de goedkeuring van de alge
mene vergadering dient gewacht. Goedkeuring die er zal komen, 
daar twijfelen wij niet aan. Waar wij meer aan twijfelen is aan 
de financiële mogelijkheden van de Belgische klubs om iets der
gelijks voor elkaar te krijgen. R. Marien van de «Gazet van Ant
werpen» rekende uit dat iedere klub daarvoor minstens 800.000 
frank per wedstrijd moet optrekken aan entree's. Dat betekende 
dus 15 a 20.000 toeschouwers. Het gemiddelde in België ligt 
ergens rond de helft. Om het kort te maken : er zijn in België 
hoogstens vijf klubs die een profploeg zouden kunnen onderhou
den Dat lijkt ons wat weinig voor een kompetitie. 

kleine suggestie 

Zondag zagen wij te Wester-
lo een groep cyclo-toeristen. 
Wij hebben ze een tijdje ge
volgd met de wagen, en het 
enige dat wij kunnen zeggen : 
het was prima (eerbiediging 
van wegkode, begeleidende wa
gen voor verzorging, orde, ple
zier ondanks de plassende re
gen, kortom : alles). Wij weten 
dat het bij dergelijke tochten 
om de niet genoeg te loven ak-
tieve sportbeoefening te doen 
is. Voor zover wij echter heb
ben kunnen vaststellen — als 
wij ons vergissen, vriendelijk 
verzoek dit te melden — werd 
te Westerlo geen enkele van de 
nochtans aanwezige beziens-
waardiEïheden bezocht. Wij vra
gen ons af — het is maar een 
vraag — of men die fietstoch
ten niet zou kunnen kombin*-
ren met blitzbezoekjes aan een 
of andere merkwaardigheid. 
Kwestie van niet alleen het 
lijf maar ook de geest wat te 
gunnen. Persoonlijk hebben wij 
op die manier half Europa af-
gepeddeld, en, ge zoudt het 
misschien niet zeggen, maar 
wij hebben daar heel wat van 
opgestoken. 

kleine man 

Gust, met wie wij zaterdag 
een pint gedronken hebben, 
vindt het niet schoon om een 
« kleine man » — dat is dan 
Frans Verbeeck — het gelag 
te doen betalen door hem een 
onbetw'stbare overwinnine af 
te nemen. 
En nu hadden wij Gust goed te 
eksplikeren dat de Frans zo 
'geen kleine is, want dat hij 
wellicht tien keer meer ver
dient dan Gust, en als er inder
daad een onregelmatigheid 
was, dat er maatregelen moe
ten genomen worden, of er val
len binnen de veertien dagen 
doden. Gust moest het alle
maal niet weten. En wat erger 
is, wij werden door hem. en 
enkele andere tooghangers, — 
o toppunt — subiet voor een 
« Merekx-man » gehouden. Wij 
denken zo bij ons zelven dat 
er voor Frans Verbeeck in de 
rol van de kleine verongelijkte 
man, die moedig optornt tegen 
de gepriviligeerde kapitalisten, 
nog iets inzit. Frans heeft het 
zeker zelf niet gezocht, maar 
in zijn plaats zouden wij langs 
die kant toch uit onze ogen 
kijken. 

goede opvoeding 

Onze nationale UEFA-ploeg 
(16 tot 18 jaar) is zo maar mid
den in de week een wedstrijd 
gaan spelen in Zwitserland. Zij 
verloor met 3-2, maar door het 
komieke spel van de meer
waarde van doelpunten, aange
tekend op verplaatsing, werd 
Zwitserland uitgeschakeld, en 
zal België, taraboem, binnen
kort in Spanje een soortement 
tornooi gaan spelen met de 
beste zestien Europese UEFA-
ploegen. Wat wij in dat alles 
niet graag zien • het feit dat 
die snotneuzen zoveel op reis 
gaan op ogenblikken dat zij 
beter op school zouden zitten, 
het feit dat onze sportgazetten 
al hun uiterste best doen om 
de nekken van de heertjes tot 
ongekende dikten op te bla
zen, het feit dat ook van die 
jeugdwedstrijden reeds de tak-
tische bekommernissen afdrui
pen, het feit dat men het nodig 
oordeelt ook voor die match-
kens de chauvenist uit te han
gen door de arbiter van alles 
en nog wat te verwijten, en het 
feit dat onze kloefers van « of-
fisjelen » het kadootje dat ze 
voor de arbiter hadden meege
nomen, terug meebrachten naar 
België, omdat de man « met de 
Zwitsers had gedaan ». Voor 
een goede opvoeding, wend u 
tot Monne Goethals en Co. 

een oplossing 

Wat is er verleden week ge
raasd, mensen lief, over de be
wogen eindspurt in Gent-We-
velgem. Frans Verbeeck klopte 
Swerts, Gimondi, Merckx en 
Houbrechts. Gimondi beweerde 
dat Verbeeck hem « in de va
lies » gezet had, zoals Verbeeck 
zelf zondags voordien « gear
rangeerd » was door Leman. 
Verbeeck zei dat Gimondi aan 
zijn broek getrokken had. De 
aanwezige « offisjellen », die 
zondags voordien niets ver
keerds hadden gezien, gingen 
nu wel in op de klacht van Gi
mondi, met het gekke gevolg 

dat Swerts, ge weet wel, de 
ploegmaat van Eddy, overwin
naar werd, en dat Verbeeck, 
die in de spurt Merckx met een 
straat voorafging, vijfde werd, 
na « de Belg ». Voor ons moet 
men die clownerij aan de ver
schillende « arrivees » niet la
ten, hoor, maar wij vragen ons 
toch af of het niet eenvoudiger 
zou zijn de uitslagen van de 
koersen maar op voorhand be
kend te maken, en de koereurs 
te stuk te laten spelen zoals 
het draaiboek staat. Het zou 
alleszins minder gevaarlijk 
zijn, en, over een gans seizoen 
bekeken, op hetzelfde neerko
men. 

Mankt, mijnheer nepper 
De naam van « mijnheer 

Nepper » zal aan de spektakel-
sport verslaafde zielen niets 
zeggen en zij worden dus an
dermaal verzocht de bladzijde 
maar om te slaan. Honderden 
Vlamingen uit en rond Brussel 
zullen hij het lezen van deze 
naam echter met weemoed 
gaan terugdenken aan de scho
ne jaren, gesleten op de ouder
wetse banken van « het kot », 
en zij zullen, zonder uitzonde
ring, wij zijn er zeker van, zich 
vertederd de uitzonderlijke fi
guur herinneren die mijnheer 
Nepper was, en nog is. 

Over hem deden in onze tijd 
de sterkste r-erhalen de ronde, 
en dat doen zij wellicht nog. 
In werkelijkheid was mijnheer 
Nepper een wetenschapsmens 
van het zuiverste karaat, een 
man met ongebreidelde weet
gierigheid, een studiosus die 
geen tijd had om te slapen, een 
opvoeder van de bovenste 
plank, een leraar die de tota
liteit van zijn enorme persoon
lijkheid veil had voor ons, zijn 
apen van leerlingen, en daar
enboven, en daar willen wij 
het hier even over hebben, een 
sportpromotor van de soort 
waarvan men nu de onschat
bare waarde gaat inzien. 

Hij was de organisator van 
de schoolvoetbalkompetitie. Hij 
zorgde voor ploegen, voor 
truien, voor een veld, voor ver
warming in de kleedkamers, 
voor de schoenen, voor bekers;, 
voor opleiding, en voor de arj-
hitrage. ledere dinsdagnamiól>-
dag schortte hij zijn toog op 
en dan draafde hij, drie vier 
uur na elkaar, op enorme lé-
gerbottinen, over het veld van 
Scup Jette, toen nog gelegen 
achter De Wilg (waar wij, vóór 
de matchen, eerst rap trappist 
gingen leren drinken en ons 
huiswerk van elkaar overschre
ven). 

Het gebeurde allemaal in ei
gen, persoonlijke stijl, een stijl 
die de mannen van de grrrote 
sport nu — maar ten onrechte 
— meewarig doet glimlachen. 
Zo hebben we altijd horen ver
téllen dat hij in de match van 
de vierde latijnse tegen de re-
torika eens drie doelpunten af
keurde, hoewel de bal achter 
in het doel lag, met de niet te 
kontroleren maar krachtdadige 
bewering dat zij dwars door het 
zijnet was ingevlogen. De snot-
ters van de vierde latijnse 
wonnen dus met 1-0 van de 
grote-jannen van de retorïka. 
Bij dat enige goedgekeurde 
doelpunt lag de hal wel niet 
in het doel, maar dat kon ook 
niet, vermits hij er, volgens 
mijnheer Nepper, door het zij
net weer was uitgevlogen. Wie 
de arbitrage van mijnheer Nep
per aanvaardde, moest derge

lijke beslissingen mee aanvaar~ 
den. 

