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Dat de regering lood in de vleugels heeft ziet een kind 
nu wel De problemen stapelen zich op maar niets wijst 
op een stevige aanpak De samenhoiigheid tussen de 
regeringspartijen is steeds meer zoek, ze prikkelen me
kaar, dagen elkaar uit, spreken dreigende taal In die 
omstandigheden heeft het niemand te verwonderen dat 
er druk gepronostikeerd wordt over de levensduur van 
het huidige kabinet • komt ei een gewijzigde ploeg na 
de grote vakantie, of wordt er brutaal gepokeid nog 
vóór het reces ' 

De Vlaamse kiezer, die het verloop van deze gueiilla-
001 log tussen de legeiingspartijen dag na dag m zijn 
krant kan volgen, vraagt zich met gloeiende ergernis 
af of de heren nog wel aan iets anders denken dan aan 
hun spelletjes en hun ambities Een half jaar geleden nog 
maai beloofden zij de hemel op aarde, maar het ziet er 
steeds meei naar uit dat hij als eeiste « realisatie » van 
de nieuwe ploeg de met-beloofde belastingsverhoging 
geserveel d zal krijgen En de nijdige tegenzet van de 
BSP-strategen op het initiatief van PSC-voorzittei 
Nothomb heeft hem geleerd dal deze partij — en zij 

GUERRILLA 
zwaait de plak in de regeimg —de Vlaamse belangen 
slechts als wisselmunt gebruikt op de politieke maikt 

Voor zover het nog diende aangetoond is het nu zonne
klaar dat de BSP de myte van haai eenheid slechts vorm 
kan geven en handhaven door het klakkeloos prijsgeven 
van elke Vlaamse refleks De eenheid van de BSP is 
gebouwd op de slaafse onderworpenheid van de « Vlaam
se » BSP-ers Elke Vlaming weet het nu : op de BSP 
hoeft niet te worden gerekend voor de verwezenlijking 
van de Vlaamse verachtingen. De BSP wenst zich te 
ontpoppen als de behoedster van het Belgisch unitarisme 
en als een vijand van elke doeltreffende federalisering 
Voor de Vlaamse CVP is dit een ware uitdaging . ofwel 
blijft zij trouw aan wat zij haar kiezers beloofde en 
drukt zij de « regionalisering » verder door, desnoods 
tegen de BSP m. Ofwel kapituleert zij eens te meer ten 
koste van Vlaanderen. Ook voor de « vervlaamste PVV » 
wordt het een test : als zij wil waar maken wat zij 
recent vooropgsteld heeft dan kan zij in deze zaak niet 
de bondgenoot van de BSP worden 

Paul Martens 

de betoging 
De deelnemers aan de nationale piotestmanifestatie deze na

middag te Nieuwpoort verzamelen aan de Canadalaan De start 
van de betoging wordt tegen 15 u. 15 voorzien en zal volgend tra-
jekt volgen : Canadalaan, W. Deroolaan, Elisabethlaan, Lange-
straat. Kokstraat, Kerkstiaat, Grote Markt. Op de Grote Markt 
zullen de betogers toegespioken worden door Herman Delaunois, 
voorzitter van het Nationaal Verbond voor Natuurbescherming, en 
door Willy Declercq, voorzitter van de Vereniging Leefmilieu 
Westhoek. 

Voor de autobussen is parkeergelegenheid aan de Arsenaal
straat, Parklaan en Canadalaan. De personenwagens kunnen te
recht op de paikmg vóór de Vismijn, aan het Albertmonument en 
in de 12 zijstraten die naar de Kaai lopen. 

De inrichters hopen dat talrijke mensen van alle opinies aan 
deze manifestaties zullen deelnemen. Het worde een massaal pro
test tegen de aftakeling van ons leefmilieu. 
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CVP EN VU SAMEN IN 
BRABANTSE FEDERATIES 

Op het gemeentehuis van Steenokkerizeel werd een bestuursak
koord ondertekend tussen de CVP- en VU-verkozenen van de 
randfederatie Zaventem. Zij zullen deze kleinste van de vijf rand-
federaties, die door het Brussels imperialisme sterk wordt be
dreigd, samen besturen m de periode 1972-1976. In de beginsel
verklaring staat uitdrukkelijk vermeld dat de bestuursmeerder-
heid m alle omstandigheden derwijze zal handelen dat het Vlaams 
karakter van de federatie Zaventem behouden blijft en zo moge
lijk verstevigd wordt. Bovendien zal er een algemene politiek 
met uitgesproken sociale inslag worden gevoerd, wat tot uiting 
zal komen in diverse sectoren en in de eerste plaats inzake grond
beleid. Het is VU-schepen Jacob Schaekers uit Diegem die de 
ruimtelijke ordening onder zijn bevoegdheid zal hebben. 

Nu het bestuursakkoord voor 
de federatie Zaventem is af
gefloten kunnen wij ons een 
beeld vormen van de schepen
colleges welke de vijf Bra
bantse federaties m de komen
de jaren zullen besturen In 
drie van de vijf n 1 Tervuren, 
Zaventem en zeer waarschi)n-
lijk ook m Halle is het de 
Volksunie en de CVP die sa
men zullen bestulen , m de fe
deratie Asse (waar de VU 
nochtans de beste uitslag be
haalde) verkoos de CVP een 
voorakkoord af te sluiten met 
de libei ale S O S -Democratie-
lijst In de federatie Vilvoorde 
sloot de CVP een akkoord met 
de Vlaamse BSP. Het is voor 
de Vlamingen m de door ver-
fransmg meest bedreigde fede
raties (Tervuren, Zaventem, 
Halle) een geruststelling te 
vernemen dat het federatiebe

stuur er m handen zal zijn van 
op Vlaams gebied betrouwbare 
verkozenen En telkens is het 
daal de VU-schepen die de ui
termate belangrijke sector van 
de ruimtelijke ordening onder 
zijn bevoegdheid zal hebben 
m Zaventem de reeds genoem
de h Schaekers, in Tervuren 
Marcel De Broyer uit Overij se 
en m Halle wellicht de h 
Frans Adang uit St. Pieteis-
Leeuw. 

Stippen WIJ nog even de poli
tieke krachtsverhoudingen aan 
in de vijf federaties, zoals ze 
bepaald werden door de uit
spraak van het kiezerskorps op 
27 november 1971. 

In de federatie Asse zou de 
bestuursmeerderheid (CVP en 
S O.S.-Democratie) over 14 van 
de 27 zetels m de Raad beschik
ken en ovei 4 van de 6 zetels in 
het College De Volksunie be

schikt m de federatieraad over 
7 zetels en in het federatiecol-
lege over twee. 

In de federatie Halle, waar 
er een goede kans is dat CVP 
en VU samen zullen besturen, 
beschikken beide partijen over 
13 van de 27 zetels m de Raad 
en over 4 van de 6 schepenen 
in het College (PVV en FDF 
beschikken ook over een sche
pen) Daar de Rode Leeuwen 
(2 zetels m de Raad maar geen 
schepen) hun steun toezegden 
IS er dan een meerderheid in 
de fedeiatieraad 

In de federatie Tervuren 
werd het akkoord CVP-VU af
gesloten met 11 van de 19 ze
tels in de Raad en alle vier de 
schepen-ambten beschikken zij 
over een soliede meer dei heids-
positie 

In de federatie Vilvoorde be
schikt de CVP-BSP-meerder-
heid over 16 van de 27 zetels 
m de Raad en 4 van de 5 sche-
penzetels De VU heeft er 4 
zetels m de Raad en 1 m het 
College 

In Zaventem hebben wi) de 
toestand boven geschetst. CVP 
en VU hebben er 12 van de 23 
zetels m de Raad en 3 van de 
vier in het College. Er zal m 
dat college ook een FDF-man 
zetelen, maar die zal er onge
veer voor spek en bonen bij
zitten 

3 en 4 juni : 
de kofportageslag 

Deze week rollen van de offset-pers de eerste 
exemplaren van het speciale « Wij »-nummer, 
dat op tienduizenden exemplaren wordt gedrukt 
en dat straks over heel Vlaanderen zal gekol-
porteerd worden. 

Dit speciaal « Wij «-nummer is een fraaie bro
chure, uiterst modern van vormgeving, afge
stemd op een massale verspreiding en met als 
inhoud gans het basismateriaal — zowel statis
tisch als qua argumentatie — over de Waals-
Vlaamse betrekkingen en over de Volksunie. 

Op zaterdag 3 en zondag 4 juni wordt in ale 
arrondissementen het startschot gegeven voor 
een kolportageslag die in de eerste faze zal lopen 
tot een eind in juli. In het najaar komt dan de 
tweede faze. 

Ons blad zal deze kolportageslag op de voet 
volgen, net zoals het de abonnementenslag ge
volgd heeft. We hopen reeds na het weekend van 
3 en 4 juni in staat te zijn om een erelijst af te 
drukken van arrondisementen, afdelingen en 
individuele propagandisten die zich in de top 
van de verkoopcijfers hebben gewerkt. Deze lijst 
zal week na week bijgehouden en bijgewerkt 
worden. Na de tweede golf in het najaar komt 
er een definitief klassement en een « Dag der 
Kolporteurs » te Brussel, waar de winnaars 
weliswaar in de bloemetjes zullen worden gezet, 
doch slechts nadat zij nog eens deel hebben ge
nomen aan een gemeenschappelijke « winnaars »-
kolportage in een bedreigde randgemeente. 

We durven er op rekenen dat op 3 en 4 juni 
gans het Vü-kader, voorafgegaan door alle ver-
kozenen en bestuursleden, present zal zijn om 
de kolportage slag in te zetten. 
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engi 
Naar aanleiding van de rel 

rond de VUJO-deelname aan 
de Vietnambetoging te Antwer
pen ontvingen wij een twintig
tal brieven, meestal van verbol
gen lezers. Getrouw aan onze 
opvatting dat deze rubriek 
openstaat voor onze lezers, pu
bliceren wij vandaag een — 
uiteraard inïreko'te — «bloem
lezing » uit deze brieven. Wij 
willen er echter aan toevoegen 
dat wij daarmee deze aangele
genheid als afgesloten wensen 
te beschouwen! 

nuttige idioten 

Dat ü op de vooravond van 
de betoging van het Russisch 
imperialisme tegen het Ameri
kaanse, de vertegenwoordigster 
van de VU in deze betoging als 
first-lady van de VU eens ex
tra in bloemetjes zet, zou ü 
misschien graag als een vergis
sing zien willen rechtzetten. 

Wij zouden deze evenmin ne-
m.en, als de duizenden vergis
singen welke franskiljo7is ons 
hij het verspreiden van frans-
talige druksels willen op de 
mouw spelden. 

Indien U Marx degelijk ge
lezen hebt, zal U zich de pas
sus wel herinneren van de 
« nuttige idioten ». 

R.A., Ekeren. 

t roos t 

Ondanks het feit. dat ik de 
betoging niet tot het einde heb 
kunnen volgen, heb ik kunnen 
vaststellen dat VUJO niet op 
zijn plaats was in dit ultra
rode gedoe, en dat Nelly Maes 
de grootste flater uit haar nog 
korte parlementaire loopbaan 
heeft begaan. Bij velen is zij 
het vertrouwen kwijtgeraakt. 
Een troost is echter, dat slechts 
een twintigtal VUJO-ers haar 
oproep hebben beantwoord. 
Dat wil zeggen dat de overgro
te meerderheid nog niet werd 
besmet door het zeer gevaar
lijke rode virus. 

W.S.,Molenstede. 

geen verontschuidi 
gingen 

Alle goede bedoelingen via 
pam,fletten e.a fen spijt : vocft' 
de miljoenen Vlamingen die 
via pers. radio en zeker TV het 
nieuws slikken is het een ze
kerheid dat de VUJO en Nelly 
Maes opstappen in een ontbe-
twistbare pro-Vietkong beto
ging. 

Verontschuldigingen gelden 
niet : zij wisten op voorhand 
van de inrichters dat zij dien
den op te stappen echter één 
vlag — deze van de Vietkong 
— achter één portret : dit uan 
Ho-Shi-Min. 

Stuur a.u.b. deze deelnemen 
op studiereis naar het rode pa
radijs waar elke persoonlijke 
vrijheid en elk volksnationalis-
me gewelddadig worden onder
drukt. 

P.D.B., Merelbeke. 

moed 

Zondag 7 mei bevond ik mij 
aan de hoek van de Markgra-
venlei, om de Vietnam-betoging 
te zien voorbijtrekken. 

Toen de schamele VUJO-af-
vaardiging voorbijtrok kon ik 
niet nalaten hierover mijn on
genoegen te laten blijken. Door 
enkele van die jongens werd 
ik dan met een veelzeggende 
Hitlergroet bedacht. 

Ik hoop nu maar dat zij zich 
vrijwillig zullen melden om 
mede met de Vietkong de Ame-
riganen uit Vietnam te gaan 
verjagen. Er is natuurlijk wel 
een beetje moed voor nodig. 
Moed die wij Oostfronters bub. 
wél hebben opgebracht. 

B.D., Mechelen. 

vredesmars ? 

