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DE SUPERPATRIOTTEN 
De « Vlaamse » medevoorzittec van de BSP is blijk

baar een trouw lezer van ons weekblad geworden : er 
gaat geen week voorbij of hij citeert teksten uit « Wij ». 
Die moeten dan dienen om de clericale, fascistische en 
vulgair anti-marxistische tronie van de Vollcsunie te 
ontmaskeren. Nu, wij kennen die Volksgazet-stijl al lan
ger. Wat ons de laatste tijd echter opvalt is de dreigende 
vinger die Van Es'nde telkens weer opsteekt naar de 
CVP : wee u, indien gij durft aan te pappen met die 
zwarte Volksunie ! 

De verkiezingsuitslag te Tongeren (waar de BSP nota 
bene « zwarter » was dan de Volksunie !) is voor hem de 
geknipte gelegenheid om zijn zoveelste waarschuwing te 
richten aan het adres van de CVP-voorzitter. De idee dat 
de CVP hier en daar wel eens meer tactische bondge
nootschappen zou kunnen aangaan met de Volksunie be
zorgt de BSP-mcdevoorzitter blijkbaar nachtmerries. Wie 
enigszins van wanten weet begrijpt wel waarom : het 
kan de hele strategie, die hij samen met zijn Waalse 
collega Leburton uitdokterde, op de helling plaatsen. 

Onder de sterke impuls van de premier-ambities van 
de h. Leburton is de BSP, die zich voorheen vrij « regio-
nalistisch » opstelde, duidelijk op de unitaristische terug
weg. Alles wordt in deze partij gezet op de troef « een
heid » ,dit wil zeggen dat de Vlamingen in de BSP elke 
Vlaamse refleks dienen te verzaken. Ondertussen hoopt 
men de CVP bij haar publiek verder in diskrediet te 
brengen, door de beloofde « regionalisatie » (tegenpres
tatie voor een aantal Vlaamse toegevingen bij de bespre
king van de grondwetsherziening) af te zwakken en te 
saboteren. ]\4et hetzelfde doel voor ogen weigert de BSP 
elk gesprek met andere partijen over dit onderwerp : 
zij aanvaardt enkel wat daarover in het regeringsakkoord 
staat (en dat is al niet veel), niet méér. De duidelijke 
wenk die de kiezers gaven, daar stoort deze o zo demo-
kratische partij zich niet aan. De autonomie-verzuchtin-
gen van Vlamingen en Walen zijn ondergeschikt aan de 
partijbelangen van de BSP, punt. 

De CVP moet weten of zij verder wil laten de les lezen 
en afdreigen door de hoog van de toren blazende BSP-
ers. Zij heeft de keuze : weer aansluiting te vinden bij de 
honderduizenden Vlamingen die het vertrouwen verlo
ren in de oprechtheid van haar Vlaamsgezindheid, of ver
der de waterdraagster te blijven van de BSP-bonzen. In 
elk geval zullen de Vlaamse kiezers het haar niet verge
ven wanneer zij, naar de wensen van de BSP, zou afzien 
van de beloofde verdere « regionalisering ». Inmiddels 
worden de gevolgen van haar toegevingen onder de vo
rige legislatuur immers met de dag duidelijker. 

Paul Martens 

; "UBERTE DU PERE DE FAMillE" 
I HADEIIG VOOR 
IVIAAMS ONDERWIIS TE BRUSSEL 

Je crois avoir obtenu 1'essentiel : La l iber ie 
du pere de familie, grSce k elle la tache d'huile francophone 
continuera k s 'é tendre, Les Flandriens mettront leurs enfants 
dans des écoles francophones et en feront de parfaits bilingues 
mais les enfants de ces bilingues par leront eux uniquement Ie 
F ranca i s , Démographiquement et économiquement Ie carcan 
écla tera de lui même. Il faut toutefois reconnaftre, c 'es t un 
pur Wallon qui vous par le , que depuis 140 ans. les Flamands 
ne sont pas chez eux dans leur capitales a lors qu'en 1975 ils 
représenteront plus des Z/3 des Belges. 

En vous remer^ ian t pour votrè fr^«t;1iise, je 
vous pr ie de c ro i r e , Cher Monsieur, k mes^-^entiments les 
me i l l eu r s . 

I L 

Voor de goedkeuring van haar nieuwe 
grondwet (waarvan wij inmiddels weten wat 
zij waard is...) deed de regering Eyskens 
twee jaar geleden beroep op de PVV-oppo
sitie. 

Het losgeld voor deze medewerking was 
o.m. de vervroegde invoering van de beruchte 
« liberté du père de familie » te Brussel. In 
de brief, aan een franstalige Brusselaar, die 
wij destijds openbaar maakten schreef de 
nationale PVV-voorzitter wat hij van deze 
« liberté » verwachtte : dat de Vlamingen 
hun kinderen naar Franse scholen zouden 
sturen, er aldus tweetaligen van makend 
wiens kinderen echter nog uitsluitend Frans 
zouden spieken. Op die manier zou de « car
can » rond Brussel vanzelf springen... 

De Volksunie heeft zich tot het uiterste 
ver?et tegen deze voor de Vlaamse toekomst 
te Biussel nefaste maatregel. De Vlaamse 
CVP-ers en BSP-ers slikten echter de bittere 
pil. Om zicli tegenover de Vlaamse opinie 
een houding te geven beweerden zij dat de 
« liberté » niets aan de bestaande toestand 
zou veranderen, aangezien met de « taaiver
klaring » toch maar losjes werd omgespron
gen. De meest nadrukkelijke waarschuwingen 
o.m. uitgaande van het Vlaams Komitee voor 
Brussel mochten niet baten. Integendeel, in 
hun kunstmatig optimisme gingen de CVP-
ers zover te voorspellen dat Vlaanderen te 
Brussel weldra opnieuw aan de winnende 
hand zou zijn. De « bewegingsstrategie » van 
Van Elslande en Van Mechelen zou daarvoor 
zorgen. 

De werkelijkheid ziet er vandaag te Brus
sel voor de Vlamingen minder mooi uit. Vo
rige week maakte het « Overlegcentrum van 
het Nederlandstalig Onderwijs te Brussel », 
waarin vertegenwoordigers zetelen van alle 
onderwijsnetten, aan de pers een mededeling 
over waarin vastgesteld werd dat « het in
voeren van de vrije taalkeuze van het gezins

hoofd reeds zijn nadelige invloed uitoefent 
op het Nederlandstalig onderwijs in de Brus
selse agglomeratie ». Het Overlegcentrum 
steunde daarbij op de gegevens van de school
bevolking voor het schooljaar 1971-72, die 
aantonen dat het Nederlandstalig onderwijs 
achteruit gaat terwijl het Franstalig onder
wijs er verder op vooruitgaat. 

Het ergerlijke is dat de Vlaamse kranten 
aan dit bericht nauwelijks aandacht hebben 
geschonken, terwijl zij destijds breeduit de 
ruimte gaven aan de sussende en vergoelij
kende verklaringen van de politici der meer
derheidspartijen. Daaruit blijkt nog maar 
eens in'welke mate zij hand- en spandiensten 
bewijzen aan de regering . 

Wij hadden helaas eens te meer gelijk... 
Bij deze vaststelling past nog een andere. 

Nauwelijks één week na het begin van het 
schooljaar verstrekte het « Vlaams Onder-
wijscentrum » biezonder optimistische mede
delingen over de toestand van het Neder
landstalig onderwijs' in de hoofdstad. Dit 
paste, kort voor de parlementsverkiezingen, 
perfect in het kraam van de regeringspar
tijen. Vooral de CVP was ermee gediend. 
Later, toen bleek dat het te Brussel niet zo 
schitterend ging, had het VOC weer een ver
goelijkende uitleg : de achteruitgang was te 
wijten aan de demografische evolutie ! 

Nu ook dit fabeltje werd achterhaald is 
het ogenblik gekomen om de vraag te stel
len of het VOC een propaganda-instelling is 
van de regering of een onpartijdig organisme 
van het Nederlandstalig onderwijs te Brus
sel. De houding van de huidige big-boss van 
het VOC is in elk geval van aard om het 
vertrouwen van vele Vlamingen in het VOC 
te schokken. 

In de Vlaamse kringen van de hoofdstad 
(en daarbuiten) vraagt men zich af in welke 
mate de andere beheerders het nog eens zijn 
met het partijdige beleid van de h. Gryseels. 

1^Q> 

IS zijn I 
yseels. 1 

Vorige zondag ging te Brussel de VU-programmadag door 
voor de zelfstandigen en de landbouwers. Onze lezers 
vinden de besluiten van deze studiebijeenkomst, die als 
uitgangspunt zal dienen voor de aktie van onze parle
mentsleden, terug op de biz. 11 tot 14 van dit bad. 

VAN DER ELST 
WEERLEGT DE BESCHULDIGINGEN 
VAN TINDEMANS 

Tijdens een voordracht te Antwerpen heeft minister Tindemans 
(CVP), die in het vorige kabinet-Eyskens aan Vlaamse zijde de 
communautaire betrekkingen onder zijn bevoegdheid had, de 
Volksunie van negativisme beschuldigd bij de herziening van de 
grondwet en haar de verantwoordelijpkheid in de schoenen ge
schoven voor de ontoereikendheid van de nieuwe grondwet. De 
toespraak van Tindemans kreeg ruim echo in de dagbladen en in 
« De Standaard » wijdde Manu Ruys er een uitgebreide kommen-
taar aan. In hetzelfde blad (op 9 mei jl.) heeft de h. Van der Eist, 
algemeen voorzitter van de Volksunie, geantwoord op de beschul
digingen van minister Tindemans. De Volksunie kan zijn voor
stelling van zaken vanzelfsprekend niet zomaar aanvaarden. Daar 
lang niet al onze lezers ook « De Standaard » onder ogen krijgen, 
leek het ons nuttig dit belangwekkend artikel van ^ r . Van d*r 
Eist over te nemen in ons blad. 

de werkgroep van de 28 

Er is vooreerst het verleden : 
de historiek van de grondwets
herziening. Welnu, ik kan niet 
aanvaarden dat de Volksunie 
beschuldigd wordt van negati
visme en verantwoordelijk ge
steld voor de gebreken en de 

ontoereikendheid van de gronc^ 
wetsherziening. Het is zeker 
niet zo — en de heer Tindemans 
heeft dit zelfs onrechtstreeks 
toegegeven, wanneer hij gezegd 
heeft dat in de werkgroep van 
de 28 het federalisme niet zou 
verdedigd zijn — dat de Volks
unie zich op een extreem fede

ralistisch, onhaalbaar en voor 
de andere partijen onaanvaard
baar standpunt zou geplaatst 
hebben. 

Integendeel hebben wij voor
stellen gedaan die, naar onze 
mening en van uit ons stand
punt, gematigd waren en aan
vaardbaar voor onze tegenspe
lers. Wij hebben daarbij her
haaldelijk verklaard dat wij 
bereid waren onze medewer
king te verlenen, op voorwaar
de dat men ook rekening wilde 
houden met sommige bezwaren 
die wij hadden. 

overleg geweigerd 
Wij hebben ook aangedron

gen op overleg tussen de Vla
mingen. Wanneer er dan uit
eindelijk, toen het reeds te 
laat was. een overleg plaats ge-

(lees door blz 3), 

^ 
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de camargue 

In de reportage o Wilde tuit
te paarden reeds lang geza
deld » (uw nummer van 22 
april) heh ik tevergeefs ge
zocht naar één enkele zin, die 
ook maar bij benadering een 
xinnige bewering over de Ca
margue zou bevat hebben. 
Zelfs de titel over de « wilde » 
en toch « reeds gezadelde » 
paarden is totaal onjuist. 

Schrijver van dit twee blad-
njden lange stuk schijnt er 
zich hoofdzakelijk toe beperkt 
te hebben, een bezoek te bren
gen aan Les Saintes-Maries-de-
la-Mer, waar hij — in de tradi-
tie van het zuiverste dagjes-
toerisme — met gierende ban
den een streep ging trekken 
door de (op die plaats inder
daad niet meer zo zuivere) on
gereptheid van het zeestrand. 
Wie Les Saintes gezien heeft 
en beweert in de Camargue te 
zijn geweest, heeft van de hele 
Rhone-delta geen kaas gevre
ten. Om even dichter bij huis 
te blijven : wie zou durven zeg
gen dat hij het Siebengebirge 
kent, alleen maar om,dat hij 
eens op de rug van een ezeltje 
of met de tandradbaan tot bo
ven op de Drachenfels is ge
weest ? 

In heel deze reportage geen 
woord over de Camargue als 
een der merkwaardigste bioto
pen voor allerlei wild en vo
gels in gans West-Europa, geen 
woord over Arles — hoofdstad 
van de Camargue en ook na 
van Gogh nog altijd een van 
de mooiste steden van Frank
rijk — slechts oppervlakkige 
onnauwkeurigheden over het 
nochtans zo boeiende en schil
derachtige wereldje van de ma-
nades, de guardians en de zi
geuners. 

Dat de auteur van dit stuk 
rich ter hoogte van de Canwr-
gue (en niet er « in », zoals 
hijzelf verkeerdelijk schijnt te 
geloven) bewogen heeft met de 
oppervlakkige wijze van waar
nemen die de eendagstoerist 
eigen is, mag hem niet kwalijk 
genomen worden. Dat hij de 
bevindingen van dit ommetje 
neerpent zoals hij het deed, is 
erg spijtig. Crispijn had dit 
heer zeker bij zijn leest moeten 
blijven. 

L.d.T., Erembodegem. 

engij 
discriminatie inzake 
pensioenen 

In « Wij » van zaterdag jl. 
29 april, lees ik in de rubriek 
« Wij en Gij » onder hoofding 
« Diskriminatie inzake Pensioe
nen » een door H.F.K. (Ant
werpen) ingezonden brief 
waarbij beweerd wordt dat er 
inzake pensioenen een diskri
minatie zou bestaan tussen ar
beiders en bedienden. Betref
fende inzender moet toch we
ten dat er sedert 1 januari 1962 
geen de minste discriminatie 
inzake pensioenen meer be
staat tussen de arbeiders, be
dienden, mijwerkers en zeeva
renden. Het ouderdomspen
sioen van deze kategoriën 
wordt sedertdien in 't algemeen 
« werknemerspensioen » ge
noemd, waarvan het bedrag 
volledig afhankelijk is van de 
verdiensten (lonen) welke door 
betreffende belanghebbenden 
gedurende de vijftien (15) 
laatste jaren van hun be-
roepsbedrijvigheid genoten 
hebben. Wie het geluk gehad 
heeft van deze laatste vijftien 
jaren vóór opruststelling regel
matig en behoorlijk zijn brood 
te hebben verdiend (in de pri-
vé-sector is dit hoogstens 20 
maal op honderd het geval !) 
zal een veel hoger ouderdoms
pensioen genieten dan iemand 
welke dat geluk niet heeft ge
had ! Bij het overheidsperso
neel, dat geen risico's praktisch 
heeft om de laatste jaren van 
hun loopbaan werkloos te wor
den, wordt het pensioen door
gaans op het gemiddelde loon 
(of wedde) van de drie (3) 
laatste jaren van hun beroeps
activiteit berekend. Het staats-
personeel zelf moet nog niet 
eens voor hun persoonlijk pen
sioen aanbetalen (het betaalt 
slechts voor de « kas van we
duwen en wezen r>, gezien hun 
persoonlijk pensioen als een 
voorgezette wedde — of loon — 
beschouwd wordt) ! Zo ken ik 
een paar 1ste wachtmeesters 
van de rijkswacht die gepensio
neerd werden met ruim het 
dubbel van het bediendenpen
sioen (gezin) dat ik thans ge
niet, en ze werden daarenbo
ven op 56-jarige leeftijd op rust 
gesteld ! Moest ik voor 1 janvM-
ri 1962 mijn gezinspensioen 
verkregen hebben (voor de 
bedienden werd de loopbaan 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 
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toen nog forfaitair berekend), 
dan zou ik thans 107.769 fr per 
jaar gezinspensioen ontvangen 
hebben, terwijl dit bedrag voor 
thans 86.000 fr. bedraagt ! Re
ken eens uit hoeveel ik aldus 
maandelijks minder als gezins
pensioen mag oprapen - Van 
discriminatie gesproken ! En 
waar is vaderken Staat intus
sen met de honderden miljoe
nen wiskundige réserves van 
onze bedienden - pensioenkas
sen gebleven ? 

R.C., Brugge. 

ruimer denken in een 
open gemeenschap 

Enkele dagen geleden lazen 
we in het eerste nummer van 
« De Stem van Zuid-Vlaande-
ren » (VU-informatieblad van 
het ar. Oudenaarde) een merk
waardig artikeltje van een jon
ge vriend over het leefmilieu. 
Hierin werd een onderscheid 
gemaakt tussen het fysische 
milieu, waarbij vooral de pro
blemen, van invloed op onze 
strikt biologische levenskansen 
aandacht verdienen, en het so-
ciaal-kulturele milieu. Over dit 
laatste schreef de auteur vol
gende bedenkingen : « Aspek-
ten van het sociaal-kultureel 
milieu kwamen tot nu toe veel 
minder aan bod. Zij zijn naar 
onze mening even belangrijk, 
zo niet belangrijker. Want niet 
enkel komt het er op aan te 
« overleven » doch tevens zo 
harmonieus, sociaal, menselijk 
mogelijk te (leren) leven. Zo
lang we geen oplossingen vin
den voor onder meer de on
verantwoorde bevolkingseo^lo-
zie, de « gap » tussen rijke en 
arme landen, de stress en ver
eenzaming verwekkende urba
nisatie, de rékreatietékorten, 
het lawaaiprobleem, de verorv-
achtzaming en verdruJcking 
van minderheden (bejaarden, 
andersdenkenden, gehandikap-
ten, homofielen, verslaafden, 
enz.), kunnen we met weinig 
trots op onze technologisch in
derdaad geavanceerde bescha
ving neerkijken. Schieten we 
hier te kort, dan zullen we 
« later » niet als de zachte, vre
delievende generatie, maar 
veeleer als de harteloze, egoïs
tische generatie gebrandmerkt 
worden ». Hierbij aansluitend 
willen we een « vrije tribune » 
van senator Maurits Coppieters 
in verband met het positief op
vangen van de kontestatie in 
herinnering brengen. 

In essentie gaat het hier om 
een bezinning over een nieuw 
leefklimaat met als kenmer
ken : aandacht, begrip en waar
dering voor de ideeën en de 
gedragswijze van anderen ; po
sitieve verdraagzaamheid ; op
heffing van de vereenzaming ; 
benadering vanuit het stand
punt van de mede-menselijkeid 
in plaats vanuit zijn eigen mo
raal ; vrije meningsuiting op 
alle gebied ; erkenning en be
vordering van een open, plura
listische en demokratische ge
meenschap. 

In het VU-verkiezingsplat-
vorm van 1968 vonden we een 
aantrekkelijke slogan : « Rui
mer denken » verduidelijkt als 
volgt : « Tenslotte eist de VU 
het kon.'iekwent waarborgen 
van de vrijheid van mening en 
van meningsuiting. Zij waar
schuwt voor de toenemende 
neiging in dit land om met 
brutale machtsmiddelen alle 
niet-strikt-konformistische opi
nies te onderdrukken en de 
stem van de jeugd te smoren 
met matrakslagen of waterka
nonnen. De Volksunie richt 
vooral tot de jonge generatie 
opdat zij zou meewerken aan 
de opbouw van de maatschap
pij van morgen. Daarom moe
ten verouderde strukturen 
doorbroken worden, moet afge
rekend worden met de geest 
van konservatisme en paterna
lisme die zo kenschetsend is 
voor het Belgische bestel ». 

Hierop dient o.i. verder ge
werkt, in alle openheid en zon
der hartstocht. In verband met 
de noodzakelijke mentaliteits
vernieuwing en -verruiming 
biedt Nederland ons een voor
beeld. We moeten er van uit 
qaan dat we in een pluralis
tische sam,enleving onze per
soonlijke of groepsmoraal niet 
systematisch mogen opleggen 
via een repressieve wetgeving 
aan andere individuen of groe
pen. Eventuele beperkingen 
mogen slechts tot doel hebben 
de aantasting van de rechten 
van de anderen tegen te gaan. 

F.V.D.H., Oudenaarde. 

middenstandseisen 

We zijn eens beniewd of men 
het Besluit van de Raad van 
State zal toepassen, namelijk : 
de afbraak van de « Grand Ba
zar » van Sint Denijs-Westrem. 
De burgemeester en het sche-
penkollege, die de bouwtoela
ting ten onrechte hebben ver-

BECO 
levering 

BECO 

yan gas- en 

Vraag FORT ZEGELS aan onze 

BECO verwacht ook uw 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
benzinestations 

besteHing 

ZWIJNDRECHT 

Tel. : (03) 52.81.73 

leend, schuiven de verantwoor
delijkheid in andermans schoe-
nen... 

Wat ons betreft, de Midden^ 
stand eist dat er een voorbeeld 
besteld wordt aan de wilde irt-
plantingen, zodat de grootwa-
renhuizen verplicht worden na 
te denken. 

Aangezien elke Belg toch ge
lijk is voor de wet, zullen we 
nauwlettend toekijken. Bij i» 
gebreke blijven van de over
heid, zowel wat de afbraak ala 
straf voor diegenen die toelOf 
ting verleenden, zullen we 
klacht indienen. 

Op ons Kongres van zondag 
22 april jl werden de eerste 
klachten reeds gefornriuleerd 
en doorgezonden, o.a. tegen dii-
re elekriciteit. 

Men zal zich in Straatsburg 
afvragen wat er zich in ons 
land aan het afspelen is. Bijna 
alle gediskrimineerde groepen 
ontmoeten elkaar aldaar en 
het aantal « Belgische » klach
ten zijn de spiegel van ons 
land dat zich zo graag ala 
« Cceur de VEurope » laat door
gaan ! 

Aktiekomitee Rupelstreett 
en Klein-Brabant. 
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Minist>er Tindemans heeft, in een voordracht te Antwerpen, de 
behoefte gevoeld terug te blikken op de grondwetsherziening 
onder de vorige regering. 

Wie meende dat de minst slechten onder de Vlaamse CVP-ers 
wel ooit tot zelfkritiek zouden komen zal die begoocheling thans 
wel kwijt zijn. 

Bij een Tindemans, nochtans een CVP-*er waar men ten minste 
kan mee praten, geen spoor van spijt om hetgeen Vlaanderen bij 
de grondwetsherziening heeft prijs gegeven : zijn meerderheid 
voor praktisch alle voorname vraagstukken. 

Geen spoor van spijt om het feit dat van hetgeen als fcompen-
satie doorging te Brussel er w>einig in huis is gekomen. 

Geen spoor van spijt omwille van de toegekende vrijheid van 
het gezinshoofd, die ons dit jaar reeds 5 % kostte van de Vlaamse 
kinderen in onze Brusselse scholen. 

van der eist 
weerlegt de beschuldigingen van tindemans 

waarom 
willen zij 
geen spiegel? 

Minister Tindemans vindt 
thans dat er van Vlaamse zijde 
méér uit de grondwetsherzie
ning te halen viel, wat zeker 
juist is, zo de CVP-ers niet be
stendig op hun benen stonden 
te rillen wanneer de BSP of 
de PSC hen met de rug tegen 
de muur probeerden te du
wen. 

Het hoofdgebrek van de CVP 
is haar aangeboren angst én 
voor haar Waalse zusterpartij 
én voor de BSP voor wie ze 
een bestendige speelbal bleek 
en blijkt. 

De heer Ruys, die kommen-
taar leverde op de toespraak 
van minister Tindemans, ge
waagt voorzichtig van Frans-
taligen die niet zouden mee
gedaan hebben zo ook de 
Volksunie mee in het spel be
trokken werd. 

Ook dit is juist. 
Maar ook dit is de fout van 

de CVP. Zij heeft altijd mee
gedaan om de Volksunie als 
niet-ernstige partij voor te 
stellen, iets waarvoor de PSC 
zich wel wachtte wanneer het 
ging om een RW. 

Het is duidelijk : als de CVP 
de VU mee helpt diskredite-
ren, dan heeft ze het vanzelf
sprekend moeilijk om onze 
steun te doen aanvaarden. 

De CVP heeft zich zelf op die 
wijze altijd afgezonderd met 
het gevolg dat een partij als 
de BSP de CVP als speelbal 
kan gebruiken. Hoeveel ster
ker zou de CVP niet tegenover 
de BSP hebben gestaan zo ze 
zo dwaas niet was geweest. We 
zeggen « dwaas » omdat die 
taktiek van de CVP toch nooit 
meebracht dat ze de opgang 
van de Volksunie kan tegen
houden. 

Op dat punt zijn haar be
doelingen bestendig mislukt. 
En we voorspellen haar dat dit 
ook in de toekomst zal misluk
ken. De politieke onderont
wikkeling neemt in Vlaande
ren geleidelijk af. Wat trou
wens ook uit het bestendig 
verlies van de BSP in Vlaan
deren blijkt. 

De heer Ruys heeft het in 
zijn artikel ook over de groei 
van het « goevernementeel > 
denken in de Volksunie. 

Dit denken moet bij de 
Volksunie niet groeien. Het is 
duidelijk dat elke partij er aan 
denkt ooit de macht uit te oe
fenen. Zo ook de Volksunie. Zo 
niet zou een bestaansreden er
van vervallen. 

Het is echter ook zo dat de 
Volksunie gesticht werd om 
een partij te hebben die een 
einde zou maken aan de slechte 
oneindigheid van de Vlaamse 
toegevingen. 

De Volksunie zal dus slechts 
aan die regering deelnemen die 
Vlaanderen recht geeft op wat 
haar toekomt en in de eerste 
plaats een e i g e n federale 
staatsstruktuur. 

Onze groei moet de andere 
partijen in Vlaanderen ver
plichten eindelijk Vlaams te 
denken en Vlaams te handelen 
zoals alle partijen in Wallonië 
en in de eerste plaats de PSB, 
Waals denken en Waals han
delen. 

Wie dit zou vergeten zijn, 
die kan nadenken over de jong
ste rede van vice-eerste-minis-
ter Cools, die zijn imperialis
tische gevoelens tegenover de 
Voerstreek andermaal lucht 
gaf en de CVP weer onder 
druk wil zetten, met de steun 
van zijn Vlaamse BSP- kolla-
borateurs, die thans verkiest 
inzake de Voer de Waalse kas
teelheren te steunen tegen de 
kleine Vlaamse man. 

Wie de Volksunie « goever
nementeel » wil doen denken 
door dat te doen slikken, die is 
eraan voor zijn moeite. 

Wie de Voer prijs geeft zal 
er echter voor zorgen de Volks
unie vlugger « goevernemen
teel » te maken door het pak 
nieuwe stemmen dat ze ons 
zou bijbrengen. 

Wij zijn op die stemmen ech
ter niet gesteld. 

Wij willen de Voer behou
den. 

De heer Ruys, die graag over 
staatsmannen spreekt, zal ons 
bij zoveel onthechting deze ro
mantische betiteling niet lan
ger ontzeggen ! 

wim jorissen 

senator. 

(vervolg van blz. 1) 

had heeft op initiatief van de 
heer Naessens, werd de Volks
unie geweerd. Op geen enkel 
ogenblik ook heeft de CVP met 
de Volksunie kontakt genomen, 
overleg gepleegd, onze mede
werking gevraagd. Dit is onbe
twistbaar een oorzaak geweest 
van Vlaamse verdeeldheid, 
Vlaamse zwakheid. Deze zwak
heid valt vooral op ten over
staan van de frontvorming van 
alle Franstaligen. Van de zijde 
van de Franstaligen waren er 
geen exclusieven, noch tegen 
het RW, noch tegen het FDF, 
noch tegen de kommunisten. 
Deze exclusieve bestond wel 
van Vlaamse zijde tegenover de 
Volksunie. 

Dat men van franstalige zijde 
doelbewust een exclusieve stel
de tegen de Volksunie is begrij
pelijk, omdat zij wel wisten dat 
de medewerking van de Volks
unie de Vlaamse posities ver
sterkte en zekere toegevingen 
impliceerde. Doch daar moesten 
de Vlamingen zich niet bij 
neerleggen. Men heeft er de 
voorkeur aangegeven de mede
werking van de P W te kopen 
met toegevingen, die vanzelf
sprekend in het nadeel van de 
Vlamingen en in het nadeel 
van de grondwetsherziening 
uitgevallen zijn. Mijn mening 
is dat de Franstaligen hun slag 
thuisgehaald hebben door een 
gemis aan overleg, aan solida
riteit, aan frontvorming van 
Vlaamse zijde. Daarvoor zijn 
wij zeker niet verantwoorde
lijk. 

onze plicht 

In dit artikel wil ik niet in 
biezonderheden treden, doch 
dit is naar mijn mening de 
kern van de kwestie. Wij heb
ben niet geweigerd mede te 
werken aan de grondwetsher
ziening, verre van daar, doch 
wij hebben gepoogd deze grond
wetsherziening om te buigen in 
het licht van de standpunten 
ingenomen door de Vlaamse 
strijd- en kultuurverenigingen, 
om ze acceptabel te maken. Dit 
was onze plicht tegenover de 
kiezers die ons hun vertrouwen 
geschonken hadden. 

unitaristische 
koerswijziging 

Zeer belangrijk is m.i. dat de 
heer Tindemans thans openlijk 
toegegeven heeft hetgeen ik in 
de Kamer ter gelegenheid van 
het debat over de regeringsver
klaring verklaard heb en het
geen toen door de eerste-minis-
ter ontkend werd : dat met het 
aantreden van de nieuwe rege
ring een koerswijziging plaats 
gehad heeft, dat de wil om ver
der te gaan met de staatsher
vorming en de uitvoering van 
de nieuwe grondwetsbepalin
gen niet meer aanwezig is. Er 
is onmiskenbaar, ingevolge 'n 
machtsgreep van een beperkt 
aantal politici van de oudere 
generatie, een terugkeer tot 
het unitarisme en het centra
lisme. 

Hierbij moet onderstreept 
worden dat deze koerswijziging 
geenszins beantwoordt aan de 
volkswil, zoals deze duidelijk 
tot uiting gekomen is bij de 
verkiezingen. Alle kommenta-
toren waren er na de verkie
zingen over eens, dat de uitslag 
wees op de wil van het kiezers
korps verder te gaan op de weg 

van de regionalisering. De 
machtsgreep door een zeer be
perkt aantal mensen aan de top 
gepleegd bij de regeringsvor
ming en de opstelling van het 
regeringsprogramma getuigen 
van een onduldbaar misprijzen 
voor de volkswil en een weinig 
demokratische ingesteldheid. 

cvp defaitistisch 

De aangelegenheid is belang
rijk genoeg opdat klaarheid 
zou geschapen worden, verant
woordelijkheden vast gelegd en 
de vraag gesteld of wij ons bij 
deze toestand zo maar moeten 
neerleggen. 

De heer Tindemans beseft 
ten volle de betekenis van wat 
gebeurd is, maar hij schuift de 
verantwoordelijkheid zonder 
meer op de schouders van de 
BSP-leiders. Maar volstaat dit 
als uitleg en als ekskuus ? Ten
slotte vertegenwoordigt de he
le BSP toch maar 27,2 t.h. van 
het kiezerskorps en kan men 
daarbij niet eens zeggen dat 
heel de BSP de unitaristische 
visie van de oudere socialisti
sche leiders deelt. 

Is het dan zo vanzelfsprekend 
dat iedereen en in de eerste 
plaats de CVP zich zo maar 
moet neerleggen bij een Diktat 
van de BSP-leiding ? Waar ik 
niet kan inkomen, is de defaiti-
sche houding van de CVP. In
dien de CVP beweert dat er 
geen andere koalitie mogelijk 
is dan met de BSP, dan is het 
omgekeerde nog meer waar : 
de BSP kan toch ook geen re
gering vormen zonder de CVP. 
Volstaat het dan dat de BSP 
zich op een unitaristisch stand
punt plaatst, opdat de CVP zich 
zich daar bij neerlegt ? 

belofte inlossen 

Het gaat hier in de eerste 
plaats om het inlossen van be
loften, die aan de Vlamingen 
gedaan werden en waarvoor de 
Vlamingen de prijs reeds be
taald hebben is o.m. het prijs
geven van onze meerderheid in 
het parlement, door het invoe
ren van grendels en alarmbel, 
het onderschrijven van het pa
riteitsbeginsel, het aanvaarden 
van de vrijheid van het gezins
hoofd te Brussel, enz. Wat wij 
in ruil moesten krijgen was de 
regionalisering. 

viaamse belangen 
opgeofferd aan 
bsp-partijbelang 

Tenslotte vertegenwoordigt 
de BSP in Vlaanderen 24,6 % 
van de kiezers, de CVP 38,4 % 
en de VU 19,4 %. Is het redelijk 
dat waar CVP en VU samen 
57,8 % vertegenwoordigen, de
ze meerderheid de kop in de 
schoot legt voor een minderheid 
en de Vlaamse belangen opof
fert. Waaraan ? Aan de een
heid van de BSP ! Want uitein
delijk is het aan het partijbe
lang van de BSP — de een
heidspartij ! — dat de Vlaam
se belangen opgeofferd wor
den. 

De BSP-leiders zijn er blijk
baar van overtuigd dat hun 
kiezers in het Vlaamse land 
(wat er nog van overblijft !) 
ongevoelig zijn voor Vlaamse 
motieven en dat zij zich alles 
kunnen veroorloven. Of dit 
juist geredeneerd is, zal de toe
komst nog uitwijzen. Maar ze
ker is het dat de CVP zich niet 
kan veroorloven een politiek te 
voeren, die geen rekening houdt 
met de Vlaamse bestrevingen 
die zij zelf in haar programma 
opgenomen heeft. Is het soms 
niet de opzet van de BSP door 
de door haar opgedrongen re-
geringspolitiek de CVP bij de 
volgende verkiezingen een zwa
re nederlaag te bezorgen ? Dit 
is niet onze bekommernis, 
want het zal dan wel de Volks
unie zijn die vooruitgaat. Maar 
onze bekommernis is het wel 
dat middelerwjjl de, VJaamse 
belangen aan deze machivellis-
tische politiek opgeofferd wor
den en dat de noodzakelijke 
hepvoriping van de Staat weer 
enkele jaren afgeremd wor<lt 
en Wallonië met Vlaamse mil
jarden overspoeld. De heer Tin
demans is pessimistisch wat de 
toekomst betreft. Welnu, uit
zichtloos is de huidige situatie 
niet, want men kan niet blij
vend de volkswil miskennen. 
De reaktie zal des te heftiger 
zijn en kan bij de volgende 
verkiezingen de beslissende 
machtsverschuiving veroorza
ken. 

f. van der eist, 

algemeen voorzitter 

van de volksunie 

telex wetstraat 

Op een mondelinge vraag van senator Jorissen in de commissie 
van Binnenlandse Zaken over de wedde-aanpassing van het per
soneel van gemeenten, provincies en COO's, antwoordde minister 
Van Elslande dat door het gemis aan overeenstemming tussen het 
algemeen en het bijzonder protocol de kwestie door de eerst^ 
minister persoonlijk wordt behandeld. Deze zal proberen de af
gesprongen onderhandelingen te doen hervatten voor 18 mei, dag 
van de aangekondigde staking. 

In dezelfde commissie werd 't wetsvoorstel-Bouwens op de ver-
kiesbaarheidsleeftijd op 18 te brengen voor de provincieraadsver-
Ici.GZX'ïlQQTh 'VST'W0T'JP6'ït, 

In de commissie Middenstand werden de wetsvoorstellen Joris
sen tot onmiddellijke en volledige afschaffing van het onderzoek 
naar de bestaansmiddelen voor de pensioenen der zelfstandigen 
en tot verbetering van de voorlopige pensioenen verdaagd tot het 
ontwerp van de staatssekretaris klaar is. 

muilband voor natuurbescherming 

Uit De Panne — waar VU-parlementsleden en simpatisanten 
slogans tegen het verknoeien van het duinenlandschap kalkten — 
wordt ons een incident g>esïnjaleerd, dat revelerend is voor de 
mentaliteit van sommigen. Leerlingen van een onderwijsinrich
ting hadden, in samenwerking met het verweerkomitee tegen de 
duinenverkaveling, een petitie-aktie georganiseerd. De direktewr 
van de inrichting vond er niets bet>ers op, dan in zijn wagen rond
rijdend leerlingen te achtervolgen en hen de petitielij sten af te 
nemen, zodat thans geen enkele leerling nog durft rondgaan. 