En Louis Vermeylen heeft 
altijd volgehouden, ook toen 
hij allang advokaat was, dat 
de voetbalbroek die mijnheer 
Nepper hem eens ter hand stel' 
de, toen Louis de zijne verge
ten had, en nadat mijnheer 
Nepper zich even verwijderd 
had, nog voelbaar warm was. 

Het belette allemaal niet dat 
mijnheer Nepper honderden 
jongens, die het zonder hem 
nooit zouden gedaan hebhen, 
tot de aktieve sportbeoefening 
heeft gebracht. Hij heeft hon
derden jongens geleerd hoe de 
sport gebruikt moet worden, in 
de geest van zijn geliefde klas
sieke auteurs, als middel voor 
een gezonde geest in een ge
zond lichaam. Tientallen van 
die jongens zijn zelfs doorge
drongen tot in de hoogste re
gionen van de Belgische voet
balsport, en tussen « Kabzc?ie » 
Straetmans van de oudere gar
de en Urbain Braems die op dit 
ogenblik furore maakt, zouden 
wij vele namen kunnen noe
men van mannen wier naam 
regelmatig in de voethal-kop
pen van de gazetten prijkte, en 
die bij mijnheer Nepper én de 
losse ablatief én de techniek 
van de trow-in hebben geleerd. 
En goed hebhen geleerd, want 
wat 'n vedetten het ook gewor
den zijn, geen enkele heeft de 
voethal ooit meer gegeven dan 
hem toekwam. Ook een man 
als Urbain Braems niet, en.het 
is, volgens ons, precies daaraan 
te wijten dat hij één der bes
te, zoniet dé beste Belgische 
trainer ig. 

Waarom wij hier nu zo in
eens over mijnheer Nepper 
schrijven ? Omdat wij een oud 
schoolrapport hebben gevon
den, daterend uit de tijd dat 
wij liever sportgazetten lazen 
dan de « Anabasis », en «jaar-
op mijnheer Nepper in zijn 
groot, hoekig geschrift had 
neergepend : « Sport is iét» 
en sport is goed, maar er is 
meer en er is heter. Denk er
aan ». 

Nu dertig jaar later, denken 
wij eraan dat wij mijnheer 
Nepper nooit bedankt hebben 
voor dat goede woord. Mis
schien is het nu pas duidelijk 
geworden, na vele jaren sport-
joernalistiek. In ieder geval : 
bedankt mijnheer Nepper, zo-
loel voor de sport als voor het 
hetere. En a propos, wanneer 
'n vedette eens tegen hoge dag-
huur iets presteert, dan plegen 
de grote sportjoernalisten uit
bundig dank-je-wel-in-naam-
van -de-Belgische-sport te roe
pen. De grote sportjoernalisten 
kennen natuurlijk mijnheer 
Nepper niet. Laat een kleine 
dan maar eens dank-je-wel zeg
gen. 

I. I*' iira'a 

Een jongen uit de VSA en een meisje uit Kanada met tandem en 
aanhang^vagentje door Europa. Ze fietsten door ons land in de 

richting... Griekenland. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 
IN 'T SPINNEWIEL 

. E. Dubois-Van Hemelryck 
Grote keus van aparte geschenken 
- KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 

EEKLO — TEL. 09 77.39.79 

Doorschrijfboekhouding Mercure 
Elektronische frktureer- en 

boekhoudmachines 
HERMES (algemeen agent) 

Etn MERCURE 
Kon. Aibertplein 11-12 (station) 

9160 Hamme - Tel. 052,48100 

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

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 % kor t ing 

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

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

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

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

Andere merken grootste korfing 
T.V. VANAF 9.000 F 

ALLES VOOR DE TUIN 
Johan VAN HERREWECHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE TEL. 09/79.31.70 

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

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 — 

Verllchtingsgroothandel 
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 • 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 - visgelegenheld. Prachtig 
gelegen campings en bivakgelegen-
held, rustige pensions en zomer

huisjes heten u welkom. 
Inl icht ingen 

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

Voor een PRETTIG VERLOF 
in Blankenberge-aan-Zee I 

— Vlamingen huur bij Vlamingen — 
« Vi l la Christina » heeft 4 appai t . ter 
üwer beschikking en Is gelegen op 
50 m van het strand. - Inl en prosp. 
te bekomen bi j 

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

Tel. (050)41201 

HOBBYMARKT 

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

TURNHOUTSEBAAN 342 
2230 SCHILDE - Tel. 03/83.12.23 

Lunchpakkef 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 buf fe t - Nette bediening 

CORTHALS 
Kattestraat 20 . Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis van de 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van wafels 

Groepen 

en 

maafschappijen 

allerhande ! ! 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 gretis 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 - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 • 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. 03/31.20.37 . mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
MULSTE (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 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 • ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I ) 
Telefoon 03/36.86.62 

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

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 wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulteruitrustingen . ptni 
x - i - i •—ii_i_. i .^. 11^ toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen 

ikelen - turnaerel. 

plng-srwKiMKiiiMiLciN : aiieriei - rurnKieaij - runeri 
song tafels - badkleding en alle toebehoorten - re 

kampingartlkelen - turngerel. 

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

sen . borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

AUTOBANDEN 

A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wielultlijning m. garantie 
wlelbalans m. garantie 

W. De Keteibutter 
Osbroeksfraat 47 

AALST 

CD 
Kies M A U R E T U S 

de Verzekeringsmaafschappij 
van eigen bodem 

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

Tel. (03) 38.59.53 (5 I.) 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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opgave n' 14 

horizontaal : 

1) Uitheemse boom - Musicus. — 2) 
Trekdier - Koningsstoel - Grootmoe -
Twee klinkers. — 3) Strik - Gemeente 
nobij Insbrucit - Neon - Oudgermaons 
schriftteken - Jongensnoom. — 4) He
breeuwse muziekterm - En dergelijke -
Verbinding van kiezel en zuurstof -
Eminentie. — 5) Voorzetsel - Melaots-
heid - Twee klinkers - Tijdperk. — 6) 
Militoire muziekuitvoering bij volavond 
- Verzekerde bewaring - Jodenzondog. 
- 7) Aan boord nemen - Toebereid nat 
voor gerechten - Anagram van «LOLAi. 
- 8) Vertaler - Verblijfplaats van Na
poleon. — 9) Gezondheidsleer - Euro
pese hoofdstad - Fronse steenweg (of-
korting) - Twee medeklinkers. — 10) 
Rionte badplaots - Geluidsvoortplanting 
- Diplomatisch korps. — 11) Kelner -
Koninklijke muziekschool - Nederlands 
schrijver - Anagram van «GUL j . — 
Madrileense voetbalploeg - Wiel - Mu-
zieknoot. — 13) Bepaalde vis - Ita
liaans gerecht. — 14) Rooms-katoliek 
- Koninklijke luchtmacht - Belasting -
Twee klinliers. — 15) Spaanse uitroep 
- Make-up voorwerp - Selenium - Uit
spraakleer. — 16) Afgod - Onscherp -
Abdiioverste - Hogeschool. — 17) Faam 
- Senior - Sovjet-unie - Anagram von 
TIK. — 18) Twee klinkers - Hij zou 
beter in Mechelen gevestigd zijn - Soort 
vogel. — 19) Jongensnoom - Wijk -
Amerikaans jazzmusicus. — 20) Levens
geschiedenis van een pas overledene -
Inhoudsmaot - Meisjesnaam. 

vertikaal : 

1) Tok van de atletiek, — 2) Twee 
klinkers - Aan Patricia - Persoonlijk 
voornaamwoord - Auteur van « De 
Bom 1. — 3) Vrouweneigenschap - Or>-
der andere - Internationaal centrum. 
— 4) Vorm van « zijn i - Tegen - Eu
ropeaan - Voorstelling tijdens de slaap. 
— 5) In orde - Kippenprodukt - Mu-
zieknoot - Laatstleden - ...en niet an
ders. — 6) Kleine gemeente in West-
Vlaanderen - Gezondheid (Skandino-
visch). — 7) Eén van de ledematen -
24 uur - Jongensnoom. — 8) « Neon x. 
maar in 't Engels - Hertachtig dier • 
Muzieknoot - Boksterm - Kippeneigerv» 
schop. — 9) Hoort bij « bliksem > m, 
Engelse eik - Onlangs. — 10) Een -
Werk van Stijn Streuvels - Twee mede
klinkers - Dubbele klinker. — I I ) Mu
zieknoot - Provincie in Moraviè — 12) 
Voortuig - Ondergongsoorzoak von da 
« Titanic >. — 13) Bezitteliik voor
naamwoord - Deel von een boom • 
Soort oppel - Rilling. — 14) Achter -
Twee medeklinkers - Eiland ten Oosten 
van Java. — 15) Soort schildpad -
Zangstem. — 16) Engelse dronk - Fries 
water - Gedachte. — 17) Ruw - Blanke 
— Senior. — 18) Berg in Palestina - Nor-
renkop. — 19) Werk van Nikoloos Beet» 
(2 woorden) - Meisjesnaam. — 20) Vo-
derlond - Bezien. 
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KOELTOGEN 
KOELKAMERS 
DIEPVRIEZERS 

OIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WINKEUNRICHTINGEN 

co. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSN IJ VERHEID 

ETN JEURISSENlPVBA DeWinterstraat2^ 
Bprgerhout/Antwerpen tel.: (03) 36.11.35- 36.59.31 
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bevvegingslVÜJzer 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : APRIL 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag; 24 april : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Steeds in lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 
368465, van 16 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 26 april : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : « Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 

antwerpen 

ANTWERPEN (ARR.) 
KNS 

Onze traditioneel geworden 
jaarlijkse KNS-voorstelling be
leven wij op vrijdag 28 april. 
De opvoering van « Een vijand 
van het volk » van H. Ibsen (be
merkt door A. Miller) brengt 
ons een actueel onderwerp 
waaruit een drama van de ge
meenschapszin groeit. Bespreek 
nu reeds uw plaatsen via het 
VU-sekretariaat van Antwer-
pen-Stad : Wetstr. 12, Antwer
pen (tel. 36.84.65) of bij V. Pee
lers, Apollostr. 47, Berchem 
(tel. 21.46.24) rechtstreeks of 
door storting-overschrijving op 
PC nr. 47.91 Kredietbank, Git-
schotellei 211, Borgerhout, voor 
rekening n r 402-6041931-89 van 
V. Peeters, Apollostr. 47, Ber
chem met vermelding KNS en 
aantal kaarten alsook de bepa
ling van de kategorie. 
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. 
Bor msherdenking. 
WENSEN 

Het arr. bestuur en arr. raad 
Antwerpen, wensen hun trouwe 
medewerker en collega Reg. 
Hoyaux en gezin, een spoedig 
herstel, na het zware ongeval 
(Duitsland) waarbij het gezin 
betrokken werd. 
DANSFEEST 

Wie de mogelijkheid heeft. 
en Brussel niet wil loslaten, zal 
heden avond aanwezig zijn te 
Brussel op het groots arr. VU-
Bal. Zie hieromtrent de nodige 
berichtgeving onder deze zelf
de rubriek bij « Brabant ». VU-
arr. Brussel verwacht een ster
ke deelname van het Antwerp
se. 

ANTWERPEN (Stad) 
TENTOONSTELLING 

Ons bestuurslid A. Van der 
Borght houdt als kunstschilder 
een tentoonstelling in de galerij 
Vandenboom, Beekenberglei 
268 te Deume. Tot en met 24 
april. Van 10 tot 12 u. en van 
14 tot 20 u. 
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 
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 
naar 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. 
Amands. 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-
tiek 's morgens met eigen wa
gen aan het sekretariaat. Wet
straat 12 om 9 u 30. Wie geen 
wï ?n heeft kan ook wel mee, 
veivVittig ons dan op voorhand. 
KNS 

Voor kaarten : tel. 36.84.65 
naar ons sekretariaat. Het ge
wone gezelschap speelt « Een 
vijand van het volk » naar het 
werk van Ibsen in 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. Apo.l-
lostr 27 te Berchem verkregen 
worden. 

BOECHOUT-VREMDE 
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 
OUDERLINGENAVOND 

Het sukses van vorig jaar zet 
er ons toe aan opnieuw een 
ouderlingenavond in te rich
ten. Dinsdag 25 april te 18 u. 
in zaal TijT. Koffie, tombola, 
zang en dans. Alles volledig gra
tis. Inschrijven bij : E. Spille-
maeckers, Acacialaan 33 of R. 
Boenaems. Antwerpsestr. 556. 

BORSBEEK 
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. Genummerde kaarten te be
komen bij alle bestuursleden. 
Warm aanbevolen. 

BROECHEM 
BAL VAN DE 
BURGEMEESTER 

Op 6 mei, lokalen Veiling, 
Antwerpse Stwg te Broechem 
heeft het tweede bal van de 
burgemeester plaats. Orkest : 
Eddy Smets en zijn vrienden. 
Deuren vanaf 19 u. 30, eerste 
dans te 20 u. 30. Ruime parking. 
Snelle en goede bediening. Ma
tige prijzen. 1000 zitplaatsen. 
WANDELING DOOR DE 
BLOEIENDE 
BOOMGAARDEN 

Iedereen is welkom. We ver
trekken aan de lokalen van de 
Veiling. Zondag 30 april te 14 
u. 30. 5 a 6 km. door de bloeien
de boomgaarden. 
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. 

EDEGEM 
MEDEDELINGEN 

Gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken » organiseert op zater
dag 6 mei een grote kaartprijs-
kamp « Boompje Whist ». In
schrijven tegen 50 fr. per ploeg 
in « Drie Eiken ». 

Voortaan zal de uitbating van 
ons gemeenschapscentrum ge
beuren door onze goede vriend 
Wilfried Schiltz en door de h. 
en mevr. De Strooper. Wij he
ten de nieuwelingen hartelijk 
we] kom. 

Elke dinsdagavond zitdag van 
de Vlaamse Ziekenkas in «Drie 
Eiken » van 19 tot 20 u. Zonder 
enig verlies van rechten kan u 
dan ook lid worden. 

Er is een ontspanningskring 
« Drie Eiken » gestart. Meer 
nieuws verneemt u hierover in 
het « Eikeblad ». 
GOUDEN BRUILOFT 

Wij feliciteren van harte on
ze leden de h. en mevr. F. 
Cool-Dekeyzer uit de L. Baeke-
landstr 28, die hun gouden hu
welijksjubileum vierden. Pro
ficiat ! 
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. 

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. 
VUJO-WERFTOCHT 

Vandaag zaterdag 22 april. 
Wijk Grens Kiel. Bijeenkomst 
aan Supermarkt GB, Steynstr. 
om 10 u. 
DR. BORMSHERDENKING 

Morgen zondag 23 april te 10 
u.. Eucharistieviering in St. 
Bartholomeus (oude kerk Bre-
dabaan), Merksem. Te 11 u kor
te plechtigheid in het gemeen
tepark. Wij rekenen op uw 
aanwezigheid. 

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, Gr oenen-
borglei, tel. 55.26.71 en Frans 
Van Eisen. J.F. Gellincklaan 
95, tel. 55.55.88. 
DENK ER AAN ! 

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

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

Van 1 april af nam de volks
sterrenwacht Urania haar in
trek in de nieuwe lokalen van 
het Kultureel Centrum aan de 
J. Mattheessensstr. 62. Inhuldi
ging op zaterdag 2 april te 15u. 
HOVE GROEIT ! 

Door de zorgen van het ge
meentelijk feestkomitee hoopt 
men nog dit jaar de heruitgave 
van de brochure « Hove groeit » 
te laten verschijnen. 

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. 

KALMTHOÜT 
VU-BAL 

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

KONTICH 
KNS 

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

Morgen zondag 23 april ko
men wij bijeen in ons lokaal 
Alcazar. Gezamenlijk vertrek 
naar Merksem om 9 u. 30. 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mat
theyssens op woensdag 26 april 
van 19 tot 20 u. in lokaal Alca
zar, assistentie van gemeente
raadslid Jef Steurs. 
OVERLIJDEN 

Vorige week overleed dhr. 
Geurts Joannes, t rouw lid van 
onze afdeling. Hij was één van 
de zoveel naoorlogse Antwerp
se Limburgers. Onder vrij gro
te belangstelling werd hij be-
graveru een VU-afvaardiging 
met o.m. provincieraadslid J. 
Steurs en COO-lid mevr. Van 
Herreweghe was aanwezig. Het 
bestuur betuigt de achtbare fa
milie nogmaals haar deelne
ming. 
KADULLEN 

Vrijdag 5 mei, zaal Trianon, 
hou'U Vujo-Kontich, als sluit
stuk, van haar tweede werk
jaar, een avond met de Kadul-

len. Kaarten : Karel Dumont. 
Mechelse Stwg 37, Dirk Bo-
gaerts, Mechelse Stwg 139, 
Greet Van den Bergh, Kruisstr. 
10 en in lokaal Alcazar. 