Het stond in de sterren ge
schreven dat, spijts de goede 
bedoelingen van sommige pro
motors, de vredesmars voor 
Vietnam in een eenzijdige oor
logsmars zou ontaarden. Dat 
het gros der VUJO-jongeren 
dat heeft ingezien, en zich ging 
distanciëren van het VÜJO-
hoofdbestuur dat « trotzdem » 
wou meedoen, is begrijpelijk 
Wij hebben het op die zater
dag meegemaakt, dat het 
groepje VUJO-betogers bittere 
verwijten werden toegeworpen. 
Kortom, het was geen heuglij
ke dag, noch voor de VUJO, 
noch voor de Vo'/csunie. En nu 
maar duimen omdat het VUJO-
hoofdbestuur de taal der ster
ren zou leren begrijpen en haar 
beslissingen demokratischer 
zou leren nemen... en niet zou 
vergeten dat er op het thuis
front nog zo onnoemelijk veel 
te doen blijft 

E.C., Antwerpen. 

ziende blind 

Dat zij voor de vrede zijn 
akkoord, wi] ook. maar u laten 
misleiden en mede opstappen 
met de mensen van de opgesto
ken vuist, die wel voor de vre
de zijn als het in hun kraam 
past, maar vijand nr. 1 tegen 
amnestie ; dat gaat te ver Nel
ly en e.a. want dit is voor vele 
mensen die gestreden hebben 
en nog strijden voor amnestie 
een schot in de rug. Doet aub 
uw ogen open en laat U niet 
meer misleiden. 

H.V.. St. Kruis-Brugge. 
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verdraagzaamheid 

De brief van F.V.D.H. in 
« Wij » van 13 mei, kan ik 
slechts beam,en. Alleen is alles 
nogal sterk principieel, teore-. 
tisch gehouden. F. had er m.i. 
beter aan gedaan, zijn pleidooi 
voor verdraagzaamheid te il
lustreren met een aantal on
langs gebeurde feiten, die dui
delijk het gebrek aan plura
lisme en tolerantie bij sommi
ge Vlaams-nationalisten aanto
nen (niet alleen bii hen trou
wens). 

Denk aan bep. reakties op de 
onlangs opgerichte Gentse 
werkgroep van de vrije me
ningsuiting, aan de emotionele 
manier waarop enkele « echte 
Vlaams-nationalisten » in het 
geweer traden tegen de deel
neming van de VUJO aan de 
Vietnam-betoging. 

De mensen van VMO en We
re Di eisen voor zichzelf het 
(demokratische) recht op te 
protesteren tegen een dergelij
ke betoging. Goed. dan hebben 
anderen evenzeer het recht er 
een tegengestelde mening op 
na te houden. VMO e.a. hoeven 
echt de rol van engelbewaar
der van de Vlaamse beweging 
niet op zich te nemen. 

Het zou een leuke boel wor
den, indien iedereen, telkens 
hij zijn eigen willetje niet kan 
doorzetten, op een dergelijke 
ondemokratische manier zou 
reageren 

F.S., Brakel. 

averechtse reklame 

Een verbolgen lezer stuurde 
ons volgend afschrift van een 
brief, die hij aan de firma, ' 
waarvan verder sprake 'Stuur
de : 

« Onlangs heb ik een vaataf-
wasmachine Miele gekocht. De 
zeer belangrijke aanwijzingen 
op de bovenkant van de machi
ne waren in de Franse taal, 
erop geplakt. Het is U zeker 
niet onbekend, dat er in België 
veel meer Nederlandsspreken
den dan Franssprekenden wo
nen. In Duitsland verspreidt U 
toch ook geen machhies met de 
zeer belangrijke aanwijzingen 

• in het Russisch ' » 

D.P., Oostakker. 

borms 

Tijdens de optocht van za
terdag 6-5-72 te Antwerpen 
sleurden de mensen van de 
VUJO de foto van doctor 
Borms mede. Wellicht weten 
deze jongeren niet dat- doctor 
Borms een zeer diepkristelijk 
mens was, die zijn leven gaf 
opdat Vlaanderen vrij Natio
naal zou leven, in een wereld 
zonder geweld. 

Ik had vroeger de eer meer
dere malen een persoonlijke 
ontmoeting te hebben met dr. 
Borms, en te mogen luisteren 
naar zijn zachte en warme 
stem. Nooit een woord van ge
weld of haat kwam over deze 
heilige man zijn lippen. Slechts 
liefde voor Vlaanderen en de 
mensen. Ik vraag mij af of de
zelfde mensen van zaterdag II. 
bereid zouden zijn een optocht 
te houden voor eerherstel te 
hekomen voor dokter Borms. 
deze grote Vlaming ^ 

E.Z., Wipiegem. 

communistisch 

Ik heb die betoging gezien, 
van het begin tot het einde. 

Tientallen borden werden 
meegedragen, met de beeltenis 
van Ho-Shi-Min himself, wat 
duidelijk partij kiezen was. 

Maar op het einde van de 
kudde, kwam het ongelooflij
ke : een leeuwevlag ' 

Dit zou dr. Borms en zove
le anderen moeten weten, zij 
keerden zich om in hun graf, 
dr. Borms zou dit nog kunnen 
vergeven, maar wij nooit ! 

Volgens de dagbladen zou 
Nelly Maes daar haar zegen 
over gegeven hebben, wel dat 
was dan de grootste blunder 
die zij kon hegaan, wij ook zijn 
tegen de vloek van de oorlog 

in het algemeen, of dat nu 
Amerikanen, Russen. Chinezen 
of Hottentotten zijn. 

Mijn gelukwensen Nelly dat 
ge zo snel kleur gekozen hebt, 
dat bespaart ons misschieyi ver
der onheil van uwentwege. 

J.K., Berchem-Antwerpen. 

afschuw 

Ook bij mij gierde de veront
waardiging en afschuw door 
mijn vlaams-nationaal hart 
toen ik vernam dat enkele VU
JO-ers en Nelly Maes mee op
stapten in de communistische 
en bloed-rood getinte Vietnam-
march. 

Het dient zeker niet als ver
ontschuldiging opgebracht te 
worden dat zij haar VUJO ver
gezelde, men kan het eerder 
zien in de richting dat de VU-
JO-delegatie (zeggen en zwij
gen 30 stuks) haar persoontje 
escorteerden, om het ivat meer 
kleurafwisseling te geven, weet 
je wel, tussen al dat rood. 
Spijtig genoeg namen ze voor 
die kleurafwisseing onze bloed
eigen Vlaamse leeuw ook mee. 

Alsof dat nog niet genoeg 
was om Nelly Maes in het 
nieuws te krijgen, sleurden ze 
er nog een foto van onze na
tionale held dr. Borms bij. 

Wanneer vroeger weerlegd 
werd dat Nelly zou links ge
richt zijn, kan nu bevestigd 
worden dat zij communist ge
richt is, alsof zij wou bewijzen 
dat er enige vergelijking is tus
sen de Vlaamse strijd en die 
in Vietnam. Bij ons is het ech
ter wel zo dat die communis
tische oude garde alles in het 
werk stelt om het Vlaams na-
tinalisme uit te roeien, wat zij 
destijds tijdens de repressie 
ook in daden hebben gedaan. 

J.D.R., Strombeek-Bever 

meer tucht 

De Vietnam-betoging heeft 
in sommige VU-middens wel 
deining verwekt en het uit de 
partij treden van die beide ge
meenteraadsleden omdat lei
dende VU-politiekers daaraan 
deelnamen kan ik wel niet 
goedkeuren maar toch best he
grijpen. Men zegt : er waren 
ook kajotters in de optocht. 
Best mogelijk maar KAJ als 
dusdanig bleef afzijdig, maar 
de VUJO als organisatie nam 
deel. Men zegt de inrichting 
had met de communisten niets 
te daken, wie dat gelooft moet 
erg naief zijn ! 

Wij zijn allen — en zeker 
wie er twee meemaakte — te
gen de oorlog. Ook wanneer de 
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NIEUW VLAANDEREN 
zette zijn 5de jaargang in. 

Godfr ied Bomans zei te Brussel op 9 dec. 1971 : 
« Ik v ind de Vlaamse Beweging Iets pracht ig, 
iets uniek. Dat moeten ju l l ie de Jeugd beter loren 
kennen » 
Dit probeert Nieuw Vlaanderen 
Abonneer je NU . 

Nieuw Vlaanderen. Vijfde jaargang. Eerste lustrum. 
Reeds vier jaar hielden we het vol, onafhankelijk, zon
der vrijgestelden, zonder subsidies, zonder jeugd- of 
volwassenverenfging achter ons. 
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Russische tanks de strijders 
voor hun vrijheidsvechten in 
Hongarije en Tsjechoslovakije 
plat rijden, maar toen loaren er 
geen protestmarchen. 

Nooit meer oorlog is reads 
veertig jaar de leuze op de 
IJzervlakte. Die jongeren — en 
ook ouderen — beseffen niet 
dat in vele organisaties, scho
len, universiteiten, de commu
nisten zeer taktvol kernen vor
men die alle misnoegdheid en 
agitatie uitbuiten en maar con-
testeren tegen alles en nog met 
klinkende marxistische leuzen 
dank zij de democratie waarin 
we leven. Maar in de landen 
met het marxistisch paradijs : 
vaarwel de vrijheid van pers, 
van woord, van verenigign, van 
geloof. Bek dicht of de gevan
genis in. Conferatur wat er in 
Rusland gebeurt met schrij
vers, journalisten en letterkun
digen. Het heeft me geërgerd 
dat in die optocht het beeld 
van Borms iverd meegedragen 
naast dat van Ho Shi Min. 

Er is in de partij tucht en 
beraad nodig wil men niet veel 
leden of sympatisanten misnoe
gen of verliezen. 

A.R., Schoten. 

dom 

Heden 12 mei, na de nieuws
berichten van 19 uur. In Ak-
tueel : de Vietnam-betoging 
van zondag te Antwerpen ; de 
ene VU-mandataris stapte mee 
op, de andere manifesteerde te
gen. 

Ik wil geen partij kiezen, 
maar ik kan niet hegrijpen hoe 
het mogelijk is dat twee perso
nen die zich rekenen tot onze 
elite (ze hadden zich toch 
waardig geacht om verkozene 
van ons volk te worden) zich 
verlagen om voor de radio een 
vulgaire straatjesruzie uit de 
vechten. 

Als we een vuile was heb
ben te verslaan, dan liefst in 
eigen midden, en niet ten ge
hore van het ganse land. 

L.B , St Andries-Brugge 

v«^ierookartikei 

Ik meende, voortgaande op 
de namen van de redaktiele-
den, toch overtuigde VU-men-
sen te weten op de « Wij »-
redaktie, maar het wierookar-
tikel voor Nelly Maes de dag 
vóór de kommunistische beto
ging heeft me tot andere ge
dachten gebracht. 

Of is dat de nieuioe richting 
van de VU '^ 

P.R., Brugge. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd 
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unclad 3 werd 
geen sukses 

op zoek naar de 

oorzaken van een 

mislukking 

Santiago, mei 1972 

De UNCTAD-konferentie heeft niemand voldaan. De ont
wikkelingslanden hebben hier als eisende partij niet ver
kregen wat ze in hun programma van Lima gevraagd had
den. Wat de industrielanden betreft : die hebben door hun 
behoudsgezind optreden de vooruitgang van de konferentie 
vaak afgeremd. Maar de officiële vertegenwoordigers van 
de ontwikkelde landen worden in hun land bij hun terug
keer opgewacht door een ontgoochelde openbare mening, 
die rekenschap zal vragen om het achterwege-blijven van 
een doorbraak. Er gaapt een afgrond tussen het ontwikke
lingsbeleid van de Westerse Staten en het idealisme van 
een groot deel der westerse volkeren. 

Het zal er nu op aanko
men de oorzaken van deze 
mislukking op te sporen. 

Een ervan heeft verband 
met de manier waarop de 
ontwikkelingslanden de kon
ferentie hebben voorbereid. 
In Lima hadden ze ontelbare 
uiteenlopende eisen samen
gebracht m een programma 
zonder duidelijke opties en 
zonder een plan. Virtueel zat 
daarin reeds de oorsprong 
van de oeverloze chaos 
waarin UNCTAD III is weg
gezonken Op een « goede » 
werkdag m UNCTAD III 
vergaderden soms tegelijker
tijd 100 kommissies, werk
groepen, redaktiegroepen en 
kontaktgroepen Niemand 
had nog een globaal over
zicht. 

De werkwijze van UNC
TAD moet verbeterd wor
den. Maar dan moet men de 
oorzaken willen zien. Deze 
organisatie heeft wel een be
stendige werking tussen de 
4-jaarlijkse konferenties, 
maar haar (louter advise
rende .) bevoegdheid is niet 
duidelijk omschreven. UNC
TAD leidt een onzeker be
staan tussen twee machtige 
polen : het Internationaal 
Muntfonds m de UIA, en de 
GATT m Zwitserland Men 
zou in Santiago de UNCTAD 
als instelling moeten valori
seren hebben tussen de twee 
organismen met hun mon
diale afmetingen maar met 
hun onvoldoende ontwikke-
lingswil. Die valorisatie is 
achterwege gebleven in San
tiago, en dat is een van de 
redenen waarom de konfe
rentie haar doel niet bereikt 
heeft. 

ontwikkelingsbeleid 
hangt in de lucht 

Over de onmacht van de 
EEG op deze konferentie 
schreven we al. Het is ge
makkelijk vast te stellen 
dat de ontwikkelingslanden 
onderling verdeeld waren. 
Maar de westerse industrie
landen waren het eveneens. 
De VSA hebben het verloop 
van de konferentie tot groot 
ongenoegen van enkele Eu
ropese landen soms ergerlijk 
geremd door aan GATT in 
Geneve exklusief bevoegd
heden te blijven toekennen 
die gedeeltelijk — al was 
het maar wegens psycholo
gische redenen — zullen 
moeten overgedragen wor
den aan UNCTAD, waarin 
de Derde Wereld (voor hoe 

lang nog ' ) nu eenmaal zijn 
hoop gesteld heeft. 

Washington heeft in San
tiago geen goede beurt ge
maakt, ook niet m westerse 
kringen. De regermg van de 
VSA had andere en grotere 
zorgen dan UNCTAD, tij
dens de voorbije weken. Het 
IS een schrale troost dat de 
Sovjet-Unie hier ook geen 
applaus geoogst heeft. Mos
kou was star en konserva-
tief, vooral m monetair op
zicht. Het Sovjet-blok is een 
relatief veel te kleine im
porteur van goederen uit de 
ontwikkelingslanden. 