De verkavelaars van De Panne hebben blijkbaar vele bondga-^ 
noten... 
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apenland 

Sinds enkel jaren floreert 
te St. Denijs-Westrem een 
reuze-Superbazar, die werd 
opgetrokken in een residen
tiële woonwijk. De bewo
ners van die wijk hebben 
zich destijds hardnekkig ver. 
zet tegen deze inplanting, 
maar het toenmalige ge
meentebestuur leverde een 
bouwvergunning af. De Raad 
van State, waarbij de bena
deelde wijkbewoners klacht 
neerlegden, verklaarde on
langs deze bouwvergunning 
nietig. In princiepe moest 
de Superbazar, die er onder
tussen al lang stond dus wor
den afgebroken. Je kunt wel 
denken ! De klap op de vuur
pijl is nu dat deze Superba
zar een nieuwe bouwaan-
vraag bij het gemeentebe
stuur heeft aangevraagd. 
Die aanvraag werd in het 
publiek uitgehangen en be
zwaren of opmerkingen 
moeten schriftelijk worden 
ingediend bij het schepen
college vóór 10 mei. Het zal 
er wel op uitdraaien dat de 
bazar uiteindelijk schade
vergoeding zal moeten beta
len aan de klagers, maar 
verder zaakjes zal kunnen 
doen op een plaats waar het 
eigenlijk niet mocht. Of de 
zoveelste illustratie van de 
oude waarheid dat je met 
geld alles kan. 

de taalgrens 

De kalmte aan het taal
grensfront lijkt nog lang 
niet op stevige vrede. Onder 
de asse smeult nog altijd 
vuur, dat plots weer hoog 
kan oplaaien als vice-pre
mier Cools spoedig zijn slag 
mocht thuishalen en het 
Voerontwerp in het parle
ment ter sprake zou komen. 
Vorige week waren.i nacht-, 
ridders op tocht langsheen 
de hele taalgrens. In de 
Voerstreek gingen de frans-
talige borden eraan en werd 
op vele plaatsen « geen sta
tuut » geschilderd. Te V l̂oes-

berg-dorp, waar de Neder
landse tekst van de onlangs 
aangebrachte tweetalige 
wegwijzers al eerder be
klad was, verdween nu ook 
de Franse tekst onder de 
verf. Ook te Mark bij Edin-
gen, te Ploegsteert en te 
Waasten werd er geschil
derd. Het is duidelijk dat de 

, taalgrenskomitees zich ge
reed houden voor een nieu
we strijdfase mochten de 
Walen dan toch mordicus het 
« compromis » van 1962 een
zijdig op de helling willen 
plaatsen. De gewezen taal
grens-schilder Van Elslande 
weze op zijn hoede voor vu
rige Cool (s) en ! 

aktiekomitee 

Sinds 1 april werd de al
lerlaagste wedde in over
heidsdienst vastgesteld op 
133.000 fr. per jaar. Ook de 
hoogste staatsambtenaren 
zullen een weddeverhoging 
krijgen, maar de procenten 
voor elke kategorie werden 
nog niet vastgesteld (behal
ve in het leger). Een beperkt 
aktiekomitee van hoge amb
telijke pieten wil nu druk
king uitoefenen opdat dit 
spoedig zou gebeuren, want 
zij kunnen met hun wedde 
nog nauwelijks de eindjes 
aan mekaar knopen. Zij 
gaan ervan uit dat de hoog
ste wedden zeven en een 
halve maal zo hoog moeten 
liggen als de laagste. Dit wil 
zeggen dat zij wensen dat 
een secretaris-generaal, een 
hoge magistraat, een hiite-
nant-generaa' of een univer
siteitsprofessor ten minste 
997.000 fr. bruto moet kun
nen opstrijken, met index
aanpassing erbij dus een dik 
miljoen per jaar. De 900.000 
fr. jaarwedde die V̂ dB on
langs aan de luitenants-ge-
neraal toezegde, vinden ze 
dus te weinig. Even vergelij
ken : een minister van zijn 
majesteit « toucheert » mo
menteel — als *edde «-̂^ 
955.000 fr, per jaar. Natuur
lijk hebben de ministers nog 
wel wat bijverdiensten, zo
dat zij. tenminste zich niet 
benadeeld moeten voelen. 

niemand 
schuldig 

Vorige week maakten wij 
melding van de dubieuze 
strafmaatregel waarvan een 
lid van de werkgroep «Leef
milieu Westhoek » in De 
Panne het slachtoffer werd. 
De man, beroepsmilitair te 
LombardzJjde, werd zonder 
opgave van reden verplaatst 
naar Etterbeek. Hij was zo 
verstandig zijn wedervaren 
dadelijl: aan de pers bekend 
te maken. « Men » is nu ken
nelijk geschrokken van de 
herrie en de mutatie van 
J.P. Samyn werd al vernie
tigd. De man is goed en wel 
terug in zijn vroegere basis. 
Het eigenaardige is dat de 
reden van dit onverwachte 
verplaatsingsbevel nog al
tijd niet werd opgegeven. 
Sterker zelfs : niemand 
schijnt dit bevel te hebben 
gegeven ! Naar aloude leger
traditie (het gekende para-
plu-sisteem) zal het wel een 
of andere ondergeschikte 
zijn die ervoor op zijn don
der krijgt. In brede kring is 
men er nochtans van over
tuigd dat de ware touwtjes
trekker in regeringskringen 
te vinden moet zijn. Maar in 
die kringen blijven zovele 
potjes zorgvuldig gedekt. 

profitariaat 

BSP-medevoorzitter Jos 
Van Eynde, die in zijn 
« Volksgazet » geregeld met 
wellust van leer trekt tegen 
de grondspeculanten (al
thans voor zover hij die in 
de Volksunie meent te ont
waren) moet wel erg ver
veeld zitten met het immobi-
liënschandaal waarin zijn 
Luikse partijgenoot, oud-
minister Denis, nu betrok
ken is. Deze gewezen minis
ter van Begroting in de vo
rige regering Eyskens-Cools 
die tevens schepen van fi
nanciën is te Luik, heeft ken-
nelij?: een tikkeltje té veel 
aan eigen profijt gedacht. 

« Gazet van Antwerpen » 
wist er het volgende over te 
vertellen : « Op 13 maart jl. 
besloot de gemeenteraad van 
Luik drie percelen grond te 
verkopen gelegen aan de 
Denislaan. De openbare ver
koping werd vastgelgd op 5 
mei. De h. Denis was geïnte
resseerd in de aankoop en 
om eventuele kopers te ont
moedigen, werden de drie 
per?elen door de dienst Ste
debouw in één lot verenigd, 
zonder dat de gemeenteraad 
hiervan op de hoogte werd 
gebracht. Voorts werd nog 
vóór de openbare verkoping 
aan de socialistische schepen 
een bouwvergunning uitge
reikt en namen de bouw
werken een aanvang ». 

In een vraaggesrek met de 
RTB deed Denis nu alsof 
hij er zich niet bewust van 
was dat hij de demokrati-
sche spelregels had overtre
den. Dag, Jan ! 

hun woorden, 
hun daden 

In de zaak van de duinen
verkaveling in De Panne 
kan CVP-burgemeester Ver-
steele vast rekenen op de 
steun van de PVV. Ŵ e zien 
hier dus beide partijen hand 
in hand met grondspeculan
ten tegen de verdedigers 
van de ware belangen van 
de gemeenschap. Dit belet 
nationale woordvoerders 
van die partijen niet gere
geld mooie verklaringen af 
te leggen over de noodzaak 
van de milieubescherming. 
CVP - voorzitter Wilfried 
Martens zwaait geregeld 
met die vlag en de PVV 
tracht zich een gunstig ima
ge bij het brede publiek aan 
te metp"- via de inderdaad 
positieve inzet van een Po-
ma. Maar als puntje bij paal
tje komt doen de heren he
lemaal niets om hun woor
den ook in daden om te zet
ten. Al iets gehoord over 
stappen in die zin vanwege 
de CVP-voorzitter bij De 
Saeger of Eyskens ? Al iets 
vernomen van tussenkom

sten van vooraanstaande 
PVV-ers bij hun plaatselijke 
mandatarissen in De Panne? 
Steeds weer is het die ver
maledijde Volksunie die 
overal de spits moet afbij
ten — op politiek vlak — in 
de strijd voor een mens
waardig leefmilieu. 

versteele 

De CVP-burgemeester en 
senator van De Panne, de h. 
Raf Versteele, heeft zich de 
laatste tijd meermaals op 
een allesbehalve interessan
te manier laten opmerken. 
Over de hand- en spandien
sten welke hij aan de ver
kavelaars van het duinenge
bied in zijn gemeente ver. 
leende is het laatste woord 
nog niet gevallen. Maar hij 
voelt zich kennelijk sterk in 
het gezelschap van de schare 
hoge omes die belangen heb
ben in deze verkaveling, 
sterk ook door de steun die 
hij voor zijn projekt geniet 
in de hoogste regeringskrin
gen. Niettemin loopt hij bie-
zonder lastig omwille van 
de hardnekkige akties van 
de natuurverdedigers, want 
hij vreest voor de reaktie 
van de vele vakantiegangers. 
Daarom doet hij nu zijn 
uiterste best om de aandacht 
wat af te leiden en verklaart 
hij r ; hele reddingsoperatie 
ten voordele van het dui
nengebied tot « een aktie 
van de Volksunie, gericht 
tegen mijn persoon ». Han
dig, maar perfied. De hele 
zaak kan als een boemerang 
op zijn hoofd terecht komen 
wanneer het later ook de 
handelaars van De Panne 
duidelijk zal worden wat zij 
maar hebben aan de rijke-
luisbuurt die bovenop het 
duinenlandschap zal komen. 
Bij ds rust- en ontspannings-
zoekende toeristen heeft 
Versteele het inmiddels al 
verkorven, of hij er nu een 
politieke kwestie van maakt 
of niet. Het zal hem niet 
vlug vergeven worden dat 
hij waardevol en zeldzaam 
gemeenschapsbezit heeft hel
pen verkwanselen ten voor
dele van privé-belangen. 

zet maar een kruisje 
Asjemij naar m'n rWening vraagt, hier heb je ze. 
Geen haar op mijn zwaarpeinzend (maar nog 

niet van eeuwigheid omtogen) hoofd zou er aari 
gedacht hebhen, mee te doen aan de Vietnammarsj. 
naren marsjeren trouwens niet. En waarom mijn 
voeten zich niet leenden tot dit spel, wil ik wel 
es in twee minuten uiteenzetten. Alhoewel ik niet 
üeker ben dat ik zelfs dié luttele tijd krijg zonder 
overschreeuwd te worden. 

Ik voel me helemaal niks steen Nixonderdaan 
en ik weiger onder meer beslist te geloven, dat 
vrede kan gebracht worden door metalen duiven 
met de napalmtak in de bek. Gelijk de meeste 
gewone lui — zo meen ik althans — ben ik ni'et 
helemaal ongevoelig voor menselijk leed, zelfs als 
dat geleden wordt enkele duizende kilometer bui
ten mijn eigen horizonnetje-van-alle-dagen. Des
tijds heb ik, met niet al te veel sukses overigens, 
een besch*eiden figurantenrolletje vertolkt in een 
driedimensionale oorlogsfilm. Ik heb er gelukkig 
niet al te veel aan overgehouden, behalve misschien 
een zekere vertrouwdheid met het doorgaans vrij 
onveranderlijke en eentonige van dergeli]ke spek
takels. Waarbij, zo is me nogal nadrukkelijk opge
vallen, ook voor de bloederige scenes geen stand-in 
•wordt gebruikt. 

VVV, Vrede voor Vietnam : daar kan ik dus 
hartstochtelijk inkomen. Ik heb er desnoods een 
flinke voetmarsj voor over. Als het helpen kan, 
voor de vrede welteverstaan. Niet voor de vrede 
van meneer Nixon of die van meneer Ho Sji Min. 

En daar knelt nou precies mijn marsbottien. Mij 
kwam het van meet af aan voor, dat de VVV-marsj 
nogal sterk dfe vrede van de heer Ho Sji Min op 
het oog had. Wat men me zaterdagavond op het 
tv-scherm toonde, heeft me niet van het tegendeel 
overtuigd. Ik zag véél vaker het portret van ome 
Ho dan het woord vrede, ik telde méér Vietkong-
vlaggen dan duiven en zelfs met een Picassoduif 
zou ik al best tevreden zijn geweest. 

U mag het m>e kwalijk nemen, maar daaraan 
wens ik nou beslist niet mee te doen. Ik ken de 
heer Ho Sji Min vrij oppervlakkig via enkele kran
tenstukjes en een paar boekjes. Ik betwijfel sterk 
of de betogers van verleden zaterdag hem better 
of persoonlijker kennen dan ikzelf. Hoe dan ook 
wd het er bij mij niet in, dat er enige gelijkenis 
zou bestaan tussen een oorlog en een voetbalmatch. 
Ik wens niet langs de zijlijn ie lopen, zwaaiend 
met de geliefde kleuren van mijn kluh ten schreeu
wend van hup-hup-jongens ten behoeve van de 
Goeden of stamp-ze-tegen-hun-verdomde-schenen 
aan het adres van de Slechten. Kortom, ik wil niet 
aan Grote Internationale Politiek doen met een 

paar slagzinnen achter de hand of tiissen de kiezen. 
En 'ergens een Respektabele Gemeenplaats als 
vaag moraliteitsheginsel dat het sleuteltje kan zijn 
op alle deuren, desnoods ook op een kerkerdeur. 
Eén ding weet ik zeker : dat de Vietnamezen zou
den gebaat zijn met vrede. Of ze zouden gebaat 
zijn met ome Ho wil ik niet onmiddellijk uitslui
ten, maar het is me heel wat minder duidelijk. 
Ik vind dat dte Vietnamezen dat zélf maar moeten 
uitmaken. Maar dan geheel naar vrije keuze, zowel 
in Zuid als in Noord. 

Tijdens mijn nog niet zo overdreven lange leven 
heb ik mezelf en andere jongens op gezette tijden 
min of meer heet weten lopen voor bijvoorbeeld 
Franco of Stalin of Hitler of Castro of Dajan of 
weet-ik-veel : noem z'elf maar voor het vuistje de 
namen van de Titanen Onzer Eeuw. En wat is 
daarbij uit de bus gekomen ? Anno zesendertig 
was je gloeiend vóór de Republiek, maar dan moest 
je in koop nemen dat de anarchisten of gewoon 
maar de sociaal-demokraten een kogel voor hun 
raap kregen van ergens een duister Kremlinkom-
mando. Of jte hield het bij de jongens van het 
Alcazar, viva la muerta, en in ruil voor de solda
teske heroïek kreeg je de schijnheiligste burger-
diktatuur van uren in de omtrek. Óf zopas nog 
dweepte je met Bangla Desj, Malraux wou er zelfs 
naar toe met een heel regiment d'affrevLX, maar 
vandaag is het pang-pangla Desj op al wat niet 
Bengali is in de bevrijde kontreien. 

Eten beroemd vers van Anton Van Duinkerken 
plagiërend zeg ik dus maar « ... en daarom, meneer, 
marsjeerde ik niet mee ». Verleden zaterdag niet, 
vandaag niet en naar alle waarschijnlijkheid ook 
morgen of overmorgen niet. Ik wil mijn eeltige 
voetzolen sparen voor marsjen waarvan ik het uit
eindelijke doel en nut met enige kans op zeherheid 
kan peilen. 

Dat hoeft daarom niet het standpunt van ieder
een te zijn. Ik heb trouwens kunnen vaststellen 
dat er in ons land verleden zaterdag tussen de 
vijftienhonderd tot tweeduizend burgers bereid 
waren om voor een ander^e overtuiging dan de 
mijne op straat te komen. Okee — als ik mij in dit 
verband een Amerikaanse uitdrukking mag ver
oorloven — okee dus : de straat wordt beter in 
beslag genomen door betogers dan door verkeers
ongevallen. En overigens waren er onder die ruw 
geschat tweeduizend een paar tiientallen die ik 
persoonlijk ken en waarvan ik dus zeker weet dat 
hun inzichten zuiver zijn. Mijn achting voor hen 
is er niet om verminderd. We hebhen de dingen 
anders gezien ? Komaan dan, we zullen het wel 
eens uitpraten. Waarbij doorgaans blijkt dat ver

deelde meningen nog niet per d'efinitie verdeelde 
mensen hoeft te betekenen. 

Maar oeioeioei, daar in Antwerpen was de jong
ste weken praten er niet bij. In naam van de Aller
hoogste Beginselen en Onaantastbare Waarheden 
werd de trom geroerd. De wereld moest zo nodig 
doormidden gekliefd worden, precies op de schei
dingslijn tussen Goed en Kwaad. En dan maar zien 
dat je op de goede helft staat. Wat overigens ver
loren moeite is, want voor de overzijde sta je altijd 
verkeerd. Je hebt er trouwens de misselijlée tronie 
voor. En bovendien is bewezen dat je in dienst 
staat van Het Buitenland, want je peetoom heeft 
een specerijzaak en wikkelt zijn zure komkommer 
onbeschaamd in pagina zeven van de Rode Vaan, 
Miet van Ginderachter heeft het met haar 'eigen 
ogen gezien en zal daarvoor toch niet liegen zeker ? 

...En dan stonden ze daar verleden zaterdag als 
kemphanen tegenover mekaar. Hooguit honderdvijf
tig Vlaams-nationalisten. Een handvol in de stoet 
en een handvol op de stoeprand. Ieder zijn waar
heid. En rooie koppen om mtefcaar die waarheid 
flink in de maag te spitsen. Honderdvijftig mensen 
die — of ze het nou zó of andersom bedoelden — 
toch maar lekker bewezen dat mijn vrede daarom 
nog niet dijn vrede is en willst du nicht mein 
Bruder sein so schlag ich dir den Schddel ein. 

Willen de honderdvijftig heetgehakerden — Ho 
Sji Minnaars, Ho Sji Minachters of wat ze ook 
mogen Wezen — willen ze de volgende keer er effe 
aan denken dat we voorlopig zélf nog niet klaar 
zijn met onze bloedeigen hevrij dings strijd ? 

Dat men ook oog moet hebhen voor wat elders 
in de wereld gebeurt, zal ik graag bijtreden. Maar 
dat men om vér te zien persee de eigen ruit moet 
inslaan, daar kan ik voorlopig niet inkomen. 

dio aenes. 

N.B. Mocht ik ergens in deze lijnen het Gemoed van 
een of ander Volksdeel gekwetst hebben, dan ver
dien ik overgeleverd te worden aan het Algemeen 
Misprijzen. Om dat een beetje gemakkelijker te 
maken, volgt hierna de Officiële Scheldlijst. Ze 
spaart de moeite van een nachtelijke verftocht en 
ze is even efficiënt : iedereen kan naar believen 
een kruisje zetten achter wat hem best bevalt of 
gemakkelijkst in de mond ligt : 

— dio Genes is een fdksist ( ) 
— dio Gen)es is een holsjeviek ( ) 
— dio Genes is mossel-noch-vis ( ) 
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tongeren : een eerste zetel 

de vietnombetoging 
te ontwerpen 

De deelname van Volksunie-jongeren (VUJO) aan de « Vrede 
voor Vietnam «-betoging te Antwerpen vorige zaterdag, heeft 
bij menig Vlaams-nationalist kwaad bloed gezet. Men ergert er 
tich aan dat de VUJO «zo naïef was zich voor een communistische 
wagen te laten spannen ». Wie de betoging heeft gezien moet 
erkennen dat zij, door het knalrode vlaggevertoon van een stel 
Marxistische splintergroepen, een erg eenzijdig karakter kreeg 
Dat was te voorzien, aldus de contestanten ,want als basis werd 
Snmers het 7-puntenprogramma van de Vietkong aanvaard en 
m de slogans kreeg wel het Amerikaans imperialisme ervan langs 
maar niet het communistische. 

Van VUJO-zijde laat men opmerken dat het opzet van de beto
ging duidelijk pluralistisch was. Het initiatief ervoor werd geno
men door de « Humanitaire Werkgroep X » die sinds een paar 
iaar zowat de motor is van de zgn. Info-beurzen te Antwerpen 
waar allerlei aktie -en vormingsgroepen samenwerkten rond de 
problemen van de Derde Wereld. Ook Oxfam was mede-inrichter 
Van de betoging, en tal van jongerengroepen (o.m. Jong-Davids-
fonds, CVP-jongeren, KSA, Chiro) sloten aan. Bovendien gmg 
het om een brandend aktuele kwestie, welke de jonge mensen 
st^rlc 3311 spreekt. 

Wij zullen de argumenten pro- en contra niet tegen elkaar 
afwegen. Uit gesprekken met voor- en tegenstanders van de 
VUJO-deelname werd het ons telkens weer duidelijk dat de 
yolksnationale motivering van de VUJO niet in twijfel wordt 
getrokken. Tijdens de betoging deelden de VUJO's ongeveer vijf-
Suizend pamfletten uit waarin zij hun standpunt rond deze 
kwestie uiteenzetten, (zie tekst hieronder). 

Ook tegenstrevers zegden ons dat zij met de inhoud ervan kun
nen akkoord gaan, dat zij er niets op tegen zouden gehad hebben 
EO de VUJO een eigen initiatief had uitgewerkt rond dit thema, 
maar dat zij het allesbehalve opportuun achten dat volksnatio-
nalisten mee opstappen in een betoging waarin communisten de 
toon aangeven. De communisten zijn allesbehalve vredesduiven 
Waar zij het voor het zeggen hebben : vele kleine volkeren kun
nen ervan meepraten ! 

Wie te goeder trouw is zal er geen staatszaak van maken, maar 
het voorval houdt wel een les in voor al wie in de partij verant
woordelijkheid draagt. Bij het plannen van akties, bij het inne
men van standpunten dient elk van ons terdege rekening te hou
den met de opvattingen van onze medestanders. 

In het politieke bedrijf moet men rijen en omzien. Spitse posi
ties van een groep roepen soms stekelige reakties op bij een 
andere, zoals nu weer eens is gebleken. In elk geval weze gewaar-
èchuwd voor een ketterjacht in eigen rangen : slechts onze tegen-
jftanders zouden er wol bij spinnen. De partijleiding zal er in de 
toekomst strenger op toezien dat nodeloze tegenstellingen niet op 
de spits worden gedreven door initiatieven, van welke zijde ook, 
die betwistbaar kunnen worden genoemd 

nooit meer oorlog 

« Elk volk heeft het recht zijn eigen staatkundige, economische. 
sociale en culturele sUtus te bepalen » - cfr. Resolutie d.d. 5-2-19J2 
van de 375ste Algemene vergadering uan de Verenigde Naties. 

Ondanks het UN O-lidmaatschap van de VSA, de USSR en nu 
ook China, ondanks de akkoorden van Geneve, ondanks acht- en 
negen-puntenplan blijft aan het Vietnamese volk het recht tot 
zelfbeschikking ontzegd. Sinds 25 jaar wordt Vietnam verwoest 
en de Vietnamezen uitgemoord. . , ,. , 

De Volksunie-jongeren protesteren tegen de misdadige oorlog 
die de wereldgrootmachten ten koste van het Vietnamese volk 
voeren om hun eigen strategische en economische belangen veilig 
te stellen. Het zelfbeschikkingsrecht van een klein weerloos volk 
wordt eens te meer straffeloos vertrappeld. 

Als bevrijdingsnationalisten steunen de Volksunie-jongeren de 
strijd van het Vietnamese volg tegen zijn kapitalistische en 
communistische onderdrukkers. Niet met collaboratie met een 
van de wereldgrotomachten kan het konflict in Vietnam opgelost 
•worden, enkel door een daadwerkelijke bevrijding van de volken 
tn Zuid-Oost Azië van het juk dat hen door Russische, Ameri
kaanse of Chinese imperialisten wordt opgelegd. 

De VUJO meent dat enkel een onmiddellijke en volledige te
rugtrekking van ALLE buitenlandse troepen uit Vietnam en 
stopzetting van alle wapenleveringen aan het Vietnaraese volk 
de gelegenheid zal geven zijn recht, om zijn staatkundige econo
mische, sociale druk en inmenging verdwenen zijn, kan in Viet
nam een ware vrede groeien. 

De deelname van de Volksunie-jongeren aan de vrede voor 
Vietnam-mars, kan en mag enkel gezien worden in het licht van 
hogergenoemde principes. Door op te stappen achter de slogan 
« 'NOOIT MEER OORLOG » betoogt de VUJO tegen de impe
rialistische oorlogen van de wereldgrootmachten en voor het 
zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren. Dit standpunt heeft zij 
Steeds ingenomen, o.a. naar aanleiding van de invasie van de 
Warchaupaktlegers in Praag en n.a.v. het proces in Burgos. We
reldvrede is slechts mogelijk wanneer elk volk zichzelf is en 
dit recht ook aan de andere volkeren toekent. 

Het is een bekend feit dat de Volksunie in de steden vlakbij de 
taalgrens nog steeds vrij zwak staat We kennen de toestand te 
Landen, te Geraardsbergen en te Ronse Het is te Tongeren met 
anders. 

Dit heeft i>ets te maken met de vele arbeiders die in Wallonië 
werk vinden en die men altijd voorgehouden heeft dat ze blij 
mochten zijn daar nog werk te vinden in plaats van hen warm 
te maken voor de eis « werk in eigen streek ». Dit heeft ook te 
maken met het vrij talrijke Waalse klienteel bij de zelfstandigen, 
die dan ook denken d'e Walen nodig te hebben en niet Vlaams-
gezind te mogen zijn. Het heeft ook te maken met een gedeelte
lijk Franstalige burgerij, die op de taalgrens langer standhield 
dan meer centraal in Vlaanderen. 

Te Tongeren zijn al deze fak-
toren aanwezig. Een BSP die, 
minder nog dan elders, ook 
maar enigszins Vlaams te noe
men is. Een PVV en een CVP 
waarin de Franstaligen in
vloedrijk zijn. Daar tegenover 
staat een harde kern van 
Vlaams - nationalisten. Hard, 
omdat ze altijd in een ghetto 
hebben geleefd met enkele hon
derden stille sympathisanten 
errond die zich niet of slechts 
in zeer beperkte kring durven 
bloot te geven. 

De Vlaams-nationalisten had
den te Tongeren nog nooit ie
mand in de gemeenteraad, be
halve de vooroorlogse Vlaams-
nationale senator Lysens die 
eveneens op een concentratie-
lijst met de toenmalige kato-
lieke partij verkozen werd in 
1938. 

Bij de gemeenteraadsverkie
zingen vorig jaar behaalde de 
CVP ongeveer 4600 stemmen, 
de BSP 4300, de P W 1600, de 
Volksbelangen (VU) 630, een 
afgescheurde CVP-lijst 300, een 
onafhankelijke lijst 780. Er ble
ken dus ongeveer 920 stemmen 
nodig voor een zetel : de VU 
kwam er dus 290 tekort. De on
af hankelij ken, behalve één 
man (notaris Hougaerts, oud-
PW-er , die thans 112 stem
men behaalde) sloten aan bij 
de P W (de PVV won 400 
stemmen) en één kandidaat 
van de afgescheurde CVP 
stond nu op de CVP-lijst 

De CVP had de Volksunie 
een akkoord voorgesteld : één 
kandidaat als onafhankelijke 
op de 4e plaats Indien de CVP 

AMNESTIE 

Andermaal heeft de Volks
unie een wetsvoorstel ingediend 
tot verlening van amnestie, 
meer bepaald voor oudstrijders 
van de eerste wereldoorlog die 
wegens collaboratie werden 
veroordeeld of geheel of gedeel
telijk uit hun burgerrechten 
werden ontzet. Het voorstel 
werd ingediend door senator 
Van In en collega's. 

En nogmaals heeft het moeite 
gekost om dit voorstel door de 
Senaat zelfs maar in overwe
ging te laten nemen, waar dit 
voor andere wetsvoorstellen 
zonder meer en vrijwel auto
matisch gebeurt. Deze keer 
was het de beruchte Fosty, 
thans FDF-senator, die het ge
kende arsenaal van « argumen
ten » tegen amnestieverlening 
voor de dag haalde, daarin ge
steund door « sommige leden 
van de socialistische partij, de 
PLP en de PSC » (Beknopt Ver
slag). Niettemin steunden de 
Vlaamse socialisten en de CVP 
de inoverwegingneming, niet 
zonder dat sommige leden zich 
negatief uitlieten over de grond 
van de zaak. Senator Vreven 
zei zelfs dat de PVV-fraktie de 
inoverwegingneming zou steu
nen doch dat het wetsvoorstel 
niet de minste kans maakte. 

Na deze reeks hatelijkheden 
en opmerkingen, getuigend van 
een bekrompen « patriottisme » 
werd de inoverwegingneming 
gestemd met 86 tegen 28 stem
men bij 3 onthoudingen. De zo
veelste lijdensweg van een VU-
wetsvoorstel voor amnestie is 
daarmee begonnen. Geleidelijk 
echter groeit het aantal parle
mentsleden dat gewonnen is 
voor algemene amnestiemaat-
regelen. Daarom ook laat de 
VU niet af. 

de meerderheid zou halen, dan 
zou ze een schepenzetel af
staan. 

Vermits bij een herverkie
zing de kleinere partijen ge
woonlijk verliezen en de VU 
in 1971 reeds 290 stemmen te
kort kwam, ging de VU dit 
akkoord aan. Zij zag er een 
middel in om eens een VU-
verkozene in de gemeenteraad 
te krijgen, een te Tongeren 
nog onbekende weelde. 

Hoewel de VU de CVP er 
opmerkzaam op maakte dat 
een loyaal verdedigd kartel be
ter was dan de voorgestelde 
formule, durfde deze partij dit 
niet aan. De Volksunie mocht 
als VU propaganda voeren in 
haar eigen kringen. 

Het kwam er dus voor de VU 
op aan een duidelijk herken
baar kandidaat op de lijst te 
plaatsen. Pol Jorissen werd 
daarvoor gevraagd. Naast de 
afdeling zouden volksvertegen
woordiger Raskin en ook sena
tor Wim Jorissen voor de pro
paganda voor hem instaan. 

Het slaagde. Pol Jorissen 
haalde 924 stemmen tegen 630 
voor de Volksunie vorig jaar. 

De Volksunie heeft haar doel 
bereikt. Langs haar nieuw ge
meenteraadslid om en haar 
provincieraadslid dr. Van Hol-
lebeke (schoonzoon van VU-
•senator De Paep) kan thans 
een stevige organisatie worden 
opgebouwd. Want die organi
satie is er nodig te Tongeren, 
waar ze tot nog toe niet be
stond. 

De BSP won thans een 1000-
tal stemmen ,de CVP 700 en de 

PVV 400 De BSP haalt nu me« 
70 stemmen méér dan de CVP 
(vorige keer had zij er nog 300 
mmder dan de CVP) 9 zetels, 
de CVP 7, de PVV 2 en de 
Volksunie 1. De BSP-volks ver
tegenwoordiger Ferir kreeg 
3.935 stemmen, de CVP-sena-
tor Rutten als laatste CVP-kan-
didaat 2.290. Burgemeester de 
Schaetzen haalde er 1285 en 
schepen Bastiaens 1226 Boven 
de 1000 kwam ook nog Roger 
Jorissen van de BSP. alle an
deren behaalden er mmder dan 
1000. 

De paradoks van deze ver
kiezing was het feit dat de 
BSP twee zonen uit bekende 
incivieke gezinnen op haar 
lijst plaatste, naast iemand 
waarvan de zuster geruime 
tijd in de gevangenis door
bracht wegens kollaboratie. En 
het waren precies die kandida
ten welke tot de beste stem
mentrekkers bleken te beho
ren. Die stemmen kwamen 
echter niet uit VU-kringen. Te 
Tongeren vertellen de grap
penmakers dat er nog nooit zo>-
veel zwarten verkozen wer
den, en dat het allemaal BSP-
ers zijn ! 

De anti-CVP-strekking van 
1971 werd dus bevestigd. Het 
stadsbestuur was de jongste 
jaren weinig aktief. De CVP 
heeft daar nood aan nieuwe en 
jonge mensen. De jongste ja
ren verloor zij de populaire 
volksvertegenwoordiger P i e t 
Wirix, advokaat Smet die de 
bestendige deputatie verkoos, 
en schepen Vermeulen die 
overleed. Blijft alleen senator 
Rutten. De burgemeester en de 
eerste schepen zijn boven de 
zestig, weinig volks en dua 
weinig populair. Naar verluidt 
zou de burgemeester zich nu 
terugtrekken. Bij gebrek aan 
een ernstig alternatief kiest 
men de socialist Ferir, een ge
dienstige jongen maar met niet 
veel pit. De CVP heeft nood 
aan een paar jonge dynamisch* 
krachten. Dat vooral heefl 
haar tweede nederlaag meege
bracht, meer dan de afval om
wille van haar samengaan me* 
de Volksunie. 

U N I V E R S I I A I R E 
INSTELJ-INQ 
A N T W E R P E N 

VACANTE BETREKKINGEN 
LABORATORIUM 
EERSTE TECHNIKUS 
VOORWAARDE : d ip loma, getuigschri f t of brevet 
van hoger technisch onderwi js r icht ing scheikunde, 
electromechanica, mechanica of electronics. 
TECHNICUS 
Diploma, getuigschri f t of brevet van vol ledig hoger 
secundair technisch onderwi js , specialiteit : schei-
l<unde, electronica, electromechanica, mechanica. 
AOJUNCT-TECHNICUS 
Diploma, getuigschri f t of brevet van lager secundair 
technisch onderwi js specialiteit scheikunde, electro
mechanica, mechanica of electronica. 
ADJUNCT-TECHNICUS 
minimum 6 jaar nutt ige ervaring als glasblazer. 

ONDERHOUDSDIENST 
EERSTE GESCHOOLD WERKMAN 
Diploma, getuigschri f t of brevet van vol led ig hoger 
secundair technisch onderwi js specialiteit electricj-
teit of lager secundair technisch onderwi js electrici-
teit met min imum 6 jaar nutt ige ervaring in het be
roep van electricien 
GESCHOOLD WERKMAN 
Diploma, getuigschri f t of brevet van vol ledig lager 
secundair technisch onderwi js of min imum 6 jaar 
nutt ige ervar ing als metaalbewerker. De voorkeur 
zal gegeven worden aan iemand die op de hoogte is 
én van metaalbewerking én van de loodgieter i j 
Voor alle vacatures gelden de volgende algemene 
voorwaarden : 
a. Belg z i jn . 
b. Aan de dienstpl ichtwetten vo ldoen. 
c. Houder zi jn van een bewi js van goed gedrag en 

zeden. 
d. De vereiste l ichameli jke geschiktheid bezit ten. 
Kandidaturen met een ui tgebreid curr iculum vitae 
dienen vóór 20 mei 1972 gericht te worden aan de 
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m KAmm m $m/^/hT de volksunie in de bres voor de werk
nemers u i t de schoenindustr ie 

telt het parlement 
nog mee ? (1 ) 

De Senaatsfraktie van de Volks
unie heeft nogmaals geprotesteerd 
bij de Senaatsvoorzitter tegen be
paalde ondemokratische prakti j 
ken. Zo worden de interpellaties 
en dringende mondelinge vragen 
van de ïraktie meestal te laat be
handeld. Bovendien gaven de mi
nisters meestal voorrang aan de 
Kamer, ook wanneer eenzelfde 
vraag of interpellatie veel vroe
ger in de Senaat aanhangig werd 
gemaakt. Bepaald ergerlijk is de 
totaal onvoldoende uitbouw van 
de Studiedienst van de Senaat : 
slechts 3 universitair gediplo
meerden (tegenover 250 bij de 
ministeriële departementen). De 
regering haalt steeds meer de in
formatie naar zich toe ten nadele 
van de wetgevende macht. Zon
der voldoende informatie kan op
positie noch parlement haar de
mocratische controletaak behoor
lijk behartigen, aldus de VU-Se-
naatsfraktie, die vraagt dat de be
staande studiediensten in gelijke 
mate toegankelijk zouden zijn 
voor regering en parlement. 

» Het moet worden gezegd dat 
het met deze regering van kwaad 
naar erger gaat. Niet alleen was 
het gehele formatieberaad kort
weg a-demokratisch, maar nu 
blijkt zelfs dat de procedure van 
de geheime topoverleggingen is 
geofficialiseerd, ^ïnstttutionali-
seerd, gesystematiseerd. Meer : 
dat elke informatie achteraf cy
nisch wordt geweigerd, zodat elke 
demokratische kontrole botweg 
onmogelijk wordt gemaakt ». 

> f t T i 4 i a 

telt het parlement 
nog mee ? ( 2 ) 

Ook in andere kringen maakt 
men zich in toenemende mate zor
gen over de systematische be
knotting van de parlementaire 
bevoegdheden. In zijn jongste 
nummer schrijft « Links » dat de 
demokratie in gevaar komt door 
dergelijke praktijken. Wij cite
ren ; 

« Wat ons bijzonder beangstigt, 
is dat het parlement alsmaar door 
machtelozer wordt. Steeds meer 
belangrijke politieke beslissingen, 
worden buiten het parlement ge
nomen. In de bureaus van de par
tijen, in de werkkamer van de 
eerste-minister. Topoverleggingen 
tussen regeringsleiders en partij
voorzitters zijn « in ». 

» Tijdens die « toppen » worden 
verstrekkende maatregelen geno
men. Zo werd tijdens de vorige 
legislatuur de beslissing over de 
subsidiëring van het universitair 
onderwijs (meer dan dertig mil
jard frank over tien jaar) door 
welgeVeld acht personen genomen. 
Ofschoon de parlementsleden bij 
al die onderhandelingen achter 
gesloten deuren gewoon terzijde 
werden geschoven, hebben ze toch 
zonder veel morren de wet op de 
universitaire expansie goedge
keurd. Het parlement staat een
voudig schaakmat. 

nols moet inbinden 

Dank zij een parlementaire 
vraag van senator Jorissen heeft 
minister Van Elslande de beruch
te Schaarbeekse verfranser burge
meester Nols op de vingers getikt. 
Op 30 augustus schreef Nols zijn 
inmiddels berucht geworden brief 
met franstalige hoofdmg in het 
Frans en het Nederlands aan de 
nederlandstalige gezinnen, waar in 
hij deze aanzette hun kinderen 
naar een franstalige school te stu
ren. Senator Jorissen reageerde 
prompt en vroeg de toemalige mi
nister van Binnenlandse Zaken de 
Waal Harmegnies, wat hij ervan 
dacht, doch de minister deed of 
zijn neus bloedde en verwees de 
vragensteller naar Nationale Op
voeding. 