MERKSEM 
AMNESTIE-MARS 

De deelname van onze afde
ling aan de amnestiemars Ant-
werpen-Herentals op Paaszater
dag was merkwaardig. Het ziet 
er naar uit dat onze jonge be
stuursleden het niet bij woor
den willen laten maar bij deze 
uitzonderlijke gelegenheid naar 
buiten uit hebben willen mani
festeren dat amnestie ook bij 
onze jongeren geen ijdel woord 
is. 
NAAR DE VOER 

Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij in de autocar waarmee wij 
op 30 april a.s. een tocht naar 
en door de Voerstreek maken. 
Voor wie knapzak wil meene
men is er ginder gelegenheid 
om te piknikken. Prijs per deel
nemer : 150 fr. Inschrijven in 
Tij], bij Monique. Ons gemeen
teraadslid Luc Droogmans, zal 
ons in zijn geboortestreek rond
leiden. 
VLAAMSE KERMIS 

De jaarlijkse Vlaamse Ker
mis, ingericht door onze Vrou
wenafdeling onder het motto 
« De vrouw van vandaag » gaat 
door op zaterdag 13 en zondag 
14 mei. Er wordt beroep gedaan 
op medewerksters want er is 
veel te doen. Geef naam door 
aan de sekretaresse van de 
Vrouwenafdeling Joanna Ak-
kermans, de Wilgen 44, tel. 
45.'̂ .3.40. 

MORTSEL 
DR. AUG. BORMS
HERDENKING 

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

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Op donderdag 27 april, zal 
schepen Juu l Hanssen, zijn we
kelijkse zitdagen hervat ten. 
Steeds van 18 u. 30 tot 20 u. 

Burgemeester K. Ver Berne 
is weerom elke zaterdag van 
10 tot 12 u. ter beschikking van 
de bevolking, voor besprekin
gen van gemeentelijke aange
legenheden. 
WILLY KUIJPERS 

Op dinsdag 16 mei a.s. spreekt 
ons jong kamerl id Willy Kuij-
pers in het « Brouwershuis », 
Turnhoutsebaan 171, Schilde. 

TURNHOUT (Arr.) 
ARR. BAL 

Op 10 mei in de gemeentelij
ke feestzaal, Stationsstr. te 
Geel, aanvang te 20 u. 30. Or
kest Stan Philips. Inkom 50 fr. 
Kaar ten te bekomen bij alle af
delingsbesturen en aan de in
gang. 

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. 
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, t e l 536379. 
BUS-UITSTAP 

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

WILRIJK 
VUJO 

Vujo-Wilrijk richt samen 
met de vrienden van Edegem 
een reuzefuif in heden zater
dag 22 april in het gemeen
schapscentrum « De 3 Eiken » 
te Edegem. Overbodig te zeg
gen dat u deze verbroedering 
niet mag missen. Vujo's van 
ten lande, op naar de Drie 
Eikenstraat . 
VU NAAR KNS 

Kaar ten voor de VU-voorstel-
ling van « Een Vijand van het 
Volk » zijn voor onze afdeling 
te verkrijgen bij André De 
Beul, Cederlaan 18, telefoon 
27.15.44. 

GEMEENTERAAD 
Volgende gemeenteraad gaat 

door op donderdag 27 april t e 
20 u. in het gemeentehuis. Wie 
iets meer wenst te ve rnemen 
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 iïaarten 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 

Wie het zangfeest wenst bi j 
te wonen hoeft niet thuis t e 
blijven, een seintje naar ons 
sekretariaat, Welkomstr .116, 
en 't komt in orde. Het IJzerbe-
devaartkomitee van Broechem 
zet u aan het Antwerps sport , 
paleis af voor de prijs van 30 
fr. en zorgt tevens voor genunv 
merde kaar ten (100 fr.) en on
genummerde (40 fr.). Tijdig in
schrijven. 
EN NIET VERGETEN... 

Adressen van vrienden, ken
nissen, simpatisanten, die mo
gelijk lid van onze par t i j wor
den geeft u door aan ons sekre
tariaat. Wij doen het overige. 

WUUSTWEZEL 
DR. BORMSHERDENKING 

Voor gezamenlijk ver t rek 
naar Merksem komen wij om 
9 u. samen aan de kerk te 
Wuustwezel. De deelnemers 
uit Gooreind pikken wij om 9 
u. 15 op aan café «De Veehan
del ». 
GEMEENTERAAD 

Onze twee raadsleden Goet-
stouwers en Herremans deden 
de CVP-meerderheid weer blo
zen. Uitstekend gedocumen
teerd en vlijmscherp tussenko
mend legden ze de meerder
heid het zwijgen op en kregen 
herhaaldelijk applaus van de 
ca 90 aanwezigen. 
OVERLIJDEN 

VU-eden van Wuustwezel en 
Gooreind bieden ons raadslid 
J. Herremans hun deelneming 
aan bij het overlijden van zijn 
echtgenote. 

brabant 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 
ARR. BAL 

Heden zaterdag 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 . Bru.ssel en bij de 16 an
dere arr . besturen. 

Kernredaktie 
T. van Ovörstraeten (elnd-
red. ) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktle 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. 
Halfjaarlijks 195f r . 
Driemaandelijks lOSfr . 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers l O f r , 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van < WIJ », 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brusiel. 

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

Brussel 1120 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Eddy Dubois-Van Hemefrijck 
Koningin Ast r idp le in 8 

9900 Eel<lo 
Groothandel in eiken k le inmeubelen 
Vlaamse en Limburgse sp innewie len 

e iken koffers, boterstampers, 
w iskyvaten, parapiukannen, 

bartonnen, vazen, enz. 
Eigen fabr ikat ie handwerk 

Interessante pr i jzen 
— Tel. 09/77.39.79 — 

ALGEMENE IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING SOMY 

FIRMA PAS N.V. 
Kerkstraat 18 — Londerzeel 

Tel. 052/39437 

Frans V A N M O O R T E R 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

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

Tel. 053/22911 

RESTAURANT 
. HET PALINGHUIS » a / d Schelde 

Het huis met fami l ie t radi t ie 

lan PAUWELS-DE BRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 

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

TUINAANLEG '. ONDERHOUD 
VAN COEYE 

Langestraat 41 - KRUIBEKE 
Tel. 03/75.12.96 

Gespecialiseerde onderhoudsdienst 
Privaat - Parken -

industr ie plantsoenen 

Petrus VAN HOLSBEECK 
Van de Ponselel. 28 - Dender leeuw 

TEL. 053/675.07 
— GROOTHANDEL — 

Rolluiken - Garagepoorten - Zonne-
bl inden . Vouwdeuren - Schui f t rap-
pen - Slaapkamers - A lum in iumwer -
ken - Caravans - Plast iekprof ielen 

Sier luiken en ramen in plastiek. 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 
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 nut t ig komfor t 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbee ld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len - VU 1 0 % 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

Schranslaan 70 • 1840 EPPEGEM 
re l . 015/629.42 . 5 % aan VU- leden 

A. DE BACKER - DECEY 
Nieuwstraat 118 - BRUSSEL 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ — PAPIERHANDa 

GESCHENKEN 

10 jaar E.S. Zwembaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
Vi j fwegenstraat 13 - Izegem 

Tel. (051)316.23 
honderden referent ies 

Bezoek de herberg 
« UILENSPIEGEL » 

Laurent DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Katharina-Lombeek 
Lokaal van de 

plaatsel i jke Volksun ie-a fde l ing 
In het go lvend Pajottenland 

HET ' ' l aams huis 

" M E T 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.) 

Astes teenweg, 117 
1740 TERNAT 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I 
De Ideale oplossing b i i ; 

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

8458 OOSTDUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP A A N V R A A G —-

Verhur ing • Verkoop van vi l las 
Appar tementen - Bouwgronden 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. 016/347.49 
Voor West-VIaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tal . 051/612.84 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

GROOT BIJGAARDEN : 
Laatste maandag van de maand : ten huize van De Ridder, Brus-
selsestr. 376, van 19 tot 20 u. (Bob Maes). 
LOT : 
Laatste dinsdag van de maand : in herberg « Liedekerke », Sta-
tionsstr. 157, van 19 tot 20 u. (Bob Maes en Frans Adang). 
ZELLIK : 
Vierde maandag van de maand : in café « De Zwaan », van 20 u. 
30 tot 21 u. 30 (Bob Maes). 
MOLLEM : 
Vierde woensdag van de maand bij Karel Van den Houte, van 20 
tot 21 u. (E. De Facq) . 
BUIZINGEN : 
Vierde dinsdag van de maand : in lokaal « In de Welkom » van 20 
tot 21 u. (E. De Facq) . 
DWOBP : 
Vierde dinsdag van de maand : in lokaal « De Leeuwerik », van 
19 tot 20 u. (E. De Facq) . 
OVERUSE : 
Vierde maandag van de maand : in café « Luxemburg » te Jezus-
Eik, van 19 u. 30 tot 20 u. 30. (Vik Anciaux en Marcel De Broyer) . 
ST. GENESIUS-RODE : 
Vierde maandag van de maand: in café « De Dragonder », Dragon-
derstr., van 21 tot 22 u. (Vik Anciaux en Lieve De Wit) . 