Kortom : de industrielan
den (ook het oostelijk blok) 
zijn niet aangetreden met 
een duidelijk uitgesproken 
politieke wil om er iets van 
te maken. Men ziet nu het 
resultaat : het is niet ver
heugend, ondanks beperkte 
vorderingen in enkele se
cundaire sektoren. Het ont
wikkelingsbeleid van de 
welvarende landen hangt in 
de lucht. Het overtuigt niet. 
Het is een bron van toene-
nemend onbehagen. 

belgië schiet 
erg te kort 

De tekortkomingen van 
België zullen we later nog 
behandelen. We wensen nu 
al te zeggen dat op rege-
ringsvlak het ontwikkelings
beleid nooit ernstig zijn 
kans gekregen heeft. We 
hebben wel een staatssekre-
tariaat voor ontwikkelings
beleid, maar het heeft in 
werkelijkheid geen vat op 
wat inzake door België in
zake ontwikkeling gebeurt. 
De ministeries van Buiten
landse Zaken, Financien, 
Ekonomische Zaken en Bui
tenlandse Handel houden 
zich stuksgewijze wel met 
ontwikkeling bezig, maar de 
politiek verantwoordelijke 
koordmator ontbreekt op re-
geringsvlak. Dat zou de taak 
van de staatssekretaris moe
ten zijn, maar vooralsnog is 
dat een vrome wens. De 
stoot hiervoor moet komen 
uit de politieke partijen, en 
uit de met-gouvernementele 
organisaties die aan de basis 
werken, en die door Jef Ul-
burghs zeer goed vertegen
woordigd waren. 

hector de bruyne, 
lid van de b)eigische 

delegatie. 

De laatste week van de UNCTAD-konferentie werd het Jef Ulburghs te machtig. Meer 

dan twintig dagen reeds draaide de reusachtige konferentie-machine in het ijle, zon

der enig noennenswaardig resultaat. Vertwijfeld begon de vertegenwoordiger van de 

niet-gouvernementele organisaties een hongerstaking, niet als een soort fakir of als 

een op show beluste herrieschopper, maar een ethisch diep-bewogen eerlijk man Jef 

Ulburghs kreeg de gelegenheid om aan vele journalisten zijn bedoelingen te verduide

lijken. Een paar dagen was hij de vedette van een overigens grauwe konferentie. We 

zien hem hier met een franstalige spandoek. Jef had er ook een in het Nederlands ; 

« Geen woorden, maar daden ». Maar die foto konden we niet op de kop tikken. 

Voor éénmaal dat de Volksunie er niet buitengehouden werd, bewees haar vertegen

woordiger in de internationaal-politiek tot de topklasse te behoren. Van links naar 

rechts, in de plenaire vergadering, ambassadeur Jef Van Bilsen, chef van de Belgische 

delegatie ; D. Laloux, adviseur ; VU-senator Hektor de Bruyne. Met CVP-volksverte-

genwoordiger Dewulf was de VU-man de enige van de tien in Santiago aanwezige par

lementsleden uit België die op de hoogte was van zijn taak. In Belgische regeringskrin

gen weet men dat ook, maar zal men er de konsekwenties uit trekken ? 

BSP : BELGISCHE SUPER PATRIOTTEN 
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betalen maar 
De regering heeft beslo

ten de loongrens voor de af
houdingen voor de ziekte
verzekering te verhogen van 
25.000 fr. naar 35.000 fr. Zo
wel het ACV als het ABVV 
als de werkgevers hebben 
zich tegen deze maatregel 
uitgesproken, maar daar 
stoort de regering zich blijk
baar niet aan. Zij heeft ken
nelijk geen enkel ernstig 
plan voor de gezondmaking 
van de ziekteverzekering, 
maar is enkel op nieuwe in
komsten gevlast. Beide vak
bonden doen daar nu wel 
lelijk over, maar hun vriend
jes de ministers van de 
CVP en de BSP, hebben de 
maatregel toch maar goed
gekeurd. Het is ook een ma
nier om de mensen een rad 
voor de ogen te draaien : de 
vakbonden slaan hard op de 
trommel om de belangen 
van de gewone man te ver
dedigen, zo heet het toch, 
maar de ministers die met 
hun gewaardeerde steun in 
deze regering zetelen halen 
via deze verhoging, via de 
verhoging van post-, spoor
weg- en telefoontarieven 
doodgemoedereerd het geld 
uit de zakken van diezelfde 
gewone mensen. 

democratie... 
De Christelijke Centrale 

van het Personeel Technisch 
Onderwijs (CCPTO) heeft 
een nieuwe voorzitter, een 
zekere h. Loos. In de tech
nische school waar hij nu 
eens « coördinator » en dan 
weer « diensthoofd » is, zak
te hij bij de laatste sindika-
le verkiezingen (22 decem
ber jl.) nochtans grandioos : 
hij kreeg 9 stemmen van de 
46 gesindikeerden. Dit in een 
school waar meer dan 200 
leerkrachten zijn. Na een 
« opiniepeiling » onder de 
gesindikeerden en op aan
dringen van de provinciale 
sekretaris, die daarvoor spe
ciaal overkwam, werd toch 
maar besloten de niet-ver-
kozen Loos als afgevaardig
de voor te dragen. De statu
taire bepaling die zegt dat de 
voorzitter eerst als afgevaar
digde moet verkozen zijn 
werd bij die gelegenheid be
leefd de nek omgewrongen. 
De nieuwe voorzitter van 
de CCPTO, die ook heel het 
technisch onderwijs van de 
provincie Antwerpen verte
genwoordigt bij de Pastora
le Raad, voelt zich in zijn 
nieuwe functie dus stevig 
geruggesteund door het ver
trouwen van 9 leraars. Profi
ciat. 

10 procent meer 
De Raad van Beheer van 

de Bond van Grote en van 
Jonge Geziimen heeft in zijn 
vergadering van 20 mei jl. 
het dringend karakter van 
zijn eis tot 10 % verhoging 
van de kinderbijslag onder
streept. Rekening houdend 
met het feit dat het sociaal 
minimum van 2000 fr. per 
maand en per kind op verre 
na nog niet bereikt is, en dat 
de reserves van de Rijks
dienst voor Kinderbijslag 
het mogelijk maken, dient 
een algemene verhoging van 
de kinderbijslag met 10 % 
onmiddellijk verwezenlijkt, 
aldus de Bond. 

Prachtig, maar wat zal de 
Bond, die zo graag roemt op 
zijn 300.000 aangesloten ge
zinnen, doen als de regering 
— zoals reeds meer gebeur
de — zijn eis gewoon naast 
zich neerlegt ? Nog een mo
tie opstellen, en daarna nog 
een ? 

voor wat, 
hoort wat 

Vorige donderdag belegde 
het Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel (VVO) 
te Brussel een openbare ver
gadering om haar eis tot het 
bekomen van hogere lonen 
voor alle personen in over
heidsdienst die wettelijk 
tweetalig moeten zijn, 
kracht bij te zetten. Eerlang 
vertrekt daaromtrent een 

petitie naar de regering. De
ze aangelegenheid is van be
lang voor alle tewerkgestel-
den in plaatselijke en ge
westelijke diensten van het 
Brusselse (bv. gemeentebe
dienden, loketbedienden bij 
de PTT, brievenbestellers, 
stationspersoneel, douane
personeel, douanebeamb
ten, enzomeer) en alle tre'n-
wachters van de NMBS. Een 
volkomen verdedigbare e s : 
voor een extra-inspanning, 
hoort een extra-vergoeding. 

neigembos 
De natuurvrienden uit de 

streek hebben al hemel en 
aarde bewogen om te ver
hinderen dat 562 mooie bo
men zouden worden geveld 
in het waardevolle Neigem
bos. Stedebouw Gent sprak 
zich uit tegen deze natuur
schennis, parlementairen uit 
het arr. Aalst kwamen tus
sen bij diverse ministers, er 
werden processen-verbaal 
opgesteld... maar het kappen 
gaat ongestoord verder. Men 
vraagt zich af wat er in 's 
hemelsnaam nog moet ge
beuren voor men van rege
ringswege paal bij perk stelt 
aan de zoveelste aanslag op 
wat ons rest aan natuurpa
trimonium. Bij feestelijke 
gelegenheden leggen minis
ters voor de TV mooie ver
klaringen af, maar wat doen 
ze in de dagelijkse handel 
en wandel voor de milieu
bescherming ? De historie 
van de duinenverkaveling in 
De Panne is in dit opzicht 
biezonder betekenisvol. 
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voor de keuze 
Een leukerd stuurde ons 

deze dagen volgend « Stan
daard »-stukje : « De Stan
daard is verdeeld. De h. 
Troch, die inzake buiten
landse politiek een linkse 
koers vaart, voelt zich aller
minst gelukkig met zijn ad-
juct Ruys, die voor het bin
nenland een duidelijk recht
se koers vaart. Ook de h. De 
Smaele, direkteur,. voelt 
zich niet gelukkig met het 
embleem AVV-VVK, dat als 
een relict uit het verleden, 
naast de titel van DS is blij
ven prijken. Voor de frans-
talige TV geïntervieuwd, 
dierf hij niet toegeven dat 
hij flamingant was. Hij geeft 
trouwens steeds meer frans-
talige weekbladen uit op 
zijn Standaardpersen. 

Aan spanningen ontbreekt 
het trouwens niet in « De 
Standaard ». Tussen de hh. 
Ruys en De Ridder botert 
het niet zo best, en enkele 
tijd geleden sloeg de talent
volle redakteur Verleyen 
met een klap de deur achter 
zich dicht en trok bij 
« Knack ». « De Standaard » 
zal eerlang voor de onver
mijdelijke keuze staan tus
sen zijn linkse en rechtse re-
dakteurs, tussen de oudere 
gezetenen en jonge talent
volle redakteurs. Dit stukje 
is geen sensatie ». 

nieuwe 
bondgenoot 

De mensen die, her en der 
in het land, zich in plaatse
lijke actiecomités voor mi
lieubescherming, krijgen er 
een nieuwe , machtige bond
genoot bij. In een memoran
dum uitgaande van het ACW 
worden behartenswaardige 
dingen gezegd over de be
scherming van het leefmi

lieu en wordt milieubeheer 
een werknemerszaak ge
noemd. Daarom wil 't ACW 
zich op zijn beurt actief 
gaan inzetten voor de goede 
zaak. Dit is goed nieuws. Wij 
hopen nu maar dat de ACW-
leiding er zal in slagen zijn 
mensen in de bedrijven en 
in de gemeenten in die zin 
voldoende te sensibiliseren. 
Dan zullen wij het wellicht 
niet meer moeten beleven 
dat een of andere patroon in 
zijn verzet tegen de eisen 
van de milieubeschermers 
de steun krijgt van de on
dernemingsraad (zoals in de 
Gentse Kanaalzone reeds ge
beurde) onder het gekende 
demagogische motto : de 
werkgelegenheid gaat vóór 
alles. 

vrij
gesproken (1) 

Bij vonnis van 27 april 
1972 van de 20e Correctione
le Rechtbank van Brussel, 
rechtsprekende in beroep, 
werden twee hoofdbestuurs
leden van de Vlaamse Volks
beweging vrijgesproken van 
de hen ten laste gelegde be
tichting te Brussel op 7 
april 1971 pamfletten te 
hebben uitgedeeld zonder 
toestemming van de burge
meester. In eerste aanleg 
werden zij door de Politie
rechter veroordeeld tot geld
boeten van respectievelijk 
30 en 150 fr (vonnis van 3 
maart 1972). 

In de motivering van het 
vonnis stipt de Rechtbank 
aan dat de feiten verjaard 
zijn zodat betichten alles
zins dienen vrijgesproken te 
worden. Vervolgens, en dit is 
zeer ongebruikelijk, zegt de 
Rechtbank dat de goede 
rechtsbedeling vereist dat 
het juridische aspect van de 
zaak wordt behandeld om na 
te gaan of aan de betichten 
ten laste gelegde feilen wel 
degelijk strafbaar waren. 
De Rechtbank zegt dat het 
uitdelen van pamfletten zon
der toestemming van de bur
gemeester niet strafbaar kan 
zijn zolang de openbare or
de niet wordt geschaad. 

vrij
gesproken (2) 

Uitdrukkelijk zegt het 
vonnis dat de burgemeester 
zich schuldig maakt aan 
machtsafwending indien hij 
dergelijke akties verhindert 
of verbiedt. Bovendien stipt 
het vonnis ook aan dat de 
nederlandstalige tekst van 
het Koninklijk Besluit het 
kosteloos uitdelen van druk
werken niet voorziet (eigen
aardig genoeg voorziet de 
Franse tekst dit wel, maar 
de vertaling ervan is eens 
te meer zeer gebrekkig). 
Het vonnis beveelt boven
dien de teruggave van de 
inbeslaggenomen pamfletten 
wat de politie wel voor eni
ge moeilijkheden zal stel
len... Dit vonnis is belang
rijk daar het in principe de 
burgemeester totaal onge
lijk geeft zowel wat de fei
ten als wat het principe be
treft. Het staat de Vlanmin-
gen in Brussel voortaan vrij 
pamfletten uit te delen 
waar en wanneer zij willen, 
zonder toestemming te moe
ten vragen aan Nols of an
dere Cooremansen. 

Neem een abonnement 
op « WIJ » 

230 fr. tot einde 1972 
Te storten op 

prk 1711.39 van 'WIJ ' 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 

Wat is de Volksunie ? De Volksunie is een taaipartij ! 
Zo troosten zich in arren moede onze politieke tegen

strevers. Tiens-tiens, de Volksunie is wefer vooruitge
gaan ? Dat is ambétant, mon cher, maar overdrijf asje
blief niet : de Volksunie is toch maar een taaipartij. 