De senator herhaalde zijn vraag 
eens dat de heer Van Elslande 
Harmegnies had opgevolgd met 
als slotvraag : meent de minister 
niet dat het noodzakelijk is deze 
burgemeester tot de orde te roe
pen door hem af te zetten of ge
ruime tijd te schorsen ? 

Het antwoord van de minister 
was deze keer positief en geeft 
de vragensteller volop gelijk, al is 
er van sankties geen sprake. Wij 
citeren : 

« Op grond van de bepalingen 
van de wet van 2 augustus 1963 op 
het gebruik van de talen in be
stuurszaken moeten de plaatselij
ke diensten van Brussel-Hoofd-
stad, voor hun betrekkingen met 
particulieren, de taal gebruiken 
die de betrokken particulier zelf 
wenst te gebruiken. Indien de taal 
van de particulier niet gekend is, 
moeten de twee talen op voet van 
strikte gelijkheid worden ge
bruikt. 

Ten aanzien van die uitdrukke
lijke bepalingen is het inderdaad 
fout dat voor de brieven aan Ne
derlandstalige gezinnen briefpa
pier met eentalig Frans briefhoofd 
werd gebruikt. 

Ik heb de betrokken burgemees
ter ter zake de gewenste opmer
kingen gemaakt ». 

schoennijverheid : 
vlaamse aangelegenheid 

De jongste gebeurtenissen m de 
streek van Izegem en in andere 
streken van Vlaanderen, waar de 
schoennijverheid voor 90 % is ge
vestigd, tonen aan dat het niet al 
te best gaat met deze nijverheids
tak. 

Vermits he t -daarenboven gaat 
over een industrie die hoofdzake
lijk IS samengetrokken in streken 
waar reeds niet te veel arbeids
plaatsen beschikbaar zijn en er 
een hoge asociale pendel is (meer 
dan anderhalf uur van huis) — 
dat vooral in de Denderstreek — 
heeft de Volksunie geïnterpel
leerd in de Kamer van volksver
tegenwoordigers. 

De heer Leys, kamerlid in Brug
ge, heeft staatssecretaris D'Hoore 
(Streekeconomie) gewezen op de 
kritielce situatie van deze nijver
heidstak. 

Niet alleen nam de productie in 
het binnenland af, maar ook de 
invoer van voornamelijk Franse 
en Italiaanse modellen nam aan
zienlijk toe, tegen prijzen die om
wille van de lagere lonen in die 
landen, concurrerend zijn t.a.v. de 
onze. Achteruitgang en sluiting 
van sommige bedrijven, was dan 
ook het gevolg, 'met de pijnlijke 
sociale gevolgen van dien. 

passende 
overheidsmaatregelen 

Na de voornaamste oorzaken te 
hebben aangeduid voor de achter
uitgang, heeft kamerlid Leys dan 
ook een aantal maatregelen aan 
de staatssecretaris gevraagd. Daar
bij stipte hij aan dat hij vooral 
was begaan met de belangen van 
de werknemers (arbeiders én be
dienden) in de streken waar de 
sluiting van bedrijven extra moei
lijkheden zou teweegbrengen, 
voornamelijk de streek van Ize
gem en de Denderstreek. 

Buiten de maartegelen die de 
toestand en de concurrentiemoge
lijkheden van onze bedrijven op 
lange termijn moeten rechttrek
ken, zoals opdrijven van het we
tenschappelijk onderzoek (auto-
ma tisatie), onderzoek naar de 
smaak bij het publiek, oprichten 
van een modebureau en stimule
ren van de gezamenlijke publici
teit voor de eigen modellen, eiste 

de h. Leys ook nog andere concre
te maatregelen op het onmiddel
lijke vlak. 

Deze maatregelen, vooral met 
het oog op de tewerkstell ing of 
de menswaardige afvloei van ar
beiders en bedienden naar andere 
bedrijven, kunnen als volgt wor
den samengevat. 
1. Een doorgevoerde inspanning 
van de Belgische dienst voor bui
tenlandse handel om de uitvoer 
van onze schoenen sterk op te 
voeren, zodat ook de productie 
hier kan worden opgedreven. 
2. Overheidssteun aan de voorna
melijk kleine en middelgrote on
dernemingen, in de vorm van sec-
toriële steun en arbeidsplaatspre-
mies (toelagen per tewerkgestel
de omwille van het feit dat de 
schoennijverheid met hoge loon
kost heeft af te rekenen) . Hierbij 
hamerde de Volksunie vooral op 
het feit dat, als een steun van 5 
miljoen per werknemer aan de 
groot kapitaal olieraffinaderij te 
Ternaaien (bij Luik) door de re
gering wordt verstrekt, er ook iets 
mag gedaan worden voor de 
schoennijverheid in het Vlaamse 
land. 
3. Een sterke inspanning voor het 
onmiddellijk aantrekken van nieu
we bedrijven, zodat de in hoofd
zaak vrouwelijke werknemers 
kunnen herplaatst worden. Spe
ciale inspanningen voor de streek 
van Izegem werden gevraagd. 
4. Aangepaste overheidssteun voor 
de her- en omscholing van de 
werknemers , zodat de afvloei in 
sociaal verantwoorde omstandig
heden kan gebeuren. 

Na deze goed gestoffeerde in
terpellatie moest staatssecretaris 
D'Hoore toegeven dat een aantal 
maatregelen gerechtvaardigd wa
ren. Dat ook in de andere part i jen 
de nood werd aangevoeld bewij
zen tevens de tussenkomsten van 
Bourgeois en Nyffels die zich aan
sloten bij d e interpellatie van VU-
lid Leys. -

De Volksunie zal echter waak
zaam blijven en de toestand 
nauwgezet volgen. Wanneer bin
nen 6 maand de overheid nog niet 
heeft ingegrepen zal de VU tot 
hardere tussenkomsten en acties 
overgaan. 

« Werk in eigen streek » is een 
eis geweest waarmee de Volks
unie als eerste parti j heeft uitge
pakt. Welvaart voor allen verzeke
ren zal haar bestendige opdracht 
blijven. 

kulturele materies 
We komen nog even terug op de zitting van de Nederlandse Kultuur-

raad van dinsdag 2 mei jl. meer bepaald op de tussenkomst van senator 
Van Haegendoren waar hij het heeft over de kulturele materies, die hij 
opsomde nadat hij er vooraf zijn beklag had over gemaakt, dat er tot nog 
toe slechts één minister voor de raad was verschenen, niettegenstaande 
het regeerakkoord voorziet, dat elke minister, wiens begroting een kultu
rele sektie bevat, dit gedeelte ook voor de Kul tuurraden zal komen verde
digen. Daarvan zien we tot nog toe niets, zo zei de senator die zich nog 
afvroeg onder druk van wie en voor wie men zwicht. 

Hij somde dan de bevoegdheden en dus de kredieten op die buiten de 
onderwijs- en kultuurbegrotingen onder kulturele autonomie ressorteren. 
Bij het Openbaar Ambt, en overigens bij alle departementen, gaat het 
bij de vorming van ambtenaren en beambten evident niet alleen om een 
technische opleiding : het gaat ook om de vorming en om taalgebruik. 
Taalzorg is uitdrukkelijk bepaald in de grondwet als bevoegdheid van de 
Kultuurraad. In Binnenlandse Zaken gaat het om de bijscholing en de 
herscholing van het gemeentepersoneel. Van dit personeel gaat een direkte 
kulturele invloed uit op het leven van elke dag. Bij Justi t ie zijn er op
leidingsinitiatieven in de strafinrichtingen. Jeugdbescherming is hoofd
zakelijke opvoeding en niet repressief bedoeld. Er is verder de opvoeding 
in de rijksopvoedingsgestichten, de zorg voor de zgn. « Justi t iekinderen » 
en de werken voor ontslagen veroordeelden, dit alles is toch vorming. 

Bij Landsverdediging zijn er de algemene opvoedingsinitiatieven tij
dens de diensttijd. Bij Volksgezondheid is er de opleiding van het perso
neel (kinderwelzijn, opleiding bejaardenhelpsters enz.) verder betoela
ging van allerlei organismen, jeugdherbergen, speelpeinen enz. Bij Ar
beid : herscholing van werklozen, scholing van invalieden en de sociale 
promotie (in dit verband waarschuwde hij voor misverstanden). Sociale 
Voorzorg : bijscholing van sociale werksters, bij Ekonomische Zaken zijn 
er de leergangen voor het kaderpersoneel, de film, de cursussen bij de 
Belgische Dienst tot Opvoering van de Produktiviteit . Bij Landbouw : 
beroepsscholing en de scholing ten aanzien van de coöperatie (iets meer 
dan uitsluitend techniek). 

Senator Van Haegendoren handelde verder over de kulturele aspekten 
van posten in andere begrotingen zoals toelagen voor bedrijfsleiders, 
scheepsjongens enz. ; bij Middenstand bestaat er de sociale promotie, de 
vakopleiding, de beroepsscholing. Bij Verkeerswezen is er het toerisme 
en het sociaal toerisme. Reeds herhaaldelijk wezen wij, aldus spreker, 
er op dat het toerisme inderdaad tot de kulturele sektor behoort, telkens 
vruchteloos. 

Ten slotte stelde hij de vraag ot het ministerie van Buitenlandse Zaken 
de benoeming van Nederlandse resp. Franse kulturele attaches bij de voor
naamste ambassades voorziet en vestigde hij de aandacht op de kulturele 
aspekten van het Belgisch onderwijs in Zaïre. 

Senator Van Haegendoren komt de verdienste toe, een algemene kijk 
op de kulturele materies per ministerieel departement te hebben ont
plooid en de regering voor haar verantwoordelijkheid ter zake hebben ge
steld, zonder daarbij aanspraak op volledigheid te hebben willen maken. 
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vinnig debat 
over tewerkstelling 
en arbeid 

Het debat in de senaat over de 
begroting 1972 Tewerkstelling en 
Arbeid kende een nogal rustig 
verloop tot senator Siegers het 
woord nam. Hij werd van in het 
begin af onderbroken door leden 
van de meerderheid, die o.a. 
meenden de spot te moeten drij
ven met zijn leven temidden de 
arbeiders, doch ze kwamen door 
de vinnige repliek van de welbe
spraakte en slagvaardige Limbur
ger telkens van een kale reis te
rug. Senator Jorissen zorgde trou
wens af en toe voor « zware artil-
leriesteun » aan « infanterist » 
Siegers. 

Gerard Siegers sloeg er anders 
niet naast toen hij zijn ontgoo
cheling uitsprak over het feit dat 
het beleid van het departement 
Tewerkstelling en Arbeid geen 
fundamentele wijziging heeft on
dergaan. Er is nochtans een ver
trouwensbreuk ontstaan tussen de 
basis en diegenen die haar beho
ren te vertegenwoordigen. Sena
tor Siegers noemde het niet lo
gisch dat de vakbonden het mo-
nopolium van voordracht bezitten 
van de kandidaten voor onderne
mingsraden, syndikale afvaardi
gingen en de veiligheids- en hy-
giënekomitees. Het kwam hierbij 
tot een scherpe woordenwisseling 
met verscheidene meerderheids-
leden die zich door deze vaststel
ling geprikkeld voelden. Desniet
temin bleef Siegers hameren op 
het inspraakrecht van de arbei
ders en op het bedrog vanwege de 
vakbonden. Toen senator Siegers 
een kat een kat noemde, namelijk 
de woorden leugen en bedrog ge
bruikte, kreeg hij het aan de stok 
met senaatsvoorzitter Struye, die 
het gebruik van deze woorden als 
« te vermijden » beschouwt. Sena
tor Siegers herinnerde dan aan 
het wetsvoorstel van zijn fraktie, 
ingediend tijdens de vorige legis
latuur, om aan de ondemokra-
tische manier van arbeidersaf
vaardiging een einde te maken. 

Hij kondigde de herindiening er
van aan en sneed dan zekere as-
pekten van sociale konflikten aan, 
waar het niet altijd om looneisen 
maar ook om inspraakeisen van 
de arbeiders gaat. De vakbonden 
deden niets om deze eis te steu
nen, wat minister Major de zeer 
« intelligente » opmerking ont
lokte, « dat de VU aan het kapi
taal is gebonden ». Dat bezorgde 
hem een uppercut van senator Jo
rissen die droogweg aan de 5 mil
joen, geschonken door het kapi
taal aan de Mechelse BSP bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezin
gen herinnerde. Toen er weer 
over en weer werd geroepen zei 
Siegers, dat als hem het spreken 
zou onmogelijk gemaakt worden 
hij dan maar op straat zou gaan 
spreken ! Deze bedreiging scheen 
te helpen want de senator werd 
dan niet meer onderbroken. Hij 
kon dus rustig aandringen op het 
uitschrijven van syndikale ver
kiezingen, steeds verhinderd door 
de uitvoerende macht en spreken 
over de oprichting van nieuwe be
drijven. Nieuwe bedrijven dienen 
eerst en vooral opgericht in pro
bleemgebieden zoals bvb. het Ha-
geland, Limburg en de Westhoek. 
Hij hekelde dan scherp de laks
heid tegenover de tewerkstelling 
van minder-validen en eiste stren
gere controle op de beschermde 
werkplaatsen, die hoe langer hoe 

meer ekonomische bedrijven wor
den : deze werkplaatsen moeten 
aan hun oorspronkelijke bedoe
ling beantwoorden. 

Gerard Siegers eindigde als 
volgt : « Ik hoop dat de minister 
zal rekening houden met mijn op
merkingen en aan de arbeiders zal 
geven waarvoor hijzelf jarenlang 
geijverd heeft, nl. controle, in
spraak en medebeheer ». Het be
knopt verslag merkt hierbij aan : 
levendig applaus bij de Volks
unie. 

senator gerard siegers 

streekekonomie 

Kort geleden meende staatsse-
kretaris D'Hoore (streekontwik-
keling) VU-kamerlid Kuijpers te 
kunnen gerust stellen nopens het 
behoud als ontwikkelingsgebied 
van de oostelijke helft van het 
arr. Leuven. Deze geruststelling 
werd teniet gedaan door het be
richt dat de Europese Kommissie 
dit gebied niet als ontwikkelings
gebied weerhoudt. Daarom onder
vroeg Willy Kuijpers bij spoed
procedure de heer D'Hoore die in 
zijn antwoord slechts het besluit 
van de Europese Kommissie kon 
betreuren; al meende hij de pil 
voor zich zelf te kunnen vergul
den met te beweren, dat het al
leen om een voorlopige beslissing 
gaat. Van voorlopige beslissingen 
weten anders de Vlamingen wel 
mee te spreken, mijnheer de 
staatssekretaris. Daarom is het 
aandringen van kamerlid Kuij
pers dan ook ten zeerste verant
woord. 

sociale bekommernis 

Gaf de tussenkomst van sena
tor Siegers in het debat over de 
Arbeidersbegroting aanleiding tot 
een steekspel tussen de interpel-
lant, leden van de meerderheid 
en de minister, het antwoord van 
Major op de diverse tussenkom
sten leidde eveneens tot vinnige 
replieken van de VU-fraktie. Se
nator Jorissen onderbrak Major 

herhaaldelijk evenals senator van 
Haegendoren, om hem op onjuist
heden of al te rekbare interpre
taties te wijzen. 

Na de repliek van de minister 
was het de beurt aan senator Van-
dezande. Hij weerlegde de bewe
ring van Major als zou de tewerk
stelling van gehandikapten in 
openbare diensten moeilijkheden 
opleveren en meende integen
deel dat het probleem niet zo in
gewikkeld is als het wordt voor
gesteld. Ook drong hij aan op een 
grondige hervorming van de wet
geving betreffende gevaarlijke en 
ongezonde inrichtingen. Er is een 
gebrek aan coördinatie zodat de 
ene instantie haar verantwoorde
lijkheid overhevelt op de andere. 
Senator Vandezande bepleitte 
eveneens een verbetering van de 
reglementering inzake arbeidsge-
neeskunde, vooral wat de kwalifi-
katie van de tussenpersoon tus
sen arbeiders en arbeidsgenees-
kundige diensten betreft. 

Wat de taalkaders betreft in 
Tewerkstelling werd geen reke
ning met het advies van de Raad 
van State gehouden. Overigens 
moet nog voor alle parastatale in
stellingen op één na, een konink
lijk besluit uitgevaardigd worden 
waarin de rangorde der graden 
wordt omschreven, waardoor in 
deze diensten in verband met de 
taalkaders niets kon worden ge
daan. Hopelijk zullen we geen 10 
jaar meer moeten wachten en zal 
de minister de wetgeving ter za
ke eerbiedigen, aldus tot besluit 
de senator. 

Zijn collega Roosens zei dat een 
goed onthaal van vreemde gast
arbeiders niet volstaat, ze moeten 
o.a. ook beter en menselijker ge
huisvest worden. Dit belet niet 
dat de overheid toezicht moet uit
oefenen op hun huisvesting wil 
ze voorkomen dat bepaalde woon
wijken in verval geraken. Ook 
het geneeskundig toezicht aan de 
grens op vreemde arbeiders laat 
te wensen over (vooral wat tbc en 
geslachtsziekten betreft). 

Ten tweede pleitte senator Roo
sens voor meer onafhankelijkheid 
van de arbeidsgeneesheren ten op
zichte van de ondernemipgen en 
betötogdd teh sloltè"aat sommige 
paritaire kommissies te lang 
wachten met hun beslissing inza
ke d^ toekenninsvoorwaarden tot 
vervroegd pensioen voor werkn,er 
mers, die aan beroepsziekten bloot 
gesteld zijn. 

persspiegel 
Het kongres van de PVV, 

noodgedwongen geregionali
seerd, wil voor de zoveelste 
maal een nieuwe start zijn. 
Hoop doet de toekomst rozig 
schijnen, al moet men er dan 
desnoods een opiumpijpje voor 
schuiven. De gevallen tricolo-
revlag blijft nochtans niet lig
gen in de greppels van het ver
brokkelende vaderland. Fier 
staan daar de BS-P-SB-ers, zo 
Vlamingen als Walen, aaneen
gesmeed door de « P » van 
profijt, om het bedreigde va
derland een rode borstweer te 
verschaffen. Bewust van het 
gevaar zeggen zij dan ook 
« Non-neen » aan de Waalse 
iokstem van Ardeense jager 
Nothomb. 

de standaard 

Vooral vanwege de aange
sneden problematiek van abor
tus en euhanasie meent M. 
Ruys dat de P W los komt te 
staan van een deel katoliek pu
bliek dat zij haar verruimings
operatie na 1961 had aange
trokken. 

« Opvallend was wel het vrij
zinnige klimaat van het kon
gres. De leiders mogen dan al 
zeggen, dat de PVV blijft open
staan voor katolieken, toch had 
men sterk de indruk op een bij
eenkomst van louter vrijzinni
gen te zijn, die zich — ondanks 
hun bereidheid om met anders
denkenden te praten — toch 
als dusdanig wilden affirme
ren. 

» In 1961 riep Vanaudenhove 
een partij in het leven, die be
loofde te breken met het vrij
zinnige image van het liberale 

verleden. Zijn opvolgers be
klemtonen opnieuw die vrijzin
nigheid. Dat is op het kongres 
gebleken, meer nog uit de toon 
van de sprekers dan uit 
de oriëntering van bepaalde 
resoluties, die overigens bij 
(meer) katolieke inbreng ook 
meer uitgebalanceerd zouden 
zijn geweest ». 

het volk 

Rond de PVV-resoluties over 
de euthanasie komen afwijzen
de bedenkingen van Jef Claes 
in het kristen-demokratische 
blad. 

« Waar het gaat over euha
nasie heeft de Vlaamse PVV 
zich op een bijzonder gevaar
lijk terrein gewaagd. De com
missie die dit probleem beh-an-
delde, had o.a. voorgesteld dat 
kinderen die bij de geboorte 
ernstige congenitale afwijkin
gen vertonen met instemming 
van de ouders gedood zouden 
mogen worden. Hetzelfde voor 
ongeneeslijke kwalen, bv. kan
ker, waardoor het leven zgz. 
« zinloos » is geworden. Kort
om, moord om beterswil, maar 
het blijft moord. De meerder
heid van de congressisten heeft 
geweigerd die weg op te gaan, 
er terecht op wijzend dat men 
niet over alle onmisbare ge
gevens beschikte om stelling te 
nemen. Anderzijds werd de 
euthanasie aanvaard in geval 
van « klinische dood » of als 
« therapeutische abortus ». Wie 
het recht op leven aantast weet 
misschien waar hij begint, 
maar zeker niet waar hij zal 
eindigen ». 

volksgazet 

« Volksgazet » of « Le Peu-
ple » 't was al gelijk deze da
gen. De oproep van PSC-er No-

tomb om met de Walen samen 
een bezinning over de Waalse 
noden te houden werd door de 
twee soorten BSP-unitaristen 
afgewezen. De eenheid van het 
profitariaat op de nek van het 
proletariaat mag niet verbro
ken worden. 

« Dat de Waalse BSP-reflex 
eenparig was en dat geen lang 
beraad nodig was om ertoe te 
komen, is kenschetsend voor de 
herstelde eendracht in de so
cialistische rangen. Dit werd 
nogmaals onderstreept door 
voorzitter Leburton. Diens 
Vlaamse collega wees er op dat 
het om een zowel voor Vlaam
se als voor Vlaamse socialisten 
geldende reactie gaat. De 
Vlaamse kameraden hebben 
immers in het verleden reeds 
een oproep van Volksunie-pre
sident Van der Eist verworpen, 
waarmee hetzelfde werd be
oogd als met het initiatief van 
Notomb : de grens tuisen meer
derheid en oppositie (extremis
ten inbegrepen) uitwissen om 
te komen tot een opstelling die 
alleen « nationalistisch » kan 
worden genoemd ». 

la Wallonië 

Het dagblad van wijlen An
dre Renard dat heel wat meer 
vooruitstrevend is op sociaal 
gebied dan de konservatieven 
van « Volksgazet » en « Le 
Peuple » is ook heel wat meer 
open op het vlak van de Waal
se bijeenkomst. Sociaal en fe
deraal dekken zich ook in Wal
lonië. 

« Was het initiatief van de 
Waalse CVP gevaarlijk ? In
dien aan de voorziene ronde ta
fel de Walen van allerlei strek
king akkoord waren gekomen 
over een vorm van regionale 
macht, dan ziet men slecht in, 
welke vfiacht in België hen had 
kunnen weigeren wat ze vroe
gen zonder risico een zware 

krisis uit te lokken. Het tegen
deel is nu waar, als de Walen 
er niet toe komen een overeen
komst te sluiten dan zal de re
gering zich gesterkt zien in de 
rol van scheidsrechter die ze 
op zich wil nemen. In elk ge
val door de weigering van de 
Waalse Socialisten is een ge
vaar ontstaan dat zich nu reeds 
laat aanzien ». 

gazet van antwerpen 

Zegt dan nog maar eens dui
delijk wat de BSP-ers zijn. Op 
het vlak van de twee volksge
meenschappen in België de 
eeuwige konservatieven die 
« tegen de gang in van de ge
schiedenis » klemtoon weige
ren te leggen op die twee vol
keren. De laatste verdedigers 
van een totaal verouderd uni
tarisme zijn de heren Van Eyn-
de en Leburton. 

« Door de onwil van de BSP 
is het gevaar groot dat men 
gaat naar een « Belgisch » ver
gelijk, met de steun van de 
liberalen, en dat dan aan de 
andere partijen en het land zou 
worden opgedrongen. Dit 
schrikt de BSP blijkbaar niet 
af, want zij verkiest gelijk wel
ke formule, als haar schijneen-
heid er maar door bewaard 
wordt en zij niet verplicht 
wordt te erkennen dat er in 
dit land twee volksgemeen
schappen zijn ». 

la libre belgique 

De verdere maatjes van Le-
burton-Van Eynde zitten nog 
steeds op de redaktie van de 
reaktionnaire « Libre ». We 
hebben nu alles gezien. Baron 
Notomb die wordt afgekeurd 
door de « Libre », steunpilaar 
geworden van de BS-P-SB ! 

« Is het anderzijds wel oppor
tuun een soort nieuwe « groep 

van 28 » voor Wallonië alleen 
op te richten ? Wij denken niet 
dat de beste weg naar de regio-
nalisatie afgelegd moet worden 
onder het teken van het sub-
nationalisme, waarbij alle po
litieke formaties op dezelfde 
voet gesteld worden ; integen
deel, om de regionalisatie te 
verwezenlijken zou het aange
wezen zijn dat in het ganse 
land die politieke formaties 
een overeenstemming zouden 
bereiken, die een scherp besef 
van hun verantwoordelijkhe
den hebben, en die zich dege
lijk bewust zijn van de gren
zen die men moet stellen aan 
de regionalisatie, wil men de 
eenheid van het land vrijwa
ren ». 

spectator 

Een andere bondgenoot van 
de unitaristische BSP-ers is na» 
tuurlijk Breyne, alias Van Ha-
verbeke. Hij kan zijn liefdevol
le bewondering voor de BSP-
patriotten met moeite in objek-
tieve banen houden. 

« Zo hoopt de BSP bekend 
te zullen staan als de partij 
waarin diegenen die beducht 
zijn voor de toekomst van het 
gemeenschappelijk land nog 
hun vertrouwen kunnen stel
len. Vandaag de dag loopt de 
BSP bij velen het verwijt op 
de klok terug te willen zetten. 
Het risico van dit verwijt 
schijnt zij op de koop toe te ne^ 
men. Tegenover de distantie-
ring tussen CVP en PSC en de 
splitsing in de PVV stelt zij 
nationale verstandhouding. 
Meteen neemt zij ook meer dan 
welke andere traditionele par
tijen officieel afstand van de 
federalistische partijen en van 
al diegenen die de scheiding 
voorstaan ». 

w. luyten^ 
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na maanden str i jd te w i l r i j k 

woonstraf-en en hof legrelle 
gekelderd door kortzichtig 
gemeentebestuur ! 

Te Wilrijk bij Antwerpen werden de voorbije 
maanden twee merkwaardige soorten akties s:e-
voerd : één voor het behoud van het Hof LegTelle, 
een groene zone nabij dichtbevolkte wijken in de 
gemeenten en één voor de aanleg van woonstraten. 

In beide gevallen werd fel gekontesteerd. maar 
telkens verdedigde het gemeentebestuur de belan
gen van kleine groepen, niet van de gemeenschap. 

tekort aan openbaar groen 

Het tekort aan openbaar groen in de Antwerpse 
agglomeratie bedraagt, volgens deskundigen inzake 
ruimtelijke ordening zowat 1.400 ha. 

En toch wordt verder geknaagd aan de overblij
vende groene eilanden in de stedelijke steenwoes-
tijn. 

Kenmerkend is de deining rond de mogelijke te
loorgang van het Hof Legrelle te Wilrijk. 

hof legrel le : waardevo l loofbos 

Dit waardevol gemengd loofbos van 5,5 ha scheidt 
de meer dan 12.000 inwoners uit de Valaarwijk van 
de druk bereden Bcomsesteenweg, die het snelver
keer tussen Antwerpen en Brussel opvangt. 

Rond de vijver groeien verscheidene merkwaar
dige boomsoorten, waarvan sommigen met een om
trek van 2,5 m. Hier en daar tussen het loof bevin
den zich stemmige open ruimten. 

Het domein is droog, goed begaanbaar en bijge
volg geschikt als openbaar park. 

steun 

Het Groenkomitee Wilrijk wil het plaatselijk ge
meentebestuur ertoe aanzetten om het Hof Legrelle 
aan te kopen en als park open te stellen. De voor
standers van dit projekt genieten de steun van het 
Provinciaal Komitee voor Groenruimten, gezagheb
bende natuurvorsers en wetenschapsmensen, even
als van een niet te onderschatten gedeelte van de 
bevolking. Getuige : het sukses van de raamaffi-
ches, de handtekenaktie en de scherpe slogans die 
het Valaar op goed gekozen plaatsen (ont)sierden. 
De muur langs de Boomsesteenweg en de straatste
nen voor de kerk van de parochie Sint-Jan Evange
list waren daarvan sprekende voorbeelden. 

dubbelzinnig spel en gebrek aan 
in format ie 

Het College van Burgemeester en Schepenen te 
Wilrijk is van oordeel dat het probleem best blijft 
rusten tot meer gegevens bekend zijn. Op dit ogen
blik zou het College nog steeds niet over voldoende 
informatie beschikken om een standpunt te kunnen 
innemen. 

De vraag is nu : « Wat zou het College willen we
ten ? ». 

Dat de gemeente voor deze aankoop tot 60 % sub
sidies kan ontvangen van de Staat en Provincie, 
wat de aankoopsom beduidend zou verlagen ? 

Maar, dat werd reeds in een mededeling op 23 
augustus verleden jaar door het Groenkomitee Wil
rijk benadrukt. 

Of, ontbreken de nodige inlichtingen over de mo
gelijke aankoopkansen ? 

Maar, daartoe volstaat een eenvoudig kontakt 
met een bekende notaris te Antwerpen, die belast 
werd met een verkoopopdracht. 

Het Is ook In deze zaak twee voor twaalf. Want, 
door ze te laten rusten is de kans groot, dat dit on
vervangbaar natuurschoon zal worden opgeofferd 
aan het zoveelste grootwarenhuis in de agglome
ratie. 

nood aan woonstraten 
Het begrip woonstraat is in dit lage land bij de 

zee nog vrij onbekend. En, dat is spijtig ! Want, 
planologen en sociologen beseffen de dramatische 
toestand waarin tienduizenden gezinnen in onze 
grote (welvarende ?) agglomeraties worden gehuis
vest. Hun leefmilieu is niet alleen onleefbaar, maar 
ook a-sociaal. Getuige : de ruimtelijke wanorde 
rondom ons en het gebrek aan menselijk kontakt 
in ons woonmilieu. 

Op de grens van de gemeente Wilrijk en de stad 
Antwerpen wil een buurtkomitee het anders. 

buur tkomi tee in aktie 

Vroeger was de Egelantierlaan te Wilrijk een rus
tige speelstraat. Maar, het openbaar vervoer uit de 
aanpalende rijke villabuurt werd verlegd. Alle bo

men sneuvelden en de kinderrijke straat verloöT 
haar charme en haar speelruimte. 

Het buurtkomitee stelde dan voor om deze straat 
verkeersvrij te maken en ze in te richten als woon. 
straat. Speelhoekjes, zitbanken, bomen en bloemen 
zijn voorzien, evenals parkings... aan elk straateind. 
Een smalle rijstrook is voorbehouden voor fietsers 
en dienstverlenend verkeer. 

reaktionaire overhe id ! 

Dfi overheid reageerde met een plan om de rij
wegen te verbreden en de voetpaden te versmallen. 
En, de rijke bewoners van de Acacialaan kontes
teerden via hun in der haast opgericht komitee te
gen het mogelijk verleggen van het autobusver-
keer naar « hun » straat. Tekenend ! 

Wat te Wilrijk uiteindelijk ook gebeure, het idee 
van woonstraat vindt weerklank. Talrijke groen-
komitees en komitees voor leefmilieu zien nu in 
een woonstraat een ideale oplossing. 

De akties voor woonstraten zijn pas begonnen, 
ondanks het gemeentebestuur van Wilrijk ! 

di rk buyes. 

wij in neder land 

van de grote a open » kristelijke partij komt niets 

in huis 
(jeeveedee) Onvermijdelijk moeten wij in onze geregelde kor-

respondenties vanuit Noord-Nederland van tijd tot tijd a.andacht 
schenken aan het moeizame proces van de partijvernieuwing. 
Vele jaren reeds sukkelt men hier voort van vergaderirig naar 
bespreking, van kongres naar kontaktavond, in de hoop eindelijk 
de iormules te ontdekken die het land moeten bevrijden van een 
systeem waardoor (op dit moment) li'efst vijjtien verschillende 
politieke partijen in het parlement vertegenwoordigd zijn. Soms 
is het maandenlang stil rond die partijvemieuwing, dan weer 
staan de pogingen plots in het middelpunt van de belangstelling 
(wel te verstaan in de belangstelling van de — waarschijnlijk 
inkrimpende — groep van partijpolitiek geïnteresseerden!). 

Zo'n moment van aktualiteit 
is thans weer aangebroken. Dat 
geldt het ene front waarop 
de vernieuwingsbetrachtigingen 
zich afspelen, namelijk dat van 
de kristelijke partijen. (Aan 
het andere front, dat van de 
zogeheten progressieven, heerst 
thans eerder stilte). Het gaat 
om de grootste drie van deze 
kristelijke groeperingen : Ka
tholieke Volks-Partij (KVP), 
Anti - Revolutionaire Partij 
(ARP) en Christelijk-Histori-
sche Unie (CHU), samen goed 
voor 58 van de 150 kamerzetels. 
Opgericht in een tijd waarin 
het nog zin had om de kiezers 
konfessioneel te organiseren 
(de schoolstrijd, het processie
verbod), zijn de drie al lang 
geëvolueerd tot politieke mid
dengroepen die naargelang het 
getij aanspannen met de socia
listen of de liberalen, de beide 
andere « traditionele » partij
en. Voor het ogenblik regeren 
de kristelijken onder de vader
lijke leiding van mr Barend 
Biesheuel (ARP) samen met de 
liberalen plus de bij de moe
derpartij weggelopen Drees-
« socialisten ». Maar de meeste 
na-oorlogse kabinetten waren 
rooms-rood van origine, waar
bij « rooms » dan ook de pro-
testants-kristelijke broeders 
omvatte. 

psalmgezang bij arp 

Waar het in de hele diskussie 
in het kristelijke kamp nu om 
gaat is de vraag of het niet de 
hoogste tijd wordt dat de drie 
partijen zich verenigen tot één 
groepering. Kristelijk is kriste
lijk, nietwaar, en daar de drie 
zich te pas en te onpas beroe
pen op bijbel en evangelie (de 
ARP opent en besluit haar ver
gaderingen zelfs nog steeds 
met psalmgezang), zou het toch 
maar logisch zijn dat men sa-
menkruipt in één politieke for
matie .Maar ho maar ! Ondanks 
breedvoerige verklaringen over 
samenwerking en hoewel het al 
meer dan vier jaar geleden is 
dat de toenmalige kamerfrak-
tieleiders van KVP, ARP en 
CHU in een geruchtmakende 
televisie-uitzending elkaar eeu
wig trouw zwoeren, ligt de een
heid nog altijd in een ver, en 
naar het lijkt, onberekenbaar 
verschiet. 

Dat dit laatste de echte rea
liteit is, kwam zopas weer eens 
in alle duidelijkheid vast te 
staan. In december schreven 
we in « Wij » dat de KVP een 
nieuwe voorzitter had gekozen, 
dr. ir. Dick de Zeeuw, en dat 
deze verklaarde dat zijn partij 
voor.taan moest openstaan zo
wel voor niet-kristenen als 

voor kristenen. De KVP zou dus 
een « open » partij moeten wor. 
den, zij het dat men, volgens 
de Zeeuw « zou blijven putten 
uit Kristus' getuigenis als 
richtsnoer voor ons politiek 
handelen ». Een duidelijk half
slachtig idee dus, maar in de 
roes van het winterkongres 
van de KVP was men al blij 
dat er weer eens een nieuw ge
luid gehoord werd. 

n ieuwe formule 

Het is nu op deze uitspraak 
van Dick de Zeeuw dat de sa
mensmeltingspogingen van de 
drie partijen totaal dreigen 
vast te lopen. De laatste weken 
is dat duidelijker dan ooit ge
worden. Vooreerst was daar de 
uitslag van een onderzoek dat 
de ARP onder haar leden liet 
instellen. Daaruit bleek dat 
meer dan 98 procent van de 
Anti-Revolutionairen van me
ning zijn dat er verband moet 
bestaan tussen geloofsovertui
ging en politiek, wat dus recht
streeks ingaat tegen de « open » 
gedachten van de KVP-voorzit-
ter. Ook verklaarde meer dan 
76 procent (dus ruim drie
kwart) van de ARP-leden dat 
ze tegen de vorming zijn van 
een partij voor kristenen en 
niet-kristenen. 

In rond Hollands zou men 
kunnen zeggen dat Dick de 
Zeeuw met zijn vernieuwings
plannen wel op het dak kan 
gaan zitten. Maar als politiek 
leider zit hij natuurlijk niet zo 
gauw voor één gat gevangen. 
Dus kwam na nieuw overleg 
in de zogeheten kontaktraad 
van de drie betrokken partijen 
weer een andere formule uit de 
bus. Bijbel en evangelie zouden 
niet meer zozeer het fundament 
dienen te zijn van de nage
streefde ene kristelijke partij, 
maar « de partij zou zich moe
ten onderwerpen aan de kritiek 
van het evangelie ». Wie het 
volgen kan, mag zijn vinger 
opsteken ! 

gast-sprekers a fwez ig 

Nauwelijks hadden de kop
stukken van de drie partijen 
zich geha'ast om te verklaren 
dat het overleg over de een
heidspartij toch zou worden 
voortgezet, of de afgelopen 
week werd een nieuwe domper 
op de plannen gezet. Dat was 
op de algemene vergadering 
van de CHU, waar volgens de 
aankondigingen Dick de Zeeuw 
en voorzitter Veerman ziek 
bleek te zijn. Vervangers wa
ren er niet, en dus kon het een-

heidsgebaar niet gemaakt wor
den. En wat erger was voor de 
samenwerkingsgedachte : ook 
de leden van de CHU wezen 
de « open » partij van De 
Zeeuw radikaal af. Want de 
antwoorden van 47 partijafde
lingen, samen 2500 leden ver
tegenwoordigend, op de vraag 
over het partijbeginsel, luidden 
op één na dat men een duide
lijke voorkeur heeft voor een 
kristelijke beginselpartij. 