DIEST (Kanton) 
DIENSTBETOON 
WILLY KUIJPERS 

De zitdagen voor soc. dienst
betoon 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. 

DWORP 
MEINACHTBAL 

Op 13 mei danst de afdeling 
Dworp op zijn 5e Meinachtbal 
van 20 u. 30 af. in de zaal Brou-
wershuis te Dworp. 

GRIMBERGEN-BEIGEM-
HUMBEEK 

De Volksunie wil graag met 
ons bestuur, onze mandataris
sen en de vele simpatisanten 
laten kennismaken op zondag 
7 mei in de eetzaal van de 
Vrije Meisjesschool, Prinsen-
bosstr.. Grimbergen. 

Agenda : 1. Algemene leden
vergadering te 10 u. 30 ; 2. Kre-
atieve aktiviteiten voor kinde
ren van 10 u. 30 tot 12 u. 30 ; 
3. Demokratisch middagmaal ; 
4. Sportieve namiddag ingericht 
door Sportvereniging « Tijl » 
om 14 u. ; 5. Eveneens om 14 u. 
kaar twedstr i jd in de eetzaal 
van de school. 

LANDEN 
DANSFEEST 

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

LEUVEN 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 5 mei e.k. om 20 u. 
30 in de kelder van het Thier-
Brau-hof, Tervuurse Vest, Leu
ven. De agenda voorziet aktivi-
teitenverslag en plannen voor 
de toekomst, waarover een rui
me gedachtenwisseling met de 
leden. Slottoespraak door sen. 
Van Haegendoren. 

LIEDEKERKE 
1 MEI-VIERING 

Vrijdag 28 april om 19 u. 30, 
grote 1 mei-viering op het ge
meenteplein van Liedekerke. 
Nelly Maes zal er spreken over 
de Volksunie : sociaal en fede
raal. Verder he t optreden van 
het zangtrio Norwin, Lutgar t 
en Fred. Iedereen van har te 
welkom, ook de vele vrienden 
uit het kanton Asse en de 
buur-afdelingen. 

LOT 
VLAAMSE KERMIS ^^ 

Herberg « Liedekerke », Sta
tionsstr. 157, Lot. 

13 mei : 18 u. : ontspannings-
spelen ; vanaf 21 u., groot bal 
in tent met het orkest « The 
Big Band Collegian's ». 

14 mei : 14 u. : volksspelen 
en ontspanning ; vanaf 20 u. 
bal met Juu l Taverniers en zijn 
elektrisch orgel. 
SOC. DIENTSBETOON 

De afgevaardigde van de 
Vlaamse Ziekenkas « Braban-
tia » zal eveneens tijdens het 
dienstbetoon hierboven aange
duid zitting houden en wel van 
19 tot 20 u. 

Buiten deze zitdagen zal de 
plaatselijke voorzitter iedere 
zaterdag van 10 tot 11 u. ten 
zijne huize te r beschikking 
zijn en dit op volgend adres : 
Fr. Walravensstr. 85 te Lot, tel. 
76.31.83. 

Iedereen is welkom, en al het 
mogelijke zal gedaan worden 
om de problemen op e lossen. 

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 
streeliblad. Toegang 95 fr. 
Voorverkoop 75 fr. Kaar ten 
verkri jgbaar bij de bestuursle
den. 

ST- STEVENS-WOLUWE 
FEESTAVOND 

We nodigen alle Vlaamse 
vrienden en hun familie uit op 
een feestavond, die plaats vindt 
op dinsdag 25 april in het gezel
lige res taurant verbonden aan 
het « Klubhuis » (Ie verdie
ping). Vilvoordelaan te Zave-
tem. 

Programma : 19 u. 30 : Re
ceptie aangeboden door ge
meenteraadslid Boudewijn De 
Waele ; 20 u. : Avondmaal sa
men met ere-gast Bob Maes uit 
Zaventem. Daarna gedachten
wisseling over de werking te 
St. Stevens-Woluwe in en bui
ten de gemeenteraad ; 21 u. 30 : 
Gezellig samenzijn. 

Avondmaal : 50 fr. per per
soon. 

ST. PIETEBS-LEEUW 
GROTE 
WIELERWEDSTRIJD 
Heden zaterd. 22 april 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 Pri js 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-

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 Lokcren : « Probleemgroepen », 
bijzondere jeugd, minder-valieden. Inleider : referent nog vast te 
leggen. Plaa ts : «Vlaams Huis De Rooster », Stationsstraat. 

Vrijdag 5 mei om 20 u. t e 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 Dosfelin.stituut Oost-Vlaanderen 
of op postrekening nr . 60.07.95 van de heer J .P. Maes, Verdurmen-
s t raa t 6, 2700 St. Niklaas met vermelding van cyclus « Leven of 
overleven ? ». 

streaks 16 u. 15 op het Weer-
standersplein in het centrum 
van de wijk Negenmanneke. 

WAMBEEK 
OVERLIJDEN 

Alhier overleed de heer Leo 
De Smet, weduwnaar van mevr 
Clementina Perdaens, echtge
noot van mevr. M.L. Dufort, 
geboren te Wintham op 30 sep
tember 1893, industrieel, hoofd
bestuurslid VOS, oudstrijder-
vuurkruiser en politiek gevan
gene 1940-45. Aan de geachte 
familie betuigen we ons zeer 
oprecht leedwezen. 

ZELLIK 
BERICHT AAN DE PERSO
NEN DIE DE PENSIOENGE
RECHTIGDE LEEFTIJD BE
REIKEN ! 

Een aanvraag tot rustpen
sioen moet aangevraagd wor
den in de loop van de maand 
waarin met de leeftijd van 64 
jaar (mannen) of 59 jaar (vrou
wen) bereikt. U moogt zich 
daarvoor aanbieden op de pen-
sioendienst ten gemeentehuize, 
alle werkdagen tijdens de ge
wone kantooruren. U dient 
daartoe volgende dokumenten 
voor te leggen : trouwboekje, 
identi tei tskaart en deze van uw 
wederhelft, al de in uw bezit 
zijnde stortingskaarten en -be
wijzen op uw eigen naam en 
ook deze op naam van uw we
derhelft. U moet bovendien op 
de hoogte zijn van uw beroeps
loopbaan — gebeurlijk namen 
en adres van de werkgevers — 
vanaf het jaar waarin u de 
leeftijd van 20 jaar bereikte of 
vanaf het jaar 1926 en dit tot 
op heden. Indien u een zelf
standig beroep uitoefende dient 
u daarenboven het inschrij-
vingsbewijs en desgevallend 
het schrappingsbewijs inzake 
handelsregister mee te bren
gen. Alle inlichtingen worden 
u graag verstrekt op de sociale 
zitdag van schepen Frans 
Grootjans, elke dinsdag op het 
gemeentehuis van 19 tot 21 u. 
Dit geldt niet alleen voor u, 
maar ook voor uw vrienden en 
kennissen. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
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. 

ASFELARE-
NEDERHASSELT 
VU-BAL 

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

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 
(üremer : elke dag van maandag 
tot vrijdag van 19 tot 20 u., bij 
hem thuis, Vondelen 55. 

GENT (Arr.) 
VLAAMS VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 
ARD. GROOT-GENT 

Onze afdeling richt een prijs
kamp in voor ledenwerving. Te 
winnen prijzen aan diegene die 
ons meest nieuwe leden aan
brengen. 1ste en 2de prijs : een 
gratis busreis op 2 juli e.k. naar 
Diksmuide. Adressen der nieu
we leden afgeven aan sekreta-
resse : mevr. Keerberg, 31A, 
Kerkplein - 9002 Ledeberg. 

Op 22 mei e.k. 2de Pinkster
dag per bus naar 't Vlaam« 
Tuinfeest te Nokere. Prijs eten 
en bus : 60 fr. Afreis te Gent 
aan Roeland om 14 u. stipt. Da
delijk inschrijven bij de sekre-
taresse. 

Op 2 juli leggen we bussen 
in naar de IJzerbedevaart te 
Diksmuide. Gratis zitplaatsen 
op de bedevaartweide. Leden 
60 fr., niet leden 100 fr. Afreis 
te Gent aan ons lokaal Roe
land. 