En een taaipartij is kiekebisj. Kiekebisj gelijk het joch 
van twee turven hoog dat eens mag meeknikkeren met 
drie knapen van elf-twaalf jaar, omdat die toevallig 
verlegen zaten om feen vierde man : hij mag meedoen 
maar hij is kiekebisj. Als hij verliest is dat normaal; en 
mocht hij toevallig ook eens een stuiter winnen, dan 
moet hij hem terug afgeven want kiekebisj telt niet. 
Kiekebisj draagt nog een broekje zonder spriet en moet 
langs een van de pijpen wateren : kiekebisj is in albe 
opzichten belachelijk. 

De lepe tovenaars en medicijnmannen ergens in een 
middeleeuwse negorij deden het ook al zo. Er doemde 
een onbestemd en niet nader te verklaren gevaar op; 
dte medicijnmannen hieven bezwerend de armen omhoog 
en gaven het gevaar Een Naam. Noem het ding Zwijn 
en het zal ellendig kreperen gelijk een zwijn, gekeeld, 
geschroeid en geroosterd. Noem de vijand de Boze en 
boos zal hij zijn, geschuwd gelijk de zwarte pest of 
gelijk de melaatsheid die afgrijselijk alleen in witte 
kleren en met krakende ratelaar door de straten doolt. 
Geef een Naam aan wat sterker is dan jij zelf en je 
ontneemt de Genoemde zijn kracht. 

het algemeen gebruik 
Inmiddels zijn de Middeleeuwen al een tijdeke voorbij 

en het GroPe Taboe-woord volstaat niet meer om mach
ten en krachten te bezweren. En ook de knapenbroek 
zijn we ontgroeid, zodat zelfs kiekebisj niet meer opgaat. 
Wat blijft, dat is de onhebbelijkheid van politieke tegen
strevers die het woord taaipartij hanteren als een 
schimpscheut, een oorbare spotnaam omdat hij niet 
prijkt op de lijst van de ni'et-parlementaire uitdrukkin
gen. Smeerlap klinkt lelijk en rotzak is niet deftig. Maar 
taaipartij kan best door de beugel en het zegt tenslotte 
precies hetzelfde. Taaipartij zegt dat de Volksunie hele
maal geen volwaardige groep is, dat zij alleen maar 
teert op de spijrtige-maar-onvermijdelijke taaltwisten 
gelijk een luis op een etterbuil. Taaipartij heeft zich 
als een echel vastgezogen op onze politieke moeilijk
heden, maar taaipartij heeft geen toekomst. En wie geen 
toekomst heeft, hoeft ook geen rechten te hebben. Gooi 
dus maar de deur dicht waar deftige mensen vergaderen 
en taaipartij mee naar binn'en wil. Hou taaipartij weg 
uit de gastprogramma's van de teevee en laat taaipartij 
nooit en nergens verantwoordelijkheid nemen. 

Zo is het gesteld met het woord taaipartij. En de be
doelingen van wie het woord in de mond nemen worden 
duidelijk, wanneer men er op let in welke omstandig
heden zij dat dcfen. Als zij kwaad zijn, als zij willen 
kwetsen, als hun gekrenkte trots zich moet ontladen in 
een scheldwoord. Smalend : taaipartij. Honend : taai
partij. Neerbuigend : taaipartij. Verachtelijk : taai
partij. 

Zo ook in de nacht van 7 op 8 november 1971. Op Bin
nenlandse Zaken defileerde de bleke stoet van verliezers 
voor de camera's en mikro's, vluchtig perorerend ov*er 
de eigen nederlaag en verachtelijk snuivend over het 
uiteraard onverdiend sukses van de taaipartij. Ach wat, 
laat hen peroreren; hun woede is voor ónze overwinning 
wat een pikante saus is voor een schitterende chateau
briand : de kroon op het werk. 

Maar erg>ens een vlijtige knaap op de nieuwsdienst van 
onze oh-zo-objektieve BRT moest zo nodig dezelfde nacht 
zijn dank betuigen voor de benoeming die hij destijds 
via minister Zus-en-Zo in de wacht had mogen slepen. 
En zo dook het woord taaipartij ook op in de gerepu-
teerd-neutrale berichtgeving waarmee die nacht het 
Flageyplein de waarde landgenoten uit hun slaap hield. 
En dat kon niet door dte beugel. 

Er is minder dan dat nodig om Wim Jorissen een par
lementaire vraag te doen stellen. Dies verzocht hij de 
minister van Nederlandse Kuituur schriftelijk, hem te 
laten^ weten of de nieuwsberichtgever van de radio zijn 
boekje niet te buiten was gegaan door de berichtgeving 
herhaaldelijk op te luisteren met het woord taaipartij, 
« ontleend » — zo zegde Jorissen — « aan het scheldproza 
van politieke tegenstrevers ». 

Van Mechelen gaf een antweurd dat kon tellen : hij 
zegde met een onbeweugen snuit dat Jeurissen het ver
keerd had en dat niemand van de BRT het weurd taai
partij had gebruikt. 

Joriss'en is echter uit de buurt van Tongeren en daar 
in Haspengouw spannen ze twee paarden voor de ploeg 
als het met één enkel niet gaat. Dus herhaalde hij zijn 
vraag en verschafte de minister bovendien zoveel inlich
tingen ,dat Frans Van Mechelen er ditmaal niet onderuit 
kon. De minister gaf toe dat politieke tegenstrevers het 
woord taaipartij verschillend'e keren gebruikt hadden 
tijdens hun kommentaren voor de BRT. Hij moest zelfs 
het essentiële toegeven : « Daarnaast is de term, naar 
een aanvullend onderzoek heeft uitgewezen, in de kleine 
uurtjes ook gebruikt waar het geen citaat betrof. De 
betrokkenen beroepen zich in d'eze op het algemeen ge
bruik. Zij zijn er zich niet van bewust, dusdoende tegen 
de joernalistieke plichtenleer gezondigd te hebben ». 
Aldv^ de ininister. 

Zo zie je maar weer hoe lev'ensgroot de objektiviteit 
van ons aller BRT is : men scheldt er slechts, wanneer 
dat algemeen gebruikelijk is. Als Louis Major twintig 
keer rap achtereen zegt dat de Volksunie fascisten zijn, 
dan is dat misschien reeds een algemeen gebruik. En 
wellicht krijgen we het dus straks te horen « in dte kleine 
uurtjes », ais de grote nieuwsmeneren de helft van hun 
formaat verliezen en zich te buiten gaan aan wat alge
meen gebruikelijk is. 

En wij die dachten dat alleen hoeren zich op algemeen 
gebruik kunnen beroepen. 

dio genes 
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In het verleden hebben we een paar maal aangedrongen op een 
algemeen Vlaams overleg van alle partijen. De CVP, die in dit 
overleg een sleutelpositie innam als sterkste partij, heeft er ech
ter nooit mee ingestemd daar ze zich geregeld liet afschrikken 
door de BSP, die haar als bondgenoot wenste inzake toegevingen 
op de rug van de Vlamingen. 

En zie, nauwelijks was de jonge Nothomb voorzitter van de 
PSC of hij deed wat Wilfried Martens als jonge voorzitter van 
de CVP nog niet deed in Vlaanderen : hij nodigde alle partijen 
van zijn Waalse taalgemeenschap uit tot algemeen overleg. 

Alle partijen . de liberale, de kommunistische en de RW gingen 
op zijn uitnodiging m, alle partijen-behalve de socialistische. 

Zij bespraken de Waalse eisenbundel die ze de regering zouden 
aanbieden Weer namen de Walen een initiatief dat de Vlamingen 
ondanks ons aandringen nog voor een drietal maanden, niet aan
durfden 

Het zou daarmee niet eindigen. 
De Waalse socialisten zouden nog een eis aan het bundel toe-

de Vlamingen moeten 
alles betalen 
voegen : de Voerstreek. Vanzelfsprekend kregen deze Waalse so
cialisten de steun van hun Vlaamse knechten voor wie geen enke
le Vlaamse vernedering te veel is : noch de roof van Vlaamse 
miljarden, noch de roof van Vlaams grondgebied, noch de roof 
van Vlaamse mensen. De BSP heeft in Vlaanderen een laagtepeil 
van volksverraad bereikt, waarvoor de PVV als Pest Voor Vlaan
deren, destijds nog aarzelde De Vlaamse socialisten, om zich per
soonlijk aan de voordelen van de macht en aan de vette bijver
diensten vast te klampen, gooien alles te grabbel wat ze te grab
bel kunnen gooien, alles behalve de eigen voordelen. 

Het ergst van al is echter dat ze bestendig in staat blijken de 
Vlaamse CVP mee te sleuren, de Vlaamse CVP die verlamd zit 
te kijken naar de socialistische slang die hen tot toegevingen pro
beert te verleiden om zo van de BSP toch maar de grootste partij 
te maken. Hebben we tot onze verbazing niet moeten vernemen 
dat de CVP onmiddellijk bereid bleek in de regering om de Voer
streek te slachtofferen. Niet alleen de heer Eyskens, waarvan ons 
niets meer verwondert, doch ook kleppers althans voor het Vlaam
se forum als Van Elslande, Van Mechelen en Vlerick. Zullen ook 
de fiere Sicambers van de Kamer- en de Senaatsfraktie die bij 
het ontstaan van de regering tegenstand boden, zonder verweer 
het hoofd m de schoot leggen ? Wanneer zij samen met de Volks
unie neen zeggen kan de Voerstreek immers geen verder onheil 
overkomen. Dat we op de Vlaamse P W terzake niet kunnen re
kenen, zo ze in de regering zouden opgenomen worden, hebben 
deze heren zo pas laten weten. Dit heeft ons uiteraard niet ver
wonderd. Aan een Vlaamsgezinde P W hebben we nooit geloofd. 
0eef een paar van hen een ministerzetel en evenals de BSP ver
kopen ze alles wat Vlaams is. Voor een paar ministerzetels zijn zij 
bereid in hun hemd te dansen met een strop rond de hals. Alleen 
wanneer ze die ministerszetels niet krijgen zullen ze — waar-
echijnlijk ! — niet akkoord gaan met het verlenen van een Brus
sels statuut aan de Voer als overgangsstelsel voor de terugkeer 
van de Voerstreek naar Luik. 

Maar de CVP ? 
Ziet ze nu nog niet m dat zij op haar beurt moet streven naar 

^en algemeen Vlaams overleg, en zo dat niet zou mogelijk blij
ken naar een overleg met de Volksunie ? 

Zo neen, dan is het andermaal duidelijk dat nog verdere Vlaam
se nederlagen in het onmiddellijk verschiet liggen en dat de Volks
unie andermaal alleen zal staan om Vlaams grondgebied en om 
Vlaamse mensen te verdedigen. 

Terwijl wij het Vlaamse verweer beginnen te organiseren is 
het woord aan de CVP. 

wim jorissen, senator. 

Open brief 
van 
VU-voorzitter 
F. Van der Eist 
aan 
CVP-voorzitter 
Wi l f r ied 
Marfens 

Brussel, 22 mei 1972. 
Mijnheer de Voorzitter, 

De ontv^ikkeling van de politieke toestand en de 
ervaring van het verleden sporen er mij toe aan een be
roep op U te doen. Het gemis aan overleg en de verdeeld
heid van Vlaamse zijde ten overstaan van de frontvorming 
van Walen en Franstaligen is ons in het verleden duur 
te staan gekomen Eens te meer worden wi j gekonfron-
teerd met eenzelfde situatie. Uw kollega, de h. Nothomb, 
voorzitter van de PSC heeft het initiatief genomen alle 
politieke partijen in Wallonië uit te nodigen tot een ge
zamenlijk overleg, met het resultaat dat U kent. Tevens 
worden wij geplaatst tegenover een offensief van Waalse 
zijde in verband met de Voer. Ik zou het op prijs stellen 
indien U, als voorzitter van de belangrijkste politieke par
tij in Vlaanderen, eenzelfde initiatief zoudt nemen als uw 
kollega, de heer Nothomb. Ik acht het bijzonder belang
rijk dat, ook indien niet iedereen bereid zou zijn uw 
initiatief gunstig te beantwoorden, duidelijk zou gemaakt 
worden dat een grote en onbetwistbare meerderheid in 
het Vlaamse land in staat is de Vlaamse volkswil te ver
tolken en gemeenschappelijke standpunten in te nemen. 
Ik kan U de verzekering geven dat mijn partij, de Volks
unie, bij voorbaat en zonder voorafgaande voorwaarden 
bereid is een positief antwoord te geven op een uitnodi
ging van uwentwege 

Met de meest hoogachting, 

F. VAN DER ELST, 
voorzitter van de Volksunie. 

Te FAterheek kwamen de verkozenen van het « Rassemhlement Bruxellois » samen met de ene 
verkozen com,munist en de onafhankelijke liberaal Mund^leer bijeen om « officieus » de Brus
selse agglomeratieraad te installeren. Alle andere partijen stuurden hun kat, zodat het een RB-
onderonsje werd. De fransdoïle Brusselaars zijn het wachten beu op de officiële installatie van 
de Raad. De h. Lagasse. FDF-senator, werd tot voorzitter verkozen. Foto aan de bestuurstafel 
van links naar rechts : Risopoulos, Defosset, Lagasse, Van Rijn. 

fakkelloop voor amnestie 
Om de amnestiegedachte, die ongetwijfeld reeds uit zuiver hu

manitaire motieven volledig te verrechtvaardigen is, opnieuw le
vendig te maken, hebben het Algemeen Nederlands Zangverbond 
^tANZ), de Vlaamse Toeristenbond-Vlaamse Automobilistenbond 
JVTB-VAB) en het IJzerbedevaatkomitee gesteund door het 
Algemeen Comitee voor Amnestie, waar talrijke belangrijke 
Vlaamse organisaties zijn bij aangesloten, besloten van vrijdag 
86 tot zondag 28 mei 1972 — dag van het 35e Vlaams Nationaal 
Zangfeest — een amnestie fakkeltocht van Diksmuide naar Ant
werpen te organiseren. 