De zwaarste klap kwam ech
ter enkele dagen geleden toen 
het jongste nummer uitkwam 
van « Politiek Perspectief », 
tijdschrift van het wetenschap
pelijk instituut van de KVP. 
Want daarin stond een groot 
artikel van niemand minder 
dan mr F. Andriessen, leider 
van de KVP-fraktie in het par
lement, waarin deze zich rond
uit tegen de « open » partij van 
zijn eigen voorzitter de Zeeuw 
uitsprak. Mr Andriessen voelt 
niets voor een partij waarin 
kristendom en humanisme ge
lijkberechtigd zijn. Want, be
weert hij in zijn geruchtma
kende artikel, als je de niet-
kristelijke (humanistische) in
spiratie evenveel waard acht 
als de evangelische, doe je fei
telijk afstand van inspiratie
bronnen als basis voor een kol-
lektieve partij. En dan val je, 
dixit Andriessen, terug op de 
verschillende inspiraties van 
mensen die zich in partijen 
verenigen. 

driekwart miljoen 
stemmenverlies 

Het is na deze verse uitspraak 
van de katolieke parlementaire 
leider en na de resultaten van 
de genoemde onderzoeken on
der de Anti-Revolutionaire en 
Christelij k-Historische Volks
partij verder dan ooit achter 
de horizon verscholen is. Ver
bazingwekkend is daarbij dat 
de leden van de drie partijen 
over het hoofd zien dat de tijd 
van de konfessionele partijen in 
Nederland al lang verstreken 
is. In 1963, dus nog maar negen 
jaar geleden, hadden zij ge
drieën nog 76 kamerzetels, vier 
jar later waren het er 69, thans 
58. En bij de verkiezingen van 
vorig jaar verloor het drietal 
liefst driekwart miljoen stem
men. In dit licht kan men het 
hele geharrewar rond de kris
telijke partijvernieuwing 
slechts betitelen als achterhoed-
se schermutselingen. 

In het hierboven genoemde 
nummer van « Politiek Per
spectief » staat trouwens ook 
een artikel afgedrukt van de 
Vlaamse ,in Nijmegen doceren
de prof. E. Schillebeeckx. Eén 
van zijn uitspraken hierin : de 
konfessionele politieke partij 
heeft niet alleen haar tijd ge
had, zij is ook in tegenspraak 
met zichzelf. Want een politie
ke partij heeft uiteraard niet 
betrekking op de konfessie, 
maar op het mensbeeld. 

Misschien kunnen de voor
mannen van de kristelijke po
litieke samenwerking eens een 
tijdje bij Schillebeeckx kollege 
lopen. 
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• De drie terdoodveroordeelde 
Turkse g'uerilleros in Ankara 
opgeknoopt. Ze waren veroor
deeld op grond van hun mede
plichtigheid in de moord op 
door het Turks Volksbevrij
dingsleger ontvoerde gijzelaars. 
Als vergelding worden in Is-
tamboel binnen een half uur 
tij ds zeven bomaanslagen ge
pleegd ondanks de verhoogde 
waakzaamheid van politie en 
leger. De terechtstelling werd 
bevolen ondanks vele verzoe
ken om genade uit het buiten
land, waaronder verscheidene 
westeuropese landen. 

• Zonder zware incidenten, na 
een harde verkiezingsstrijd, 
trekken miljoenen Italianen 
naar de stembus. De neo-fascis-
tische kandidaat Gino Ragno 
wordt ontvoerd door de « rode 
brigade » een uiterst linkse ak-
tiegroep, doch wordt ongedeerd 
teruggevonden. 

• Volgens een officiële radio
uitzending werden de mannen, 
die een staatsgreep pleegden 
tegen ht l regime van president 
Micombero van Boeroendi, ge
vonnist en terecht gesteld. 
Niet-officiële bronnen maken 
gewag van duizenden doden bij 
gevechten tussen voor- en te
genstanders van het regime. 
Volgens sommigen ging het ook 
om een afrekening tussen me
kaar vijandig gezinde clans 
van de Toetsi, de heersende 
minderheid. 
• Premier Meïr uit Boekarest 
naar Israël terug : een vaag 
kommunikee over haar bespre
kingen met Ceaucescu. Presi
dent Sadat van Egypte bezoekt 
Boumedienne (Algiers) en 
Bourgiba (Tunesië). Fidel Cas
tro op bezoek in Algiers. 

• Volgens Golda Meïr (wier 
populariteit In Israël volgens 
de jongste peilingen nog steeds 
stijgt) zal Roemenië niet be
middelen in het Midden Oosten. 
• De in 1963 als president af
gezette Fulbert Youlou van 
Kongo-Brazzaville te Madrid in 
ballingschap overleden. 
• Precies op de 25ste verjaring 
van de oprichting van de Itali
aanse luchtvaartmaatschappij 
Alitalia stort een vliegtuig van 
deze maatschappij met 115 pas
sagiers en bemanningsleden 
brandend neer nabij Palermo. 
Alle inzittenden komen om het 
leven . 
• Kaper van een Amerikaans 
vliegtuig eist en verkrijgt 13 
miljoen in ruil voor het leven 
der passagiers en springt per 
valscherm uit het vliegtuig bo
ven Honduras. Een andere ka
per dwingt een Amerikaans 
toestel op Kuba te landen. 
• Sabena-Boeing met 90 pas
sagiers en 10 bemanningsleden 
door drie leden van de Pale
stijnse V e r z e t s organisatie 
« Zwarte september » tussen 
Wenen en Tel Aviv gekaapt en 
te Lod nabij Tel Aviv geland. 
De kapers eisen de vrijlating 
van 100 door Israël gevangen 
gehouden Arabische verzetsle
den, zoniet blazen ze zich zelf, 
toestel en passagiers op. 

• De gezaghebbende voorzitter 
van de Republikeinse Partij in 
Turkije Ismet Inonu neemt 
ontslag, na in zijn partijraad 
in de minderheid gesteld te 
zijn. 
• De vier Kroatische partij
leiders, vorig jaar wegens « na
tionalistische afwijkingen » af
gezet, nu ook uit de partij ge
stoten. 
• President Nixon kondigt na 
spoedberaad met zijn onmid
dellijke medewerkers uitzon
derlijke maatregelen aan om 
het Noordvietnamese offensief 
te stoppen. In een verslag 
wordt de toestand in Laos en 
Cambodja « nooit zo slecht als 
voorheen» genoemd. Nieuwe 
bombardementen op Noord
vietnamese steden en indus
triecentra. Ook wapen- en be
voorradingsopslagplaatsen wor
den gebombardeedd. Geruch
ten over landing van Ameri
kaanse marines in de omge
ving van Da Nang. President 
Van Thieu vraagt bijzondere 
volmachten aan het Zuidviet-
namees parlement 

• Volgens de Times heerst in 
Bangla Desj een terreur tegen 
alle niet Oerdoe-sprekende bur
gers. Talrijke Biharis worden 
uit hun huizen verdreven, uit
gemoord of in getto's bijeen
gedreven. 

• Op 15 mei a.s. wordt Okina
wa aan Japan teruggegeven. 
Naar aanleiding daarvan kon
digt Tokio amnestie af. 

itolia faro da se 
(Argos) Het is een hartverster

kende ervaring te zien hoe de 
Italiaanse demokratie alle gevaar
lijke aandoeningen overleeft. Met 
kerstmis '71 kwam daar een pre
sident uit de bus, een zekere Gio
vanni Leone, een advokaat uit 
Napels die nooit ambten in partij 
of staat had geambieerd. En toch 
werd hij president van Italië : na 
23 stemronden en met een meer
derheid van.. . 13 stemmen. De 
meeste Italianen vonden het niet 
eens zo erg dat hij die nipte meer
derheid aan neo-fascistische stem
men te danken had. M.a.w. poli
tiek Italië is van geen kleintje 
vervaard. Ook bleef het land ge
lijkmoedig toekijken toen bleek 
dat het centro-sinistra in linkse 
en rechtse voorkeuren uiteenviel 
en dat Leone niet veel meer kon 

lang heeft Italië koortsig gezocht 
'naar een politieke toverformule 
die de wetgevende vergadering 
onder Andreotti blijkbaar niet 
vinden kon. En toch rooit Italië 
zijn eigen zaken. En hoe ! 

Ook vóór het begin van de ver-
kiezingskampagne kende de repu-
blica narigheid genoeg. In maar t 
'71 maakten de kranten gewag 
van een staatsgreep in Italië. 
Prins Junio Valerio Borghese (62) 
afstammeling van een oeroud en 
adellijk geslacht, een held boven
dien die m "41 een mislukte aan
val tegen Gibraltar had georgani
seerd, wilde met een handvol 
oud-strijders de macht veroveren. 
Maar de prins zelf liet het afwe
ten, zodat de coup in late cafeta
ria uitdoofde bij het zingen van 
forse strijdliederen. Toch leefde 

voorzichtige moderator president giovanni leone.. 

zijn dan een voorzichtige mode
rator .. in een land dat weer eens 
zware krisissen tegemoet ging. 

Eind februari zat Italië met een 
kabinet waarin 4 oud-ministers 
zitting hadden en dat uitsluitend 
uit christen demokraten bestond 
— een kabinet dat niet leek sa
mengesteld om te regeren maar 
om nog voor het einde van de 
vijfjarige parlementsperiode de 
weg te effenen voor nieuwe ver
kiezingen. Op 26 februari haalde 
dit minderheidskabinet het ver
trouwensvotum niet in de Ita
liaanse senaat. Gevolg : de chris-
ten-demokratische premier An
dreotti mocht het 33ste Italiaanse 
kabinet uit de 26-jarige geschiede
nis van de republiek opdoeken. 
Deed hij ook. Op dit ogenblik 
zette president Leone het licht op 
groen voor een nieuwe verkie-
zingskampagne. Zeventig dagen 

het land op heftige spanningen : 
stakingen, onlusten, bomaansla
gen volgden elkaar op. Verbitter
de stadsbewoners staken de brand 
aan hun monumentenschoon om
dat hun stad niet meteen tot pro
vinciehoofdstad was gepromo
veerd. Ver van het straatrumoer 
gingen juristen (kanonieke en an
dere ) bewogen diskussièren over 
het « recht » op echtscheiding. In 
hoge bergdorpen maakten grim
mige boeren amok van hun kip
pen en kalkoenen, woeste winke
liers gooiden hun spagetti en to
maten te grabbel. En de sensatie
pers zette heel die bewogenheid 
dik in de verf en schreef sugges
tief over de geruchtmakende pro
cessen tegen de anarchist Pietro 
Valpeda. Op de achtergi-ond van 
de beroering stortten ijverige sta
tistici hun cijfers uit • hieruit 
bleek dat de Italiaanse ekonomie 

onder de christen democraten erg 
achteruit gegaan was. In '71 nam 
het aantal werklozen met 330.000 
toe en bereikte het werkloosheids
cijfer 1,3 miljoen. Met een prijs
stijging van 6,6 pet over 1971 
vormde dit jaar een dieptepunt 
voor de Italiaanse ekonomie. Uit 
die verwarring groeide de behoef
te aan een duce, een leider. De 
po lansenng van de ekstremen 
was begonnen. In het midden 
zocht het geschokte centrum naar 
evenwicht. Een deel van de demo-
crazzia Christiana rukte naar links, 
een deel naar rechts. De kommu-
nisten wilden een bankje naar 
rechts opschuiven. Socialisten en 
sociaal-demokraten draaiden om 
hun eigen as. Liberalen en repu
blikeinen gingen bekvechten over 
achterhaalde streefdoelen... en bij 
de provincieverkiezingen van juni 
'71 behaalde de partij van Almi-
ranle 13,6 van de uitgebrachte 
stemmen .. 

Bedolven onder leuzen bereikte 
Italië dan de verkiezingen van 
zondag jl. Een verzekeringsmij in 
Rome had er brood in gezien met 
een speciaal aanbod te komen om 
verkiezingskandidaten te verzeke
ren tegen... elektorale risiko's ! 
Die bezorgdheid is kompleet over
bodig gebleken. Er vielen geen 
doden te betreuren. Tegelijk is de 
ruk naar rechts niet zo overrom
pelend geweest als sommige wes
terse kranten hadden voorspeld. 
De neo-fascistische MSI heeft 
haar eigen prognoses (van 24 tot 
ca 100 zetels te komen !) niet waar 
gemaakt. Dat de neo-fascisten 
toch hun aantal zetels konden op
voeren is op zichzelf al simptoma-
tisch genoeg voor de malaise en 
onzekerheid in het land. Die ver
schuiving werd niet in de laatste 
plaats veroorzaakt door de demo-
kratische centrumparti jen zelf die 
<ie kommunisten alsmaar afge
schilderd hebben als « het opruk
kend rode gevaar ». De christen 
demokraten zijn al bij al de groot
ste partij gebleven. En dat lijkt 
op dit ogenblik een geruststel
ling. Immers als de christen de
mokraten niet op een of andere 
manier de meerderheid in het be
reik hadden zou de toekomst van 
de Italiaanse demokratie zelf aar
dig in 't gedrang kunnen komen. 
Bij de verkiezingen van zondag 
jl. werd immers het regiem zelf in 
vraag gesteld, precies omdat het 
parlement erin gefaald is zijn 
taak te vervullen. Een neo-fascis
tische doorbraak is het alvast niet 
geworden. Blijkbaar werd ultra 
rechts ten slotte toch afgezwakt 
door zijn « verdachte » sociale op
ties. Dat een partij zich vandaag 
nog opstelt tegen een beperking 
van de grootgrondbezitter en te
gen de demokratisering van het 
onderwijs is wel een beetje van 
het oude te veel ! Tegelijk is ge
beurd wat we al 15/4 hebben 
voorspeld (« WIJ » pag. 10) : van 
de drukte rond de moord op Fel-
trinelli heeft niet het MSI maar 
de democrazzia cristiana geprofi
teerd. Op hun beurt konden de 
christen demokraten nu het 
schrikbewind oproepen van een 
terroristisch fascisme... In wezen 
is er dus na 7 mei niet zoveel ver
anderd. De CD heeft keuzemoge
lijkheden genoeg : koalitie met 
links, met rechts enz... Altijd zal 
de partij van Andreotti wel ach
ter de groene tafel kunnen zitten. 
Anderzijds is het zo dat de pola
risering nog heeft toegenomen. 
Een nieuwe regering zal bovenal 
een oplossing moeten zoeken voor 
de sociale problemen. Rechts en 
Links verwachten allebei even
veel van het uitblijven van so
ciale hervormingen. Dat ze hier
bij geen ijdele verwachtingen 
koesteren wordt door de verkie
zingsuitslagen bevestigd nl. een 
lichte achteruitgang van de kom
munisten (voor het eerst sinds 
1945!) en niet de verwachte vloed 
van de neo-fascisten. Uiteindelijk 
komen deze verkiezingen neer op 
een versterking van centruni-
links Afgezien van de verschui
vingen op de extreme vleugels 
van het kiezerskcrps (links en 
rechts) werden de verhoudingen 
niet dooreen gegooid zodat zeer 
waarschijnlijk een CD-socialis-
tische regering in de maak is. 



im 

10 WIJ - 13-5-72 

frankrijk 

prakliik 

Centraliserende staten als bv. België en Frankrijk worden de 
jongste jaren vooral gekonfronteerd men een wassende i-egiona-
listische stroming. In ons land poogt men deze groeiende federa
listische gedachte te ondervangen met een grondwetswijziging, 
waarvan de toepassing zoveel mogelijk wordt uitgehold. Tot re
pressie durft men echter niet meer overgaan. 

In Frankrijk is men nog niet zo ver geëvolueerd en hanteert 
Parijs wel het wapen van de repressie, sinds geruime tijd tegen 
de Bretoense autonomisten, sinds kort nu ook tegen de Franse 
Basken. Zo poogde de prefekt van Pau de viering van het Aberri 
Beguna te verhinderen, werden Baskische studenten te Pau uit-
eengeranseld door de Franse politie en werd een Baskische natio
nalist op zeer twijfelachtige getuigenissen veroordeeld. De Aberri 
Eguna-herdenking zou dit jaar met Pasen te Mauléon doorgaan, 
ter herinnering aan de Baskische held Matalaz, die het Baskisch 
verzet leidde tegen de annexatiepolitiek van Lodewijk XIV o.g., 
de zonnekoning onder wiens bewind ook Frans-Vlaanderen voor 
de Nederlanden verloren ging. Zingende jonge Basken werden 
zonder reden door de « gardes mobiles » aangevallen wat echter 
tot gevolg had dat de Baskische menigte aangroeide en dat uit
eindelijk de « gardes mobiles » forfait moesten geven. Intussen 
is Parijs voor Franco's eisen gezwicht en wordt gepoogd, Spaanse 
Baskische politieke vluchtelingen op te sporen en uit te wijzen 
naar Spanje. 

In Bretanje is Parijs er m geslaagd praktisch alle Bretoense 
ekonomische beroeps- en belangengroepen tegen zich in het har
nas te jagen door een ekonomische politiek, die geen rekening 
houdt met deze Bretoense belangen. Niet alleen de Bretoense 
landbouwers staan weigerachtig tegenover deze maatregelen — 
hun daadwerkelijk verzet ligt eenieder nog fris in het geheugen 
— ook andere ekonomische groepen komen in verzet. Zelfs zeer 
gematigde Bretoense vooraanstaanden, die men geen nationalisten 
kan noemen, protesteren tegen bepaalde diskriminerende maat
regelen — o.a. tegen de poging tot afzetting van een burgemees
ter van een Bretoense gemeente, omdat deze afzijdigheid van 
Pompidou's (mislukt) referendum over Europa voorstond. Ook 
werden na een bomaanslag met louter materiële schade m het 
wildeweg tientallen aanhoudingen van Bretoense nationalisten 
en niet-nationalisten verricht, die geen enkel resultaat oplever
den. In al deze gevallen leed Parijs uiteindelijk gezichtsverlies 
zodat nationalistische publikaties in Bretanje de gaullistische re
gering spottend een « abc de l'art de gouverneur » voorhouden. 

Sinds Pompidou de GauUe opvolgde hoort men weinig of niets 
meer van de regionalisering, wat niet belet dat de regionale pro
blematiek gaandeweg groeit, wat Parijs uiteindelijk zal verplich
ten met dit vraagstuk rekening te houden. De Franse volkse min
derheden eisen steeds luider het recht op een eigen, volksnationa-
le struktuur, mede onder de leuze « ja tot het Europa der volke
ren ». 

| | W l i l | ! ! | i | | ^ 

Kinderen worden zo vaak vergeten in de politiek. Deze drie had-
watermatroosjes helden hij Heath aan en vroegen speeltuinen en 

kinderkrihben. 

parcifal mcgovern buitenlands portret 

(Argos) Amerika's politici hebben McGovern wel erg onder-
"schat. Vandaag geven sommigen hun vergissing graag toe maar 

anderen proberen zijn image te beperken en noemen hem een 
Parcifal of Narcissus... Het is nu eenmaal zo dat George McGo
vern (49) van Zuid-Dakota te Washington niet veel politieke 
intellektuelen aantrekt. Men vindt hem daar niet « politiek » 
genoeg, teveel Barry Goldwater (in demokratische zin dan !), 
achterhaald ook en erg Leger der Heils ! M.a.w. wat van McGo
vern overblijft na zijn recente overwinning in Massasuchetts (de 
staat van de Kennedy-clan) is veeleer een karikatuur dan een 
objektieve kenschets. 

Na de « kapitulatie » van zijn 
rivaal Edmund Muskie (de 
man werd al te vroegtijdig ge
lauwerd) kan McGovern die 
kiezers voor zich winnen die 
in Hubert Horatio Humphrey 
een weliswaar vriendelijke 
maar erg « verouderde » kan
didaat gaan zien. McGovern 
zelf is een eigengereide kandi
daat. Op het tv-scherm heeft 
hij al aardig de draak gestoken 
met die Amerikaanse politici 
die hun elektorale publiciteit 
op zeeppoeders, cosmetics en 
pijnstillende middelen hebben 
afgestemd. In die samenhang 
heeft hij burgemeester Lindsay 
van New York al Itompleet uit
gerangeerd. Soms komt hij m 
de periferie van een vreemd
soortig narcissisme terecht : ik 
ben de gemene deler van Ame
rika's verzet tegen de oorlog 
in Vietnam, ik ben verliefd op 
de waarheid, niets dan de 
waarheid, ik ben de belicha
ming van de Amerikaanse in
tegriteit, van de Amerikaanse 
middenstander en diens voor
keur voor pragmatische, onge
compliceerde o p l o s s i n g e n . 
M.a.w. in ons land zou McGo
vern algauw het etiket van een 
Baas Gansendonk opgeplakt 
krijgen. Niet in Amerika ech
ter : daar wordt een politicus 
als McGovern nog vrij gewil

lig aanvaard, vooropgezet dat 
zijn publiekelijk verkondigde 
integriteit ergens met de wer
kelijkheid strookt. Toch heb
ben veel Amerikaanse journa
listen en kommentatoren tot 
dusver de « autenticiteit » van 
McGovern niet erkend. 

K links » patriot 

McGovern zou ooit verklaard 
hebben : ik ben openhartig en 
eerlijk, ik hou niet van inge
wikkelde problemen. Hij is dan 
ook erg in zijn schik als men 
hem afschildert als een be
scheiden lyceum-leraar. Zelf 
heeft hij het totstandkomen 
van dit image opzettelijk in de 
hand gewerkt. Toch is hij geen 
« phony » geworden — wat in 
't Amerikaans ekwivalent is 
voor schijnheilig of onoprecht 
Ook Muskie had zijn verkie
zingspropaganda op persoonlij
ke integriteit afgestemd. Maar 
de senator uit Maine moest 
gauw uit de race verdwijnen : 
niet omdat de strijdbare Ame
rikaanse kiezer hem niet ver
trouwde maar omdat hij van
wege Muskie geen harde, strijd

bare aanpak verwachtte. Blijk
baar is McGovern, de kandi
daat van de demokratische lin
kervleugel, uit harder hout ge
sneden. Niet alleen kan hij 
hard toeslaan maar ook gedul
dig inkasseren. Hij mist het 
charisma van Bob Kennedy 
maar hij beschikt over troeven 
die de vermoorde ex-minister 
van Justitie niet op tafel kon 
leggen. McGovern is nl. een te
genstander van de high brow 
(intellektueel). Hij is anti-in-
tellektueel. Op een ongewone 
manier is hij oer-Amerikaans : 
pragmatisch, hard werkend, on
wrikbaar gelovend in zijn eigen 
mogelijkheden. En toch stond 
konservatief Amerika aanvan
kelijk argwanend tegenover de 
nieuwe demokratische « ster ». 
In behoudsgezinde kringen kon 
men blijkbaar niet vergeten 
dat McGovern bij zijn heftige 
aanvallen op Nixon kennelijk 
op de steun van de gauchisti-
sche studenten had gedoeld. 
Die argwaan zou echter ver
dwijnen toen bleek dat de 
« linkse » demokraat ooit eens 
een held was geweest : in 1943 
werd zijn toestel boven Oosten
rijks grondgebied geraakt en 
toch slaagde piloot McGovern 
erin zijn toestel dicht bij de 
Adriatische zeekust aan de 
grond te zetten. Zoveel pa
triottische heldhaftigheid had 
« zwijgend » Amerika van een 
« links » kandidaat niet ver
wacht. Dit aureool kan McGo
vern nu best gebruiken of
schoon zijn wapenfeiten hem 
beslist niet overmoedig hebben 
gemaakt Integendeel : meer 
dan ooit stelt McGovern zich 
anti-militaristisch op : tegen de 
oorlog in Vietnam en tegen het 
goedkoop en berekend optimis
me van president Nixon. McGo
vern ziet de Vietnamese oorlog 
als een foutieve belegging, als 

een rem ook op de reële ont
wikkelingsmogelijkheden van 
de Amerikaanse arbeider. En 
vandaag heeft hij blijkbaar al 
tienduizenden « blue collars » 
(arbeiders) van die noodlottige 
omstandigheden kunnen over
tuigen. 

sociale bewogenheid 

McGovern registreert de 
zielsbewogenheid van de « klei
ne » Amerikaan. In tegenstel
ling tot Humphrey die onver
anderlijk afstemt op de meer
derheid binnen de eigen demo
kratische partij mikt « linkse » 
McGovern op de mistevreden-
heid van veel Amerikanen. Hij
zelf spreekt misprijzend van 
het « centrum-astablishment ». 
Hiermee bedoelt hij vooreerst 
de Nixon-administratie zelf, de 
industrieconcerns, de generaals 
en de gematigden uit de eigen 
partij. Die lieden, zo stelt Mc 
Govern, willen wel graag hun 
partemonnee trekken om nieu
we aandelen te kopen bij Lock
heed (vliegtuigen) maar zij be
twisten het recht van de Ame
rikaanse arbeider op een fat
soenlijk pensioen. Ook het dis
criminatoir belastingssisteem 
moet het zwaar ontgelden : gro
te betalen geen duit terwijl de 
blue collar gekwoteerd wordt 
op het totaal van zijn beschei
den inkomsten. Daarom heeft 
McGovern ook een optie geno
men op grondige struktuurher-
vormmgen. Ook wat dit betreft 
is hij een nieuw geluid in tra
ditioneel Amerika : McGovern 
is nl. meer dan een liberaal 
ekstremist van de oude school, 
meer ook dan een pacifist. De 
demokratische partij volgt zijn 
ontwikkeling met meer dan ge
wone belangstelling. 

gehoor bij de (eugd 
en dynamisch amerika 

Het onmiskenbaar succes dat 
McGovern tot dusver in de pri
maries behaalde heeft veel de-
mokraten tot attentisme bewo
gen. Dit succes, op eigen houtje 
verworven (en met de steun 
van voormalige Kennedy-fans) 
is zijn sterkste « publiciteit », 
vooral dan bij hen die in hem 
alleen maar een kansloos out
sider hadden gezien. Voorzeker 
moet McGovern nog een in
drukwekkend parcours afleg
gen. Maar hij heeft alvast de 
jeugd en een aanzienlijk deel 
van « dinamisch » Amerika 
achter zich. Onzeker blijft nu 
nog of het demokratisch partij-
kongres van Miami Beach (15 
juli e.k.) zal luisteren naar de 
wensen van hen (zeer talrijk 
in demokratische rangen) die 
mordicus een nieuwe Kennedy 
naar het Witte Huis willen stu
ren. Ook is niet uit te sluiten 
dat een soort « dark horse » 
(onbekende grootheid !) uit het 
partij-arsenaal wordt opge
diept.. Men spreekt al van een 
zekere Reuben Askew, gouver
neur van Florida. Maar McGo
vern is taai en trekt gevarieer
de registers open. Moedig is hij 
ook want hij durft blijkbaar 
ook het sacrosante partij-esta-
blishment aan welks belang
rijkste eksponent Hubert Hem-
phrey is. Maar stilaan komen 
ook zijn tegentanders uit de de
mokratische partij onder in
vloed van zijn ietwat verwar
rende persoonlijkheid. Hij is 
niet langer « de man die ook 
eens zijn kans waagt ». Het 
wordt tijd dat de demokraten 
zich terdege met McGovern 
gaan bemoeien. 
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GESLAAGDE 
PROGRAMMADAG 
VAN DE VOLKSUNIE 

ELFSTANDIGEN 
EN LANDBOUWERS 
HEBBEN RECHT OP 
EEN YOLWAABBIGE 
PLAATS IN 
ONZE ECONOMISCHL 
STBUCTUUR 

Op zondag 7 mei hield de 
Volksunie in het Brusselse 
Congressenpaleis een pro-
grammadag waarop de pro
blematiek van onze land
bouwbedrijven, kleine en 
middelgrote ondernemingen 
onder de loep werd geno
men. Deze programmadag 
sluit rechtstreeks aan bij 
het VU-congres van 1971 dat 
het sociaal beleid in ons 
land op de korrel nam. Be
langrijke resoluties kwamen 
toen uit de bus met betrek
king tot de hervorming van 
de RMZ, het levensmini-
mum (85.000 fr voor ieder, 
eis die later door andere 
partijen werd overgeno
men), de afvloeiing van 10 
miljard per jaar van Vlaam
se RMZ-gelden naar Wallo
nië, de noodzakelijke her
verdeling der inkomsten, en-
zomeer. 

ledere maatschappelijke 
groep moet in de georgani
seerde welvaartstaat een 
wel omschreven functie en 
taak vervullen en de ge
meenschap (wetgever en 
overheid) moet daartoe de 
middelen, de stimulansen en 
de bescherming bieden. 

Het staat vast dat land
bouw, KMO van de distri
butiesector en KMO van de 
bedrijfssector speciale be
langengroepen zijn : hun 
zin en taak verdient nauw
keurig omschreven, hun ver
antwoord bestaan verze
kerd ! 

De drie groepen hebben 
ongetwijfeld, vooral op het 
sociale vlak, vele gemeen
schappelijke noden en eisen. 

Het sociaal eisenpakket is 
dan ook de hoofdbrok ge
worden van de plenumver-
gadering in de namiddag 
(onder voorzitterschap van 
senator Bouwens). Referaat
houder was hier volksverte
genwoordiger Reimond Mat-
teyssens. Onze lezers vinden 
het voornaamste uit zijn be
toog op blz. 14 van dit num
mer. 

Vooraf echter diende het 
bestaansrecht van de mid
dengroepen wetenschappe
lijk benaderd en verklaard, 
en, vanuit dat bestaansrecht 
de economische, sociale en 
opleidingsvoorwaarden om 
een waardig en zinvol be
staan mogelijk te maken. 
« De lanbouwbedrijven en 
de KMO moeten leefbaar 
zijn, moeten leven en niet 
enkel moeizaam overleven ! 
Zij vervullen een werkelij
ke economische functie in 
een sterk geïndustrialiseer
de maatschappij als de on
ze ». Zij zijn niet alleen tal
rijk, maar zij verzekeren 
een intense tewerkstelling. 
En daar, anderzijds, hun 
dienstverlening niet hoeft 
bewezen, dient de over
heidshulp — soms zo kwis
tig en zelfs onverantwoord 
verleend aan grote en 
vreemde bedrijven — voor 

de middengroepen verhoogd 
en totaal herzien » aldus se
nator Maurits Coppieters in 
zijn slottoespraak. 

Tijdens de sektievergade-
ringen in de voormiddag 
hielden senator Willy Per-
syn en volksvertegenwoor
diger Ludo Sels (in de sek-
tie « landbouw », onder het 
voorzitterschap van senator 
Baert) opgemerkte refera
ten over de toekomstmoge
lijkheden van onze land
bouw en over het landbouw
beleid van de regering, kri
tisch bekeken. 

In de sektie « zelfstandi
gen » (onder voorzitterschap 
van senator Van In) brach
ten volksvertegenwoordiger 
Jef Olaerts en bedrijfsleider 
Paul Peeters uitstekende re
feraten over de toekomst
mogelijkheden en visie in 
verband met de distributie-
sektor en i.v.m. de kleine en 
middelgrote ondernemingen. 
De lezer vindt de besluiten 
van de sekties terug op de 
blz. 12 en 13 van dit num
mer. 

Deze programmadag van 
de Volksunie werd, dank zij 
de stevige dokumentatie bij
eengebracht door de studie
dienst en door de klare taal 
van de referaathouders, een 
succes. De besluiten ervan 
zullen als leidraad dienen 
voor de verdere VU-aktie in 
het parlement. 

« Zonder zucht naar Poujadisme of etatisme wil de Volksuni* 
een politiek programma voorstellen om de middengroepen (zelf* 
standigen, kleine ondernemers, landbouwers) werkelijk op t« 
vangen en een volwaardige plaats te geven in de structuur vartj 
ons economisch leven. Zij vervullen een welomschreven funkti^ 
een belangrijke taak in de gemeenschap Het is dus maar normaaJ 
dat die gemeenschap ook zorg draagt voor deze maatschappelijk» 
groepen ». 

In zijn bezielde toespraak aan het slot van de Programmadag 
verduidelijkte senator Maurits Coppieters op welke wijze de 
gemeenschap, de Staat dus, de middengroepen kan helpen bij 
het vervullen van hun specifieke taak : door het ter beschikkmg 
stellen van de nodige hulpmiddelen, door het geven van stimu
lansen en door het bieden van bescherming. Anderzijds moeten 
de zelfstandigen en landbouwers bereid zijn hun houding tegen
over de Staat als economische structuur aan te passen in posi
tieve zin. 

Het geeft vele zelfstandigen een ongelukkig gevoel vast te 
stellen dat zij ergens geen gelijke tred hebben gehouden met de 
ontwikkeling der grote ondernemingen en met de groeiende 
invloed van de georganiseerde werknemers. Daartegen stelde 
senator Coppieters het principe dat het niet om overleven dodi 
om leven zonder meer gaat mits omschakeling en aanpassing. 

Struktureel gezien moeten de wettelijke benadering en het 
politiek beleid hand in hand gaan. Het komt er op aan elkaar 
a.h.w. te bevruchten en te corrigeren en aan de ekonomie van 
de middengroepen de hulp en de begeleiding te geven, die ze 
nodig hebben en waarop ze recht hebben. 

De vrijheid blijft echter de motor van de kleine onderneming, ze 
werkt ook de betere dienstverlening en de socialisering in de 
hand. 

Spreker ging dan na wat structuurpolitiek niet en wel is : geen 
heilsleer, geen geneesmiddel voor concurrentie-moede bedrijven, 
geen middel om voorbijgestreefde bedrijfsvormen met subventiea 
kunstmatig in leven te houden. Ze is wel het ondersteunen van 
mogelijke aanpassing aan snelle en schokkende veranderingen, 
wat met etatisme of dirigisme niets heeft te maken, integendeel : 
structuurbeleid is een wezenlijk onderdeel van een waarlijk vrije 
markteconomie. 

Als doel van een sociaal structuurbeleid stelde senator Cop
pieters dat men bet de kleine ondernemingen gemakkelijk moei 
maken, om zich aan de veranderende ekonomische gegevens aan 
te passen. Deze aanpassing vereist zowel een betere beroepsken
nis als een betere marktkennis (dit vooral ontbreekt nog bij de 
middengroepen). Dit wordt dus een taak van analyse en bredere 
informatie. 

rol van de staat 

Senator Coppieters ontleedde dan de rol van de staat, die o.a. 
neerkomt op verstrekken van aanpassingshulp. Opmerkelijk 
dinamische ontwikkelingen en veranderingen kunnen marktver
houdingen zodanig wijzigen en schokken dat hieruit ernstige 
ekonomische en sociaal-politieke gevolgen voortvloeien : zo kun
nen schuldenvrije ondernemingen in ernstige moeilijkheden ko
men. In zulke gevallen moet de overheid helpend en beschermend 
optreden, want de middengroepen zijn een dragend element in 
onze huishouding. Het aandeel van landbouw en KMO in onze 
nationale en in de Europese ekonomie wordt nog veel te vaak 
onderschat. Er is zelfs een expansie gaande bvb. voor echt vak-
manswerk en voor gespecialiseerde winkels. Daarom moet de 
.kapitaalshulp sterk worden verhoogd zowel qua aanvankelijke 
investering als voor omvormingsinvestering. 

wat wij voorstaan 

Het algemeen hoofdstuk van zijn rede besluitend somde senator 
Coppieters de beginselen op, die de VU ter zake voorstaat : 
1. vrije ontplooiing en gelijke kansen voor allen ; 2. Geen ekono
mische machtskoncentraties ; 3. Een concurrentieel klimaat met 
ruimte voor KMO door een realistisch middengroepenbeleid. 

diagnose en terapie van een krisis 

Senator Coppieters besteedde een belangrijk gedeelte van zijn 
rede aan de landbouwkrisis. Inleidend wees hij er op dat het niet 
alleen om een ekonomische landbouwkrisis gaat dan wel om een 
krisis in de verhouding stad-land, waarbij hij verwees naar de 
heftige woede-uitbarsting die de landbouwersbetoging van 23 
maart 1971 te Brussel kenmerkte. Een hele beschavingswijziging 
treedt naar voor : van motor van het ekonomisch leven is de 
landbouw thans een marginaal verschijnsel geworden als gevolg 
van de revolutionaire ontwikkeling van de industrie en de dien
stensector. Een structurele verschuiving vereist dan ook een 
structureel beleid. Anderdeels is er de tragere groeivoet van het 
inkomen van de landbouwers tegenover het inkomen in de 
industrie- en dienstensectoren, die veel meer spenderen aan half-
verbruikbare goederen (woninginrichting bvb. ontspanning 
e.d.m.) De landbouwers — lange tijd geïsoleerd, in vaste waarden 
levend en vertegenwoordigd in belangrijke partijen — dreigen 
hun ekonomisch gewicht te verliezen. Ze moeten nochtans een 
ekonomische en kulturele macht en invloed uitbouwen of met 
andere woorden technische en organisatorische maatregelen 
alleen volstaan niet. 