Wie onze Sociale Dienst wil 
steunen storte een bijdrage aan 
Kredietbank Gent voor W V G -
Gent nr. 440-0765-139-75 of Exv. 
ropabank Gent voor VVVG-
Gent nr. 1/01/15870. 
FABELTA 

De VUJO stond alweer aaa 
Fabelta, om met leden van de 
VU-Gent en VU-Zwijnaarde 
pamfletten uit te delen en zo 
de arbeiders en bedienden op 
de hoogte van de zaken te hou
den. 

HAALTERT 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

xoekerfjes 

Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen, Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R168 

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 

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

Jong Vlaams gezin (man 35 \. 
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. Raskm, 
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. Ge-
zellelaan 63, Heverlee. — R 69 

OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPIJ 
I N K A 

Tumhoutsebaan 406 • Boraertiout 
TEL. 03.39.70.00 

Spanje : chalet te huur, juni 
en augustus, bij vissershavens 
Moraira en Calpe (Costa Blan-
ca), aan zee, 1500 m2 sparren-
bos. Tel. 054/418.55 — R73 

Vertegenwoordiger, beschik
kend over eigen wagen wenst 
van firma te veranderen. Wie 
biedt een betrekking a a n ? Te 
verkopen artikel en te bezoe
ken streek heeft geen belang. 
Kontakt opnemen met : sena
tor B. Maes, Parklaan 14. 1930 
Zaventem. Tel. 02/201859 

- R 71 

Bar-Restaurant « De Taveer
ne » te Wemmei vraagt kel
ners. Inl. tel. 78.83.18. — R 72 
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GENT 
TOERISME BEVORDEREN 

VUJO-Gent-Zuid-Oost deelde 
op zaterdagnamiddag 15-4 in 
meer dan tachtig restaurants 
en hotels een nette VUJO-brief 
uit, waarin vriendelijk maar 
dringend op de noodzakelijke 
vernederlandsing van het be
drijfsleven werd aangedrongen. 
Al te veel van onze Horeca
bedrijven zweren inderdaad 
nog bij eksklusief-franstalige 
menu's en aanwijzingen. Wij 
pleitten ook voor viertalige 
aankondigingen, dit om het toe
risme in Gent te bevorderen. 

GENTBRUGGE 
INVULLEN VAN 
BELASTINGSAANGIFTE 

Zoals vorige jaren wordt door 
de Volksunie een speciale zit-
dag gehouden ten huize van 
provincieraadslid Oswald Van 
Ooteghem, Rode Kruisstr. 7, te 
Gentbrugge, voor het invullen 
van de belastingsaangifte 1972. 
Uw aangifte wordt volledig 
kosteloos en vertrouwelijk be
handeld op dinsdag 25 april e.k. 
vanaf 19 u. Breng alle nodige 
bescheiden meen zoals trouw
boekje, loonfiche en andere be
wijsstukken om de aangifte be
hoorlijk te kunnen invullen. 
LEDENWERFKAMPANJE 

Nog nooit had onze afdeling 
zoveel ledenwinst als dit jaar. 
Het beste bewijs dat de activi
teit van de Volksunie zowel 
plaatselijk als nationaal naar 
waarde wordt geschat. Toch 
zijn nieuwe gezichten steeds 
welkom. Maak de Volksunie 
nog sterker. Werf leden : 100 
fr. hoofdlid, 50 fr., inwonend 
lid. 
APRILGRAP 

Na de gemeenteraadsbeslis
sing van 29 maart jl. om toch 
de bomen om te hakken in de 
Voordries ondanks het verzet 
van het plaatselijk Aktiekomi-
tee en de hooggestemde tussen
komsten van R. Depestele en J. 
De Moor in de gemeenteraad, 
werd op 1 april een circulaire 
verspreid door het gemeentebe
stuur welke uitnodigde tot een 
openbare verkoping in het ge
meentehuis van brandhout, 
voortkomend van gezonde bo
men in Voordries en Bosstraat. 
Daarenboven zou 's avonds in 
de voortuin van de sekr. van 
het Aktiekomitee (welke plots 
zonder raadpleging van het be
stuur instemde met het omhak
ken, n.v.d.r.) een vreugdevuur 
gehouden worden in akkoord 
met het Comité ter bestrijding 
van het leefmilieu van Gent en 
de kanaalzone. 

Naar verluidt kunnen onze 
gemeentevaderen niet lachen 
met deze Uilenspiegelstreek. 
GEMEENTERAAD 

Ondanks de afwezigheid we
gens ziekte van fraktievoorzit-
ter Verpaele heeft de 2-koppige 
fraktie flink de trom geroerd 
tijdens deze maratonzitting. 

Bij de bespreking van het 
ontwerp Voordries pleitte R. 
Depestele met een vloed aan 
argumenten voor het behoud 
der bomen. Doch tevergeefs, 
een slaafse meerderheid en een 
futloze PVV knikten zoals 
steeds. Zijn voorstel tot het 
plaatsen van nestkastjes en 
naamplaatjes aan de bomen in 
het park vond wel instemming. 

De besprekin van de begro
ting werd een zware brok ge
zien de oppositie amper een 
week tijd had om dit dossier in 
te studeren. Toch slaagden on
ze raadsleden er in door hun 
talrijke pertinente tussenkom
sten te wijzen op vele leem
ten in de begroting. Zo pleit
te Jan De Moor voor de 
dringende oprichting van een 
waterzuiveringsstation met 80 
% rijkssubsidie, fusie van het 
gemeentelijk onderwijs in Mos. 
cou en Center, verwerving do
mein Rattendaele in Kasteelstr. 
een bijafdeling tekenacademie, 
rationalisatie der uitgaven van 
de Technische Dienst. De VU 
verzette zich met klem tegen 
de onverantwoorde aankoop 
van zwaar wegenmateriaal, o.a. 
een zware kraan, welke zoals 
het reeds vroeger aangekocht 
materiaal zou staan oproesten 
in het gemeentelijk depot en 
waarvoor de gemeenschap ge
durende jaren hoge leningslas
ten te dragen heeft. Naast het 
voorstel van raadslid Verpaele 
in de vorige zitting goedge
keurd nl. een 5-jarenplan voor 
openbare werken, is een verant
woord aankoopbeleid voor in
vesteringsgoederen even nood
zakelijk. De schepen antwoord

de heel dunnetjes dat het perso
neel zo graag met eigen mate
riaal werkt . Aan de hand van 
nuchtere cijfers kan de VU be
wijzen dat de aankoop van een 
kraan onverantwoord is. Als 
het schepencollege toch zijn 
zin doordrijft dan is dat ver
kwisting van overheidsgelden. 

HEUSDEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VAN ONZE BESTUURS
LEDEN 

ledere maandag van 19 tot 
21 uur in de Nederbroekstraat, 
1 (gemeenteraadslid Koen Van 
Meenen). 

ledere zaterdag van 11 tot 12 
uur in de Hooistraat 1, (be
stuurslid Mw. Lataer-Delnoy, 
of Koen van Meenen). Wij ko-
me« ook tot U na schriftelijke 
of telefonische afspraak, tel : 
52 73.88. 

Provincieraadslid O. Van 
Ooteghem houdt zitdag iedere 
tweede donderdag van de 
maand in de Nederbroekstraat, 
1, 
AKTIE « HET GEBERGTE » 
EN DE HEUSDENSE POELEN 

Deze aktie zal plaats hebben 
in mei. Verschillende vereni
gingen uit Heusden en ook 
v a n daarbuiten verleenden 
reeds hun medewerknig. Vol
gende week meer daarover. 
Wie wenst mee te werken stelt 
zich in verbinding met het 
Groenkomitee, Eric Van Meir-
haeghe, Pretstraat, te Heusden. 

MOORS EL 
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
t rum voor dienstbetoon zullen 
er ter beschikking zijn. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
1 MEIVIERING 

Zaterdag 29 januari te 20 u. 
in zaal « De Klok », Dorp te 
Nieuwkerken-Waas spreekt se
nator Gerard Siegers over «De 
arbeider en het syndikaat ». 

Muzikale omlijsting : het op
treden van het trio «J.Y.W. » 
die enkele volksliederen ten 
beste zullen geven. 
TWEEDE MEIVIERING 

Dinsdag 2 mei te 20 u. in 
zaal « De Klok », Dorp, Nieuw
kerken-Waas spreekt de h. Flor 
Grammens over « 50 jaar 
Uilenspiegelkamp. 
ST. NIKLAAS (Arr.) 
DOSFELINSTITUUT 

Donderdag 27 april om 10 u. 
te Beveren, feestzaal Verstrae-
ten. Kloosterstr. « Land- en 
Tuinbouw », inleider : sen. W. 
Persijn (Wingene). 