Het fakkelvuur werd giste
ren om 15 u. in de vredeskryp-
te van de IJzertoren ontstoken. 
Daarna begon een amnestie-
wake tot deze namiddag 15 u , 
waarna de eigenlijke fakkel-
loop een aanvang nam. 

Morgen wordt de fakkeltocht 
vanuit Gent verder gezet naar 
Antwerpen waar de aankomst 
wordt gepland in het Sportpa
leis te Antwerpen op het 
Vlaams Nationaal Zangfeest. 

De nauwkeurige reisroute en 
timing ziet er als volgt uit : 

ZATERDAG 37 MEI 
Vertrek 
Diksmuide : 15 u. 
| £se» : 15 u, 2é) 
Zarren : 15 u. 48 

Handzame : 16 u. 15 
Kortemark : 16 u. 30 
Torhout : 16 u. 45 
Lichtervelde : 17 u. 15 
Koolskamp : 17 u. 45 
Pittem : 18 u. 10 
Tielt : 18 u. 45 
(de fakkeltocht wijkt af van 
de grote baan en gaat door het 
centrum). 
Aarsele : 19 u. 20 
Wontergem : 19 u. 30 
Grammene : 19 u. 40 
Deinze : 20 u. 
Bachte Maria Leerne : 20 u. 30 
St. Martens Leerne : 20 u. 50 
Drongen : 21 tot 21 u. 30 

Gent : wegwijzer : Drongen-
steenweg. Weverstraat, Phqe-
nixstraat, Noordstraat, Poort
straat, Hoogstraat, Michlels-
straat, Mageleinstraat, Korte 
Kruisstraat (zaal Roeland). 
Aankomst : 22 u. 

ZONDAG 28 MEI : 
Wegwijzer Gent : St. Baafs-
plein, Botermarkt, Borluut-
straat, Steendam, Dampoort, 
Steenweg op Antwerpen. 
Vertrek Gent : 
Zaal Roeland : 10 u. 
St. Amandsberg : 10 u. 20 
Oostakker : 10 u. 30 
Lochristie : 10 u. 50 
Zeveneken : 11 u. 25 
Lokeren : 11 u. 50 
Waasmunster : 12 u. 35 
Belsele : 13 u. 
St. Niklaas : 13 u. 25 
Nieuwkerken-Waas : 13 u. 45 
Beveren-Waas : 14 u. 10 
Melsele : 14 u. 35 
Zwijndrecht : 15 u. 
Antwerpen : vanaf 15 u. 10 tot 
15 u. 50 ( zie onderaan) 
Deurne : 15 u. 55 
Merksem : 16 u. 
Wegwijzer te Antwerpen : 
Blance floerlaan (L-O), Voet
gangerstunnel, St. Jansvliet, 
Hoogstraat. Grote Markt, Kaas-
brug, Koepoortstraat, Wol
straat, Kipdorp, St. Jacobs-
markt, Fr. Rooseveltstraat, Ge
meentestraat, Carnotstraat, 
Kerkstraat, Pothoekstraat, 
Schijnpoortweg, Sportpaleis. 

De organisatoren doen beroep 
op de bevolking om haar sim-
patie te betuigen door het vlag-
geji met de leeuwenvlag. 

staking van zelfstandigen 

Op maandag 29 mei staken 
de zelfstandigen van het Ant
werpse en het Waasland. Zij 
willen sociale gelijkheid, en zij 
hebben nog gelijk ook. Zij wil
len een ouderdomspensioen 
van 90.000 fr. net als de loon-
trekkenden op I januari 1973. 
Het mag niet zijn dat de be
jaarde zelfstandigen na een le
ven van hard labeur verkom
meren met een hongerspen-
sioentje. Zij willen gelijke kin
derbijslagen, omdat hun kinde
ren evenwaardig zijn als deze 
van de loontrekkenden, en dat 
is nog juist ook. De Volksunie 
is een gemeenschapspartij, die 
het bestaan en het welzijn van 
de Vlaamse gemeenschap wil 
veilig stellen. Ook het welzijn 
van alle leden van deze ge
meenschap. Daarom komt de 
Volksunie op voor de rechtma
tige belangen van alle enkelin
gen en van alle sociale groepen. 
Dus ook voor de belangen van 
de zelfstandigen die door de 
staat sociaal worden achterge
steld. Daarom steunt de Volks-
utiie de staking van de zelf

standigen. Deze staking is van
zelfsprekend niet tegen de ver
bruiker, die een klant is, ge
richt. Maatregelen worden ge
troffen waardoor de verbrui
ker geen hinder van de staking 
zal ondervinden. 

vujo 
De nationale raad van de 

Volksunie-Jongeren (VUJO) 
roept al zijn leden op om 
vandaag, zaterdag 27 mei, 
deel te nemen aan de pro
testmanifestatie « red de 
duinen van De Panne » wel
ke te Nieuwpoort doorgaat. 
Verzamelen aan de Canada
laan vanaf 14 u 30. 

De VUJO's welke morgen 
zondag 28 mei, naar Ant
werpen komen voor het 
Vlaams-Nationaal Zangfeest, 
worden te 10 u 30 verwacht 
in het BiUard-Palace, Asi-
tridplein, voor een belang
rijke VUJO-contactvergade-
ring. 
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vu vraagt invoering van subnationaliteit 
Zopas werd door de V U-senato

ren R. Vandezande, Wim Jorissen, 
Hector De Bruyne, M. Van Hae-
gendoren, E. Kouwens en M. Cop-
pieters een 33 artikelen tellend 
wetsvoorstel ingediend, waarbij 
de logische konsekwentie naar het 
individu én naar de volksgemeen
schappen wordt getrokken van de 
erkenning in de Belgische grond
wet van de Vlaamse, Waalse en 
Duitse kuUuurgemeenschappen. 

In een uitvoerige algemene en 
artjkelsgewijze toelichting wordt 
de indiening van dit wetsvoorstel 
verantwoord. 

De drie kuUuurgemeenschappen 
worden grondwettelijk erkend 
maar nergens wordt uitdrukkelijk 
bepaald welke ïrurgers tot elk van 
deze kuituurgenieenschappen be
horen. Een gemeenschap bestaat 
niettemin uit individue'e mensen, 
zodat de grondwettelijke erken
ning van de kultuurgemeensehap-
pen impliceert dat bij wet be
paald wordt wie de leden z'jn van 
iedere gemeenschap. Daarom moet 
deze aanhorighe^d van ieder Bel
gisch staatsburger tot één van de 
erkende kultuurgemeens'-happen 
waargemaakt worden door de toe
kenning van de subnationaliteit. 
De indeling van de Belgische 
staatsburgers volgens de Waalse, 
Vlaamse of Duitse subnationali
teit is de beste basis waarop de 
zgn. « communautaire betrekkin
gen » in een personalistische visie 
kunnen genormaliseerd worden. 

Aanhorigheid bij een gemeen
schap veronderstelt plichten en 
rechten. Zoals men het Belgisch 
staatsburgerschap bezit of ver
werft volgens bepaalde wettelijke 
bepalingen, met wel omschreven 
rechten en plichten, zo moet zulks 
ook het geval zijn voor de aanho
righeid bij zijn kultuurgemeen-
schap. Ook aan het behoren tot 'n 
subnationaliteit moeten rechtsge
volgen verbonden zijn, wat in dit 
wetsvoorstel wordt geregeld. 

De algemene tcelic^t'ng wijst 
er verder op dat deze subnat'onali-
teit aan het verlangen van de srro-
te meerderheid der bevolking be
antwoordt (er wordt hierbij aan 
de « Walen en Vlamingen » van 
wijlen kon-ng Albert herinnerd), 
het bpgrip leeft sinds lang in di
verse Vlaamse en Waalse kringen, 
publikaties en bij politici van ver-
schi'ende partijen. De subnationa
liteit moet op objektieve gronden 
worden toegekend, de vrije keuze 
in werkelijk twijfelachtige geval
len dient gewaarborgd. Het grond
gebied van iedere kultuurgemeen-
schap wordt als beginsel zwijg
zaam bekrachtigd door de wette
lijke bepaling der taal"ebieden. 
Ook wat Brussel betreft wordt 
verwezen na3r de algemene erken
ning van de volwaardige aanwe
zigheid vau de twee grote kultu-
ten in Brussel als conditio sine 

qua non voor het gelukkig voort
bestaan van het land. 

De homogeniteit van het gebied 
van iedere gemeenschap dient be
vestigd evenals het bi-kultureel 
karakter van de hoofdstad, wier 
inwoners echter persoonlijk, het
zij tot de ene, hetzij tot de andere 
gemeenschap behoren. Als regel 
zou gelden dat de inwoners van 
Brussel de subnationaliteit krij
gen volgens het taalstelsel waar 
ze vroeger gedomicilieerd waren, 
al kunnen ze in bepaalde voor
waar van subnationaliteit veran
deren. Wie na de inwerktreding 
van de wet naar Brussel komt wo
nen zou de subnationaliteit van 
zijn streek behouden, wie in het 
Brusselse is geboren kan vrij kie
zen, zonder dwang. Doen de be
trokkenen geen keuze dan doet 
zulks de regerino'skDmmissaris 
volgens objektieve seTevens. Be
twistingen zouden door een hof 
beslecht worden. 

Het belang van de subnationali
teit blijkt uit het feit dat ze het 
taalgebruik van de burgers be
paalt, hun schoolkeuze enz. Der
gelijke wet zou een einde maken 
aan de taal- en kultuurvervreem-
ding in het Brusselse en langsheen 
de taalgrens. 

Het dokument geeft duidelijk 
blijk van de ernst en de objektivi-
teit waarmee de indieners het 
vraagstuk en zijn oplossing bena
deren. Ook de juridische verant
woording is stevig. Hopen we nu 
maar op een gunstig onthaal in 
het parlement. 

vragen, 

steeds vragen 

Er gaat geen week voorbij of 
onze parlementsleden leggen de 
ministers het vuur aan de sche
nen. Naar verhouding stellen de 
VU-senatoren en -kamerleden het 
meest vragen, vi^aarop ze welis
waar niet steeds een bevredigend 
antwoord krijgen, maar die m elk 
geval de rust der excellenties ver
storen, die al te graag al te veel 
potjes willen gedekt laten. Men 
zal niet kunnen beweren dat de 
VU-frakties niet telkens weer het 
controlerecht van het parlement, 
zoveel mogelijk wensen uit te oe
fenen. 

Zo stelden o.m. kamerleden 
Olaerts en De Beul vragen aan 
minister Simonet resp. over de 
mogelijkheid van de verhoging 
van de prijs van het aardgas en 
de weerslag daarvan op de Bel
gische ekonomie, en over het ver
zet van diverse Kempische ge
meenten tegen de voorgenomen 
aanleg van een pijpleiding voor 
vloeibare zuurstof tussen Antwer
pen en Olen, verzet dat wordt in

gegeven door vrees voor schen
ding van het landschap. Staats-
sekretaris D'Hoore antwoordde in 
plaats van Simonet en legde zijn 
zoveelste geruststellende verkla
ring af. Wat de prijs van het 
aardgas betreft moest hij even
wel toegeven dat er mogelijkheid 
tot een zekere weerslag zal zijn. 

olieraffinaderij 
ternaaien 

Via een interpellatie kwam ka
merlid Raskin terug op het om
streden projekt om te Ternaaien 
ten behoeve van Wallonië een 
miljarden opslorpende olieraffi
naderij te helpen oprichten, fi
nanciële steun waarover de rege
ring tot nog toe elke preciese in
formatie weigerde, wat op zich 
zelf reeds verdacht aandoet. 

De interpellant kwam tot de 
konklusie dat het project eventjes 
5 miljoen per arbeidsplaats zou 
kosten. Hij vroeg zich af of hier 
geen miljardengeschenken aan 
het grootkapitaal worden gedaan 
en maakte gewag van Neder
landse persstemmen, die in dit 
projekt een middel zien om de 
Vlaamse industrie van Wallonië 
te laten afhangen. De heer Ras
kin handelde eveneens over de 
gevolgen van een mogelijke in
planting op het leefmilieu van de 
betrokken streek, waar men voor 
erge milieuvervuiling vreest. Ook 
wees de interpellant op mogelijke 
koppeling aan het Baalhoekpro-
jekt van Nederlandse zijde, wan
neer met de Nederlandse be
zorgdheid geen rekening zou ge
houden worden. 

In zijn antwoord beweerde de 
heer Close, staatssekretaris voor 
Streekekonomie (F) onbevoegd te 
zijn de gevraagde financiële ge
gevens te verstrekken. De rege
ring volhardt dus in de boosheid: 
enerzijds verstrekt zij hulp en 
kredieten met het geld van ieder
een, anderzijds weigert ze mee te 
delen hoeveel ze van dit geld 
spendeert. De heer Close vertelde 
algemeenheden en verschool zich 
verder achter de ministers van 
Buitenlandse Zaken en van Open
bare Werken... 

uitneholde kulturele 
aut'^siomie 

Senator van Haegendoren be
treurde tijdens het begrotingsde
bat voor de diensten van de eer
ste minister dat het wetenschaos-
beleid niet volledig tot de be
voegdheid van de kultuurraden 
behoort. Waar wel een zekere be

voegdheid is voorzien is het niet 
duidelijk of het om substantiële 
of onbeduidende kredieten gaat. 
De kultuurraden spelen slechts 
een suppletieve rol. De senator 
vestigde verder de aandacht van 
staatssekretaris Lefèvre op de on
evenwichtige participatie van de 
twee kultuurgemeenschappen in 
de wetenschappelijke rijksinstel
lingen. De senator verweet de re
gering — met alle begrip voor de 
moeilijkheden — geen algemene 
politiek ter zake te hebben en 
zich achter drogredenen te ver
schuilen. 