De betekenis van de landbouwkrisis was het volgende tem a in 
deze rede. Geen mens durft vandaag nog beweren dat de land
bouwkrisis te wijten is aan het konservatisme van de boeren. 
Getuigen ze niet van durf door overinvesteringen, vaak uit wan
hoop maar toch. De landbouweisen zijn integendeel zeer modern! 
Eisen ze niet hun recht op inkomen op ? Hun recht op waardig
heid en op zelfstandigheid van hun arbeid ? Staan ze niet op 
tegen technische vervreemding ? Ageren ze soms niet tegen 
monopolistische overheersing ? Ze verzetten zich integendeel 
tegen een harde en onomkeerbare logika van de vrije markt-
ekonomie, merken terecht op dat er daarop zoals in andere sec
toren correcties moeten aangebracht worden. Niet het inkomen 
maar het bestaansrecht van de landbouwers is bedreigd. De 
noodzakelijke inkrimping moet ekonomisch, sociaal en menselijk 
begeleid en gepropageerd worden. De landbouwers stellen thans 
de vraag naar structurele en politieke opties inzake de exploi
tatienormen. Senator Coppieters wees terloops op de dubbelzin
nige houding van de christelijke partijen tegenover de boeren, 
om hen als kiezers te kunnen behouden. 

De jonge landbouwers in Vlaanderen klagen een « kapitalis
tische koncentratie » aan, die zich eveneens in de landbouw voor
doet en waardoor de grote, fmancieel sterke bedrijven de kleine 
opslorpen. Daarom moet in Vlaanderen de financiële hulp voor 
investering en modernisering bij voorrang naar de kleine, fami
liale bedrijven gaan. Ook hebben de landbouwers (net als de 
werknemers in de industrie) te maken met machtige, multinatio
nale groepen, die hen in hun bestaan bedreigen. Door inspraak-
en informatielichamen moet tenslotte de kloof van wantrouwen 
en onbegrip opgevuld worden tussen de landbouwers en de EEG-
technokraten. Alleen op die manier ook kan de landbouwkrisis 
een rechtvaardige, ekonomische maar ook menselijk-sociaal ver
antwoorde oplossing verkrijgen. Voor een dergelijke aanpak 
pleit de Volksunie reeds jaren, ze zal dat met steeds groter aan
drang doen in de nabije toekomst, op grond van haar programma 
en op wetgevend vlak. 

rilii 
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1 
LAMDBOUW-
SEKTOR 

BESLUITEN 

ALGEMENE VISIE 

Het aantal arbeidskrachten in de 
landbouw is steeds verder gedaald tot 
onder een punt dat reeds minder dan 
6 % van de aktieve bevolking in de 
landbouwsektor werkzaam is. 

De Volksunie gaat uit van de visie 
dat onze « eigen » nationale landbouw 
« moet » overleven en menswaardig 
moet kunnen leven met het aksent op 
het verantwoorde familiaal bedrijf. 

Als land dat de Europese verplichtin
gen steeds loyaal heeft toegepast, mo
gen wij geen slachtoffer worden van 
die te grote loyauteit in vergelijking 
met andere EEG-partners, die in het 
etaatsegoïsme van de grote landen veel 
strakker staan op hun eigen belangen. 

Om te verhinderen dat na het terug
vallen onder het kritische punt van de 
5 % aktieven in de landbouw deze on
redelijke aftakeling nog verder zou 
gaan, moeten landen als het onze de 
middelen krijgen binnen de EEG tot 
het voeren van een nationale steunpoli-
tiek, speciaal met het oog voor maatre
gelen die de opvolging kunnen verze
keren. Bijkomende clausules in de EEG-
politiek dienen hiervoor bepaald door 
onze vertegenwoordigers. 

In het kader van die politiek « niet 
alleen overleven, m ^ ^ ,iifien§-\(vaar?lig 
leven » meent de Volksunie volgende 
konkrete besluiten te kunnen formule
ren. 
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1. markt- en prijzenpolitiek 

ir Jaarlijks moeten de landbouwprij
zen in de EEG worden vastgesteld, re
keninghoudend met de werkelijke pro-
duktiekosten en geïndexeerd ; 

ie Aanpassing van de melkprijs aan de 
aard van de produktiekosten ten gunste 
van de voortbrenger (producent) ; 

ir Onmiddellijke weder-invoering van 
de uitbetaling van de kwaliteitspremie, 
te betalen boven de vastgestelde prijs ; 

lUr Herziening van de toepassingsmoda
liteiten ten voordele van de producen
ten van hoeveboter en room ; 

ir Invoering van een systeem voor de 
valorisatie van brouwgerst ; 
Vkr Gemeenschapskontrole op de werking 
en het beheer van coöperatieven en vei
lingen met het oog op de verdediging 
van de belangen van de producenten. 

•*• De vrije markten, als enige afzet
mogelijkheid voor het kleinere fami
liaal bedrijf moeten eenzelfde soepele 
BTW-regeling krijgen als deze voorzien 
voor de veilingen. 

ir Onmiddellijke verhoging van de 
BTW-teruggave tot 6 % ipv de huidige 
S,5 %. 

ie Bij het opleggen van commercialisa-
tienormen moet het belang van de pro
ducent ingerekend worden en prime
ren. 

i: De regeerders moeten zorgen voor 
uitbreiding van de politiek van markt-
prospektie om de afzet van onze land-
bouwprodukten in het buitenland te 
stimuleren en te verzekeren. 

2. maatregelen tot vermindering 
van de produktiekosten 
door risicobeperking 
en {(waiiteitsverhoging 

ir Splitsing van het ministerie van 
Landbouw in het kader van een princi
piële federalisering van het land en re
kening houdend met de sterke struk-
tuurverschillen in de Vlaamse en Waal
se landbouwsektor. 

ir Verregaande reorganisatie van het 
ministerie van Landbouw en aanpassing 
van de diensten aan de evolutie in de 
huidige landbouw. 

ie Door de hogerstaande maatregelen 
een betere begeleiding en voorlichting 
van de landbouwers mogelijk maken. 

ir Uitbouw, betere spreiding en hogere 
financiering van het wetenschappelijk 
onderzoek in de landbouw. 

ir Betere coördinatie van de proefbedrij
ven en proeftuinen en dit onder gemeen-
schapstoezicht. 

ir Doorstroming van de resultaten van 
het Wet. Onderzoek via de overheid tot 
bij de landbouwers. Dit geldt ook voor 
elk gesubsidieerd initiatief. 

ir Kordate aanpak van de veeziektebe-
strijding tot verhoging van de rentabili
teit, maar ook in het belang van de 
volksgezondheid. 

ir Sanering van de waterhuishouding en 
de watervoorziening. Bijzondere inspan
ning voor de elektriciteitsvoorziening 
en de wegenaanleg in dienst van de 
landbouwekonomie. 

ir Totale nieuwe richting van de selek-
tie voor varkens- en rundveerassen. 

ir Aanpassing van de metoden in het 
landbouwonderwijs speciaal met het 
oog op de moderne bedrijfsleiding en 
de praktijk. 

<'r^)i fl&uUUOJS a i l i j i i i j» 

' 3. maatregelen op het 
sociaal-strukturele vlak 

ir De Volksunie is van mening dat de 
landbouwzones moeten vastgelegd wor
den via de onmiddellijke goedkeuring 
van de gewestplannen. 

ir De Volksunie is van oordeel dat de 
werking van het landbouwinvesterings
fonds moet opgevoerd worden vooral 
ten gunste van het familiaal bedrijf en 
de jonge boer. 

ir De Volksunie meent dat moet over
gegaan worden tot de invoering van een 
intrestenafslag mits bepaalde voorwaar
den, o.a. voor de bedrijven met een be-
drijfsboekhouding die werken volgens 
een programma van investeringen of 
voor bedrijven die participeren in een 
verwerkings- of commercialisatiesis-
teem. 

ir De wetgeving i.v.m. het sanerings
fonds dient volgens de Volksunie drin
gend aangepast, o.m. moet worden voor
zien in een sluitingspremie en een 
struktuurverbeteringspremie. 

ir De Volksunie wil de volledige her-
strukturering van de Nationale dienst 
voor afzet van Land- en Tuinbouwpro-
dukten en opbouw van het kommercia-
lisatiesisteem. 

, ir De zuivelsektor en de slachthuizen 
dienen volgens de Volksunie geherstruk-
tureerd zowel in dienst van de voort
brenger als van de verwerkende nijver
heid. 

T*r De onteigeningsvergoedingen moeten 
beantwoorden aan de mogelijkheid van 
een nieuwe vestiging in dezelfde voor
waarden in eigen land. 

ie Bij eventuele uitwijking moet de 
overheid zorgen voor voldoende pro-
spektie en begeleiding om de risico's zo
veel mogelijk te verminderen. 

ie Een ruime financiering moet worden 
voorzien om een degelijk werkende 
grondbank mogelijk te maken. 

2 
WELKE TOEKOMST
KANSEN VOOR DE 
DISTRIBUTfE-
SEKTOR ? 

BESLUITEN 

BESLUITEN DOOR DE KMO-DISTRI-
BUTIESEKTOR ZELF TE TREKKEN 

ir De zelfstandige, niet-geassocieerde 
distributie, vooral in de levensmiddelen-
sektor, blijkt eerder geringe toekomst
kansen te hebben, tenzij in grotere cen
tra waar specialisatie mogelijk blijft ; 

ir Associatie dringt zich op. Van de 
20.000 zelfstandige levensmiddelenwin-
kels die we in 1980 nog zouden hebben, 
zouden er 17.000 geassocieerd zijn in
dien de huidige evolutie zich voltrekt, 
wat te verwachten valt ; 

ir De zelfbedieningswinkelS winnen 
veld op de traditionele winkels ; 

ie De KMO "blijven sterk in de produk-
ten of diensten : 

— waar een gespecialiseerde warenken
nis of vakkennis nodig is (bv. textiel) ; 

— waar installatie, reparatie en onder
houd mee gepaard gaan (bv. verwar
ming, sanitair) ; 

— die beantwoorden aan een locale be
hoeftebevrediging (bv. drankgelegen
heid, eetgelegenheid) ; 

ir Een KMO stichten, overnemen of er 
leiding geven veronderstelt : 

— een zekere algemene ontwikkeling ; 

— beroepsontwikkeling, warenkennis en 
vakbekwaamheid ; 

— marktkennis, kennis van bedrijfsbe
heer, van boekhouding ; 

— zin voor verantwoordelijkheid tegen
over de cliënt ; 

— voldoende eigen kapitaal; 

— liefde voor het vak en bestendige ver
volmaking. 

Waar de groot-distributie topmanagers 
inschakelt, aan marktstudies en re
search-werk doet, zal de KMO de in
spanning moeten leveren haar eigen 
mogelijkheden te bestuderen inzake af
zet, keuze van artikels, omvang van het 
bedrijf, vestigingsplaats. 

BESLUITEN TER OVERWEGING 
AAN DE OVERHEDEN DIE VERANT
WOORDELIJKHEID DRAGEN OVER 
HET GEVOERDE BELEID TEGEN
OVER DE DISTRIBUTIESEKTOR : 

Voor de meest algemene verantwoor
delijkheid van de overheid tegenover de 
KMO verwijzen we naar het algemeen 
referaat over de KMO en naar het refe
raat over de sociale discriminatie van 
de middenstand. 

1. ruimtelijke ordening 
en distributie : 

ir De Volksunie stelt vast dat inzake 
planologie en ruimtelijke ordening voor 
de distributiesektor twee problemen 
rijzen : a) de ontvolking van de binnen
steden van de grote agglomeraties ; b) 
het ongebreideld inplanten van nieuwe 
supermarkten, superbaars en grootwa

renhuizen aan de rand van grote centra. 
De Volksunie is van oordeel dat derge
lijke ongebreidelde uitbreiding door de 
overheid terug onder kontrole moet ge
bracht worden. De Diensten voor Ruim
telijke Ordening en Stedebouw hebben 
tot nu toe weinig aandacht gehad voor 
het aspekt ruimtelijke struktuur en han
del. Volgens de Volksunie dienen de be
voegde overheden bij het opmaken van 
hun bijzondere plannen van aanleg en 
bij de inplanting van grote distributie
centra omzichtig tewerk te gaan. De 
dienst « Planologie van de Handel », bij 
het Economisch en Sociaal Instituut van 
de Middenstand, zou terzake een grotere 
inspraak dienen te hebben. 

ie Bij het inplanten van nieuwe woon
wijken dient volgens de Volksunie de 
overheid de noodzakelijke aandacht te 
besteden aan de inplanting van de ver
zorgingsuitrusting, zoals speelpleinen, 
scholen, maar ook winkels en winkel
centra. Buiten de nodige acomodatie 
moet gezorgd worden voor een aange
paste inplanting van deze kollektieve 
voorzieningen. 

2. besluiten i.v.m. de beroeps-
opleiding in de 
distributiesektor : 

Naast de algemene maatregelen (zie 
algemeen referaat over de KMO) is het 
nodig dat meer specifiek aandacht wordt 
geschonken aan de beroepsvolmaking in 
de distributiesektor. 

3 . tewerkstell ing : 

De Volksunie stelt vast dat op dit 
ogenblik 30 % van alle tewerkgestelden 
in ons land werkzaam zijn als zelfstanr 
dige of als loontrekkende in de KMO. 
Zij meent derhalve dat de KMO en de 
eenmanszaken 'n reële en onvervangba
re rol vervullen inzake tewerkstelling. 

Rekening houdend met het feit dat de 
overheidssteun per arbeidsplaats in grote 
ondernemingen 183.000 fr. bedraagt t.o.v. 
68.000 fr. van de KMO, is de Volksunie 
derhalve van oordeel dat de leefbare 
kleine distributiesektor op dat punt 
overheidshulp moet krijgen die haar 
krachtens haar getalsterkte en haar eco
nomische funktie toekomt. 

ir De Volksunie eist, gezien het grote 
aandeel van de detailhandel in het fis
kale inkomen van de overheid, een aan
tal rechtvaardige maatregelen : 

— Wat betreft de inkomstenbelastingen: 
herinvoering van de aftrekbaarheid van 
de belastingen, die onkosten zijn ; aan
passing van het sisteem van taxatie met 
15 % of 7,5 % wegens zogenaamde laat
tijdige betaling van de belasting ; ver
algemening van het stelsel van de for
faitaire bijdrage voor de bepaling van 
de bedrijfslasten ; verhoging van het 
plafond van de vrijstellingen wegens 
kinderlast ; samenvoeging van de in
komsten der echtgenoten dient afge
schaft. 
— Wat betreft «o hogere forfaitaire be-
drijfsuitgaven : de invoering van een 
nieuwe belastingsschaal teneinde de be
staande tarieven aan te passen aan de 
verhoging van de index. 

— Wat betreft de BTW : een herziening 
van het BTW-sisteem tot twee tarieven 
zoals in de rest van de EEG ; een ver
eenvoudiging van de administratieve 
formaliteiten en wijzen van berekening 
(jaarlijkse indiening) ; versnelde uitbe
taling van de detaxatie van de voorra
den. 

4. fiscale problemen 

ir De Volksunie stelt vast dat ac aange-
geven winst van de grote distributie
bedrijven slechts 1,30 % bedraagt Jn 
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1970 en dit op een totale omzet van 43,5 
miljard, terwijl de winst van de detail
handel op een omzet van 302 miljard 
tussen de 6,5 en de 11,30 % mag ge
raamd worden. De Volksunie is derhal
ve van oordeel dat — mede in aanmer
king genomen de faciliteiten verleend 
aan de grote distributiebedrijven op 
vlak van inplanting, wegen, energie
voorziening — de kleine distributiebe
drijven een ernstig aandeel hebben in 
de fiskale inkomsten van de overheid. 
Het verdwijnen of het verschrompelen 
van deze detailhandel zou voor de over
heid een aanzienlijke fiskale minderop
brengst meebrengen. Derhalve meent 
de Volksunie dat de leefbare distribu-
tiehandel ook op dat vlak een onver
vangbare rol vervult. 

5. steun van de overheid aan 
de kmo in de 
distriebutiesektor : 

llr De Volksunie stelt vast dat er een 
wanverhouding bestaat tussen, ener
zijds, het aantal tewerkgestelden in de 
eenmanszaken in de distributiesektor en 
de KMO (40 % van de totale aktieve be
volking), en, anderzijds, door de Staat 
toegekende steun wat betreft rentetoe
lagen en kapitaalpremjes. In 1971 kende 
de overheid terzake 2.691 miljoen steun 
toe in het Vlaamse landsgedeelte, waar
van slechts 359 miljoen (of 13,3 %) aan 
de ondernemingen met minder dan 50 
werknemers .Zo gezien zal de KMO, in
begrepen de distributiesektor (bedrij
ven met — 19 werknemers) hooguit 10% 
hebben ontvangen in 1971 (hetzij 269 
miljoen) ondanks haar grotere getal
sterkte qua tewerkstelling, 

ir Gelet op het belang van de KMO in 
de ekonomische expansie, stelt de Volks
unie derhalve voor dat de expansiewet
ten zo aangepast worden dat de rente
en kapitaaltoelagen voor minstens 1/3 
aan de KMO worden toegekend. 

•jlr De Volksunie eist tenslotte dat aan 
de distributiesektor overheidssteun voor 
handelsaktiviteiten wordt verleend in 
het raam van ekonomische expansie
wetgeving van 30 december 1970. Ver
der moeten onverwijld de noodzakelijke 
koninklijke besluiten worden uitgevaar
digd voor het realiseren van : arbeids-
plaats-premies ; conjuncturele steun ; 
kredietfaciliteiten ; fiskale vrijstellin
gen ; technische bijstand. 

3 
DE TOEKOMST VAN 
DE KLEINE EN 
MIDDELGROTE 
ONDERNEMINGEN 

BESLUITEN 
De Volksunie is van mening dat de 

leefbare KMO nog een reële ekonomi
sche funktie heeft te vervullen in de 
huidige geïndustrialiseerde maatschap
pij. De KMO's maken meer dan 90 % 
van het aantal bedrijven uit en teUen in 
1971 meer dan 1/4 van alle tewerkgestel
den van het land. 

Gezien het leeuwenaandeel van de 
overheidssteun gaat naar de grote be
drijven, meent de Volksunie te kunnen 
besluiten dat de KMO tevens aan zelf
financiering doet, terwijl een belang
rijk aandeel van de fiskale opbrengst 
eveneens door de KMO wordt geleverd. 

Derhalve stelt de Volksunie volgende 
konkrete maatregelen voor i.v.m. de 
leefbare KMO : 

ir Rekening houdend met het groeiend 
belang van een algemeen ekonomische 
planning, is volgens de Volksunie een 
volledige integratie van de KMO in de 
huidige ekonomische planning en pro-
grammatie meer dan noodzakelijk. On
dermeer dient beklemtoond dat de 
winst, die voortvloeit uit de bedrijvig
heid van de KMO, niet alleen bestaat 
uit een inkomen noodzakelijk voor de 
leefbaarheid van het gezin, doch ook 
eventueel uit opbrengsten nodig voor 
zelf-financiering. Hiertoe dienen aange
paste financiële maatregelen te worden 
uitgewerkt. 

ie De Volksunie wil voor de KMO een 
degelijk vestigingsbeleid en ruimtelijke 
ordening. Dit zal o.m. bereikt worden 
door : 

— het scheppen van officiële overlegor
ganen op het lokale vlak waarin al de 
bij het probleem geïnteresseerde partij
en vertegenwoordigd zijn en die be
voegd zijn om advies uit te brengen 
over de ontwerpplannen van aanleg en 
ruimtelijke ordening ; 

— het bekrachtigen van de nationaal ge
mengde commissies in het kader van 
het ministerie van Openbare Werken, 
waardoor aan de middenstand de moge
lijkheid wordt geboden de vereiste in
breng te doen wat betreft wetten over 
detailhandel, dienstverlening en am-
bacht ; 

— het oprichten van een gespecialiseer
de financieringsorganisme voor de mid
denstand met het oog op de vernieu
wing van stadskernen en het oprichten 
van winkelcentra ; 

— dringende overheidsmaatregelen die
nen getroffen waardoor ondermeer de 
bestaande reglementering op de hinder
lijke bedrijven zou worden aangepast 
aan de gewijzigde omstandigheden en 
waardoor bovendien zou worden voor
zien in de inschakeling van eigen afge
bakende zones voor kleine- en middel
grote ambachtelijke bedrijven (bv. am
bachtsparken) in de gewestplannen. 

ie De bedrijfsekonomische, bedrijfstech-
nische en fiskale hulp dient, volgens de 
Volksunie, van staatswege te worden 
georganiseerd. Van fiskaal en financi
eel standpunt uit dient voor kleinere 
ondernemingen in dezelfde termen te 
worden gedacht als dit voor grotere en
titeiten het geval is. Het aantrekken 
van degelijke kleinere KMO door o.a. 
maatregelen op financieel en fiskaal 
vlak kan een gans gewest nieuv^e mo
gelijkheden geven. 

— Wanneer eerstdaags aan programma-
tie zal worden gedaan, zal dienen ge
zorgd voor : een samenhangend nijver-
heidsbeleid ; een grotere verscheiden
heid in de bestemming van onze uit
voer en een aktief en globaal uitvoerbe
leid : daarbij zijn intensifiëring van de 
prospektie op de EEG-markten en de 
penetratie op verdere markten dan de 
huidige EEG-markten van steeds groter 
wordend belang ; de struktuurpolitiek 
zal dienen aangepast te worden want 
ook in de periodes van sterke expansie 
blijven bepaalde streken en bedrijfs
takken in het Vlaamse land een achter
stand vertonen of vertonen zij een zeke
re achteruitgang. 

ie Beroepskrediet dient meer gediffe
rentieerd en sectorieel gericht te wor
den. Voor jonge ondernemers dienen 
aangepaste kredietfaciliteiten voorzien. 

ie De Volksunie is van oordeel dat sta
tistische rezultaten van wetenschappe
lijke onderzoeken in een aangepaste en 
gecommentarieerde vorm aan de KMO 
dienen kenbaar gemaakt te worden. 

ie De Volksunie dringt erop aan dat het 
vennootschapsrecht volledig hervormd 
wordt en wil dat een onmiddellijke aan
gepaste vennootschapsvorm voor een
manszaken gecreëerd wordt. 

ie Dringend dienen aanpassings- en om-
schakelingsvoorwaarden voorzien voor 
de KMO. Hulp voor hen die getroffen 
worden door strukturele veranderingen: 
voor de zelfstandigen in de handel en 
ambachten zullen specifieke maatrege
len moeten gevonden worden teneinde 
zekere omscholingen te bekomen en te 
vergemakkelijken (cfr. Saneringsfonds 
Landbouw) ; ofwel hulppremies voor 
zelfstandigen die hun zelfstandig beroep 
dienen op te geven (cfr. Afdankingspre-
mie bij de werknemers). Zie onze be
sluiten op het sociale vlak. 

ie De administratieve strukturen der be
roepsopleiding dienen volledig te wor
den herzien en meer sektorgerichte pro
fessionele opleiding dient gekreëerd. 
Op gebied van onderwijs, opleiding en 
informatie is een grote inspanning ver
eist in de zin van het opvoeden van de 
ondernemer tot een managertype met 
zowel beroeps- als algemene vorming. 
De Volksunie vraagt derhalve een gron
dig onderzoek i.v.m. de kwestie der sa
nering V. d. leersekretariaten. Hierbij-
moet rekening gehouden worden met 
problemen van hun funktie en lokale in
planting. Verder dringt de Volksunie 
aan op de uitbouw of oprichting van 
centra die arrondissementeel en/of kan
tonnaal zijn gericht en dienen de be
staande wetten m.b.t. de beroepsoplei
ding gecoördineerd. 

ie Dringende hervorming van de fiskale 
toestand en het BTW-stelsel dringen 
zich op. Gelijkschakeling van de sociale 
toestand van alle werknemers, werkge
vers en zelfstandigen en anderzijds spe
ciale herziening van de maatschappelij
ke zekerheid ten gunste van looninten-
sieve bedrijven (zie andere referaten). 

ie De Volksunie wil, zoals reeds in haar 
congres van 1971 vooropgesteld, fiskali-
satie van de MZ van de zelfstandigen 
en afschaffing van alle gebonden kas
sen om te komen tot één groot sterk 
Instituut voor Rijksmaatschappelijke 
Zekerheid. 

ie Rekening houdend met het feit dat 
meer dan 90 % van het aantal onderne
mingen en meer dan 1/4 van de bezol
digde tewerkstelling ressorteert onder 
de KMO, dient de Staat tenslotte ook 
een evenredig deel van zijn inspannin
gen in sociale, fiskale en ekonomische 
sektor voor de KMO te reserveren. 

4 
DE SOCIALE 
SITUATIE VAN DE 
ZELFSTANDIGEN 

BESLUITEN 

1. 

De Volksunie stelt vast dat sinds het 
ontstaan van de eerste pensioenwet in 
1956 en rekening gehouden met hun ge
talsterkte, de zelfstandigen als groep 
ruim 30 miljard minder sociale toelagen 
van de overheid hebben gekregen dan 
de loontrekkenden. 

De Volksunie meent verder uit het 
cijfermateriaal te kunnen opmaken dat 
de achterstand jaarlijks met 1 miljard 
wordt vergroot. Zonder afbreuk te doen 
aan de belangen van de werknemers, 
eist de Volksunie, vanuit haar bekom
mernis om de sociale gelijkheid in het 
kader van de volksgemeenschap, gelijke 
rechten en plichten voor de zelfstandi
gen. Daarom meent de Volksunie vol
gende konkrete besluiten te kunnen 
formuleren : 

2. konkrete besluiten op het 
sociale vlak : 

ie Inzake kinderbijslagen stelt de 
Volksunie voor dat de kinderbijslagen 
van de zelfstandigen onmiddellijk moe
ten gelijkgeschakeld worden met die 
van de loontrekkenden en dat voor alle 
kinderen. 

ie Inzake ziekte- en invaliditeitsverze
kering eist de Volksunie de onmiddellij
ke gelijkschakeling van de uitgekeerde 
vergoedingen met die van de werkne
mers. De wachtijd van 6 maand voor de 
zelfstandigen moet worden afgeschaft. 

ie Wat de pensioenen aangaat wil de 
Volksunie de invoering van een geïn
dexeerd pensioen van 90.000 fr. per 1 
januari 1973. 

ie De afschaffing naar het onderzoek 
van de bestaansmiddelen moet onmid
dellijk worden ingevoerd. 

3. sociaal-ekonomische maatrege
len in verband met zelfstandigen 
in moeilijkheden ; 

a. niet-leefbare bedrijven s 

ie Voor de niet-leefbare on'dei'riëitón-
gen (zelfstandigen) wil de Volksunie 
een stopzettingsvergoeding van 90.000 
fr. per jaar, wat neerkomt op een ver
vroegd pensioen, met een minimum
leeftijd van 55 jaar voor de man en 50 
jaar voor de vrouw. 

ie Er moet verder voor de zelfstandigen 
van niet-leefbare bedrijven een omscho-
lingspremie worden voorzien, betaal
baar per maand scholing, voor een to
taal bedrag van 90.000 fr. per jaar. De 
omscholingstermijn zal minimum 3 
maand duren met een maximum door 
KB te bepalen, rekening houdend met 
de aard van herscholing en de sektor 
waarheen de omscholing zich richt. Ko
men in aanmerking voor deze omscho
ling, mannen tot maximum 60 jaar, 
vrouwen tot 55 jaar. De niet leefbaar
heid van de bedrijven wordt in beide 
gevallen vastgesteld op basis van ge-
kontroleerde inkomsten over een perio
de van 5 jaar, vóór de sluiting. Het ge
middelde van de inkomsten over die 
periode mag het bedrag van 85.000 fr. 
per jaar niet overtreffen. 

b. leefbare bedrijven in 
moeilijkheden 

ir Verder moet voor de zelfstandigen 
van leefbare bedrijven in moeilijkhe
den een bijscholingspremie worden 
voorzien van 150 fr. per halve dag pres
tatie (1/600 (= 300 werkdagen) van 
90.000 fr.). De minimum- en maximum
duur van de bijscholing zijn door KB te 
bepalen rekening houdend met de aard 
en de sektor. De maximumleeftijden 
om van bijscholing te kunnen genieten : 
voor mannen 60 jaar. voor vrouwen 55 
jaar. 

ie Qua kredietverlening en overheids
steun moeten door de overheid voor de 
zelfstandigen in moeilijkheden verhoog
de inspanningen worden gedaan. Tech
nische bijstand kan aan de zelfstandi-
sjen verleend worden via rijksconsulen
ten, dit in samenwerking met het s»-
ciaal-ekonomisch instituut van de mid
denstand 
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pleidooi voor sociale geHjklield lussen ioontrekkenden en lelfsfondlgen 
door volksvertegenwoordiger r. mattheyssens 

Mijn referaat over de sociale 
programmatic voor de zelfstandi
gen omvat 2 delen : een louter so
ciaal gedeelte dat slaat op de zelf
standigen (handelaars, ambach
ten, vrije beroepen) en de land
bouwers. De landbouwers zijn 
wettelijk zelfstandigen en vallen 
voor de sociale voorzieningen en 
ook voor de sociale bijdragen on
der de sociale wetgeving van de 
zelfstandigen. 

Zij t rekken dus hetzelfde pen
sioen, dezelfde kinderbijslagen en 
de zelfde vergoeflingen bij ziekte, 
invaliditeit en werkonbekwaam
heid. 

Dat is het eerste gedeelte van 
mijn uiteenzetting. 

Dan volgt er een tweede gedeel
te dat alleen betrekking heeft op 
de zelfstandigen en dan nog de 
zelfstandigen - in - moeilijkheden, 
hiervoor voorzien wij niet alleen 
sociale maar ook economische 
maatregelen. 

Dus eerst het sociale luik voor 
allen, zelfstandigen en landbou
wers : 

Wij zijn een sociaalvooruitstre-
vende partij en wij zijn een com
munautaire partij . Wij willen de 
welvaart en het welzijn van al
len Niet van één klasse, zeker 
niet van een kleine kapitalistische 
groep. Verleden jaar heeft ons 
congres als eerste in dit land zich 
uitgesproken voor een bestaans
minimum voor allen van 85.000 fr, 
andere partijen zijn ons gevolgd. 

Vandaag behandelen wij de 
groep die naar onze mening door 
de gemeenschap en de partijen 
wordt achtergesteld nl. de groep 
der zelfstandigen. 

Wanneer wij de sociale uitke
ringen vergelijken die aan Ioon
trekkenden enerzijds en aan de 
zelfstandigen anderzijds worden 
uitbetaald dan stellen wij vast dat | 
de bedragen-voor de zelfstandigen 
telkens gevoelig lager liggen, zo
wel voor de kinderbijslagen als 
voor de vergoedingen voor ar
beidsongeschiktheid als voor de 
pensioenen. 

Voor de eerste twee kinderen 
ontvangen de zelfstandigen maar 
ongeveer 1/3 van wat de Ioon
trekkenden ontvangen. Voor de 
volgende kinderen is de kinder
bijslag gelijk. 

De ongelijkheid voor de eerste 
twee kinderen is een sociale dis
criminatie die wij niet aanvaar
den. Het ligt toch voor de hand 
dat de kosten van levensonder
houd voor alle kinderen gelijk 
7ijn, en bijgevolg dat de toelagen 
waarmee deze kosten moeten 
worden betaald voor alle kinde
ren gelijk moeten zijn. Voor ons 
zijn alle kinderen evenwaardig en 
moeten zij allen op een evenwaar
dige manier kunnen opgroeien. 

Wij zijn voorstander van de 
volledige gelijkschakeling van de 
kindertoeslagen voor allen. 

De vergoeding voor werkonbe
kwaamheid is voor zelfstandigen 
minder voordelig dan voor Ioon
trekkenden. Er is ten eerste al de 
wachttijd. De zelfstandige kan 
maar vanaf de 7de maand, een 
vergoeding voor werkongeschikt-
heid trekken, en nog niet eens de 
helft van de Ioontrekkenden Voor 
de verdere jaren blijft de onge
lijkheid bestaan hoewel in minde
re mate. 

Voor ons hebben allen recht op 
gezondheid, en recht op beveili
ging tegen de financiële gevolgen 
van de ziekte Vaak gebeurt het 
dat een bedrijf gewoon tenonder 
gaat door de werkongeschiktheid 
van het bedrijfshoofd. Tegen der
gelijke gevaren en dergelijke no
den dienen gelijke bescherming te 
spelen 

Voor ons dienen de zelfstandi
gen, dezelfde vergoeding als de 
Ioontrekkenden te krijgen bij 
ziekte en werkonbekwaamheid. 

pensioenen 

De schromelijkste onrechtvaar
digheid in de gehele sociale sec
tor treffen wij aan bij de pen
sioenen. 

Wél werd aangekondigd dat de 
pensioenen van zelfstandigen op 
1 juli '72 zouden opgetrokken 
worden tot 60.000 fr, maar dat is 
een onbeduidende verhoging op 
de wet op de sociale programma-
tie. Volgens deze wet zouden de 
pensioenen in juli ruim 57.000 fr 
bedragen. Het is dus een verho
ging voor het eerste jaar van niet 
eens 3.000 fr per jaar. 

Voor de volgende jaren is de 
verhoging aanzienlijker : 

5.000 fr voor 1 juli '73, 
5.000 fr voor 1 juli '74, 
5.000 fr voor 1 jan. '75. 

Dus op 2 1/2 jaar een verhoging 
van 15.000 fr met indexaanpassin
gen Het is echter niet duidelijk 
welke index als basis zal worden 
genomen, de index van 1 juli '72 
of een latere ? 

Maar zelfs in de gunstigste ver
onderstellingen zal in 1975 het 
pensioen ca 90.000 fr bedragen, 
wat overeenkomt met een koop-
waarde van 75.000 fr op dit ogen
blik. 

Een feit zal zijn, dat het pen
sioen van de zelfstandige op 1 jan. 
'73 60.000 fr geïndexeerd zal be
dragen en van de Ioontrekkenden 
90.000 fr. Met andere woorden : 
het pensioen van de Ioontrekken
den zal 50 % hoger liggen dan dit 
van de zelfstandigen. 

Dat is een onaanvaardbare dis
criminatie. Met 5.000 fr per maand 
zullen twee bejaarde mensen moe
ten rondkomen. Hiervan zullen 
zij moeten eten, zullen zij huur 
moeten betalen, verwarming en 
verlichting, zullen zij zich moe
ten kleden, zullen zij hun ont
spanning moeten betalen, of ver
onderstelt men dat hun leven één 
pretje is, en ontspanning overbo
dig is ? 

Dat is volslagen onmogelijk. Er 
is geen menswaardig bestaan mo

gelijk met een dergelijk inkomen. 
De bejaarde zelfstandigen zullen 
verder verkommeren. 

Naast lichamelijke aftakening, 
naast ziekten en allerlei functio
nele stoornissen, naast allerlei na
righeid, onontkoombaar bij de 
oude dag, hebben deze bejaarde 
zelfstandigen het hoofd te bieden 
aan zware financiële zorgen voor 
het naakte bestaan. Het is on
waardig van een welvaartstaat 
dat hij burgers die tot deze wel
vaart hebben bijgedragen, in el
lende hun laatste jaren laat door
brengen, als een onverdiende le-
vensstraf. 

Al de parlementairen horen op 
hun spreekuur het trieste ver
haal van deze mensen die verbit
terd zijn en wanhopig. 

Het zijn het meest de zelfstan
digen die op de openbare bijstand 
een beroep moeten doen De be
jaarde zelfstandigen zijn de pa
ria's van de welvaartstaat . 

De « Gids op maatschappelijk 
gebied » noemde de zelfstandigen 
de sociale groep die het dichtst 
bij de proletarisatie staat. 

De zelfstandigen zijn sociaal 
achtergesteld, en tussen hen zijn 
de bejaarden het meest getroffen. 

Vanaf de invoering van het 
pensioen der zelfstandigen in 
1956 tot en met de begroting van 
1972, hebben de zelfstandigen, als 
groep, rekening houdend met 
hun respectieve getalsterkte, ruim 
30 miljard minder sociale toelagen 
gekregen van de staat dan de 
Ioontrekkenden 

Het gaat niet op wat sommige 
leiders van het ABVV beweren, 
dat de staat geen hogere toelagen 
moet verlenen in een bepaalde 
sector, omdat de toelagen daar 
reeds relatief hoger liggen dan bij 
de Ioontrekkenden. Men moet niet 
per sector vergelijken, maar de 
totalen van de toelagen die aan 
beide groepen worden toegekend. 

Deze 30 miljard minder kredie
ten is een stuitende discriminatie, 
en een aanfluiting van de verde
lende rechtvaardigheid onder de 
burgers waartoe elke staat gehou
den is. Volgens een betrouwbare 
prognose kan men voorzien dat 
daar jaarlijks ca één miljard zal 
bijkomen. 

Dit is geen kritiek op de sociale 
voorzieningen voor de Ioontrek
kenden. Integendeel wij zijn voor
stander van een zo hoog mogelijk 
inkomen van de Ioontrekkenden 
en zo hoog mogelijk sociale voor
zieningen. Wij willen de Ioontrek
kenden welvarend zien, maar dat 
willen wij ook voor de zelfstan
digen. 

Wij zijn voorstander van de so
ciale gelijkheid. 

Gelijke kinderbijslagen, gelijke 
vergoeding bij ziekte en werkon
bekwaamheid, en een minimum 
pensioen van 90.000 fr voor allen. 

Omdat voor ons alle kinderen 
recht hebben op opvoeding, omdat 
voor ons allen recht hebben op 
gezondheid, en recht hebben op 
bescherming tegen de gevolgen 
van ziekte en invaliditeit, omdat 
voor ons alle bejaarden recht heb
ben op een onbezorgde oude dag. 