Donderdag 27 april om 20 u. 
te Lokeren, Vlaams Huis « De 
Rooster », Stationsstr. « Pro
bleemgroepen : bijzondere 
jeugd, minder-valieden en be
jaarden», inleider : de h Sterck. 

Vrijdag 5 mei om 20 u. te St. 
Niklaas, « Mercator », Stations
str. 35, « Bedreigde en hoop
volle toekomst », slotpaneelge-
sprek met afgevaardigden van 
politieke en sociale groeperin
gen. 

Bijdrage : 40 fr. per avond. 
Inschrijvingen : op prk 379148 

ASLK Ledeberg, voor rek. nr. 
165.773.4057, Dosfelinstituut, 
Oost-Vlaanderen of op prk. nr 
6007.95 van J.-P. Maes, Verdur-
menstr. 6, 2700 St.-Niklaas, met 
vermelding cyclus « Leven of 
overleven ? ». 

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 uiting 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. 

ZOTTEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Diependaele : alle dins
dagen van 11 tot 12 u. in café 
« Egmont », 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. 

west-vlaanderen 

ALVERINGEM 
BESTUUR 

Ons bestuurslid Willy Bru-
neel heeft ons verlaten met be
stemming Nieuwpoort. In zijn 
vervanging werd voorzien door 
de koöptatie van André Cavijn 
(prop.) en voor de Vujo zetelt 
Marck Wackenier in het be
stuur. Veel werklust toege
wenst aan beiden. 

BREDENE 
GEBOORTE 

Op 22 maart kwam hij onze 
vrienden Oskar Lems en Marie-
Berthe Pittlejon een dochtertje 
Sandra. Wij wensen ouders en 
dochter veel geluk. 

BRUGGE (Arr.) 
VUJO-PARTIE 

Zondag 30 april a.s. om 20 u. 
30 in de Rubenskelder. Brugge 
(op de hoek van Philipstockstr. 
9 en Cordoeanierstr.) fuift Vu
jo naar jaarlijkse gewoonte. Dit 
keer met eigen fantastische dis
co « Snoepie » uit Zedelgcm. 
Toegang (ook voor min-18-ja-
rigen) : 49 fr. Bovendien zijn 
gratis enkele geschenken en 
badgets te winnen, geschonken 
door juwelier H. Logghe. 

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): 

BRUGGE-TORHOUT 
NIEUWE AFDELING 
VARSENARE 

Op vrijdag 28 april om 20 u., 
heeft in de zaal naast café «De 
Leeuw », Dorpstr., Varsenare, 
de stichtingsvergadering van 
onze jongste nieuwe afdeling 
Varsenare plaats. Alle leden 
worden er ten stelligste ver
wacht. 

DE HAAN 
HUWELIJK 

Ons bestuurslid Marcel De-
wulf trad in het huwelijk te 
Oostende : proficiat Marcel. 
Daarmee is onze afdeling een 
aestuurslid kwijt en nodigen 
wij liefhebbers voor deze be-
stuursfunktie uit zich te mel
den bij Noël Mahieu, Vosselag 
31 of bij Hans Haeck. Mezen-
laan 7. 

DE PANNE 
FRANS-VLAANDEREN 

Na de suksesrijke dia-avond 
met Patrick De Verrewaere 
(Rijsel) richt onze afdeling 
thans een uitstap in naar Frans-
Vlaanderen op zondag 14 mei 
a.s. Vertrek 8 u. Reisweg : De 
Panne, Koksijde, Veurne, 
Hondschote, Kassei, Waten, St-
Omaars, Witzand, Kales, Gre-
velingen, Broekburg, Bergen, 
Hondschote, Veurne, Koksijde, 
De Panne. Stort 80 fr. per deel
nemer op pr. 4420.84 van J. Cos-
tenoble. De Panne. Leden uit 
alle afdelingen zijn welgeko-
men. 

IZEGEM 
VU-BAL 

Zaterdag 13 mei in de nieuwe 
zaal Mandeldaele. Toegang 50 
fr. 

KORTEMARK HANDZAME 
KAMERLID 
VANSTEENKISTE 

Op donderdag 27 april komt 
Miei Vansteenkiste bij ons spre
ken in het lusthof « De Speys » 
(Staatsbaan) te Kortemark, 
over de benoemingen bij staat,, 
provincie en gemeente, alsook 
over het onderwerp : « hoe wer
ken parlementsleden ». Ieder
een is welkom om 20 u. 

OOSTENDE 
SOCIAAL NIEUWS 

Erna Lambrecht (dochter 
van Jozef) t rad in het huwelijk 
met Gilbert Knockaert. en Ve
ra Verhulst met Freddy Lin-
gier : onze beste gelukwensen. 
Bij Jozef en Hilda Praet-Devos 
werd op 5 april een Joke gebo
ren en bij Roger en Deanna 
Vandromme-Pincket op 15 
maar t een zoon Werner : pro
ficiat. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
ZIEKENKAS 

Zoals bekend raden wij alle 
leden ten sterkste aan de zie
kenfondsen te verlaten, die ge
bonden zijn aan politieke par
tijen, en waardoor ons eigen 
geld tegen ons gebruikt wordt. 
Tot dusver sloten talrijke le
den aan bij het neutrale zieken
fonds De Broederliefde. In sa
menwerking met « De Broeder
liefde » werd overgegaan tot 
de oprichting van een neutraal 
ziekenfonds met zetel te Nieuw
poort, voor ons eigen arr. Dit 
fonds heet « De West ». Tegen 
1 juli zullen de meeste leden 
van Broederliefde overgaan 
naar « De West », en het arr. 
bestuur raadt dan ook alle le
den hiermede aan, over te stap
pen van kleurenziekenkassen 
naar deze OVD-neutrale zieken, 
kas « De West ». Alle inlichtin
gen bij W. Devriendt, RekoUet-
tenstr. 66, 8450 Nieuwpoort of 
bij A. Van Sijnghel, Witte Non-
nenstr. 5, 8400 Oostende. 

OUDENBURG 
OOIEVAAR 

Op 2 april werd de kleine 
Wim geboren, zoon van Roland 
en Paula De Kimpe-Backers. 
Onze beste gelukwensen. 

ROESEI ARE 
VUJO-NIEUWS 

Op 22 april vanaf ^9 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 n^ee. Vertrek om 14 u. 
aan het BjurgonJisch Kruis op 
de plaats m Beveren. 's Avonds 
Breugelmaaltijd. 

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

Het VNJ Izegem-Roeselare 
legt een bus in naar het zang
feest. Belangstellenden kunnen 
inschrijven : in Izegem : VI. 
Huis ; Roeselare, M. Deceu-
ninck, Rumbeeksestwg 86 ; 
Lendelede : mevr. Swyngedou, 
Oostrozebeeksestr. De bus rijdt 
over Hooglede, Roeselare, Rum-
beke, Kachtem, Izegem, Lende-
lede. Pri js : 80 fr. (kaart niet 
inbegrepen). 
AVONDFEEST 

Het VNJ Izegem-Roeslare no
digt uit ten dans op zaterdag 
29 april. Zaal nieuw gemeente
huis, Kachtem. Orkest : A. 
Ghesens. Toegang 50 fr. 

STAVELE 
OVERLIJDEN 

Alhier werd ten grave gedra
gen ons trouw lid Jul ien Par-
mentier. Hij was een der aller
eerste leden van onze parti j , en 
jaren lang het enigste lid van 
Stavele. Aan alle naastbestaan-
den bieden wij onze innige 
deelneming aan. 

vert., zal de vergadering toe
spreken. Alle leden en simpa-
tisanten worden verwacht. 
FEESTAVOND 

Zaterdag 6 mei r icht de afde
ling een feestavond in, in «Bos-
dal », in het prachtige na tuur 
lijke kader van het St. Arnol-
duspark te Tiegem. Avond
maal te 20 u. 30. Gastspreker : 
senator Wim Jorissen. 

ZONNEBEKE 
LENTEBA-. 

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

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 '72 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 «̂ i Kre
dietbank Hasselt PR 269.00 
(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 mandataris
sen, sociale werkers en belang
stellenden (ook uit andere arr .) 
wordt een reeks les-avonden in
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) : Het 
gewaarborgd inkomen en de 
verschillende pensioenregelin
gen. 

Vrijdag 2 juni : Door de cur
sisten gewenste onderwerpen. 

Voor elk onderwerp is een 
syllabus 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 kon-
takt op te nemen met Willy 
Cobbaut, Bostr. 2 te Baardegem. 
Tel. 052/35452. 