Na het antwoord van de staats
sekretaris replikeerde senator 
Van Haegendoren bondig en 
drong hij nogmaals op antwoord 
op sommige zijner vragen aan, 
wat o.m. tot gevolg had dat de 
heer Lefèvre een en ander aan de 
eerste minister zou overmaken. 

verdeling der postjes 

Senator Vandezande interpel-
leerde de minister van Ekono-
mische Zaken en de eerste minis
ter over de samenwerking en be-
noemingspolitiek van en in het 
planbureau. Na een inleidende 
probleemstelling stelde de inter
pellant vast, dat de minister na
liet taalkaders in te stellen waar
op hij vroeg, hoe de kaders taal
kundig zijn samengesteld. Ook 
wat de bekwaamheidsvereisten 
betreft heerst er wanorde en 
wordt er aan vriendjespolitiek 
gedaan. Kras is zijn vaststelling 
dat van de 111 personeelsleden 
slechts een derde aanwezig is, 
een tweede derde verspreid werkt 
in de ministeriële kabinetten en 
een laatste derde omwille van 
plaatsgebrek zonder meer afwe
zig is maar toch wordt betaald! 
Spreker waarschuwde voor der
gelijke toestanden, die een gemak-
kelijkheidsoplossing zijn en gaf 
voorbeelden van andere wantoe
standen, die tot tal van moeilijk
heden leidden. Spreker besloot als 
volgt : « Ik stel vast dat de twee 
regeringspartijen onder mekaar 
tot een verdeling van de postjes 
overgaan. Waar blijft de kriste-
lijke naastenliefde van de CVP 
en de sociale rechtvaardigheid 
van de BSP ' Hoewel de minis
ter een socialist is schijnt hij 
thans de gewoonten van de kas
teelheren te hebben overgeno
men, die hij vroeger bevocht ». 

Minister Simonet werd tijdens 
zijn pntwoord herhaaldelijk door 
de interpellant terecht gewezen, 
o.m. toen hij antwoorden meende 
te geven op vragen die niet ge
steld waren !! Senator Vandezan-
de's vinnige korte replieken lie
ten de minister geen ruimte tot 
afwijkingsmaneuvers over. 

eerste interaellatie in kultuurraad 
Met zijn verzoek tot minister Van Mechelen om hem te interpelleren 

over de kabeltelevisie is VU-kamerlid Kuipers de eerste om de interpel
latiereeks in het Nederlands Kultuurparlement in te luiden. 

In zijn aanvraag wijst kamerlid Knijpers op de totaal verwarde toestand 
die er heerst bij het tot stand brengen van de teledistributie of kabel-

- televisie. In zijn toelichting stipt hij het volgende aan : 
Het zal niemand ontsnappen dat het belang van tele-distributie in onze 

gemeenschap van hoge waarde is. Deze interpellatie is dus niet gericht 
tegen de kabeltelevisie maar is wel een pleidooi én een vragenlijst over 
de wilde, ongeordende uitwerking ervan. 

Het is bij nader toekijken zeer duidelijk dat nu reeds de verschillende 
maatschappijen en intercommunales de kabeltelevisie-koek verdelen tot 
privébelangen waarbij de verbruiker geschaad wordt. Bovendien stellen 
wij vast dat de gemachtigde overheden in gebreke blijven om de gepaste 
leiding en coördinatie te bezorgen. Daarom ontvingen wij graag een ant
woord op volgende vragen : 
1. — Meent de heer minister niet dat wij eerst — zoals in Nederland, 
Duitsland en Amerika — een nationale commissie zouden moeten samen
stellen waarin alle betrokkenen hun inzichten zouden kunnen kenbaar 
maken i.v.m. kabeltelevisie zodat op lange termijn de meeste moeilijkhe
den op voorhand uit de weg zouden geruimd zijn ? 
2. — Onder welke voorwaarden wordt heden in ons land reeds een ver
gunning voor teledistributie toegestaan ? 
3. — Welke technische controle werd tot heden toe uitgeoefend en werden 
er reeds overtredingen opgemerkt ? In dit laatste geval welke sancties 
werden dan getroffen ? Bij vastgestelde gebreken welke mogelijkheden 
voorziet de minister om de belangen van de verbruiker afdoende te 
beschermen ? 
4. — Welke voorzieningen zijn er voor handen om censuur mogelijkheden 
uit te schakelen ? 
5. — Sommige maatschappijen voorzien nu reeds in hun contract het 
vrijhouden van een kanaal ; wie zal toezicht uitoefenen op het gebruik 
ervan ? 
6. — Zal het mogelijk zijn dat alle inwoners binnen een redelijke termijn 
zouden kunnen genieten van de tele-distributie daar waar men nu ziet 
dat men de verspreiding beperkt tot de sterk bebouwde wooneenheden ? 
Anderzijds : zullen de inwoners de kans nog hebben op individuele ont
vangst ? 
7. — Welk toezicht zal er gehouden worden op de verwezenlijkte winsten ? 
8. — Meent de minsiter niet dat hier de waarde van de landschappen 
zou kunnen geschaadt worden door de veelvuldige kabels en dat men 
de maatschappij eij zou moeten verplichten deze ondergronds aan te bren-

en ? 
. — Graag vernamen wij de opties van de ministers voor de toekomst 

van de kabeltelevisie op nationaal en internationaal vlak. 
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m KhMË^ 
de nederlandse 
spellingskwestie 

Vorige week ontving eerste mi
nister Eyskens samen met de heer 
W. Claes, minister van Nationale 
Ovoeding, een afvaardiging van 
de Aktiegroep Spelling, geleid 
door burgemeester Lode Craey-
beckx van Antwerpen. De delega
tie was samengesteld uit rektoren 
en professoren van de vier uni
versiteiten, verder een hoogleraar 
Neerlandistiek, v e r s c h e i d e n e 
schrijvers en ambtenaren van Na
tionale Opvoeding. 

De Aktiegroep Spelling is het 
niet eens met de eindvoorstellen 
van de Kommissie Pée/Wesse-
lings en zette ook de redenen van 
dit verzet uiteen : een veranderde 
spelling is nadelig voor de open
bare en private biblioteken en 
vooral voor de uitgeverijen. 

De ministers zeiden met deze 
bezwaren te zullen rekening hou
den wanneer de Belgische en Ne
derlandse regeringen elkaar zou
den ontmoeten. Premier Eys
kens deelde trouwens mede dat 
voortaan de beslissingen in
zake spellingsaangelegenheden 
niet meer bij koninklijk besluit 
doch op grond van debatten in de 
Nederlandse Kultuurraad zullen 
genomen worden. 

verwarde financiële 
politiek 

De VU-kamerfraktie heeft de 
verklaringen van verscheidene 
ministers over de financiële toe
stand besproken en kwam tot de 
konklusie dat de regering niet in 
staat blijkt de snelle stijging van 
de uitgaven in te dijken. De te
genstrijdige verklaringen van een 
aantal ministers scheppen ver
warring en de fraktie verlangt 
daarom van de regering onver
wijld volledige en duidelijke in
formatie over de toestand van de 
's Rijks financies. 

De fraktie betreurde nog de 
verwarde start van de kamerkom
missie voor het leefmilieu en 
dringt erop aan dat rol, bevoegd
heid en werking van die kommis
sie zo snel mogelijk duidelijk 
worden bepaald. 

gebrekkige 
sanering 

Het jonge en pas aangestelde 
VU-kamerlid Emiel Vansteenkis-
te hield — als maiden-speech — 
een interpellatie over de gebrek
kige en dillettantisch aandoende 
zeewering aan onze kust. Meer 
bepaald wees hij op een gevaar 
voor dijkbreuk te Klemskerke. 
Als kustbewoner is de heer Van-
steenkiste uiteraard vertrouwd 
met het probleem. Op 2 april 
reeds vestigde hij de aandacht op 
de benarde toestand van de dui
nen en het strand te Klemsgerke, 
terwijl een week later een amb
teaar van Openbare Werken voor 
de tv deze waarschuwing beves
tigde. Het Vosseslagstrand wordt 
inderdaad door de zee aangevre
ten en ingepalmd, de aanleg der 
strandhoofden is er onvoldoende 
en werd trouwens niet tot Oost
ende doorgetrokken, wat verkeerd 
is. 

Het is immers onvoldoende ge
slagen bressen te dichten, want 
elders ontstaan weer nieuwe bres
sen en komen de duinen er bloot 
te liggen. De door het departe
ment bevolen en uitgevoerde wer
ken worden doodgewoon door de 
zee weer weggespoeld, zodat o.a. 
het sociale strand te Klemskerke 
tot verdwijning is gedoemd in
dien niet afdoende wordt ingegre
pen. Als oplossing suggereerde de 
interpellant het aanleggen van 
een dijk en eventueel zandop-
spuiting. 

Hoe dan ook, er bestaat in De 
Haan (Klemskerke) vrijwel geen 
hindernis meer voor het water 
dat gemakkelijk kan doorbreken. 
De ernst van deze situatie werd 
reeds geruime tijd geleden door 
het gemeentebestuur van Klems
kerke onderstreept. Spreker licht
te dit nader toe met inderdaad 
alarmerende cijfers over de wa
terstand die- het zand wegvreet, 

terwijl ook de stormen een be
langrijke rol spelen : in bijna 20 
jaar tijds ging vrijwel 2,5 m. hoog
te aan zand verloren. De zee wint 
voortdurend veld : duinen die in 
1953 op 4 meter van de zee lagen, 
liggen vandaag 26 m. van de wa
terlijn verwijderd. Ook merkte
kens, die vroeger nauwelijks 
zichtbaar waren steken nu 1 of 
anderhalve meter boven het zand 
uit. 

Ook al worden er ongetwijfeld 
werken uitgevoerd, de mensen 
ven de kust noemen de uitvoering 
ervan « mossel noch vis » : het 
werk en het eraan bestede geld 
werd en wordt door de zee weg
gespoeld. 

Afgezien van het element « ge
vaar voor overspoeling » vestigde 
de interpellant ook de aandacht 
op het sociaal-ekonomisch aspekt: 
men spreekt over arbeidstoerisme 
doch men verwaarloost gebieden 
(zoals het strand in kwestie) ter
wijl men de op dit arbeiderstoe-
risme afgestemde horeca- en ont-
spanningsbedrijven — die het zo 
al niet te komfortabel hebben — 
nog meer in de penarie brengt. 

Zonder aan paniekstemmingma
kerij te doen vestigde de interpel
lant ten slotte de aandacht van 
minister De Saeger op de moge
lijkheid van zware storm en vloed 
aan de kust — zoals in 1953 — 
mogelijkheid waarmee geen reke
ning wordt gehouden hoe reëel 
ze ook is en waardoor de uitge
voerde werken ten enen male on
voldoende zijn. Hij vroeg dan ook 
dringende maatregelen. 

emlel van steenkiste 

Afgezien van het bekende sar-
kasme, waarmee minister De Sae
ger bij voorkeur jonge interpel-
lanten pleegt te lijf te gaan en de 
cijfers die hij voor de dag haalt 
is in zijn antwoord opvallend dat 
hij interpellant Vansteenkiste ge
deeltelijk en impliciet gelijk gaf 
door zijn verwijzing naar de ge
meentebesturen : hij wil wel blij
ven helpen maar de gemeentebe
sturen moeten er ook iets aan 
doen. Wat m.a.w. wil zeggen dat 
er dus toch niet voldoende aan
dacht aan het probleem wordt be
steed. Het is trouwens zo dat de 
zeewering een geheel uitmaakt en 
dat de onderscheiden kustgemeen-
ten dit probleem niet als geheel 
kunnen aanpakken (althans in 
hun huidige struktuur) zodat het 
departement wel degelijk meer 
initiatief zou moeten aan de dag 
leggen. -

vragen 
Kamerlid Raskin ondervroeg de 

minister van Openbare Werken 
over de voor de weggebruikers 
gevaarlijke toestand van de brug 
te Berg over de Boudewijnauto-
weg en welke maatregelen de mi
nister zou nemen. Het gaat hier 
om de zoveelste brug, die niet aan 
de veiligheidsvereisten blijkt te 
voldoen. 

Kamerlid De Beul had het van 
zijn kant over kelderoverstromin-
gen te Kontich en meer bepaald 
op welke wijze en door wie de 
getroffenen zouden vergoed wor
den. Het antwoord van de minis
ter was hier volledig afwijzend. 

spelautomaten 

In het debat over de wetsont
werpen inzake fiskale ontvang

sten kwamen de speelautomaten 
ter sprake. Kamerlid Olaerts le
verde scherpe kritiek op- de im
moraliteit van een wetsontwerp 
dat de regering mee doet profite
ren van de wettelijk verboden 
uitbuiting van de speelzucht, hoe
wel hij niet gekant was tegen een 
verzwaring van deze belasting. 
De VU zou zich echter onthouden 
om principiële redenen en om
wille van de algemene regerings-
politiek. 

hernieuwd protest 

Bij de bespreking van de begro
ting der diensten van de eerste-
minister 1972 protesteerde sena
tor Wim Jorissen nogmaals tegen 
de laattijdige indiening van de 
begrotingen. Vier maanden na de 
regeringsvorming wacht men nog 
steeds op diverse begrotingen die 
nochtans door de vorige regering 
reeds waren opgemaakt. Onze 
woordvoerder protesteerde even
eens tegen wat een sisteem is ge
worden : lanterfanten met het in
dienen van begrotingen en dan 
opeens een overladen agenda op
stellen om alles in zeven haasten 
af te haspelen. Dit is een inbreuk 
op het controlewer': van het par
lement. Senator Jorissen haalde 
hierbij gezaghebbende getuigenis
sen aan (senaatsvoorzitter Struye, 
senator Vanaudenhove) en be
treurde hierbij dat de ter zake af
gelegde beloften niet gehouden 
worden. Tot slot zei hij : « Indien 
het parlement niet scherp reageert 
tegen deze gang van zaken, geeft 
het zichzelf een brevet van on
mondigheid en karakterloosheid 
en delft het zijn eigen graf ». 

depolitisering 

In het zelfde debat (begroting 
diensten eerste-minister) stelde 
senator Vandezande vast dat hoe 
meer er wordt gesproken over de
politisering van het openbaar 
ambt er des te minder wordt voor 
gedaan. De fout ligt aan de basis : 
de benoemingen gebeuren niet in 
funktie van het statuut van het 
rijkspersoneel maar wei op basis 
van de politieke of sindikale aan-
origheid. Alle Belgen zijn niet ge
lijk voor de wet ondanks het an
dersom wordt gezegd : het open
baar amb^ is enkel toegankelijk 
voor degenen die behoren tot de 
meerderheidspartijen wat (zwak) 
protest van sommige meerder-
heidsleden uitlokte. 