In het tioeede deel van zijn be
toog behandelde de h. Mattheys
sens de sociaal-economische maat
regelen welke dienen getroffen 
om de KMO-in moeilijkheden te 
helpen (zie de besluiten daarvan 
op blz. 13) 

Volksvertegenwoordiger Mat
theyssens besloot 21JTI toespraak 
als volgt : 

« Met deze sociale en sociaal-
economische voorstellen beogen 
wij de lotsverbetering van de so
ciale groep die op dit ogenblik, 
samen met de gehandicapten en 
de bejaarden, in de verdrukking 
is. Deze sociale bekommernis 
gaat gepaard met bezorgdheid 
voor ons economisch apparaat dat 
bezwaard wordt door niet-leefba-
re ondernemingen. 

Het hgt in de lijn van onze 
maatschappij-visie, die commu
nautair is en sociaal-vooruitstre
vend. 

Door economische maatregelen 
wordt de mark t gesaneerd, en 
wordt de economische bedrijvig
heid van een gedeelte van de ac
tieven economisch nutt iger en ho
ger gekwalificeerd. Dat zal het 
bruto nationaal produkt doen 
stijgen en de gehele gemeenschap 
ten goede komen. De verhoogde 
welvaart is een van de oogmer
ken van een communautaire par
tij als de Volksunie. Zij wil de 
opgang van de gehele gemeen
schap, niet van één klasse, zoals 
het Marxisme, niet van het indi
vidu zoals het liberalisme, dat de 
ongebonden vrijheid voorstaat, 
maar dat onontkoombaar leidt en 
geleid heeft tot de onderdrukking 
van de zwakke. Lacordaire heeft 
het treffend gezegd : tussen de 
sterke en de zwakke is het de 
vrijheid die verdrukt , en de wet 
die vrij maakt . 

De Volksunie wil de opgang 
van de gehele gemeenschap, en 
in deze gemeenschap de welvaart 
en he t welzijn van allen. Als so
ciaal-vooruitstrevende part i j gaat 
de bezorgdheid van de Volksunie 
naar die sociale groepen die niet 
aan hun t rekken komen. Zo heeft 
de Volksunie op haar congres van 
verleden jaar de eis van 85.000 fr 
als levensminimum vooropge
steld. 

De Volksunie zal het even
wichtspunt vinden, de belangen 
van de gemeenschap en de rech
ten van de enkeling, dat is ons 
Volksnationalisme dat niets te ma
ken heeft met racisme of impe
rialisme, maar de solidariteit met 
de eigen gemeenschap, en met al
len in deze gemeenschap voorop
stelt, evenals de solidariteit met 
alle volkeren, die de zelfbeschik
king der volkeren aanvaarden. 

De Volksunie is iets anders dan 
een taaipart i j , zoals onze bevrees
de tegenstanders ons zo objectief 
voorstellen. 

De Volksunie is de part i j van 
het algemeen welzijn in Vlaande
ren, daarom zijn wij vóór de so
ciale gelijkheid, tegen de sociale 
achterstelling, vóór de welvaar t 
en welzijn van alle sociale groe
pen. Daarom kunnen zelfstandi
gen en landbouwers op de Volks
unie rekenen ». 

Van finks naar rechts de mandatarissen Sels, Baert en Persijn 
Mattheyssens, Olaerts, Coppieters en Paul Peeters. 
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Vlaamse romans 
Het valt niet te betwisten dat de jongste Vlaamse romanproduktie, bij alle 

moeilijkheden die de dag van vandaag de uitgave van een roman met zich mee
brengt, zich in een niet te miskennen bloei mag verheugen. Of deze bloei kwali
tatief ook met de kwantiteit in verhouding staat ? Wij hoeden er ons wel voor 
een algemeen oordeel te vellen maar wij kunnen toch vaststellen dat zowel jon
gere als oudere auteurs, zowel de intellektualisten als de vertellers, zowel de ex-
perimenteerders als de traditionalisten een peil hebben bereikt dat, zoniet steeds, 
dan toch in zijn beste prestaties zonder schroom met de literaturen rondom ons 
mag vergeleken worden. Wij denken dan hierbij niet zozeer aan de misschien 
té veel genoemde en té hoge geroemde namen, die bij een konfrontatie met de 
« groten » uit andere literaturen dan wel eens tegenvallen — maar wij denken 
in de eerste plaats aan de minder in 't oog lopenden, de jongeren en de ten on
rechte verzwegenen. Menigeen onder hen heeft hetzij door zijn geestelijke posi
tie, hetzij door zijn schuchterheid en gebrek aan zin voor reklame — die de veel-
geprezenen wél bezitten — veel minder aandeel in officiële erkenning en offi-
cieuse roem. De veelzijdigheid van onze huidige romanliteratuur en van de jong
ste produktie zien wij nog het best geïllustreerd, wanneer wij een tamelijk wil
lekeurige greep doen in deze produktie. 

Beginnen wij met twee romans die 
door de Boelïengilde De Clauwaert vo
rig jaar uitgegeven werden en die zowel 
naar tema als naar uitwerking zeer ver
schillend zijn. In de eerste plaats is er 
de roman van Maria Vlamynck : « De 
weg terug », in de tweede plaats « Niet 
zonder blozen, jonge dame » van Jan 
Boschmans. « De weg terug » is niet de 
eersteling van de in Brussel wonende 
Westvlaamse. Zij schreef reeds enkele 
romans naast bijdragen in krant en tijd
schrift. « De weg terug » is de levens
geschiedenis van een intelligente jonge
man, psychopaat, die door de toewijding 
van een vrouwelijk psychiater opnieuw 
het leven aanvaardt. Het verhaal speelt 
zich gedeeltelijk in een psychiatrische 
instelling af, wat zowel de hoofdfiguur 
als de lezer in kontakt brengt met deze 
geheimzinnige wereld. De oppositie tus
sen de centrale figuren en de konflik-
ten verlopen tamelijk schematisch, wat 
aan de spontaniteit van de roman als 
levende werkelijkheid schaadt. Dit be
let niet dat dit boek een aangrijpende 
voorstelling blijft van een wereld, die 
door de maatschappij vaak zeer begrip
loos veroordeeld en afgeschreven wordt. 

Geheel anders is Jan Boschmans schel-
menromon « Niet zonder blozen, jonge 
dame ». Boschmans, een familielid van 
André Demedts, heeft al verscheidene 
— prettige — romans op zijn aktief, 
waarin humor en de « gulle Vlaamse 
lach » afgewisseld werden met ironische 
beschouwing en glimlach. In zijn jong
ste boek zijn humor en gulle lach ge
temperd, halen ironie en glimlach de 
bovenhand. Het is een overigens zeer 
goed en vlot geschreven verhaal over 
jongeren uit diverse milieus, die allen 
in mindere of meerdere mate aan de 
zelfkant der maatschappij leven en van 
deze maatschappij en van zeer onmaat
schappelijke aktiviteiten lenen. Tom, de 

jongen uit een allesbehalve voorbeeldig 
gezm, is bevriend enerzijds met de im
morele feeks Jessie, anderzijds met de 
representante van de betere wereld Isid. 
Hij laat zich door de boze overhalen 
maar gaat eraan ten gronde. De kon-
fliktsituatie komt echter niet zeer sterk 
uit de verf : wat bij de eerstgenoemde 
roman een beklemtoning werd, is hier 
al te zeer maar aanduiding. Toch draagt 
deze « schelmenroman », met een mede
dogen om de menselijk zwakheid, met 
een soms tot zelfironie wordende iro
nische glimlach, een moraliserend ka
rakter. Achter ironie en glimlach be
wijst dit vlot en goedgeschreven boek 
« hoe misdaad niet loont ». 

gaston duribreux 

Bij de uitgeverij Orion-Desclée-De 
Brouwer, Brugge, verschijnen in de 
reeks « Merkstenen » romans en verha
len van jongere en oudere Vlaamse 
auteurs. Gaston Duribreux is een geves
tigde waarde in onze literatuur, met een 
zeventiental boeken, waarvan « Het 
wrede spel » in 1960 het laatste was. In 
zijn jongste werk « Ballade van de ho
peloze zuiverheid » sluit hij aan bij zijn 
vorig werk, zowel naar geest als naar 
stijl en romantechniek. De jongeman uit 
Duribreux' roman verzet zich tegen het 
losslaan van alle vroegere zekerheden 
en is in zijn eenzaam gevecht een ge
vaarlijk « extremist » die men echter 
zoniet begrijpend dan toch — omwille 
van het gezegende pluralisme — veront
schuldigend voorbijgaat. De individuele 
situatie van de religieuse mens in de 
moderne wereld wordt hier projektie 
van het konflikt tussen eeuwigheids-
waarden en tijdsgeest. Simon, de held 
van Duribreux' verhaal, mag dan al tot 
diegenen behoren die men voor achter

lijk en geborneerd scheldt omdat men 
hun diepe gehechtheid aan de waarden 
der rechtvaardigheid en der oprecht
heid niet meer ziet : hij evenals zijn 
geestesgenoten vormen het noodzake
lijk tegengewicht. Zij dragen de krach
ten die morgen weer erkend zullen wor. 
den. 

Duribreux' werk is steeds gedragen 
geweest door gewetenskonflikten, door 
een hunkering naar zuiverheid, vaak 
gesimboliseerd in de zee. De strengheid 
van zijn opvattingen, de hoge morele 
betekenis die hij aan het kunstwerk 
toekent, weerspiegelen zich in de stijl. 
Ook in zijn jongste werk is dit zo : Du
ribreux is geen taaivirtuoos. De stroef
heid van zijn stijl, de onopgesmuktheid 
doen nog het best zijn talent wederva
ren : waar hij op sommige momenten 
gewild-literair of zelfs poëtisch wil 
schrijven, worden stijl en beeldspraak 
retorisch, archai'stisch zelfs. Duribreux 
heeft geen « doorbraak » naar een lite
raire vernieuwing met dit werk bereikt 
of bedoeld, maar hij heeft aansluitend 
bij de stilistische eigenschappen en de 
geestelijke basis van zijn vroeger werk, 
de lijn strak en onvervaard doorgetrok
ken — ook tegen de tijdsgeest in. 

« nieuwe » roman 

Bij dezelfde uitgeverij en in dezelfde 
reeks verscheen van de reeds om zijn 
vroegere novellen en romans bekende 
Clem Schouwenaers een nieuwe roman: 
« Een krans om de maan ». 

Het verhaal speelt zich af gedurende 
een zestal dagen, beginnend met Aller
heiligen. Is dit boek, zoals beweerd 
werd, een herkauwen der tematiek van 
« Een nacht op Elba » ? Het gebeurt 
nog dat de schrijver niet alleen de te
matiek maar het gegeven en het onder
werp zelf, soms met dezelfde personna-
ges, terug opneemt en uitwerkt en dat 
er vergeleken bij het vorig werk dus 
een schijnbare vermindering aan origi
naliteit bestaat. Wij menen echter dat 
wie «Een krans om de maan» beschouwt 
als een op zich zelf staand afgesloten 

geheel, en reminiscenties aan het vorige 
zo goed mogelijk opzij schuift, de bete
kenis en de waarde ervan niet zal on
derschatten. Een merkwaardig boek is 
het alleszins ; de weergave van de men
selijke verlatenheid en eenzaamheid, de 
onmogelijkheid tot kontakt in een 
maatschappij waarin het kollektief ego
isme richtsnoer geworden is, is hier aan
grijpend weergegeven. Het hoofdperson-
nage tracht vergeefs kontakt te leggen 
en de vrouwen spelen daarbij een be
langrijke rol, maar al zijn pogingen lo
pen falikant uit : hij blijft alleen achter. 
De ironie, het sarkasme, de nuchterheid 
van dit koele proza dat toch een inner
lijke warmte bezit staan wel in tegen
stelling tot het gegeven, waarin hunke
ring naar geborgenheid en heimwee 
naar menselijke warmte — ook bij 
Oostkamp — achter het scherm van het 
soms ontluisterend en ontmaskerend 
woord amper verdekt worden. Schou
wenaers heeft iets te zeggen — ook al 
herhaalt hij zichzelf — en de wijze 
waarop hij het doet, getuigt van taal
vaardigheid en romantechnisch kunnen. 

botsing met burgerlijk 
arrivisme 

Naar de geest verwant met Schouwe
naers Oostkamp-figuur is Clem uit Paul 
Koecks roman «Aan de hand van foto's» 
uitgegeven door Saeftinge, Blankenber
ge. Zoekt Oostkamp het kontakt met 
mensen om zich sociaal te kunnen inte
greren en wordt door het sociaal ego
isme afgestoten, dan botst Clem tegen 
een zelfde maatschappij op, maar niet 
zozeer tegen haar geslotenheid als te
gen het burgerlijk arrivisme, dat een 
andere vorm van egoïsme is. Van dit 
arrivisme is Florent het prototype. 

De term « burgerlijk » wordt nogal 
eens te pas en te onpas gebruikt voor 
een levensopatting en -houding die het 
eigen leven, de eigen verlangens en aan
driften verbergt onder een laagje be-
schavingsvernis, onder oppervlakkige 
konventies. Het is echter een levens
houding die niet eigen is aan één klasse 
of stand, maar die in elke klasse en 
stand aanwezig is en die door mensen 
uit elke stand ook bevochten werd en 
wordt. 

Paul Koecks proza ontdekt en anali-
seert deze oppervlakkigheid van het be-
schavingsvernis en geeft « aan de hand 
van foto's » d.i. van momentopnamen 
uit het verleden van Clem en Florent, 
als het ware het groeiproces weer van 
deze steeds meer en meer geaksentu-
eerde mentaliteit. Door deze indringen
de « portretten » ontstaat schoksgewij
ze, maar innerlijk sterk verbonden, een 
panoramisch beeld dat tevens een vlijm
scherpe satire is : de kleinheid en krui
perigheid van de ene wordt nog duide
lijker tegenover de afwijzende houding 
van de ander. Vlot, nuchter, zuiver ge
schreven proza geeft aan deze moment
opnamen uit het leven van een « bour
geois » en zijn nonkonformistische 
vriend een fotografische scherpte. 

Onder de leiding van 'een monitor kunnen elke zaterdagnamiddag in de hall van 
het paleis voor schone kunsten kinderen aan vrije ekspressie doen. Onlangs was 
het boetseren met kl<ei aan de beurt en was de koe het gegeven. Moet het gezegd 
dat deze jonge handen soms wat anders dan koeien kneedden ? 
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Het moederfeest dat men telkenjare viert in de 
maand mei, is van tarnelijk recente datum. Oor
spronkelijk werden de moeders gevierd op het feest 
van Maria Hemelvaart, de vijftiende augustus. La
ter werd de moederviering gelaïciseerd door de 
tweede zondag van mei tot « internationale moe
derdag » uit te roepen. Evenals alle feestelijke ge
beurtenissen en belangrijke data in het mensenle
ven — van geboorte tot dood — gaf de moederdag 
dra aanleiding tot een uitgebreide commercie, zo
dat wel eens 'beweerd werd dat het de handelaars 
(en vooral die in geschenken !) zijn die dit feest 
verspreid en gepopulariseerd hebben. Het gekom-
mercialiseerde aspekt van het feest mag ons ech
ter aan de essentie ervan niet laten voorbijgaan. 
In een tijd van vaak verkeerd begrepen vrouwen
emancipatie wordt het moederschap wel eens als 
een belemmering voor « de ontplooiing van de per
soonlijkheid » beschouwd : wordt het gezin als 
leven<^eenheid als een te bekrompen, te gesloten 
en niet voor de « grote » maatschappij-problemen 
géinteresseerd eiland aanzien en wordt de moeder 
die zich wtsluitend aan het gezin wijdt en aan de 
opvoeding vav haar kinderen, als een achterlijk 
wezen beschouwd, door de « sodal'e » politici niet 
eens waardig geacht enige vergoeding voor haar 
loerk te krijgen. Dat zij nii aan de maatschappij 
ko 'elijke kinderkribben en peutertuinen bespaart, 
wordt maar als normaal beschouwd. Nog onlangs 
keerde het A B W zich teoen elke vergoeding aan 
de thuisblijvende moeder. 

Politieke en levensvisies, waarin de erkenning 
van de natuurlijke gemeenschappen en bindingen 
ontbreekt, leggen (zoals uit de hierboven aange
haalde voorbeelden blijkt) een soms ergerlijke vij
andigheid aan de dag tegen het gezin als gemeen
schapskern. Elk socialisme verwordt tot een kol-
lektief individualisme wanneer het met de natuur
lijke groepen en de biologische bindingen geen re
kening houdt. Het gezin is immers meer dan een 
ekonomische cel. Dat het op « emotio » en niet op 
« ratin » gevestigd is, betekent echter geenszins dat 
het geen rationale funktie in de maatschappij te 
vervullen heeft en ook sedert tienduizenden jaren 
vervult. In het leidingsblad van de Westduitse ka-
tolieke jongeren verscheen voor enkele jaren een 
studie-tekst gewijd aan de familie waarin o.m. ge
zegd werd : « Het door het 19e eeuwse individualis
me gekenmerkt slagwoord « familie is privé-zaak » 
was gedurende lange tijd het leitmotiv van een 
staatspolitiek die voor de familie-gedachte weinig 
plaats overliet. Moderne familiepolitiek, als deel 
van een verstandige en verziende maatschappelijke 
politiek, ontspringt niet aan een verzorgingspoli-
tiek denken noch aan overleefde bevolkingspolitie
ke voorstellingen, maar is veel meer uitvloeisel van 
een staats- en maatschappijopvatting ». 

Engels kan in zijn « Oorsprong der Familie » wel 
beweren dat « de moderne individuele familie ge
vestigd is op de open of verborgen slavernij van de 
yrouw », waarbij de bedoeling amper verholen 
wordt, de familie zelf als organische eenheid in het 
gedrang te bi-engen en de neo-marxisten zowel als 
de hippies mogen met het experiment van de kom-
mune trachten de kern van de maatschappij die het 
gezin is, te vervangen door een andere kern : zo
lang er liefdesparen zullen ziin in plaats van lief-
desgroepen, zal het gezin de plaats blijven innemen 
die het tot nog toe ingenomen heeft in de maat
schappelijke orde. Het nationalisme, gebaseerd op 
de erkenning van de natuurli jke bindingen erkent 
vanuit die optiek ook het gezin als eerste element 
van de volksgemeenschap. 

De plaats van de vrouw in het gezin werd (en 
wordt) vaak betwist en is herhaaldelijk onderwerp 
geweest voor gepassioneerde diskussies en voor 
sterk emotionele standpunten, omdat via die plaats 
ook haar plaats en haar taak in de gemeenschap zo 
niet uitsluitend dan toch voor een belangrijk ge
deelte bepaald wordt. 

Over de situatie van de vrouw in een maatschap
pij waren de mannen (nog) steeds het hoge woord 
voeren, over haar sociale positie en haar rol in de 
politieke en ekonomische sektor zijn diskussies los
gekomen, die dikwijls reeële wantoestanden willen 
veranderen door er andere te scheppen. 

Kate Millett, in haar « Sexual Politics », ziet de 
huidige positie der vrouw meer door de maatschap
pelijke faktoren en de maatschappij-struktuur dan 
door haar fysiologie bepaald, een stelling die radi-
kaal bestreden wordt door de antropoloog Lionel 

Tiger in zijn overigens merkwaardig boek « Men in 
Groups ». 

Of men nu het onderscheid wil beklemtonen of 
mnimaliseren, wegcijferen kan men het nooit. In 
haar werk « Le deuxième Sexe », dat zeker niet als 
anti-feministisch kan gekwalificeerd worden, zegt 
Simone de Beauvoir : « Het is in het moederschap 
dat de vrouw haar fysiologische bestemming ver
vult. Het is haar natuurli jke « roeping », vermits 
heel haar organische s t ruktuur aangepast is voor de 
voortzetting van de soort ». 

De maatschappij is wel méér dan alleen na tuur ; 
zij kan die na tuur echter niet opzijschuiven zonder 
zichzelf te vernietigen. Er wordt zo dikwijls gespot 
met de drie K's, maar geven zij niet lapidair de 
essentiële taak van de vrouw in de maatschappij 
weer : de fysische instandhouding dezer maatschap
pij, de materiële zorg om het gezin als kleinste so
ciale en ekonomische groep, en de opvoeding van 
het kind daar waar de grotere sociale s t rukturen 
dit niet kunnen ? Men emancipeert de vrouw niet 
door haar in te schakelen in een produktiemaat-
schappij en in een kapitalistisch sisteem dat steeds 
om meer werkkrachten roept en ook de vrouw in 
haar raderwerk « inbouwt ». Dit betekent geen stel
ling nemen tegen het oordeelkundig inschakelen 
van de vrouw in de grotere maatschappelijke groe
pen en in het openbaar leven en het betekent zeker 
geen verzaken aan de grote potentie aan vrouwe
lijk intellekt maar vooral vrouwelijke verfijning, 
die de hele gemeenschap verrijkt. 

bezinnen 

In een periode waarin het gezin zelf aangevallen 
wordt door ideologieën die geen families maar al
leen naamloze individuen kennen, en waarin an
derzijds ook de kapitalistische produktiemaatschap-
pij in de vrouw een (vaak goedkope) supplementai
re arbeidskracht ziet, dienen wij ons te bezinnen 
op de essentiële plaats van dit gezin in de maat
schappij en op de plaats van de vrouw en de moeder 
erin. In elke gemeenschap, ook in de kleinste, dient 
er een rangorde te zijn, die uit de verdeling der ta
ken en uit de eigen mogelijkheden voortvloeit. De 
plaats der vrouw in het gezin wordt zeer sterk door 
haar eigen fysiologie en door de hulpeloosheid van 
de Jonge mens bepaald. De moeder geeft het kind 
niet alleen voedsel, maar leert het ook lopen en 
spreken, en omringt het daarenboven met haar 
uitingen van liefde. Recente onderzoekingen in de 
Verenigde Staten wezen uit, dat kinderen die op
groeiden in een sfeer van liefde en genegenheid, 
niet alleen qua sociale adaptatie maar ook qua in
telligentie, taalvermogen, enz. andere kinderen van 
dezelfde leeftijdsgroep ver vooruit waren, en dat 
dit verschil zich ook voordeed tussen kinderen die 
thuis of die in kinderkribben grootgroeiden. 

Hieruit blijkt hoe onvervangbaar aan pedagogi
sche waarde het moederschap is. Dat de wetenschap 
de moeders daarbij geholpen heeft en nog helpt, en 
hen menig probleem gemakkelijker maakt, is een 
niet te onderschatten verworvenheid van deze tijd 
— maar elk nog zo goed funktionerend sisteem -is 
ontoereikend wanneer het de warmte niet heeft, die 
alleen een moederliefde eraan geven kan. Er is nie
mand, die beter de betekenis van het moederschap 
en van de moederliefde als geestelijke warmtebron 
in het gezin ervaren heeft dan de kunstenaars. Hij 
is de stem van het hart van een volk, van een ge
meenschap. In « beelden en doeken en zangen » heb
ben eeuwenlang kunstenaars het moederschap ver
heerlijkt. 

centrale betekenis 

De oudste archeologische vondsten wijzen reeds 
op de centrale betekenis die de vrouw als moeder 
der komende generaties kreeg toebedeeld. De tra
gische moederfiguur van Niobe, wier trots op haar 
kinderen door Leto gestraft werd, is ons uit de my-
tologie — en door het prachtige beeldhouwwerk in 
het Romeinse Thermen-museum, dat haar smart 
weergeeft — bekend. Vooral de Maria-figuur heeft, 
sedert het ontstaan van het kristendom, kunste
naars geïnspireerd en het aantal «Moeder eh Kind»-
voorstellingen in de schilderkunst van de primitie
ven is legio. Renaissance en barok grepen vaak naar 
wereldser motieven en figuren, maar ook hier werd 
het moederschap vaak op onvergetelijke wijze ver

heerlijkt. Een kunstenaar als Dürer bijvoorbeeld 
heeft in vele etsen en tekeningen zijn eigen moeder 
vereeuwigd. 

In onze eigen, rijke schilderkunst werd het tema 
van het moederschap opgenomen door menig kuns
tenaar : een hulde aan het moederschap in het al
gemeen, vaak gesimboliseerd in een Maria met 
kind, of in een portret van de moeder van de kuns
tenaar of van zijn eigen vrouw, in wie niet alleen 
de geliefde doch ook aan de moeder werd geëerd, 
soms in huiselijke taferelen. Denken wij aan Ru
bens' portret van Helena Fourment met haar kin
deren ; aan Rembrandts portret ten van Saskia, aan 
Renoirs schilderijen met moeder en kind, aan De 
Braekeleer en Laeremans, aan Evenepoel en Toor-
op. Ook de moderne schilder- en beeldhouwkunst 
heeft het moederschap verheerl i jkt op een niet min
der bewogen wijze dan voorheen. 

hulde door het woord 

Heeft de beeldende kunstenaar het moederschap 
in elke tijd en elke generatie door zijn werk gehul
digd, dan is ui teraard de hulde door het woord 
veelvuldiger en van een groter verscheidenheid. In 
de l i teratuur hebben vooral het verhalend proza en 
de lyriek de moeder en het moederschap gehuldigd. 

Menig dichter heeft aan de nagedachtenis van 
zijn moeder een « in memoriam matr is » gewijd. 

In de buitenlandse l i teratuur vinden wij de ver
heerli jking van het moederschap en van de moe
derfiguur terug in menig werk : minder in het ra
tionele, nuchtere en onromantische van wat Tho
mas Mann met een later vaak misbruikt woord «as-
fal t l i teratuur » noemde, dan in de nog met de tra
dities ( Buddenbrooks) of uit de kleinere levens
gemeenschappen en de na tuur haar temas put tende 
let terkunde. Zo zou bijvoorbeeld een studie over de 
plaats van de moeder in de Russische le t terkunde 
tegelijkertijd aantonen welke belangrijke plaats de 
moeder in deze overigens zeer patr iarchale maat
schappij innam. Zelfs de revolutie kon dit moeder
schap niet ontluisteren : Gorkis « Moeder » is niet 
slechts een hulde aan de revolutionaire vastbera
denheid maar ook aan de moederliefde en bij de 
zo verscheiden moderne Russen als Sjolochow en 
Solzjenitsyn is de moederfiguur op soms ontroe
rende wijze weergegeven. 

Wij vinden dit type van de sterke vrouw en de 
liefdevolle moeder, getekend met een onopgesmukt 
realisme, ook in een vaak zo rationeel-koele litera
tuur als de Franse : in « Vie d'un Païen » van Jac
ques Per ry verhaalt het hoofdpersonnage over zijn 
moeder die bij al haar menselijke zwakheden door 
haar liefde voor haar kinderen boven zichzelf uit
groeit. Wij zien bij Jacques de la Cretelle in zijn 
vierdelig werk « Les Haut.s-Ponts » de moederfi
guur, die vecht om het familie-erfdeel. In de Ame
rikaanse romanl i tera tuur heeft vooral het zuiden — 
met o.m. Faulkner en Styron — de familie centraal 
gesteld. Ger t rud von le Fort in « Die ewige Frau », 
Karl Heinrich Heinrich Waggerl in « Mutter » zijn 
slechts twee namen uit de huidige Duitse l i te ra tuur 
die aan de vrouw en het moederschap heerlijke 
bladzijden hebben gewijd. 

In onze eigen l i teratuur heeft inzonderheid de 
Zuid-nederlandse moederfiguren van eenvoudige 
grootheid aan te wijzen : zo Netje uit Zielens, 
« Moeder, waarom leven wij ? », zo de moederfiguur 
bij Claes in « De moeder en de drie soldaten ». Een 
der beste moderne romans uit onze l i tera tuur over 
de vrouw is Paul Lebeaus « Xant ippe », dat naast 
een diepgaande analise ook een pleidooi is voor de 
miskende vrouw. 

moederiyriek 

De moederiyriek is zo uitgebreid, dat wij slechts 
enkele gedichten en enkele namen kunnen vermel
den. Algemeen bekend is Gezelles « 't En is van u 
hiernederwaard geschilderd of geschreven ». Moe
dergedichten vinden wij bij dichters van de meest-
diverse genres en generaties : bij Julia Tulkens, Mi
chel Van der Plas, Bert Voeten, Karel Vertommen, 
Paul Verbruggen, Daan Boens, Roland Holst, Mar-
tinus Nijhoff, enz. 

Ontroerend is het vers dat Blanka Gijselen in de 
gevangenis schreef : deze « Ballade van de moeders 
voor de ruit » is een hulde aan alle moeders die in 
de zware repressie-jaren in liefdevolle zorg om hun 
kinderen vaak de zwaarste beproevingen doorston
den : « Men duwt het akwarium open / en ge drijft 
in het ouwbakken licht / glimlachend van wanhoop 
beslopen / naar de wig van elkanders gezicht. / Nog 
ontdekt ge in haar welkende t rekken / die heilige 
eigenheid / hoe haar lenden tot schoot zich strek
ken / van veilige moederlijkheid ». 

Voegen wij, bij deze dichterlijke hulde aan het 
moederschap, de dank van onze hele gemeenschap 
aan de Vlaamse moeders die zonder grote ophef, 
zonder lawaai en zonder grote woorden, de stille 
taak vervullen in het gezin en die, « wijl koel de 
mannen strijden », het antwoord geven, dat Ver-
schaeve dichtte in zijn « Lied der Vlaamse vrou
wen » : « Zou ik, verschijnt g'in uw luister, / U slui
ten mijn vrouwenhar t ? / Bleef, als jij weent in het 
duister / mijn vrouwenhar t toe voor uw smart ? / 
Zou ik mijn har te niet geven, / Vlaanderen, mijn 
liefde en mijn leven / Vlaanderen, groot of klein, / 
Vlaanderen, 't mijne, het mijn ! ». 

Op deze moederdag past het dan ook, dat Vlaan
deren hen dankt, die naast de mannen in de strijd 
staan en die de moeders zijn van hen die — in hun 
geest en groeiend onder hun warme en veilige lief
de — morgen de glorie van onze verrijzenis zullen 
zien. 

Mede dank zij Vlaanderens moeders ! 

id 

maatschappij 
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Er speeWen zich op het veld van Anderlecht, en daarna in de 
omliggende straten en staminees, de traditionele « dolle tafereel
tjes » af. Supporters die doodgelukkig met vlaggen zwaaiden, de 
spelers bestormden, plat ter aarde vielen, de kleren van hun lijf 
rukten, de grond kusten, zich stiepelzat dronken. Enfin, alles 
wat met het behalen van een titel gepaard gaat. Wie nuchter 
dergelijk spektakel bekijkt, kan het niet begrijpen Op grond 
waarvan voelt een supporter zich in die mate geëngageerd m het 
kommerciële sukses van de klub ? Werpen wij ons ter aarde 
wanneer wij vernemen dat de supermarkt waar wij bretellen 
en konfituur kopen zoveel miljoenen per jaar heeft gewonnen, 
veel meer dan alle sportverenigingen van het land samen ? We
ten wij niet dat sportsuksessen in de eerste plaats gekocht wor
den, met de centen die wij aan de kassa neertellen ? Weten wij 
niet dat de aandeelhouders in die klubs maar één aspekt in heel 
het sportgedoe naar waarde schatten : het geld ? Wat doet ons in 
godsnaam zo meevoelen met de jongens die hun werk naar be
horen volbrachten, en daar naar behoren voor betaald werden ? 
Ons is het een raadsel. 

de besten 

De Belgische voetbalkompetitie is afgelopen, en Anderlecht 
werd voor de vijftiende keer kampioen. Wij denken dat met An
derlecht de beste ploeg kampioen werd. De Brusselaars haalden 
een achterstand op, die op een bepaald ogenblik zeven punten 
bedroeg. Hun rivalen, Klub Brugge, die maanden aan de kop 
van de rangschikking prijkten, hebben wel een indrukwekkend 
seizoen gespeeld, maar in alle objektiviteit moet men toegeven 
dat zij al te vaak punten verloren — voor een paar weken nog 
tegen Antwerp — die men, als men aanspraak wil maken op de 
titel, met verliezen mag. Persoonlijk — wij moeten eerlijk zijn — 
hadden wij liever gezien dat Brugge eens kampioen werd, én 
omdat daar al zo lange jaren zo grote inspanningen geleverd wor
den, én omdat wij niets voelen voor de eeuwige Brussels-Luikse 
suprematie in ons voetbalwereldje. Het is niet gebeurd, en de 
schuld ligt, voor zover men van schuld kan spreken natuurlijk 
bij een grote prestatie, die deze van Brugge ondanks alles is ge
weest, bij de Bruggelingen zelf. 

onze palm 

Anderlecht kampioen, Standard bekerhouder, Klub Brugge en 
Racing White in de Europese UEFA-kompetitie, dat zijn de over
winnaars van het voetbalseizoen 71-72. Zij zijn wellicht ook de 
meest professioneel-ingestelde klubs, en zo bekeken is het maar 
normaal dat zij de lakens uitdelen. In het land der blinden is 
éénoog nu eenmaal koning. Onze palm gaat naar twee andere 
klubs die hun eerste seizoen in eerste afdeling speelden, en die 
er zowaar in slaagden respektief vijfde en zesde te eindigen. 
Misschien bestaat er voor Brugge zelfs nog een kansje de UEFA-
beker te spelen volgend jaar. Zonder het aandeel van trainers te 
willen overschatten — wij geloven dat dit aandeel geringer is dan 
doorgaans beweerd wordt — zijn wij er zeker van dat Urbain 
Braems en Staf Vandebergh, twee jongens van bij ons, er voor 
iets tussen zitten dat hun op papier eerder zwakke formaties heel 
wat groten deden wankelen. Wij hopen dat Berchem en Bermgen 
volgend jaar hetzelfde zullen doen. 

voetbal boven 

Vandaag niets dan voetbal, geachte dames en heren sportlief
hebbers. Wij hebben echt geen plaats voor andere sportaangele-
genheden. Geen plaats voor onbenulligheden als de échte sport. 
Geen plaats voor de atletieksport, vermits het nog maar de krab
bers zijn die in zwier zijn. Geen plaats voor Eddy en zijn velo 
zelfs, want wij leven na de klassiekers en voor de ronden. Geen 
plaats voor de olimpische idealen, verdedigd door de reisagent
schappen. Geen plaats voor kommissies en komitees, druk doende 
met het pakken van hun valiezen. Alleen plaats voor de blaas. 
Moest het nu mogelijk zijn dat u geen liefhebber is, of dat u ver
zadigd is na de zestig etmalen TV-voetbal, dan raden wij u aan 
te doen als iedere week : de bladzijde om te slaan. Op de volgen
de bladzijde staat weer wat anders te lezen. Grelieve daarbij te 
bedenken wat een zegen de geschreven pers wel - is. Aan een 
TV-toestel kan men aan de knoppen morrelen zoveel men wil : 
het is en het blijft voetbal. 

de vierde k? 
Wij, die een goede Belg 

zijn, en die voor de koers 
eten en drinken zouden la
ten, wij zijn zo blij als een 
vogelken dat het één van 
on:^ vele koninklijke hoog
lieden onlangs behaagd 
heeft eens een koers te vol
gen. Ene Esmaralda name
lijk, en in Wallonië, en in 
de wagen van « Les Sports » 
en Luc Varenne. 

Wij hebben geweend van 
kontentement toen wij in 
« Les Sports » lazen dat de 
prinses plots doodsbleek 
werd, toen zij, één ogenblik 
sliechis, dacht dat Eddy niet 
meer zou kunnen winnen, 
maar dat het rood van de 
vreugde langzaam haar ko
ninklijke konen kleurde, 
toen hij de vluchters begon 
m te lopen. 

Ons hart hamerde in onze 
smalle borstkas van opwin
ding, toen VDij lazen dat wij 

niet eens kunnen vermoe
den hoe gelukkig Esmaralda 
IS, als Eddy wint. 

Wij hebben haar konink
lijke verontwaardiging ge
deeld toen zij waardig en 
vorstelijk, sereen doch vast
beraden zei : « Zwijg mij 
van die Ocana, die kan ik 
niet rieken of zien ». 

Wij zijn er zeker van dat 
ZIJ na het lezen van het ar
tikel van R.M.A (Royale 
Moustache Arets) tot betere 
gevoelens zal komen jegens 
de arme Ocana, want Ocana 
hééft toegegeven, om te 
ontsnappen aan de vrese
lijke wraak der m'erckxisten 
blijkbaar, dat Eddy de beste 
is. 