STENE 
GEBOORTE 

Georges Schockaert en Lea 
Maes kregen op 31 maar t een 
dochtertje Lena. Bij Jozef en 
Roza Depuydt-Planckaert was 
het ook een dochtertje Sofie 
dat op 13 maar t het levenslicht 
zag. Aan allen van har te profi
ciat. 

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. 

TIEGEM-KERKHOVE 
LEDENVERGADERING 

Morgen zondag 23 april om 
10 u. 30 in café Union te Kerk
hove. Mevr. Nelly Maes, volks- | 

FEDERATIE, FUSIE ? 

Hers t rukturer ing en samen
werking dringen zich op. Maar 
welke oplossing is de beste : 
federaties, agglomeraties, of fu
sies van gemeenten ? Dit is het , 
wat de Stichting Lodewijk de 
Raet wil onderzoeken op de 
studienamiddag te Zelzate op 
heden 22 april om 13 u. 30 in het 
gemeentehuis. 

Bijdrage 100 fr., dokumenta-
t iemap en broodmaalti jd inbe
grepen (studenten verminde
ring). 

VOS-KONGRES 

Het algemeen landelijk kon-
gres van het Verbond der 
Vlaamse Oudstrijders gaat door 
op zondag 30 april 1972 te 14.30 
uur in de Benelux-zaal van het 
Paleis voor Kongressen, Kunst
berg te Brussel. 



NAAKT 
MEN U EREBURGER OMDAT U BOUWDE ? ? 

Vergeet het maar 

•^^^m^. 

WEL KRIIGT U DE EER 
VOOR WAT KUNNEN U BOUWDE!! 

Bettouwbaarheid... Veiligheid... Degelijkheid.. 

EEN naam staat borg voor alles ! f! 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
te 

ANTWERPEN 

CENT 

GENK 

LEUVEN 

600 arbeid( 

r^eir 18 

Onderbergen 43 

Winterslagstraat 22 

Brusselsesfraat 33 

ers... 

(03)31.78.20 

(09)25.19.23 

(011)544.42 

(016)337.35 

1001 mogelijkheden 

BON 
N A A M : 

ADRES : 

beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte ; 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden, 
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, vil la
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten • 

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

Handtekening 
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willen gebruiken ? Daarop kwam de mevrouw van 
de witte kiel de raadszaal binnen, verwijderde de 
dossiers, legde witte lakens over de tafeltjes, 
schoof de stoelen bij, verdween en kwam terug, 
duwend aan een rollend tafeltje met daarop bor
den en glazen, messen, vorken en lepels. Intussen 
had de kasteelbewaarder twee ketels binnenge
bracht waarop bloedrood « Traiteur Mortier » 
geschilderd stond. 

Uit de kleinste ketel werd soep opgediend, uit 
de andere aardappelen en groenten. De witte kiet 
had nu ook reeds flesjes bier aangevoerd en een 
gezinsfles met spuitwater en voor elke deelnemer 
aan de studiedagen een kwartliter glas met Stella 
Artois of Maes Pils of Wieze Pils er op. Eenieder 
at en zweeg en dacht terug aan de andere konfe-
rentie-oorden waarin zij ooit hadden verbleven : 
telkens vier vijf vergaderzaaltjes, een biblioteek 
en een riante eetzaal en wellicht veel steun van
wege de minister van Kuituur. Tenslotte nam de 
enige vast-erkende leraar het woord en vroeg de 
direkteur of dit misschien een grap mocht heten ? 
Maar de direkteur bleek nog de meest belazerde 
van allen te zijn. Hij had de witte kiel intussen al 
terzijde geroepen zei hij, het was een groot mis
verstand, een kommunikatiestoornis zoals kon-
gresserende leraars dat noemen. In de gouden te
lefoongids had de direkteur onder « Konferenties • 
dit kasteel ontdekt, hij had meteen het nummer 
gedraaid en dit weekend laten vrijhouden. Wij wil
len een weekendje komen bivakkeren, had hij 
goedmoedig geschetst, maar de witte kasteelbe
waarder aan de andere kant van de lijn had het 
ernstig opgenomen. 

Toen de leraren na het middagmaal een wande
ling maakten in het park, werden zij wantrouwig 
nagekeken door de paar honderd kinderen die joel
den op de speeltuigen en door een troep Chiro-
meisjes die tussen de rodedendronstruiken kwa
men aangewandeld. 

frans-jos verdoodt. 

Met een brede zwaai en tussen twee rijen rode
dendronstruiken bracht een wijde assebaan de 
voep leraars bij het kasteel. 

Het was een oud kasteel, weggezakte en bemoste 
treden naar de verfloze en brede ingangsdeur op 
4e pui, loskomende bakstenen in de muren, hier 
itn daar een raam zonder glas en overal onderko
men vensteropeningen zonder gordijnen. De lera-
ven keken elkaar ontgoocheld aan : wekenlang 
hadden zij zich voorbereid op dit ogenblik, zij had
den er voor één keer zelfs de nakende financiële 
herwaardering van hun beroep bij vergeten. Zij 
hadden van hun gezin afscheid genomen, alsof zij 
ttouden gaan inschepen voor een indrukwekkende 
axploratietocht om de wereld. Niemand onder 
hen durfde het eerste woord van protest. Maar 
Hoen zagen zij de wagen van de direkteur op de 
kleine parking onder de pui van het kasteel. Nu 
'^as elke twijfel uitgesloten. 

De direkteur stond hen reeds op te wachten in 
de hall. Het was een hoog en muf riekend vertrek 
"met driedubbele kamerdeuren erin die tot aan het 
plafond opliepen. Links en rechts leunde een bre
de trap tegen de muur. De trap links was niet meer 
bruikbaar, een der leuningen was middendoor ge
broken en op de zeer diepe onderste trede ston
den een oude mazoutbrander en een muurkast met— 
wijnoogsttaferelen in halfverheven beeldhouw
werk. 

De direkteur stelde de leraren voor aan de 
kasteelbewaarder die inmiddels was verschenen 
in een der hoge deuren waarachter alle geluiden 
hoorbaar waren van een huisgezin dat zich op het 
middagmaal voorbereidt. De kasteelbewoner 
knoopte zijn te lange witte jas na elke handdruk 
wat verder dicht en declameerde zijn naam tel
kens op een verschillende toonhoogte. De heren 
mogen de raadszaal van onze vereniging gebrui
ken, zei hij plechtig. En meteen draafde hij verder 
over die vereniging die in grove financiële moei
lijkheden bleek gebracht door de minister van 

Kuituur die alleen maar interesse en geld blijkt 
te hebben voor bivakplaatsen en speelpleinen die 
in de hoofdplaats worden opgericht. De leraren 
moesten niet meer overtuigd worden van de geld
nood die hier heerste. En terwijl zij aan de on
rechtvaardigheden van de minister stonden te 
denken, luisterden zij nog maar met een half oor 
naar de bezweringen die de witte kiel verder uit
sprak tegen de duistere machten van antichristen 
en hun politieke trawanten die zijn kasteel, zijn 
bivak en zijn speelplein maar liefst dadelijk in de 
grond wilden boren. 

Maar de direkteur wilde nu spoedig de studie
dagen aanvatten. Hij loodste zijn troep leraars in 
de raadszaal en bekommerde zich verder niet meer 
om de in tremelo's pratende kasteelbewaarder. De 
raadszaal was een niet-onsympatiek lokaal met 
hoge hotsten lambrisering en een open haard en 
een groot schilderij dat een jachttafereel voorstel
de, met hoofse jonkers en lichtjes pauserende da
mes in sprookjesgewaad. 

De studiedagen begonnen zoals alle ernstige stu
diedagen beginnen : opening in plenaire vergade
ring en nadien beraadslagingen in kleine groepen. 
Maar toen bleek plots iets fundamenteels mis te 
lopen met de akkomodatie van dit konferentie-
oord. Buiten deze raadszaal kon nergens meer ver
gaderd worden, zelfs in de likke hall was maar één 
stoel en een kleine ronde tafel aanwezig, zodat ook 
daar niet te vergaderen of te beraadslagen viel. 
Uiteindelijk kwam de witte kasteelbewaarder de 
van meet af ontspoorde studiedagen redden. Als 
de heren wat geduld willen oefenen tot hij met 
zijn gezin gemiddagmaald heeft, dan komt er met
een een geschikt lokaal vrij en als de heren in
tussen misschien enkele stoelen of een zitbank 
willen weghalen op het speelplein, dan kan ook 
nog een der leeggebleven kamers van het kasteel 
als vergaderzaal gebruikt worden. Maar, zei de 
kasteelbewaarder, misschien kan dat alles straks 
gebeuren en zullen de heren nu het middagmaal 