Senator Vandezande heeft geen 
vertrouwen in circulaires aJs re-
kruteringsstop : indien de betrok
ken staatssekretaris dat werkelijk 
wil dan moet hij een wetsont
werp indienen. Senator Vandezan
de sprak uit ervaring en werd tij
dens het overige van zijn betoog 
trouwens niet meer onderbroken, 
toen hij handelde over misbrui
ken, het naast zich neer leggen 
van adviezen van de Raad van 
State door de uitvoerende macht, 
de vaststelling van de hiërarchie 
der graden in de parastatale in
stellingen (men wacht sinds .. 
1961 op de toepassing van het uit
gevaardigde statuut...), het feit 
dat niet alle ambtenaren op 1 
april de gerevaloriseerde wedde 
ontvingen, enz. 

Een stevig, ambtelijk betoog 
over het « ambtenarendom » 
waarvan de opeenvolgende rege
ringen een partijpolitieke bolle-
booswinkel hebben gemaakt. 

kwetsende sabena 

Kamerlid Emiel Vansteenkiste 
stelde de minister van Verkeers
wezen volgende pertinente vraag: 

Bij de terugkeer van de ge
kaapte Sabena-Boeing 707 op het 
vliegveld van Zaventem op don
derdag 11 mei 1972, heeft de 
boordkommandant de pers te 
woord gestaan, zo de Nederlands
talige als de Franstalige. Hij deed 
zulks in het Engels wat volgens 
hem « niet tot taalmoeilijkheden 
zou leiden » (sic). Dit konden de 
TV-kijkers horen verklaren. 

Graag vernam ik van de heer 
minister : a) welke nationaliteit 
de bemanning van dit vliegtuig 
heeft ? b) in voorkomend geval, 

tot welk taalstelsel deze Belgische 
officier-vlieger van Sabena be
hoort ? c) welke kennis betrokke
ne heeft van de tweede landstaal? 
d) of de heer minister zich kan 
akkoord verklaren met de hou
ding van deze officier, houding 
die zowel voor Vlamingen als Wa
len kwetsend was ? 

interpellatieverzoeken 

Mr. Van der Eist diende een in-
terpellatieverzoek in, tot de mi
nister van Volksgezondheid en 
het Gezin over de toestand die 
is ontstaan in het akademisch 
ziekenhuis van de rijksuniversi
teit te Gent door de beslissing 
van de minister de dagvergoedin-g 
te verlagen tot 1305 fr, waar deze 
vergoeding te Luik op 1603 fr. 
wordt gebracht. 

Kamerlid De Beul zal van zijn 
kant de ministers van Openbare 
Werken en van Volksgezondheid 
interpelleren over de door de pro
vinciale deputatie van Antwer
pen verleende vergunning tot het 
storten van chemische afvalpro-
dukten door de NV Bayer te 
Brecht. 

geen landbouw-
industrialisering 

Het debat over de Landbouw
begroting 1972 in de Kamer nam 
heel wat tijd in beslag, ook al is 
de landbouw steeds meer het 
stiefkind van de opeenvolgende 
regeringen. 

In een uitvoerig betoog nam 
kamerlid Ludo Sels de begroting 
(opgemaakt door de vorige minis
ter, Héger, en verdedigd door 
diens opvolger Tindemans) op de 
korrel. Men voelde aan dat de 
tussenkomst steunde op persoon
lijke ervaring, zonder daarom de 
grote lijnen uit het oog te verlie
zen. 

Ludo Sels betreurde dat de 
landbouwprijzen niet werden ge
ïndexeerd, wat onbegrijpelijk is 
gezien er elders geen compensa
ties zijn voorzien en een kost
prijsstijging zijn weerslag vindt 
in de verkoopprijs. Deze land
bouwprijzen afremmen achtte 
spreker zinloos, vooral daar 
slechts 15 % van de uitgaven 
voor landbouwprodukten in han
den van de landbouwers komen. 

Intussen zagen de EEOtechno-
kraten toch in dat mammoetbe-
drijven voor landbouw ook geen 
oplossing brengen en achtte hij 
het eenmansbedrijf nog de beste 
waarborg tegen industrialisering 
en overproduktie. Hij vroeg de 
minister of er maatregelen zijn 
voorzien om in de toekomst de 
voedselvoorziening veilig te stel
len en pleitte dan voor een goed 
en op zijn taak berekend ambte
narenkorps. 

Ludo Sels handelde dan over de 
producentenverenigingen, de coö
peratieven, het gebrek aan con
trole door de aandeelhouders en 
de misbruiken die daaruit voort
vloeien, de schade aan de produ
centen door centralisering en af
zet, de kwaliteitsvervlakking door-
schaalvergroting en door het 
overdadig gebruik van kunstma
tige middelen. Daarom ook drong 
hij aan op het behoud van de 
vrije markten. 

Kamerlid Sels sprak daarna 
over de te grote invloed van de 
EEG en de te grote afhankelijk
heid van het ministerie van 
Landbouw van andere ministe
ries, over het chronisch gebrek 
aan ambtenaren ,over het gebrek 
aan een neutrale gemeenschaps
controle als gevolg van opgebouw
de machtsconcentratie via privé-
organisaties. 

Het roer moet dringend worden 
omgegooid, en er dient vooral de 
nadruk gelegd op de regionale 
verschillen : de meest dynamische 
bedrijven bevinden zich in 
Vlaanderen. Een splitsing van 
het departement in een Waalse en 
in een Vlaamse sector dringt zich 
dan ook op. Als verdere eisen 
somde Ludo Sels besluitend op : 
waarborg van de afzet der pro
ducten, betere coördinatie der af-
zetlichamen ,aanpassing der btw-
tarieven met de EEG-partners, 
vastlegging der landbouwzones 
en toepassing van de compensa
ties voor de leemten in de EEG-
bepalingen. 
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een groene oplossing voor het pajottenland 
Geen snelspoorhjn noch auto
strade door t Pajottenland maar 
een « Autoschienenhahn » ten 
zuiden van het Paiottenland, 
dat IS het voorstel waarmee 
hurgemeestet Jej Valkeniers 
verleden week de pers verbaas
de Inderdaad blijkt dit nieuwe 
ontwerp <.<zuiverdery> en vraagt 
het de aandacht van de be
voegde NMBS-diensten maar 
ook van de voorstanders lan 
een groen Pajottenland 

Het huidig trace van het 
voorontwerp van de NMBS 
loopt m boogvorm door het Pa
jottenland en loopt van Vle
zenbeek via St Martens en St 
Kwmtens Lennik naar Leer
beek, Kester, Herfebnaen en 
Heme, waaibi] heel wat na
tuurschoon vernietigd wordt en 
talrijke gemeenten middendoor 
gesneden 

Reeds werden verschillende 
wisseloplossmgen naar voor ge
bracht en bi] een recente ver
gadering van de burgemeesters 
te St Kwintens Lennik opteer
de men vooi het plan van 
Nuf f el waarbij de snel&poorlijn 
ten Westen van St Pieters-
Leeuw zou lopen aansluitend 
en parallel met de geplande 
rijksweg Anderlecht - Tubize 
Ter hoogte van HaUe zou het 
westwaars buigen, parallel met 
de rijksweg Edmgen-Halle ten 
Noorden van Hondzocht, Sam 
tes, Bierk, Lettelingen, Edmgen 
en Mark 

Doen na een diepgaande stu
die van het projekt met enxele 
vrienden waaronder provincie
raadslid Maurits Panis die de 
streek kennen, is men tot de 
overtuiging gekomen dat het 
hierbij weergegeven trace zon 
der twijfel een betere oplos
sing I's 

BIJ het huidig projekt van 
de NMBS wordt het eeiste deel 
van de huidige spoorlijn Brus 
sel Oostende gebiuikt doch op 
haar huidige breedte \oldoet 
deze spoorlijn niet meer zodat 
zeer dure verbredingsw erken 
zouden moeten uitgevoerd wor
de ter hoogte van de dichtbe
woonde wijk « Het Rad » Het 
trace nu loopt ten zuiden van 
het Rad en ten noorden van 
Zuun waar nog grote open 
ruimten voorhanden zijn We
gens deze kosten is ook het 
plan Van Huffel mmder mter-
ressant daar het overbruggen 
van het kanaal van Halle fan
tastisch dure kunstwerken 
met zich zou meebrengen 

Het Pajottenlands natuur
schoon blijft ongeschonden en 

„ / ' ' v " '^ ' ^ ' s 

De gebogen ononderbroken en gekruiste li|n is het bestaande ontwerp dwars door vitale punten in het Pa|ottenland. 
U ziet dat deze li|n o a dwars door de druk bewoonde wi|k Het Rad, onder Anderlecht, loopt, zich tussen Smt-Mar-
tens-Lennik en het druk bezochte Gaasbeek wringt en de kernen Kester en Herfelmgen zeer nabi| treft De onder
broken lijn, onder, is het voorstel Valkenirs, de bewuste autoschienenbaan. 

kan zijn taak als rekreatie- en 
landbouwgebied blijven waar
nemen Derhalve was het met 
zeer logisch ons Pajottenland 
eerst rijkelijk te bedelen met 
« zones voor openbaar nut » en 
« te beveiligen landschappen » 
om het daarna even royaal te 
bedenken met pijpleidingen, 
hoogspanningen autosnelwe
gen en snelspoorlijnen 

Een enorm voordeel van dit 

trace is dat het ons zou toela
ten tot 'n Autoschienenhahn te 
komen waarbij de snelspoorlijn 
en de autostrade naar Kortrijk 
over een ganse lengte zouden 
kunnen samengevoegd worden 
Inderdaad dan is er maar een 
invalsweg naar Brussel nodig 
en kunnen dezelfde bruggen en 
taluds gebruikt worden Het 
landschap wordt maar eenmaal 
geschonden en er zijn veel 

mmder onteigeningen nodig 
Zullen de onteigeningen mm
der duur uitvallen daar de weg 
hoofdzakelijk door een agra
risch gebied loopt dat op re-
kreatief plan minder benut 
wordt Het rechtlijnig lopen 
van het tracé vermindert te
vens het aantal kilometers wat 
eens te meer ernstige besparin
gen betekent 

Het voorstel van burgemees

ter Valkeniers en zijn vrienden 
kreeg heelwat aandacht m de 
pers Wat de uiteindelijke be
slissing ook moge wezen, dit 
ontwerp blijft een eerlijke po
ging tot behoud van het na
tuurgebied Pajottenland en ge
tuigt tevens van verantwoor
delijkheidszin voor het sociale 
en financiële aspekt die een 
dergelijke operatie met zich 
meebrengt 

een nieuw 
"okflekomitee taalgrens" 

Onlangs werd er een nieuw « Aktiekomitee Taal
grens » opgericht Een afvaardiging van dit komitee 
overhandigde onderstaande beginselverklaring aan 
de h Van Elslande, minister van Buitenlandse Za
ken 

BIJ de oprichting van de Aktiegroep Taalgrens-
Brussel wil het Komitee aan de Vlaamse opmie 
en de politieke mandatarissen de grondslagen dui
delijk maken waarop deze aktie zal gevoerd wor
den 

• Op een ogenblik dat de Vlaamse gemeenschap 
uit een negatief beladen verleden moeizaam begon 
te groeien tot een normaal Vlaams bewustzijn, wer
den in het Belgisch parlement de wetten gestemd 
over de zgn definitieve vastlegging van de taal
grens Hierbij werd geen rekening gehouden on
danks beschikbare studies als die van het Har-
melcentrum, met het enige beginsel door de Vla 
mingen te aanvaarden de dialektgrens moet wet 
telijk de taalgrens worden Zodat de onder druk 
staande Vlaamse bevolking van de randgebieden 
van ons kultuurgebied dan eindelijk kan opgeno
men worden m een volwaardige Nederlandse kul-
tuureemeenschap 

Vlaamse gebieden als de streek van Edmgen, de 
Plat-Dietse streek, een reeks gehuchten langs de 
taalgrens werden m 1962 bij Wallonië gevoegd of 
gehouden Vroeger Vlaams, later verfranst gebied 
met sterke nieuwe Vlaamse mwijkmg zoals m de 
streek Moeskroen en vooral het Komense werd bij 
Henegouwen gevoegd 
Principieel zullen wij dit nooit aanvaarden Graag 
veiwijzen wij in dit verband naar een recente ver
klaring van André Demedts, de m Vlaanderen m 
zeer ruime kring gewaardeerde auteur en begm-
selvast Vlaming Hij zegde m verband met de taal
grensregeling van 1962 « Ik geef niets verloren, 
ook met van datgene wat verloren gegaan schijnt 
In zoverre de regeling op de taalgrens, die wij nu 
keiyien niet redelijk, niet rechtvaardig, niet histo
risch en menselijk vei antwoord is, lijkt ze me niet 
te handhaven » (april '72) Wij sluiten ons volledig 
bi] deze visie aan 