Dol van vreugde over de 
koninklijke belangstelling 
voor onze volkse kultuurmo-
numenten, zoals de koersen 
en Eddy, hebben wij 
's maandags al de staminees 
van ons dorp bezocht. Maar 

Het is niet onwaar dat de « Hollanders » voor Anderlecht de kompetitie gewonnen hebben. Jan 
Mulder door dol Anderlecht in de lucht gehesen. 

mercie 

Wij hebben het verleden 
week niet meer kunnen mee
pakken, dus willen wij van
daag ons groot genoegen uit
drukken over het feit dat een 
koereur van het Duitse merk 
Rodako de enige serieuze koers 
in Duitsland gewonnen heeft, 
nl. de Henninger Turm. Wij 
zijn daar blij om, omdal de Ro-
kado-baas precies de man was 
die vóór het seizoen bezwoer 
dat hij het velosportje een an
der aanschijn zou geven, want 
dat hij nooit ofte zjamais zou 
meedoen aan welk kombientje, 
afspraakje of arrangement je 
ook. De Rokado-jongens had
den dan ook tot dusver niet ge
wonnen Eerlijk duurt echter 
langst, en kijk, precies in de 
wedstrijd die voor de Duitse 
firma het interessantst is, zijn 
ze daar. En zij moesten er zo
waar onze Merckx voor klop
pen, die volgens de serieuze 
sportpers iets te laat in de te

genaanval ging, en aan de meet 
iets te kort schoot. Aan het feit 
dat Flor van Vaerenbergh, 
ploegbaas van Rokado, aan de 
meet « mergi Eddy » stond te 
balken — zoals 't Pallieterke 
beweert — dient natuurlijk 
geen aandacht geschonken. Pri
mo komt het van 't Pallieterke, 
en secundo wist die mens, van 
puur geluk, niet meer wat hij 
zei. 

dwaze vraag 

Louis van Craen heeft in de 
Gazet van Antwerpen nog 
maar eens afgesloofd om een 
oplossing te vinden voor de 
vraag der vragen : wie was nu 
eigenlijk de grootste : Coppi, 
Van Looy, Merckx, Van Steen
bergen. Met permissie gezegd, 
wij vinden dat een idiote vraag. 
In de eerste plaats omdat er 
voor ons geen enkele grote bij 
is. Het zijn alle vier mensen 

die naar behoren hun werk 
doen, en dat werk is koersen 
winnen, met behulp van 'n stel 
onderdanen die de baas hun 
ter beschikking stelt om hen 
naar de overwinning sleuren. 
Men zou renners kunnen ver
gelijken — en dan nog — die 
individueel reden, zonder steun 
voor en/of achter de schermen, 
voor zover die ooit mochten 
bestaan hebben. Maar renners 
gaan vergelijken uit diverse 
perioden, met de daarbij ho
rende verschillen betreffende 
sterkte, onderdanigheid en om
vang der ploeg, geïnvesteerd 
kapitaal en de aangewende 
middelen om dat kapitaal te 
doen renderen, publicitaire 
waarde, dat gaat allemaal niet 
op. Ten tweede vinden wij die 
vraag zinloos omdat zij hoog
stens goed is om wat praatstof 
te leveren m een of andere sta
minee, voor mensen die zich 
geen belangrijker vragen te 
stellen hebben, of die al te 
« muug » zijn om zich met iets 
ernstigs bezig te houden. 

wat hoorde ons lodderig 
oor ? Hier zei er een dat het 
natuurlijk weer naar een 
koers in Wallonië was dat 
de prinses getrokk'en was. 
Daar vroeg een andere zich 
af wat daar nu weer achter 
stak, dat de « dikkoppen. » 
zich aan de koers gaan in
teresseren. Een derde, ori
ginele, wou weten waarom 
de prinses niet in de wagen 
van Fred de Bruyne of Ge
rard Prijs geklommen was, 
die zoveel meer weten ov'er 
de koers dan de mannen van 
« Les Sports », die niet eens 
meer over hun nek heen 
kunnen kijken. Nog iemand 
had er bezwaar tegen dat 
het hof alléén voor Merckx 
supportert, als er zoveel 
meer Vlaamse koereurs zijn, 
die loat belangstelling beher 
zouden gebruiken dan « den 
belg ». 

Van de antwoorden die 
het « volk » aan de toog op 
al die nijdige vragen gaf, 
kunnen wij niet veel publi
ceren. Het « volk » pleegt 
de zaken nogal scherp' te 
stellen, ziet ge, en kras te 
verwoorden. 

Maar dat de prinses in 

Vlaanderen geen koersen 
volgt — evenmin als haar 
andere familieleden andere 
sportwedstrijden volgen in 
Vlaanderen — dat zou ge
woon toe te schrijven zijn 
aan het feit « dat zij haar... 
veegt aan de lompe boeren 
in Vlaandereji ». 

En wie zegt dat de prin
ses zich interesseert aan de 
wi'elersport ? Zij interes
seert zich aan enkele « gros
ses legumes » uit dat milieu, 
en al de anderen kunnen 
stikken. En dan is het mis
schien nog allemaal maar 
voor de « frim », kwestie 
van de mensen nog wat te 
lijmen. 

Zeg, en ziet gij die echte 
prinses al in de wagen zit
ten van een « boerenjoeng » 
als Fred de Bruyn>e ? Hebt 
ge die zijn Frans al eens 
goed gehoord ? Dan is het 
nogal wat sjieker bij Luc 
Varenne, zulle, en wat die 
aan komplimenten kan ver
kopen, daar is nog geen 
prinses tegen bestand. 

Dat Merckx hare favoriet 
is ? Normaal, hé man. Ne 
mens die geld heeft, die 
Frans klapt — ziede Ver-

beeck nu al tegen de prin
ses klappen, allo 7 —, die 
tot het kliekske van de 
« cherzamis » behoort, die 
van Brussel is, die... 

Het beste antwoord kwam 
van nonkel Georges. Die 
vatte het allemaal samen 
« Luister ne keer hier, mijn 
zoon, zei hij, ik kom hier 
met smaak en eigen centen 
een gueuze drinloen. Doe mij 
nu een plezier, en laat mij 
met rust met uw flauwe 
kul van prinsessen en 
merckxen en koersen. Voor 
mijn part kunnen ze alle
maal naar den duivel lopen, 
en mijne kop doet daar niet 
zeer van ». 

Maar wij zitten toch nog 
met een vraag, die, vrezen 
wij, nonkel Georges ook 
ovfer het hoofd ziet. Hebhen 
de drie K's, waartegen de 
kleine man uit Vlaanderen 
nu al zo lang vecht, nu offi
cieel een vierde K ingelijfd, 
een vierde K in Vlaanderen 
zelf, de vierde K van : koe
reur. Van dè koereur, want 
er is er maar één. Dat zeg
gen zowel Esmaralda als 
« Les Sports », en het is de 
hunne. 
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AANBEVOP EN 

HUIZEN 
R. CORNELIS - DENISSEN 
CAFE - PENSION - RESTAURANT 

P. De Smet De Nayerstraaf, 19 
8430 MIDDELKERKE 

gelegen 50 m van zeedi|k, 
aangename sfeer, gezel l igheid 

en matige pr i jzen 
OPEN : café gans het jaar 

restaurant en pension 
vanaf Pasen tot Oktober 

opgave n' 17 

horizontaal : 

I) Kanibao! - Noodlottig — 2) Lager 
onderwijs agenda - Brabbelen - In orde 
- 3) Het vermelden woord - Straf — 
4) Langzaam - Mejsejsnaam - Of der
gelijke - Dorst (Spaans) - Rivier in 
Sibene — 5) Geestelijke vader van de 
Bolero - Italiaanse kunst - Persoonlijk 
voornaamwoord — 6) Knijpbril - On
bereikbaar — 7) Dichter - Rivier in 
Saarland - Beteuterd - Dubbele mede
klinker — 8) Munteenheid - Persoonlijk 
voornaamwoord - Eerwaarde poter Emiel 
- Muzieknoot — 9) Munteenheid -
Slijtage — 10) Soort radijs - Dans. — 
I I ) Hoogvlakte - Grootmoe - Twee 
medeklinkers - Oqtkenning — 12) God 
- |Twee klinkers - Kreet — 13) Monste
ring van troepen - Man van adel — 14) 
Hpt ZIJ zo - Bergketen - Vod — 15) 
A i - Notionale maatschappij — 16) Bij
verdiensten - Ziekte — 17) Muzieknoot 
- Achter - Egyptische godheid - Gong 
- 18) Wervelkolom - Beroep — 19) 
V^rm van « ETEN » - Omgekeerde be-
^1^ '̂9'QflLai«*rwee klinkers - Fries water 
-1- 20r^Bff»BakiaPd >-- Iwseta düt>deae-. 
maand in de aktuoliteit komt 

vert-ikaal 
1) Soort garagepoort - Knaagdier — 
2j Frans goud - Zintuig - Dubbele klin
ker - Aon Mia - Kudde — 3) En andere 
- Soort hert - Twee medeklinkers - Per 
ekspres — 4) Kantlijn - Bewerker van 
gloeiend metaal — 5) Sierlijk - Gene
zen - Oud-Germoans teken — 6) Kloos
terzuster - Voor Elza - Plaats in Noord-
Schotland - Schraal — 7) Schik - Af
druksel - Aangehouden muzieknoot -
B IC » omgekeerd — 8) Oever - Ana
gram van « SLANG » - De man met 
de zeis - Eén van de ledematen — 9) 
Vuur - Onder andere - Franse mode
koning - Open piek in het bos — 19) 
Dreef - Nummer - Niet k'agen - Bijbelse 
stad - Vorm van « ETEN » — 11) Vu! 
in LLR - Landbouwwerktuig - Eskimo-
huis - Verkeerde gedachte - Oud tes
tament — 12) Ideaal land - Voorzetsel 
- Twee medeklinkers — 13) Soort dans 
- Planeet - Engelse droom — 14) Twee 
medeklinkers - Italiaanse radio - Spe
ciaal - Landbouwwerktuig - Klinknagel-
tje — 15) Passen - Larve — 16) Kleine 
rivier - Schildersgereedschap - Etenbe-
reider — 17) Dan kent men zijn vrien
den - Wijd - Hoofd von het oude Vene
tië - Nationale dronk voor Engelsen en 
Nederlanders — 18) Gemeente m Oost-
Vlaanderen - Slede - Marokkaanse haven
stad — 19) Lang ambtskleed - Schotse 
familienaam zonder O' - Muzieknoot -

^ i ^ n ^ j o e p ...̂ T- _2Q). .Voorbereidende 
maat regeren -^^ins'̂ ^WWfc \ "V % * 

#»»iM«^ryy^'ff*7'*^''Ti tri" 

Q) 
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.) 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel 053/22063 

montages, herstellingen 
wielultlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroeksl-raat 47 

AALST 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer ' ) 
Telefoon 03 36.86.62 

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

IN 'T SPINNEWIEL 
E. D u b o i s - V a n H e m e S r y c k 

Grote keus van aparte geschenken 
KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 

EEKLO — TEL. 09 77.39.79 

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

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

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kort 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. l.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9 000 F 

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

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

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

Verlichtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

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

40 m. toonvensters - meer dan 1 000 
verschillende verlichtinqselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 

-tJEUTRAAt-VLAAMS ZIEKENFONDS 
* ^ Sekretaris • J WEYN^^ 

Leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN 
Tel (016)834.35 

Voor een PRETTIG VERLOF 
in Blankenberge-aan-Zee ! 

— Vlammgen huyr bij Vlamingen — 
« Vi l la Christina » heeft 4 appart ter 
uwer beschikking en is gelegen op 
50 m van het strand - Inl en prosp 
te bekomen bi j 

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

Tel (050)41201 

VLAMINGEN v^oor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Sfationplein 37 — 9300 AALST 

Tel 053/281.10 
Koud bu f fe ' Nette bediening 

VERZEKERINGEN V A N ALLE AARD ! 
LENINGEN V A N ALLE SLAG ! 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN • 

LUC THIBAUT & CO 
Tel. (03)27.75.86 - (03)27.43.34 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rita NEUKERMANS-BLOM 

Balleistraat 9 - Teralfene 
f i jn gebak - suikerwaren ijstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel (053)682.15 

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

A l le herstel l inaen 
Nieuwbaan 120 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67919 

Al le schilder- en behangwerken 
Vloerbek led ina 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67889 

Alvorens een gitaar te kopen, 
kom uw keuze maken b i j 

DE MONTE 
Adegemstraat 9 - 2800 Mechelen 

Tel. 015/150.34 
Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 

Tel. 016/310.50 
Deskundige voor l icht ing l 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan verb ru i 
ker v o o r : d iepvr ies, wek ontvangst 

BLONDEEL 
St-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE-

Schilder- behang- en 
decorat iewerken 

Plaatsen van v loerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste t i |d 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebr i l len 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 
Zaakvoerder JAN DE MOOR 
VU-gemeenteraadsl id - Tel 52 01 22 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de Vlamingen 
— Stemmige muziek — 
Mevrouw LAURENT DELEU 
Kortri jksestraat 3 - MENEN 

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schi l

derwerk - Verven 
Speciale pr i jzen voor «Wij»-lezers 

|. WILLEMS 
Ernest Jouretlaan 57 - Edegem 

Tel. 57.32.80 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
Boneoutstraat 28 - BREE 

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

Tel. 013/41.742 en 41.743 
MIELE - AEG - LINDE 

ESTHETICA 
Schoonheidsinsti tuut 
Pa r fumerieart i kelen 

Oambruggestraat 55 - Antwerpen 
Tel. 33.72.99 

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurns 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T V . TECHNICUS 

Koop bi j ons in ve r t rouwen 

Weverij V A N HOUTE 
Tapijten - Vaste v loerbek led ing 

Woolmark - Ny lon - Draion 
Garantiemerk «Prado» - «V.TW.» 

VLAAMSE TAPIJTWEVERIJ 
Broekstraat 138/140 - 9160 Hamme 

Tel. 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groensfraat 84 . Antwerpen 
bi j Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternatj 

VAKANTIE ! 
ONTSPANNING ! 

Hotel-Pension « Haus Waldeck » 
5411 Stromberg (unterwesterwald) 

Telf. 9149/26249415 
(12 km van Koblenz) 

W.-Duitsland 
Aan de rand van heer l i jke bossen 
in een heerl i jk verkw ikk ingsgeb ied 
Kamers k. en w . water - bad - c v . 

Pension : vanaf 20 DM 
Prospektus op aanvraag 

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

OFFSET - 8TENCILWERK - FOTOKOPU 
I N K A 

Turnhoutsebaan 405 - Borgerhout 
TEL. 03.35.70.00 

Verpleegster wenst inspui
tingen te geven aan huis of 
vraagt andere plaats, enkel 
dagdienst, voor (jent of Groot 
Gent. Tel. 09/23.23.79, tussen 
12 en 14 u. of na 18 u. — R 74 

Gereedschapshandel te Laken-
Mutsaert zkt fl. 2-tal. magazij
nier met rijbew. B, vr. plaatseL 
boodschappen. Opleid, moge
lijk, goed salaris, aangename 
werksfeer. Tel. 78.74.81 — R 77 

Volksunie-lid - oud-Oostfront-
strijder - zoekt licht werk als 
betrouwbaar toezichter, maga
zijnier, of dergelijke. Contact 
via senator M. Van Haegendo 
ren, Guido Gezellelaan 63 - 3030 
Heverlee (tel. : 016/245.45). 

R 75 
Jonge man, 20 jaar, zoekt werk 
tijdens grote vakantie. — Ver
kiest werk in drukkerij (typo
grafie). Liefst in omgeving 
Antwerpen. Te melden aan 
Wim Claessens - Pastoor Deens-
str. 19, Mortsel (tel. 55.39.09). 

R 7 a 

WIJ ZOEKEN in een door 
ons te verstrekken kantoor
ruimte (van 100 tot 200 m2) 
met naastliggende parkeergele
genheid in centrum belangrij
ke kerngemeente: flink Vlaama-
voelend element, vakkundig 
opgeleid, bekwaam om zelf
standig Vlaams boekhoudkun
dig en fiskaal Centrum uit te 
bouwen. 
Kan aanleunen bij bestaande 
infrastruktuur van sociaal 
dienstbetoon. 
Schrijven onder dubbel gefran
keerde omslag onder kenletterg 
VLABO 1001. — R 78 

Standplaats voor caravan te 
huur, 100 m2 in rustig dumen-
gebied. Alle voorzieningen, ma
tige prijs. Tel. 09/51.35.81. 

— R 79 

Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht 
allerhande ! I ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, f i jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goo-
lasj - Fisbein 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 : Nieuwbrugstraaf 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 • 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 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 
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matthiey's beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrlchtfng 
ORza studiedienst 

lost uw woon-
problssffi gratis op 

DIRK 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 - bodies en wiegen -
stoelen en looprekken • schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens • kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulterultrustlnöen . plng-
aong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen • 

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 — 

ADVERTEERT IN «WIJ » 

N A T I O N A L E L O T E R I J 

10de TRANCHE 

Bloementranche 

HQOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 23 mei 

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

i2.40i LOTEN VOOB EEN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 

• • Vlamingen, 
l * ? * l "''"^ GRATIS ADVIES 
^ I J voor uw hypotheek-
^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem kontakt met ons I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 
Agenten en makelaars 

H O U T W O R M ? 
BehandeHnfi van dakweikeh tegen sue houl-
inteMen. TMNTMI JAAR WAARBOnO. 
Ook. op aanvraag Gratis liestek In gans het 
lend.P.V£A.INDUSTRAOE Vanderzljpenstr. 
12, Wemmei {By - Tel OzmSDOO. 

Week-endJm voor mensen met levenskunst: 

_ 7"^ , , ^ , - - De stad die door de 
Belgische pers het meest als voorbeeld wordt gesteld. Voor haar 
wonderbare kunstschatten, haar park van 80 hectaren met 4 zwem-
kommen, speeltumen, hartveroverende buitenherbergjes. Voor 
haar groot meer, haar mooi woud, haar schilderachtige vallei, haar 
moderne campings. En ook omdat ze de goedkoopste stad is, waar 
tt uw inkopen m straten zonder auto's kunt doen. Een week-end te 
Essen: 

de mooiste verrassing van uw leven! 
ANTWOORDCOUPON*: gelië^rnTeirltis 

uw documentatie over Essen en omstreken te laten geworden. 
Wanw» Bflroep 

Straat.... ___._«..„_»„ Gemeente «__„ 
*T«rug te «turen naar het DUITS BUREAU VOORTOEraSME 

Luxemburgstraat 23,1040 BRUSSEL. 30 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
<- Bij aankoop van 1 vest In leder of dalm steeds 1 broek in pnjs 

begrepen 
— Trouwkleed kopen + kado van de firma + feestkleed als 

trouwgeschenk. 

Al onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDEftLUK BÉKQ-
MEN worden 

Magazijnen open ledere dag van 9 tol 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bl] 

hel huis STANDING 

STANPm& DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 ( 

AALST Tel.053/ffl.73 

Groepsreis onder V.T.B. - begeleiding naar 
Kanada en de Verenigde Staten 

AFREIS IN JULI REISDUUR : 22 DAGEN 

Bezoel<. aan Montreal, Quebec, Toronto, de Niagarawaterval, 
CInicago, San Francisco (met uitstap naar db̂  Muir Woods), Las 
Vegas, Gran Canyon, IVliami Beacli (3 dagen verblijf met moge
li jkheid voor een fakultatieve tweedaagse uitstap naar Cape Ken
nedy, Disney Wor ld en Cypress Garden), Washington en New 
York. 

REISSOM : vanaf + 53.000 fr. (zonder maaltijden ')• A l de ver
plaatsingen tussen de steden worden per vliegtuig gedaan. 

— PROGRAMMA OP VERZOEK — 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.09.95 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraaf 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, Sf-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (015)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraai 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 
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bewwegingstiyllj^ 

volksvert. R. Matheyssens en A. De Beul. 
volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
VU-sekretariaat, Wetstraat 12, tel. 36.84.65. 

êRR. ANTWERPEN 
lENSTBETOON MEI 1972 

ANTWERPEN : 
Maandag 15 mei 
Maandag 29 mei 
Steeds in lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, tel. 3o.84.e5. van 
16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 15 mei : sen. H.De Bruyne. 
Lokaal : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.36. van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 24 mei : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsesteenweg 22. tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 18 mei : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.7S, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

OVERLIJDEN 
Wij betuigen onze deelne

ming aan de familie van wijlen 
Leo Jacobs. Leo was een der 
pioniers van VU-Edegem. 
VUJO 

Vanavond ver t rekken wij 
met onbekende bestemming 
voor 'n toffe voettocht. Wij ko
men samen in « Drie Eiken ». 
Er worden voerders gevraagd 
om ons weg te brengen. 
COMMUNE-INSTUIF 

Al wie zich jong « voelt » 
wordt voortaan elke zondagna
middag vanaf 14 u. 30 verwacht 
in gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken » . 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Vrijdag 19 mei a.s. te 20 u. 30. 
Lokaal : « Nieuwe Carnot », 
Camotstr , 60, Antwerpen. 

AARTSELAAB 
-VOLKSVERGADERING 

Donderdag 18 mei, te 20 u., in 
ons lokaal « Rodenbach » Ka-
pelstr. 19 spreekt volksvert. Hu
go Schiltz over « De Volksunie 
t.a.v. de traditionele partijen ». 

ANTWERPEN (Stad) 
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. 

Ouderenzorg : Verbond voor 
VI. Gepensioneerden : alle in
lichtingen bij OoossenB M., Lg. 
Winkelstr. 42, Antwerpen, tel. 
33.52.83. 

BALEN-OLMEN 
REIS NAAR ANZ OP 28 MEI 

In samenwerking met vzw 
Tijl en VTB-Balen wordt een 
bus ingelegd naar het Zang
feest. Vertrek om 13 u. aan café 
Coiffeur. Kerkstr. We doen een 
beroep op de omliggende afde
lingen om ons op deze reis te 
vergezellen. Inschrijvingen te
gen 12 mei bij Lode Claessens, 
Driebuizen 18, tel. 014/34537 ; 
Geuens Albert, Molenstr. 169, 
tel. 014/34590 of bij Wielockx 
Leonard (VTB), tel. 014/31911. 
Prijzen • voorbehouden : 135 
fr. • niet-voorbehouden : 100 fr. 

BONHEIDEN 
NIEUWE SEKRETARIS 

Met spijt in het hart verna
men we dat onze afdelingsse-
kretaris Jan De Backer ons 
gaat verlaten wegens beroeps
bezigheden in het buitenland. 
Spijt in de eerste plaats omdat 
we Jan hebben leren kennen 
als idealist, sociaalvoelend, on
baatzuchtig en tevens als een 
uitmuntend, stipt en plichtsge
t rouw sekretaris. Namens het 
voltallig bestuur danken we 
zeer oprecht Jan. Broer Joris 
zal nu zijn funktie overnemen. 
We heten hem bij voorbaat har
telijk welkom. 

BORGERHOUT 
LEDENVERGADERING 

Woensdag 17 mei a.s. (en niet 
vrijdag"! komt Hugo Schiltz 
over « Groot Antwerpen » spre
ken in de « Nieuwe Carnot », 
Carnotstraat 60, Antwerpen. 

BROECHEM 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Het wordt stilaan hoog tijd 
om uw kaarten te bestellen, in
dien ge met Broechem mee wil. 
Kaarten van 100 fr., genum
merde zitplaatsen ; 40 fr., niet-
genummerde zitplaatsen. 

EDEGEM 
MEDEDELINGEN 

Wie ( vrouw, man of echt
paar) wenst mee de uitbating 
van ons gemeenschapscentrum 
op zich te nemen ? Belangstel
lenden wenden zich tot R. De-
keyser, Graaf de Fienneslaan 
47 (tel. 49.64.89). 

HOVE 
SPORENVIERING 

De 11 juli-viering gaat dit 
jaar door op vrijdag 23 juni in 
het kultureel centrum « Ura
nia ». Nelly Maes werd uitge
nodigd om de feestrede te hou
den. 
BOOMPLANTINGSDAG 

Het gemeentelijk inlichtings
blad meldt dat het gemeente
bestuur 100 jonge boompjes liet 
planten. Dat er anderzijds op 
de Lambrechtslei en Mortselse-
stwg meer dan 100 volwassen 
bomen door onoordeelkundig 
snoeien « geamputeerd » en 
verminkt werden vindt men 
nergens vermeld. 
VLAGGENAKTIE 

Uw leeuw ligt klaar bij Lode 
Verrej't, Azalealei • 42, tel. ': 
55.23.32. 
DENK ER AAN ! 

28 mei : Vlaams Nationaal 
Zangfeest, Sportpaleis, Antwer
pen. Hoog tijd om je kaarten 
aan te schaffen. 

KONTICH 
VUJO 

De kleinkunstavond met de 
Kadullen op vrijdag 5 mei, ken
de een behoorlijk sukses en 
met 130 jongeren een méér dan 
flinke opkomst . 
ANZ - ZANGFEEST 

Genummerde plaatsen voor 
het zangfeest te bekomen bij 
de Vlaamse Kring, dhr. Paul 
Embrechts, Konijnenveld 41, 
tel. 57.08.79 Ongenummerde 
plaatsen te bekomen op het 
Vujo-sekretariaat, Kruisstr. 10. 
VLAGGENAKTIE 

Leeuwenvlaggen opnieuw in 
voorraad. Te bekomen op het 
plaatselijk sekretariaat van de 
nationale bevlaggingsaktie, 
Kosterijstr. 6. 

LIER 
NAAR DE VOER 

In de lente is de Voerstreek 
het prachtigst. Ga met de 
Vlaamse Kring en de afdeling 
mee kennis maken met deze 
streek die Eyskens en consoor-
ten ons willen ontroven. Een-
dagsreis per autocar naar de 
Voer op maandag 22 mei (twee
de Sinksendag). Inschrijven 
bij : De Pillecijn, Predikheren-
laan 23, tel. 70.32.19 ; Mijlemans 
Jan, Hazenstr. 34, tel. 70.31.33 ; 
Bouwens Edgard, Eeuwfeest
laan 163, tel. 70.11.52 en Peeters 
Antoon, Mechelstraat 63, tel. 
70.39.29. Inschrijven tot woens
dag 17 mei. 

MERKSEM 
VLAAMSE KERMIS 

Op 13 en 14 juni, ingericht 
door de Vrouwenafdeling VU-
Merksem in de zaal van het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 
298, Merksem. 
WENSEN 

Aan onze vriend en penning
meester van de VU-Merksem 
Jan Vinken ,door een zwaar 
letsel aan de voet gedurende 
een lange tijd tot thuiszitten 
verplicht, wensen wij een spoe
dig en volledig herstel. 

VLAAMSE 
GEPENSIONEERDEN 

Dinsdag 18 mei, om 15 u., bij
eenkomst voor nadere kennis
making voor de Vlaamse ge
pensioneerden van Merksem in 
het lokaal Vlaams Huis Tijl, 
Bredabaan 298. 

MORTSEL 
VLAGGENAKTIE 

Uw nylon - leeuwevaandel 
(gunstprijs 270 fr.) 1,50 m/1,50 
m-, ligt klaar bij Wim Claes
sens. Pastoor Deensstr. 19, tel. 
55.39 09. Een tele^'oontje, en u 
hebt zo uw leeuwenvaandel 
thuis. 
HEIDE-TOCHT 

Wij stemmen reeds af op 
zondag 4 juni e.k. voor onze 
« Mortselse familiale wandel
tocht » in de Kalmthoutse hei
de. 
IJZERBEDEVAART 

U kunt nu reeds inschrijven 
bij onze bestuursleden voor 
uw deelname en verplaatsing 
met de luxe autocars ingelegd 
door het « Gewestelijk IJzerbe-
devaartkomitee Mortsel en om
streken ». Wij laten dit jaar 
onze eigen wagen thuis. 

NIEL-SCHELLE 
TWEEDE RUPEL- EN 
SCHELDE-RALLY 

Maandag 22 mei (2de sink
sendag) richt de VU-afdeling 
Niel-Schelle een toeristische 
autozoektocht in over 50 km. 
80.000 fr. prijzen. Inschrijving 
door storting van 200 fr. tot 
uiterlijk 18 mei op PCR 543.526 
van Efe Graef J., Karl Marx-
str. 9 (2640) Niel. Meerdere in
schrijvingen per wagen toegela
ten mits 150 fr., eveneens voor
af te storten. Na die datum ver
hogen beide inschrijvingsgel
den met 25 fr. Vrije start tus
sen 12 u. 30 en 14 u. in de Ru-
pelstr. te Niel. Rallysekretari-
aat op 22 mei : café « Overdek
te Wip », Rupelstr. Massale 
deelname van Vlaams-nationa
listen gewenst, tevens een bui
tengewone propaganda in de 
voor ons moeilijke Rupelstreek. 

SCHILDE 
WILLY KUIJPERS 

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

Telkens op zaterdag van 10 
tot 12 u. door burgemeester K. 
Ver Beme op het gemeentehuis 
en op donderdag van 18 u. 30 tot 
20 u. door schepen J. Hanssen 
eveneens op het gemeentehuis. 

WILRIJK 
GEMEENTERAAD 

Tijdens de laatste gemeente
raad alweer 4 interpellaties : 
Pol Van der Gucht had over 
klachten over een mogelijke 
onteigening tv .v . de Universi
taire Stichting Antwerpen ; 
Walter Decoene vroeg en kreeg 
maatregelen ter beveiliging van 
de verkeersveiligheid op de 
brug aan de Boomsesteenweg ; 
Mia Damen-Segers wees ev, 
zeer tot ongenoegen van sche
pen Boeye op, dat de kinderri j
ke Valaarwijk het nog steeds 
zonder de nodige stoeiruimte 
moet stellen en André De Beul 
spijkerde burgemeester Kie-
booms tegen de muur met een 
ministerieel antwoord op een 
parlementaire vraag, waarui t 
blijkt dat het Kollege het bij 
het verkeerde eind had door 
jarenlang zelf vertegenwoordi
gers aan te duiden in allerhan
de maatschappijen, zonder dit 
in de gemeenteraad te brengen. 
SCHERP GEZIEN 

« Scherp gezien » van mei 
brengt een hoofdartikel over 
een nieuwe aanslag op Wilrijks 
groen, het Groenenhoekbos. 
Heeft u kleine berichtjes voor 
« Scherp gezien », zend ze door 
aan Hugo Jacobs, Vorstenhuis
laan 14. 

WOMMELGEM 
VLAAMS N/OTIONAAL 
ZANGFEEST 

Broechems « IJzerbedevaart-
komitee » zorgt voor verplaat
sing per autocar ( heen en te
rug 20 fr.) en kaar ten van 100 
fr. (genummerd) en 40 fr. Voor 
Wommelgem tijdig inschrijven 
bij Staf Van Looveren, Wel-
komstr. 116, tel. 53.86.68. 
LEEUWEVLAGGEN 

Naar uw formaat : Welkom-
jtr. 116, Wommelgem. 

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 . Tumhoutse 
baan 336, Wijnegem, tel. 536379. 

ZWIJNDRECHT 
WENSEN 

Het gezin van ons bestuurs
lid Jan Goubert werd vergroot. 
Erika kreeg een zusje bij met 
name Lieveke. Hartelijke ge
lukwensen. 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. H. De Bruyne houdt el
ke eerste zaterdag zitdag tus
sen 11 en 12 u. in het Vlaams 
Huis, Polderstraat 15. Zwijn-
drecht. 

brabant 

BRUSSEL (Arr.) 
ARR. SEKRETARIAAT 

Het arr. sekretariaat, Kon-
gresstr. 53 te Brussel za! open 
zijn elke maandag, donderdag 
en vrijdag van 18 tot 21 u. De 
h. Jos Liekens, administratief 
sekretaris van het arr. zal op 
deze dagen aanwezig zijn. De 
arr . sekretaris zal aanwezig 
zijn elke vrijdag van 18 tot 20u. 

ANDERLECHT 
KANT. VERGADERING 

Alle bestuursleden, mandata-
risen, leden en simpatisanten 
worden uitgenodigd op de ge
westelijke vergadering op don
derdag 18 mei te 20 u. stipt in 
het lokaal « Ravenstein », Ni-
noofse steenweg 685, Ander-
lecht. Spreker : dr. Vic An-
ciaux over « De aktuele poli
tiek ». 

ALSEMBERG 
NIEUWE AFDELING 

Donderdag 20 april had de 
stichtingsvergadering plaats in 
aanwezigheid van sen. Bob 
Maes, federatiegekozenen mevr. 
Lieve Dewit en Frans Adang. 

Het bestuur ziet er uit als 
volgt : voorz. : Willy De Sae-
ger, Ingendaellaan 43 ; sekr. : 
Bernard Vandenbussche ,Grote 
Kapelaan 2 ; penninm. : Hilde 
Boon, Stwg naar Halle 325 ; 
org. : De Nayer Antoon, Kloos-
terweg 28 ; prop. : De Kegel 
Lothar, Grote Kapellaan 2 ; 
Vujo : Christiaen Neckebroeck, 
Vinkenlaan 5, St. Genesius-Ro-
de. 

Alsembergenaren, kom onze 
groep nog versterken, neem 
kontakt met De Saeger Willy, 
Ingendaellaan 43, Alsemberg, 
tel. 02/58.54.38. 

BERG - NEDEBOKKERZEEL 
VOOR AL UW PROBLEMEN ! 

Marie-Louise Thiebaut, Fa
zantendal 20, Berg, tel. 6474, ge
meenteraadslid, lid COO. 

Gust Van Ingelgom, Neder-
okkerzeelstr. 1, Berg, gemeen
teraadslid. 

Pie t Van der Vorst, O.-L.-
Vrouwstr. 33, Nederokkerzeel, 
tel. 65085, schepen. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 
« BRABANTIA » 

Vergooi uw geld niet aan mu
tuali teiten die gebonden zijn 
aan de kleurparti jen. Zieken
fonds Brabantia biedt u even 
veel voordelen. U kunt terecht 
bij Marie-Louise Thiebaut te 
Berg. 

BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 
DANK 

Het arr. bestuur dankt de an
dere arr. en alle VU-vrienden 
voor de aanwezigheid op ht arr. 
bal van 22 april 11. De morele 
en financiële steun welke wij 
door uw aanwezigheid ontvin
gen geeft ons de kracht en de 
mogelijkheid om het grote arr. 
Brussel-Halle-Vilvoorde nog be
ter te bewerken. 

ERPS-KWERPS 
DIA-AVOND 

Op 13 mei te 20 u. in de Kul-
tuurzolder, dia-vertoning over 
« Een reis door Indië », georga

niseerd door de Foto-cineclub 
Erps-Kwerps. De heer Noël 
Clauw, VU-gemeenteraadslid, 
zopas terug, bezocht tijdens de
ze reis een aantal lepracentra 
in Indië. Deze vertoning wordt 
bijgewoond door mevr. Heme-
rijckx, echtgenote van de be
faamde leproloog. Een open ge
sprek besluit de avond. 

BERG - BUKEN - KAIWPEN-
HOUT - NEDEROKKERZEEL 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Wij gaan per bus naar het 
zangfeest te Antwerpen op 28 
mei a.s. Kosten : reis -I- gere
serveerde zitplaats : 100 fr., 
niet-leden : 150 fr. ; reis + n ie t 
gereserveerde plaats : 40 fr., 
niet-leden : 100 fr. Vertrek-
uren : Kerk Kampenhout 12 u.. 
Kerk Berg 12 u. 10, Kapel Ne
derokkerzeel Laar 12 u. 20, Ne
derokkerzeel Kerk 12 u. 30, 
Plein Ruisbeek 12 u. 40, Vier-
straten 12 u. 50, Veiling Kam
penhout Sas 13 u. Inschrijvin
gen zo vlug mogelijk op het afr-
delingssekretariaat of bij de 
bestuursleden. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

De wapperende vlag is een 
goede getuige voor onze kor-
daat-Vlaamse aanwezigheid in 
Brabant. Wij stellen voor de 
Leeuwevlag (natuurl i jk) ui t te 
hangen op : 28 mei (VNZ), 4 
juli (IJzerbedevaart) en 11 juli . 
Een 20-tal vlaggen en fietswiir»-
pels zijn nog beschikbaar bl} 
M.L. Thiebaut, Fazantendal 20, 
Berg, tel. 65474. 
STREEKBLAD 

Bij beslissing van het afde
l ingsbestuur zal heel b innen 
kort in alle bussen van onze 
vier gemeenten de Vlaams-na-
tionale gedachte ui tgedragen 
worden door een kersvers 
streekblad onder de naam 
« Vlakaf ». Plaatseli jke redak-
tie : Georges Verstraeten voor 
Berg ; Guido Verbeelen voor 
Nederokkerzeel ; J a n De Gree l 
voor Kampenhout . Eindredalt-
tie Oktaaf Van Steenkiste. 
Technische verzorging : EUa 
Van Cleemput. 

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 Jor is , 
Markt 38, van 21u.30 tot 22u.l5. 

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

DWORP 
MEINACHTBAL 

Vandaag danst de afdeling 
Dworp op zijn 5e MeinachtbJu 
van 20 u. 30 af. in de zaal Brou
wershuis te Dworp. 

HEVERLEE 
SOC. DIENTSBETOON 

Volgende leden staan steeds 
ter beschikking : sen. Van Hae-
gendoren, G. Gezellelaan 63, 
tel. : 245.45 ; gemeenteraadsle
den Alice Vloeberghs-De Roo, 
St. Jorislaan 12, tel. 270.37 en 
Frans Aerts, Kapelberg 19, tel . 
336.31 en COO-lid Hugo Lorent, 
St. Jansbergstwg 37, tel. 321.34. 

MEISE-WOLVERTEM 
DEELNEMING 

De afdeling Meise-Wolver-
tem betuigt haar innige deel
neming aan de familie van on» 
overleden lid Emiel Van Den 
Broek, schoonvader van onze 
plaatselijke propagandist Au
gust De Buyser. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
ASSE : 
Derde dinsdag van de maand, in het sekretariaat , Prieelstraat 1. 
van 21 tot 22 u. (Vic Anciaux en Juul Van Dooren). 
BERG : 
Derde maandag van de maand, in de zaal Fauna Flora, van 20 u. 30 
tot 21 u. 30 (Bob Maes). 
DIEGEM : 
Derde maandag van de maand, in jeugdklub Bacchus, Oud* 
Haachtse stwg 48, van 19 tot 20 u. (Bob Maes). 
EPPEGEM : 
Derde maandag van de maand, ten huize van Jan Loos, Drieslaaa, 
van 19 u. 30 tot 20 u. 30 (Vik Anciaux en Jan Loos). 
ESSENE : 
Derde dinsdag van de maand, ten huize van burgemeester Ver
doodt, van 19 tot 20 u. (E. Defaca). 
HEKELGEM : 
Derde dinsdag van de maand, in zaal Lindenhof, van 19 u. '50 tot 
20 u. 30 (Vik Anciaux en Tuur De Schrijver). 
ST. KATARINA-LOIMBEEK : 
Derde dinsdag van de maand, in lokaal Uilenspiesel, van 20 tot 
21 u. (E. Defacq). 
VILVOORDE : 
Derde maandag van de maand, in café De Gouden Voorn, Hout . 
kaal 1, van 21 tot 22 u. (Vik Anciaux). 
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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 Juul Taverniers en zijn 
elektrisch orgel. 

SCHEPDAAL 
VOLKSVERGADERING 

Op woensdag 31 mei om 20 u. 
In de zaal Select met volksvert. 
Hugo Schiltz en sen. Maurits 
Coppieters. Zij zullen de vraag 
beantwoorden : « Waarom een 
VU ? ». 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

ledere Vlaming reist op 28 
mei mee naar Antwerpen. Stelt 
u dringend in verbinding met : 
Delbroeck G., Geraardbergse-
str. 56, tel. 52.34.1& of Billoye A., 
Kapelleveld 3, Schepdaal. 

ST.-AGATHA-BERCHEM 
VOORDRACHT 

St. Agatha-Berchem nodigt 
alle simpatisanten uit voor een 
voordrachtavond met film door 
Bernard Henry over « Kanada 
het grote avontuur ». Vrijdag 
26 mei, 20 u., in « De Kroon », 
Vanden Drieschslr. 19. 

ST. PIETERS-LEEUW 
SUKSESRIJKE 
WIELERKOERS 

Onze 1ste Grote Prijs Volks
unie, wielerkoers voor interna
tionale liefhebbers, Ingericht 
door de VU-afdeling St. Pieters-
Leeuw, kende niettegenstaande 
het zeer slechte weer een on
verhoopt sukses. Niet alleen 
konden wij in alle bussen van 
de gemeente een programma
brochure laten bezorgen waar 
zo maar eventjes 60 handelaars 
uit de gemeente publiciteit had
den laten in plaatsen, maar 
konden wij ons verheugen in 
84 vertrekkende renners, die 
fl ronden van 13 km door de 
gemeente aflegden.Aan ieder
een van harte dank die deze in
richting door zijn medewer
king heeft mogelijk gemaakt, 
en in het bijzonder het gemeen
tebestuur, de plaatselijke wie-
lerklubs « Het Vliegend Wiel » 
en « Ruisbroek Sportief-Van 
Brakel », en onze seingevers uit 
de eigen en omliggende afde
lingen. Na de wedstrijd had 
nog een receptie plaats, waar
op ook de heren Anciaux, volks
vert., Bob Maes ,sen. en burge
meester J. De Kempeneer aan
wezig waren. 
SNELSPOORLIJN 

De afdeling heeft beslist om 
rond het eventueel trajekt van 
de snelspoorlijn Brussel-Rijsel-
Parijs, dat dwars door onze ge
meente gaat, een sterk doorge
voerde protestaktie te voeren. 
Een persmotie werd onmiddel
lijk opgesteld. Er werden 1500 
bandaffiches besteld met vol
gende tekst : « Hier geen spoor
lijn ! ». Later zullen nog meer 
akties op touw gezet worden. 

TERVUREN 
LEDENVERGADERING 

Op 23 mei in de zaal «De En
gel». Volksvert. Willy Knijpers 
zal spreken over « Volksunie 
en Kultuurpakt ». 

oost-vlaanderen 

AALST (Kanton) 
KOLPORTAGES 

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

De kandidaten geven hun 
naam op aan Danny Denaeyer, 
Val. De Saedeleerstr. 95, Aalst, 

BAMBRUGGE 
SOC. DIENTSBETOON 

De h. Hektor Van Hauwe ont
vangt elke dinsdag van 20 tot 
21 u. ten huize, Prinsdaal 61, 
Bambrugge, of op afspraak, tel. 
053/63423 

DENDERMONDÊ 
SOC. DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat van het 
Gewestelijk Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse 
Vorming » vzw, Stuifstr. 15, 
Appels, tel. 052/24.776 : elke 
woensdag en donderdag van 19 
tot 21 u. e nelke derde zater
dag van 13 tot 16 u. 

Bi ju ten huize : na afspraak 
met de gewestelijke sekretaris 
dhr. Meert R., Stuifstr. 15, Ap
pels, tel. 052/24.77S. 

DENDER WEST 
DIENSTBETOON 

De h. Jules Henderickx houdt 
zitdag op volgende dagen en 
uren : 

Te Impe in café Lamot op 
het Dorp, elke eerste zaterdag 
van de maand van 10 tot 11 u. 

Te Oordegem in café « In 
Vlaanderen» tegenover de kerk, 
elke derde zaterdag van de 
maand van 10 tot 11 u. 

Thuis op afspraak, Papegem 
9/2, Vlierzele, tel. 053/70730. 

DENDERHOUTEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

DENDERLEEUW 
SOC. DIENTSBETOON 

Gemeenteraadslid Wilfried 
De Metsenaere ontvangt ten 
huize, Sportstr. 2, elke werkdag 
van 18 tot 20 u. 

De h. Henri Pots ontvangt 
ten huize, Toekomststr. 13, el
ke werkdag van 19 tot 20 u. 30. 

GENT 
FILMVOORSTELLING 

Deze gaat door op 4 juni e.k. 
in de zaal « Majestic », om 10 u. 
De opbrengst hiervan is inte
graal voor het soc. hulpbetoon 
van de VU-Gent. Deze pracht
film « Ontmoeting in Central 
Park » met o.a. de uitmunten
de akteur Sidney Poitier moogt 
u eenvoudig niet missen. In
kom 50 fr. 
NIEUWE BANKREKENING 

Gelieve vanaf heden uw stor
tingen te doen op per 235.62 
van de Kredietbank N.V. Kou
ter Gent voor rekeningnummer 
440-0763221-97 van Volksunie-
Gent. Steun uw afdeling, zelfs 
het kleinste bedrag is welkom. 
PROPAGANDAGROEP 

Alle geïnteresseerden, die 
zich aktief willen inzetten, zijn 
welkom op de vergadering van 
de propagandagroep op maan
dag 15 me ie.k. om 20 u. 30 in 
Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat. 
IDEEENBUS 

Uwe suggesties zijn steeds 
welkom, op één voorwaarde, u 
moet ze ons kenbaar maken. 
Een kaartje of brief gericht 
aan het VU-sekretariaat afd. 
Gent, Vlaams Huis Roeland, 
Korte Kruisstr. 3. U ontvangt 
hierop steeds een antwoord op 
uw voorstel. Roeland-bezoekers 
maken gebruik van de ideeën
bus naast de visbak. 
SOC. HULPBETOON 

De verantwoordelijke voor 
het soc. hulpbetoon, mw Goe-
thyn verpleegster, Br. Brit-
tannièlaan 76, Gent, tel. 253854 
staat iedere 2de en 4de donder
dag van de maand ten uwe 
dienste in het Vlaams Huis 
Roeland, van 19 tot 20 u., of na 
telefonische afspraak bij haar 
ten huize. 
PUBLICITEIT 

De oplage van ons maande
lijks informatieblad wordt 
steeds groter. Wie bezorgt ons 
publiciteit voor het juninum-
mer ? Prijzen : 1/1 blz 800 fr., 
1/2 blz. 450 fr., 1/4 blz. 250 fr., 
1/8 Iz. 125 fr. Kleine aankondi
gingen worden steeds gratis ge
plaatst. Redaktieadres Lode 
Tassche, Ottergemse stwg 438, 
Gent. Tel. : 22.05.27. 
MASSALE 
LEDENVERGADERING 

Op 4 juni e.k. om 15 u., in de 
bovenzaal van Vlaams Huis 
Roeland. Gastspreker : Willy 
Knijpers, volksvert. 
DATA GEMEENTERADEN 

15 mei, 12 juni en 7 juli 1972. 
Steeds ten stadhuize en tel
kens om 18 u. 15 stipt. Steun de 
door u verkozene personen door 
uw aanwezigheid. 
INFORMATIEBLAD 

Iedereen die het wenst kan 
ons blad maandelijks gratis ont
vangen. Kaartje sturen aan vol
gend adres : redaktie « Wij in 
Gent », L. Tassche, Ottergemse-
stwg. 438. Tel. 09/22.05.27 . 
ZEEVISVANGST 

Op 12 en 19 augustus trekken 
wij er lekker op uit om, in vol
le zee, te vissen, als voorberei
ding van het visfestijn te Vur-
ste op 27 augustus van 10 tot 
22 u., dat wij onze leden en 
simpatisanten met hun fami
lieleden en vrienden gratis aan. 
bieden. Voor de visvangst zelf 
is er momenteel nog plaats 
voor enkele sportieve deelne
mers. Vlug aanvraag overma

ken aan dhr. Fik De Vogeleer, 
Keizersvest 20, Gent, telefoon 
25.05.36. Deelname in de kosten 
250 fr. Inschepen te Breskens 
om 8 u. 

GENT-EEKLO (VUJO) 
IN ACTIE 

Opzondag 7 en maandag 8 
mei gingen we in Gentbrugge 
met petitielijsten rond om te 
protesteren tegen de inplanting 
van een nieuw arbeidswerk-
plaats aan de Oude Brusselse 
stwg. Er moet nu eens een ein
de komen aan die industrie-in
planting midden in een huizen-
zone. 

PLANNEN 
We ontwerpen een brochure 

over ^ Akzo-affaire. Al wie ons 
inlichtingen (ook menselijke 
en persoonlijke getuigenissen) 
kan doorgeven : graag schrij
ven naar H. De Bleecker, Tol
huislaan 15, Gent. 
ARR. KONTAKTDAG 

Graag ontmoeten we alle VU-
jongeren van elke VU-afdeling 
op zaterdagnamiddag 27 mei 
om 15 u. in Vlaams Huis Roe
land. 
NAAR HET ZANGFEEST 

Onze bus vertrekt om kwart 
voor twaalf in Vlaams Huis 
Roeland op zondag 28 mei. We 
rijden recht naar het Sportpa
leis en na de zangmanifestatie 
recht naar huis. Het kost 80 fr„ 
er hangt een lijst in Vlaams 
Huis Roeland. Ook schrijven of 
bellen naar H. De Bleecker, 
Tolhuislaan 15, Gent, (25.64.87). 

HEUSDEN 
INFORMATIEAVOND 
« RED HET GEBERGTE » 

Zal dit laatste bos te Heusden 
verdwijnen ? Deze kans is 
groot ! Daarom houden ver
schillende verenigingen waar
onder het Groenkomitee, de 
Vlaamse Vriendenklub, dr. J. 
Goossenaerts, de VTB, de 
scoutsgroep Joe Englis, Open 
Scoutisme, het Davidsfonds, de 
Vermeylenkring en Jongeren-
aktie Nieuw Vlaanderen een 
informatieavond op vrijdag 19 
mei te 20 u. in zaal Brittan ia, 
Dorp te Heusden. 

INHULDIGING 
DEKENIJ, MELHOEK ^» ... ,-

Vandaag 13 en morgen 14 mei 
wordt er gefeest in de Melhoek 
te Heusden naar aanleiding 
van de inhuldiging van de nieu
we Dekenij. 
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
men ook tot U na schriftelijke 
of telefonische afspraak, tel : 
52.73.88. 

LANDEGEM 
DIENSTBETOON 

ledere tweede zondag der 
maand komt volksvert. Frans 
Baert ten huize van Guido 
Schaeck, Vosselaerestr. 6, Lan-
degem. 

NIEUWKERKEN 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

A. Verbruggenkring zorgt 
voor verplaatsing per autocar 
(heen en terug 40 fr.). Kaarten 
te bestellen bij onze bestuurs
leden. 

SCHOONAARDE 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Wij gaan zeker per autocar. 
Vertrek 12 u. 30. Inschrijven 
bij : Herman Van Den Abbet-
ie, Losweg ; Hugo Van Den Ab-
beele ,Eegene ; Willem Willems 
Hoek en Triest Albert, Frank-
njkstr. 
GEMEENTERAAD 

Agendapunten ingediend en 
intei'pellaties door raadslid H. 
Van Den Abbeele : statuut graf
maker ; gemeentelijk initiatief 
tot oprichting ouderkomitee 
gemeenteschool; verhoging sub
sidie KWB-KAV tot 5000 fr./ 
jaar, principieel aanvaard, 3000 
fr. nu toegekend voor « afge
werkte » manifestaties ; opha
ling gToot vuil, kuisen en over
welven grachten door aanne
mer aanvaard ; projekt sociale 
woningbouw Eegene, wordt uit
gevoerd : klacht over veel te 
klein aantal raadszittingen. 

WETTEREN 
SOC. DIENTSBETOON 

Walter Braeckman, voorzitter 
van de COO, houdt zitting iede
re zaterdag van 14 u. 30 tot 16 
u. in zijn bureau in de kantoren 
van de COO, binnenplaats van 
de kliniek, Wegvoeringstr. te 
Wetteren. Iedereen is welkom. 
Discretie en uiteraard geen 
verplichtingen. 

ZOTTEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Diependaele : alle dins
dagen van U 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-vbanderen 

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): 

KURT FLEMING ZINGT 
Heden avond 13 mei te 20 

u. nodigen Iiamerlid Piet 
Leys en senator Guido Van 
In samen met de Vlaamse 
Kring Moerkerke iedereen 
uit op de feestavond met de 
bekende Vlaamse tenor Kurt 
Fleming in de zaal Carina, 
Vissersstraat te Moerkerke. 
Rond het tema « Sant in 
eigen land » en begeleid 
door het Roger Becuwe-en-
semble bieden ze het optre
den aan van een keur eigen 
artisten : behalve Kurt Fle
ming, Werner Brants (bas), 
Sarkos (illusionist), Gerard 
Vermeersch en Lou Sterda 
(kleinkunst). 

Inkom 75 ^fr.,,.jppl}rpngst. 
ten bate van de VU-werking. 

Kiu*t Fleming dwong reeds 
internationale erkenning af, 
wat niet belet dat hij zijn 
volk niet vergeet en reeds 
zeer aktief was voor onze 
partij, o.m. met een verbluf
fende en suksesrijke werf-
campagne voor ons blad 
« Wij ». 

DEERLIJK-DESSELGEM-
BEVEREN-LEIE 

DIENSTBETOON 
ledere 3de zaterdag van de 

maand door prov. raadslid Ro
ger Van De Wattijne in ons lo
kaal « café De Keizer », Harel-
bekestr., Deerlijk van 16 tot 
17 u . 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Dit jaar wordt er ook door 
onze afdeling een autobus naar 
Antwerpen ingelegd. Vertrek : 
9 u. 30 ,parking Barakke, Deer
lijk ; 9 u. 45, kerk Beveren-Leie 
en 9 u. 55, kerk Desselgem. 
Prijs : 80 fr. (ingangskaarten 
kunnen besteld worden op de 
bus). 

Inschrijving tot 21 mei bij : 
Deerlijk : mevn Ottevaere-
Verbrugge, V. de Solastr. 46, 
tel. 77747 ; Beveren-Leie : Ver-
moere Jacques, Deerlijkstr. 130, 
tel. 74525 en Desselgem : Van 
Den Brande Walter, Waregem-
str. 61, tel. 73409. 
VLAGGENAKTIE 

Wij hebben op dit ogenblik 
een 15-tal leeuwenvlaggen in 
voorraad met een klein foutje. 
Deze worden verkocht aan hal
ve prijs. Inlichtingen op het se
kretariaat : Walter Van Den 
Brande. Waregemstr. 61. Des
selgem. tel. 73409. 

DE PANNE 
IN MEMORIAM 

Op 1 mei werd onder grote 
belangstelling, in aanwezigheid 
van het afdelingsbestuur, het 
arr. bestuur, kamerlid Van-
steenkiste en prov. raadslid 
Bruynoghe onze vriend Joris 
Vilain ten grave gedragen. Hij 
was één van de velen die om
wille van zijn liefde voor zijn 
volk na de oorlog veel geleden 
heeft. Aan mevr. Vilain, en aan 
Guido Maesen-Vilain, allen van 
onze trouwste leden, onze inni
ge deelneming. 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

ALGEMENE IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING SOMY 

FIRMA PAS N.V. 
Kerkstraat 18 — Londerzeel 

Tel. 052/39437 

Frans V A N MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

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

Tel. 053/22911 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS » a / d Schelde 

Het huis mef fami l ietradi t ie 
ian 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 -

industrie plantsoenen 

Pefrus VAN HOLSBEECK 
Van de Ponselel. 28 - Dender leeuw 

TEL. 053/675.07 
— GROOTHANDEL — 

Rolluiken - Garagepoorten - Zonne-
bl inden . Vouwdeuren - Schuif trap-
pen - Slaapkamers - A lum in iumwer -
ken - Caravans - Plastiekprofielen 

Sierluiken 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 nutt ig komfor t 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Qendermondse 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 
fe l . 015/629.42 - 5 % aan VU-leden 

Bezoek de herberg 
< UILENSPIEGEL » 

Laurent DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Katharlna-Lombeek 
Lokaal van de 

plaatseli jke Volksunie-afdel ing 
In het go lvend Pajottenland 

HET ' laams 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 )OZEF 
(BERT C.) 

Assesteenweg, 117 
1740 TERNAT 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I 
De ideale oplossing b i j : 

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 
Appartementen - Bouwgronden 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016'347.49 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051 '612.84 

CORTHALS 
Kattestraat 20 . Aalst 

Tel. 053 244.80 
Bekendste kof f iehuis van de 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van wafels 

C a f e - R e s t a u r a n » D E P L U I M 
OVERMERE-DONK 

word t opn ieuw uitgebaat door d * 
FAMILIE LATEIR 

vanaf 19 mei 1972 
ONZE SPECIALITEIT : Paling in 
't groen met verse tu inkru iden 

Tel. (09)79.51.51 
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ETTELGEM 

ADRESWIJZIGING 
Onze penningmeester Fer-

nand Deblauwe is verhuisd van 
de Vijfwegstr. naar de Dorps-
str. in Ettelgem. 

HEULE 

NIEUW BESTUUR 
Voorz. : Frans Van Steenkis-

te, Kortrijksestr. 34, tel. 21566 ; 
briefwisseling Kon. Leopoldstr. 
8, Kortrijk, tel. 10540 ; onder-
voorz. : Vanoosthuyse Pierre, 
Vredelaan 53. tel. 16279 : org.-
sekr. : Goudsmedt André, Em. 
Hullebroecklaan 24; penningm.: 
Demunter Jozef, Tinnekeslaan 
12 ; prop. : Tandt Werner. Kort
rijksestr. 282, tel. 25890 ; leden : 
Bruggeman Achiel, Bissegem-
sestr. 68 ; Castelein Fritz, Leo-
poldlaan 28 ; Roelandt Arthur, 
Mellestr. 181 ; Tassaert Remi, 
Kortrijksestr. 37, tel. 10981 ; 
Vandenbussche Albert. Kas-
teelstr. 25, tel. 13416; Verschaet-
se Frans, Roeselaarsestr. 55 ; 
Cleppe Walter, Kortrijksestr. 
130, tel. 208.79 ; afg. arr. raad : 
Vanoosthuyse Pierre. 

Trefpunt : « 1302 », Burg. Rey-
baertstr . 9, Kortrijk. 

ICHTEGEM 

PROFICIAT 
We feliciteren zeer hartelijk 

Wim en Cecile Provoost met 
hun eerste kindje, een zoon 
Tom en Norbert Christiaen-
Vanderjeugd met eveneens een 
eerste zoon Wouter. 

IZEGEM 

VU-BAL 
Vandaag 13 mei in de nieuwe 

zaal Mandeldaele. Toegang 50 
fr. 

KORTRIJK 

FIETSTOCHT 
Op zondag 14 mei richt de af

deling Kortrijk een fietstocht 
in naar Tiegem, meer bepaald 
naar « 't Vossenhol ». Vertrek 
10 u. stipt. Niet-fietsers kunnen 
met eigen wagen naar Tiegem 
rijden om de fietsers te verwel
komen, dit rond 11 u. 30 in Tie
gem. 

VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Ook vanuit Kortrijk wordt 
een autobus ingelegd. Vertrek 

8 u. 30 aan « 1302 ». Prijs 100 fr. 
Wacht niet te lang om in te 
schrijven. Stel niet uit tot mor
gen wat nog vandaag kan ge
daan worden. 
DIENSTBETOON 
WIJZIGING 

Bissegem : lokaal Leopold, 
Ie vrijdag van de maand van 
20 tot 21 u. door volksvert. L. 
Vansteenkistp. 

Gullegem : lokaal Stadium, 
2e zaterdag van de maand van 
18 tot 19 u. door L. Vansteen-
kiste. 

OOSTENDE 
OVERLIJDEN 

OD 6 mei werd te Aalst ten 
grave gedragen mevr. Urbanie 
Delannoy, moeder van onze 
voorzitter Eugeen Franco en 
van ons bestuurslid Urbain 
Franco. Onze welgemeende 
deelneming. 

ROESELARE TIELT (Arr.) 
VUJO 

De kernen van Roeselare, Ize-
gem en Tielt gaan op 28 mei 
naar het 35e Vlaams Nationaal 
Zangfeest in Antwerpen. In
schrijven vooraf is noodzake
lijk. Loop even binnen : voor 
Roes! are : bij Rik Hoornaert, 
Beerenstwg 50, tel. 263.17 en 
Chris Hollevoet, St.-Jozefstr. 
141. Voor Tielt : Luk De Ram-
melaere. Kistestr. 16/3. Voor 

Izegem : Vlaams Huis. Reis : 
voor Roeselare 80 fr. Kaar ten : 
Roeselare neemt niet-voor be
houden kaarten van 40 fr. 

DEBAT OVER 
VERHAALBELASTING 

Voor alle gemeenteraadsle
den en alle geïnteresseerden 
uit het arr. : vrijdag 26 mei e.k. 
diskussie-avond over « Verhaal-
belastingen ». Zaal D'Hespe, 
Markt, Tielt. 

ROESEI ARE 
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. Swjmgedou, 
Oostrozebeeksestr. De bus rijdt 
over Hooglede, Roeselare, Rum-
beke, Kachtem, Izegem, Lende-
lede. Prijs : 80 fr. (kaart niet 
inbegrepen). 

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. 

plaatselijk 
nieuws 

AS 
A. SERVAESTENTOON-
STELLING 

De St. Aldegondiskring van 
As organiseerde een A. Ser-
vaestentoonstelling in de mooie 
St. Aldegondiskerk. Deze ten
toonstelling is nog te bezichti
gen tot en met 28 mei. Ook de 
beroemde kruisweg (1919) is 
opgenomen. 

Deze interessante gelegen
heid nader kennis te maken 
met de werken van een groot 
Vlaams kunstenaar, zal zeker 
niemand willen laten voorbij
gaan. Toegangsprijs 20 fr. 

EIGENBILZEN 
BESTUURSVERGADERING 

De eerstvolgende bestuurs
vergadering van de plaatselij
ke afdeling gaat door op dins
dag 11 juni te 11 u. ir café De 
Klok. 
REIS 

Op zaterdag 20 mei maakt de 
plaatselijke afdeling een uit
stap naar Nederland. Vertrek : 
8 u. 30. Bezoek aan het « Evo-
luon » te Eindhoven, de « Efte-
ling » te Kaatsheuvel en « Bob-
bejaanland » te Lichtaart. Aan
geven voor 14 mei bij Jan Ap-
permans . 

GENK 
11 JULI-HERDENKING 

De provinciale Heel-Neder
landse Sporfenherdenking van 
Were Di wordt dit jaar gehou
den in zaal Rembrandt te Genk 
op vrijdag 7 juli, met een strijd-
rede van senator Wim Jorissen 
en een optreden van « De Va
ganten ». Houdt deze avond 
vrij ! 

VEURNE 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Afdeling VTB-VAB Veurne 
legt op zondag 28 mei een bus 
in. Vertrek om 8 u. op de Gro-

HALEN 
SCHAKEL 

Deze week verscheen op
nieuw « Schakel », maandeli jks 
informatieblad van de VU in 
Halen. Regelmatig zal ons blad 
nu kunnen verschijnen, dank 
zij de offset-drukpers waarover 
de afdeling beschikt. Wij s taan 
graag ter beschikking van an
dere afdelingen, om elk ge
wenst drukwerk (kleurendruk 
inbegrepen) af te leveren bin
nen de kortst mogelijke tijd. 
Kontaktadres : J. Claeskens, 
Hagelandstr. 47, tel. 013/41611. 

HASSELT 
ARR. RAAD 

Volgende vergadering op 
donderdag 25 mei in plaats van 
18 mei. 
KANT. VERGADERING 

Bestuurs- en kaderleden van 
de afdelingen Diepenbeek, Has
selt, Kuringen en Zonhoven 
worden verwacht op 'n belang
rijke kant. vergadering, dinsdag 
16 mei in lokaal Warson te 
Hasselt. 

HOESELT 
NIEUW AFDELINGS
BESTUUR 

Het nieuwe bestuur der 
plaastelijke afdeling ziet er uit 
als volgt : Jozef Jans, voorz. ; 
J an Lunkens, sekr. ; Hubert 
Nassen, ondervoorz. ; J an Ver
jans, pen'ningm. ; Jeroom Pal-
mans, org. en Jan Nijs, prop. 

Dit bestuur werd verkozen 
op 7 april en is op 23 april met 

te Markt te Veurne. Reissom 
110 fr. Inschrijven bij A. Huy-
ghe, lepersestwg 41, Veurne, 
vóór 20 mei door betaling van 
het reisgeld. Tel. 058/31684. 
PC nr. 419292. De bus stopt ook 
in Nieuwpoort. 

een eerste bestuursvergadering 
van wal gestoken. 

HERDEREN 
GULDENSPORENVIERING 

Zuid-Limburg herdenkt de 
Guldensporenviering op vr i j 
dag 7 juli in Hove Malpertuus 
te Herderen. Gastspreker is 
volksvert. H. Schiltz. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

Het arr. bestuur vergaderde 
op dinsdag 9 mei te Peer. 

ZONHOVEN 
ZANGFEEST 

Afdeling Zonhoven heeft een 
autobus ingelegd voor deelna
me aan het Vlaams Nationaal 
Zangfeest in het Sportpaleis te 
Antwerpen op zondag 28 mei. 
Wie wil meegaan, kan zich in
schrijven op één van volgende 
adressen : café Zonnehof, Heu-
ven 8 ; café 't Posteke, Halve 
Weg 83 ; Henri Roberti , Molen
weg 161 ; Ar thu r Bammens, 
Holsteenweg 53 ; Jozef Koninx, 
Donkeindeweg 7. Deelname : 
200 fr. (voorbehouden zitplaat
sen inbegrepen). 

VVL-LIMBURG 

Woensdag 24 mei VVL-de-
bat over « Ervaringen met 
het VSO. 
Nadere inlichtingen volgen. 

WIJ IN LIMBURG 
dosfelinstif-uut limburg 
kaderyorming 
I. Hoe goede aktiviteiten plannen ? 

Uw bestuur heeft in de laatste vergadering besloten een aantal 
dringende problemen in uw gemeente aan de orde te stellen. 

Een eerste hinderpaal daarbij blijkt te zijn ; de mensen die 
niet geïnformeerd zijn over die problemen. Hoe organiseer je 
een goed informatie ? 

Hoe kom je tot oplossingen van die problemen ? Betrek je er 
voldoende mensen bij ? Zijn die mensen deskundig ? Hoe speel 
je in op de grote machten ? Hoe organiseer je goede activiteiten ? 
Welke middelen gebruik je daartoe ? 

Deze en nog vele andere aspecten van het probleem behoeven 
een grondige denk- en discussiebeurt. Daarom een kadervor-
mingsdag over « Hoe goede aktiviteiten plannen ? » te Hasselt in 
Centrum St.-Martinus op zaterdag 27 mei 1972 (van 13u30 tot 
20u30). 

Inschrijvingen bij J. Cuppens, provinciaal direkteur Dosfelinsti
tuut Limburg,-Zandbergenstraat 22, Neeroeteren, pr. 58.82.39. Tel. 
04/64.402. 

programma 
ZATERDAG 27 MEI 1971 
13.30 uur : Inschrijving en kennismaking 
14.00 uur : De betekenis van actie als demokratisch bewustwor

dingsproces, W. Augustijnen, directeur Dosfelinstituut 
14.30 uur : Wat zijn onze problemen ? Rubricering (Staf.) 
15.30 uur : Pauze 
15.45 uur ; Een overzicht van actievormen. Enkele modellen. 
16.15 uur : Gespreksgroepen, Plannen van acties in verband met 

bepaalde concrete opdrachten. 
17.15 uur : Koffie en broodmaaltijd 
18.00 uur : Voorstelling van deze acties -1- bespreking 
19.30 uur ; Besluiten. ' 

Gezien de grondigheid van de vorming en de mogelijkheid tot 
bespreking en discussie, hebben we voldoende tijd uitgetrokken. 
Wees daarom stipt op tijd en blijf tot het einde (20.30 uur) . 

II. ciklus « vorming gemeenteraadsleden » 
Vrijdag 19 mei om 20 u. in hotel Warson te Hasselt. 1. « Ver-

haalmogelijkheden », inleider : mr. Verniers. 2. « Organisatie ge
meenteraadsleden ». 

bij aangetekend schrijven. Zij dienen uiterlijk op 25 mei 
op het secretariaat aanwezig te zijn en dit samen met 
de bewijsstukken. 

De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen 
steeds bekomen worden op het secretariaat. Gasthuis
straat 40, Aalst, van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 
11.30 uur of telefonisch 053/223.93 binnenpost 104). 

GEMEENTE MARIAKERKE (O.-VI.) 9910 

Het Gemeentebestuur van Mariakerke maakt bekend dat volgen
de betrekkingen op proef te begeven zijn : 
1. één betrekking half-time schoonmaakster gemeentehuis 

(tweede oproep) 
2. één betrekking van tijdelijk hulp-bibliothecaris (12 uur per 

wee!;) 
3. één betrekking van waarnemend bijzonder leermeester in de 

handvaardigheid (8 1/2 uuur per week) 
Inlichtingen en voorwaarden te bevragen op het gemeentesecre
tariaat (bureel 12) 
De eigenhandig geschreven aanvragen moeten ingediend wor
den bij het College van Burgemeester en Schepenen van en te 
9910 Mariakerke, per aangetekend schrijven uiterlijk ter post be
steld op 18 mei 1972 en vergezeld van de nodige bewijsstukken. 

Groot Kantonnaal Lentebal van VOLKSUNIE 
HERK DE STAD vandaag 13 mei 
zaal REEHOF - SCHULEN 

Orkest : Bert Minten 
Prijsuitreiking rally 2 mei 

GEMEENTE EKEREN 

Voor de maanden juli en augustus 1972 zijn plaat
sen van tijdelijk toezichter vacant voor de Ekerse 
kleuterparken. Aanvragen, vergezeld van de no
dige bewijsstukken, getuigschrift van gedane stu
dies en bewijs van goed zedelijk gedrag, dienen 
gericht aan het kollege van Burgemeester en Sche
penen voor 20 mei 1972. 
Inlichtingen zijn te bekomen op het gemeentehuis 
dienst sociale zaken. 

AALST 

coo 
De Commissie van de Openbare Onderstand van de 

stad Aalst stelt in haar verplegings- en verzorgingsdien
sten één betrekking van gebrevetteerde ziekenhuisver
pleegster open. Deze betrekking is te begeven op proef, 
de proef termijn is zes maand. 

De kandidaturen dienen gericht aan de heer Voor
zitter van de Commissie, Gasthuisstraat 40, Aalst, en dit 
bij aangetekend schrijven. Zij dienen uiterlijk op 25 mei 
op het secretariaat aanwezig te zijn en dit samen met 
de bewijsstukken. 

De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen 
steeds bekomen worden op het secretariaat. Gasthuis
straat 40, Aalst, van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 
11.30 uur of telefonisch 053/223.93 binnenpost 104). 
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WANNEER 30 i 40 MANTELS VOOR 
U TE WEINIG IS 

WANNEER U ECHT HET BESTE WILT WAT DE GROTE COUTURIERS DIT VOORJAAR BRENGEN. WEL wii brengen U 
de collecties van CHARM, MENUETTO, FLASH en tal van ANDERE GROTEN... WIJ HEBBEN RUIM 200 DAISIES EN TIE 
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P Voor uw ïcnte- of zomermantel, 
i aHéén al voor de keus, absoluut naar 

GES KLEDING m e y e r s 
A. DE LANGLESTRAAT 4-10 NIEL - TEL 78.11.44-78.35.39 
Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur, xaterdag's tot 18 uur. - Zon- en feestdagen 
gesloten. 

EN OM HET NU EENS ECHT AANGENAAM TE MAKEN 
HEBT U HIER EEN 

If f- :• 

en 2000 DAMESREGENMANTELS SwaU 

Barfson's en tal van grote merken. 

Weet dat Antwerpens grootste specialist voor betere dames-

kleding op 15 km. van het centrum woont, op de tijd dat U 

een Parking zoekt bent U bij ons, en wij hebben geen par

keerproblemen, de weg is goed aangeduid en er wacht U 

voor te beginnen een lekkere kop koffie... 

r 
BON 

M E T RECHT OP 

2 GRATIS FILTERS 

I N DE BAR 

MEIKLOKJE van 500 F 

r BON met 500 F waarde bij aankoop van een Damesmantel - Tailleur - Pan-
tail leur of damesregenmantel. 
GELDIG TOT 1 JUNI 1972 

Duidelijk en op voorhand invullen en aan uw verkoper afgeven a.u.b. 

P.S. — Het MEIKLOKJE heeft slechts 100 F waarde voor de leden van de « Meyers Succes 
Club » die na aftrek ervan 2 0 % Korting genieten. 

AARTSELAAR RESTAURANT 
AAKIiCLflAK LINDENBOS 

BOOM» 

BMN 1 bis 

1 ^ ^ ^ ^ ^ SPOORWES 

fe» 

St NIKLAAS 

*TEMSE 

NIEL 

J 
MEYERS 

RUIME PARKING 
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Het is passend dat schrijvers worden 
aangezien als zonderlingen. Dat zou al lang 
een gemeenplaats moeten zijn, maar zover is het 
nog niet losgelopen. Optimisten zeggen 
natuurlijk dat des schrijvers waarheid maar 
een halve waarheid is. Maar de pessimisten 
beweren dat de verzonnen werkelijkheid 
geloofwaardiger is dan de werkelijkheid zelf. 
En dat is ook zo. Ik ken een schrijver die over 
zijn burgemeester een lelijk verhaaltje 
had verzonnen, dat is nu al dertien jaar geleden 
gebeurd en de woede van die burgemeester 
is gebleven. 
In de lessen literatuur buigt men zich diep 
over de vraag : wat gaat er in de schrijver om als 
hij aan het schrijven is 7 Eigenlijk zou men 
beter vragen wat er in hem omgaat 
als hij niet aan het schrijven is. Want eens hij 
bezig is zich te laten gaan op het papier, 
is de schrijver geen schrijver meer. Dan 
is hij een arbeider, net als iemand die kisten 
draagt of bouten schroeft, net uls iemand 
die dossiers openslaat of dichtklapt, 
net als iemand die bier verkoopt in een café of 
kaartjes knipt in de trein. Maar al de uren 
daarbuiten rijpt ebbe en vloed van het 
leven in zijn hoofd en zijn hart als een 
afzichtelijke zweer die later met een scherpe 
pen wordt opengeprikt. 

brasser ziet het einde van het voetbalseizoen 

rSAL^iX-OEl^ 

schrijvers 

Een schrijver is eigenlijk een armendokter. 
Hij werkt gratis of bijna, zijn klanten 
zijn de kinderen van de zieke maatschappij. Hij 
stelt zijn diagnose en moet vaak 
machteloos toezien als de geneesmiddelen 
die hij voorschrijft ontbreken op de 
planken van de wereldapoteek. 
Soms zijn die er wel, maar worden niet gekocht 
Soms zijn ze te duur zodat de kleine lui 
er niet bij kunnen. 
Ach, ik ben zo maar wat aan het fantaseren. 
Ik, aan wie men al zo vaak heeft gezegd 
dat ik geen verbeelding heb. Een schrijver 
zonder verbeelding... ik wou dat men dat 
ooit drukte op mijn doodssantje, 
want het is een hoogst roemrijke 
onderscheiding. Er lopen nu al zoveel rare 
vogels van mensen rond op deze wereld, 
zou het geen zonde zijn daar nog 
een stel ie gaan bijvoegen ? En 
dan zijn er nog de avonturen die men voor die 
supplementaire mensen moet uitvinden, 
terwijl er al veel te veel gebeurt vandaag 
de dag. Daarom houdt een schrijver 
het maar bij de dingen en de mensen die 
werkelijk bestaan. Dat ontlokt bij de lezer altijd 
een traan of een lach of een grinnik. 
Vooral dat laatste, want iedereen lacht graag 
om de domme ongelukjes die aan 

. altijd dezelfde underdogs overkomen. 
Ik ben ook zo'n underdog. Een 
week geleden kom ik op een feest in Kerkenklein 
en met mijn hoofd nog ergens op een plaats 
ver vandaan verblijvende, schop ik 
tegen een kleine trede achteraan 
in de feestzaal en duikel een openzwaaiende 
deur binnen, ei zo na recht in de 
kelder van het etablissement. 
Een van de bestuursleden der inrichtende 
maatschappij ziet het en zegt : jammer 
dat het zo goed afgelopen is, anders kon 
je daar weerom iets over schrijven. 

frans-jos verdoodt. 
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