Wat Vlaams is en was moet eenmaal terug naar 
Vlaanderen 

• De grondwetsherziening belet door de bepalin
gen van de dubbele meerderheid dat binnen de 
bestaande instellingen de bewustwordende Vlaam
se meerdeiheid via haar politieke vertegenwoor
diging m het Belgisch parlement deze onrecht
vaardige taalgrens op eigen kracht kan wijzigen 
Daarvoor zijn ook de helft van de Waalse stem
men nodig 
Het Taalgrenskomitee wil zich m alle duidelijk
heid tot de Walen en tot de regeerders richten 
Binnen de huidige wetgeving moet het eenrich
tingsverkeer op taalgebied ophouden 
De taalwetten moeten integraal worden toegepast 
op de taalgrens en te Brussel 
Dit zowel voor de uiterhjke bepahngen als op
schriften en dergelijke als voor de benoemingen 
van functionarissen m kontakt met het publiek 
Wat allemaal praktisch totaal verwaarloosd \yordt 
m Waalse gemeenten met faciliteiten voor Neder-
landstaligen Die huidige onwil schept een sociolo
gisch klimaat waarin « De Vlaming niet viij is 
van vrees » en in praktijk zijn rechten met durft 
opeisen 

Scherp moet dan ook worden aangeklaagd de be 
stendige Waalse agitatie in de Voerstreek, waar 
een kleme franstalige bovenlaag de Vlaamse be
volking intimideert in een klimaat van imperia
listisch annexiomsme Het is niet door een dei 
lijke deloyale houding dat een definitieve over 
eenkomst tussen de gemeenschappen m België kan 
bekomen worden Zij kan alleen gebaseerd zijn 
op eerbied voor het volksrecht van de drie gemeen
schappen m België de Vlaamse, Waalse en Duits
talige, die recht hebben ook op de zwakkere rand 
gebieden van hun gemeenschap 
In dit verband zal het komitee zich nooit neerleg
gen bij de heringevoerde « Willekeur van de huis 
vader te Brussel » voor het schoolregime van de 
Vlaamse kinderen te Brussel Deze vrijheid tot vei 
fransen m de hoofdstad is een schande op een ogen
blik dat men durft spreken van de grondwettelijke 
erkenning van de volksgemeenschappen m de 
Belgische staat 

Het betekent kronkreet en brutaal dat het Vlaam 
se volk als zgn kultureel erkende gemeenschap 
geen recht heeft de Vlaamse kinderen te bescher
men tegen een onvolkse vervreemdmgsdruk in de 
eigen hoofdstad, tot voor enkele generaties nog 
een uitgesproken Vlaams gebied 

• Indien de Franstaligen m België zich zouden 
verzetten tegen een eerlijke toepassing van de wet
telijk voorziene tegemoetkomingen voor Vlamin
gen in echte of zgn Waalse gemeenten met facili
teiten moet de zaak kort en duidelijk worden ge
steld 
Er moet dan een Vlaamse stroming worden ont
ketend die de onmiddellijke afschaffing eist van 
alle taalfacibteiten aan Franstal igen in de Vlaamse 
gemeenten op de taalgrens en rond Brussel 

• Voor dit eisengeheel zal het aktiekomitee zich 
inzetten door bewustmaking van de Vlaamse opi
nie, door allerlei vormen van aktie, door een be
stendige oproep tot volle medewerking aan de 
Vlaamse politieke vertegenwoordiging om als éen 
blok over alle partij verdelingen heen dit eisenpro
gramma wettelijk waar te maken m de kortst mo-
gehjke tijd 
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het jaar 1940 
Het is een zeer uic^'oerige studie (meer dan 500 bladzijden) die 
J . Gérard-Libois en J. Gotovitch gewijd hebben aan het jaar 1940 
in bezet België. Een zeer zorgvuldige studie, die jarenlang voor
bereid werd en waarbij alle bereikbare bronnen opgespoord en 
geraadpleegd werden. Dit boek staat dan ook op een onbetwist
baar wetenschappelijk peil, wat insluit dat de auteurs naar best 
vermogen gestreefd hebben naar een objectieve weergave van 
feiten en gebeurtenissen, zonder vooringenomenheid. Dit is voor
al opvallend vanwege Franstaligen t.o.v. Vlaamse toestanden en 
verhoudingen. Zij hebben een ernstige poging gedaan om zich 
in te werken en objectief-wetenschappelijk te bli jven, ook ten 
overstaan van de kollaboratie in Vlaanderen. Zo schreven zij een 
degelijk boek, dat onvermijdelijk en dit niettegenstaande zijn 
omvang toch nog onvolledig bli jft, maar tot op heden de belang
rijkste bijdrage is tot de geschiedenis van deze periode. Dit is ver
dienstelijk omdat de passies in de na-oorlogse periode iedere 
objectieve benadering onmogelijk maakten. 

Het zal onze lezers wellicht in
teresseren enkele beschouwingen 
en opmerkingen onder ogen te 
krijgen die de lektuur van dit 
boek opriep. Bij wijze van inlei
ding krijgen wij eerst een over
zicht van de Belgische neutral i 
teitspolitiek, voornamelijk na he t 
ui tbreken van de oorlog in sep
tember 1939. De auteurs zijn de 
mening toegedaan dat deze neu
traliteitspolitiek konsekwent door
gevoerd werd. 

Zij menen dat zij eerlijk ge
meend was vanwege de regering. 
Deze mening, dit s tandpunt is 
moeilijk in overeenstemming te 
brengen met hetgeen de toenma
lige minister Marcel-Henri Jaspar 
in zijn « Souvenirs » geschreven 
heeft en waarui t blijkt dat Jaspar 
zich ter beschikking gesteld had 
van de Franse regering en he t 
Franse leger en dat niet alleen hij 
zelf, maar ook andere Belgische 
ministers alles behalve neut raa l 
waren. Ook elders werd reeds 
aangetoond dat ook na de offi
ciële Frans-Belgisch Militair Ak
koord in feite de geheime samen- . 
werking tussen de legerstaven 
voortgezet werd. 

De auteurs ontleden de houding 
die door verschillende groepen 
aangenomen werd ten overstaan 
van de neutraliteitspolitiek : ener
zijds de verdedigers van deze po
litiek, het VNV, het Verdinaso, de 
groep die samenkwam in het Sa
lon Didier te Brussel, Hendrik de 
Man, anderzijds de tegenstanders, 
de Waalse anti-neutralisten. Hier
bij hadden zij gerust het geval 
van minister Jaspar kunnen on
derbrengen op grond van zijn ei
gen memoires. 

Interessant is de geestesgesteld
heid die heerste in bepaalde 
Franstal ige kringen, waar men 
simpatiseerde met de rechtse ideo
logieën zoals deze door de schrij
vers van dit boek beschreven wor
den. 

Verrassend voor een Vlaamse 
lezer is wel volgende passage : 
« In feite is het in de Belgische 
nationalistische kringen dat in 
1939-40 het verzet tegen het regi
me der parti jen en de simpatie 
voor de fascistische regimes en de 
autoritaire experimenten het 
sterkst tot uiting kwamen. Het is 
in die kringen, bij sommige Rex-
isten, bij de aanhangers van 
Maurras die invloedrijk waren in 
de Brusselse pers, in de rangen 
van de « socialistes-nationaux » 
en in enkele cenakels en burger
lijke salons dat de geesten rijp 
waren voor de Nieuwe Orde, voor 
het welwillend aanvaarden van 
een nieuw Europa gegrondvest op 
de as Berlijn-Rome » (bl. 68-69). 
Dit is een verrassende zienswijze, 
omdat men na de oorlog in Bel
gië de Franstal igen zoveel moge
lijk ontzien heeft om vooral op 
de Vlamingen los te varen. Deze 
zienswijze zou ook kunnen ge
staafd worden door te verwijzen 
naar de financiële steun die — 
naar mij verzekerd werd door ie
mand die de Duitse archieven on

derzocht heeft — in de vooroor
logse periode van Duitse zijde ver
leend werd aan het dagblad « La 
Nation Beige ». 

Zeer voorzichtig zijn de auteurs 
in hun beoordeling van de ver
warde geschiedenis van een Mili
taire Organisatie (MO) die Staf 
De Clercq zou opgericht hebben 
in de schoot van het leger en die 
tijdens de mobilisatie en de 18-
daagse veldtocht een defaitisti
sche rol gespeeld hebben Het ver
warrende bestaat er in dat Staf 

De Clercq hierover na de kapitu-
latie zeil een verslag opgesteld 
heelt Nochtans zgn feiten, die m 
dit verslag vermeld worden, vals 
bevonden Ik heb als advokaat na 
de oorlog processen meegemaakt 
waarin zgn leiders van de MO 
vervolgd werden het bleek dat 
ZIJ zich voorbeeldig gedragen had
den en hun oversten wisten niets 
af van de zgn. sabotage-daden 
waarvan gewag gemaakt werd. 
Bij mijn weten werd memand na 
de oorlog veroordeeld uit hoofde 
van MO-aktiviteit, alhoewel het 
auditoriaat m het bezit was van 
het verslag van Staf De Clercq. 
De auteurs besluiten dan ook met 
een vraagteken Evenwel hebben 
anderen deze beschuldiging zon
der voorbehoud verspreid, o.a. 
Henri Bernard die, zonder enig 
bewijs, beweert : « dat de MO, ge
financierd door het Reich, de 
opdracht had een defaitistische 
propaganda te verspreiden in het 
Belgisch Leger en de volgende or-
dewoorden door te geven : niet 
schieten op de Duitsers en zich in 
massa overgeven zo mogelijk » 
(Guerre totale et guerre révolu-
tionnaire). 

In hun overzicht van de veld
tocht van mei 1940 handelen de 
auteurs over « Defections, defai
tisme et cinquième colonne ». He t 
is een feit dat men steeds gepoogd 
heeft stelselmatig de Vlamingen 
verdacht te maken en te beschul
digen. Nooit heeft men enige aan
dacht geschonken aan defaitisme 
en desertie van Franstalige zijde. 
Er zijn nochtans gevallen. Er wer-

(1) 

den door de krijgsraden te velde 
vonnissen wegens desertie voor de 
vijand uitgesproken tegen Frans-
tahge officieren. Er zijn mij ge
vallen gesignaleerd door geloof
waardige getuigen, doch bij ge
brek aan bewijzen kan ik geen 
namen noemen De gegevens wor
den zorgvuldig geheim gehouden. 
De auteurs van dit boek zijn op 
dit stuk toch ook weer voorzich
tiger zij wijzen er op dat het in 
feite toch moeilijk is een onder
scheid te maken tussen demorali
satie in gevolge' t khmaat van het
geen men genoemd heeft 'n «dr&le-
de guerre », de militaire over
macht van de vijand, en ander
zijds « een defaitistisch aktivis-
me » (blz 97) Maar er bhjft een 
eenzijdige verdenking t o.v de 
Vlamingen. 

Belangwekkend is de vrij uit
voerige behandehng (blz 105-122) 
van de deportaties van mei 1940. 
Uit deze studie blijkt overduide
lijk hoe tot de aanhouding en de
portatie van « verdachten » over
gegaan werd op een ongelooflijk 
lichtzinnige en ongeordende wij
ze. Het bevel werd gegeven door 
de minister van Justitie, Janson, 
en doorgegeven door de auditeur-
generaal Ganshof van der Meersch 
en de administrateur van de Vei
ligheid de Foy. Theoretisch waren 
het de prokureurs des Konings die 
de aanhoudingsmandaten moesten 
afleveren. In feite hebben zij in 
meerdere arrondissementen blin
delings getekend en gingen agen
ten van de Veiligheid, van de 
Rijkswacht, van de Gerechtelijke 
Politie in de grootste wanorde en 
met de grootste willekeur over tot 
de aanhouding van « verdach
ten ». De auteurs stippen aan dat 
men nooit geweten heeft waarom 
sommige personen aangehouden 
en gedeporteerd werden. Zij 
schatten het aantal gedeponeer-
den van Belgische nationaliteit 
(dus zonder de vreemdelingen, 
waaronder vele Joden) op 2.000 a 
3 000. Een aantal van hen is om
gekomen of werd vermoord. Het 
meest beruchte geval is dit van 
Joris Van Severen die te Abbe
ville samen met twintig lotgeno
ten door Franse soldaten doodge
schoten werd. Zoals men weet wa
ren er heel wat Vlaams-nationa-
Isten onder de gedeporteerden. 

De auteurs hebben een open oog 
voor de reakties in Vlaanderen 
op deze deportaties, vooral toen 
de lotgevallen bekend werden van 
de aangehoudenen. Na de kapitu-
latie werden de auditeur-generaal 
Ganshof van der Meersch en de 
administrateur van de Veiligheid 
de Foy verantwoordelijk gesteld 
— minister Janson verbleef toen 
in onbezet Frankri jk — en door 
de Duitse Bezettende Overheid 
aangehouden. Er waren ook heel 
wa t Duitsers aangehouden en ge
deporteerd. De auteurs onthullen 
thans waarom de Foy vrij vlug 
terug in vrijheid werd gesteld. Dit 
gebeurde op bevel van SS-Ober-
gruppenführer Heydrich, de rech
terarm van Himmler, omwille van 
bewezen diensten • « da de Foy 
in den letzten Monaten vor dem 
Einmarsch mit dem Reichssicher-
hei tshauptamt und ihm personlich 
zusammengearbeitet und wich-
tiges Material geliefert habe ». 
Alhoewel men hieruit kan aflei
den dat het om een veel ernstiger 
zaak gaat dan de verdenkingen 
tegen Staf De Clercq wordt dit 
enkel in voetnota vermeld, zonder 
verder onderzoek of kommentaar 
Enkc'le maanden later werd ook 
Ganshof door de Duitsers vrijge
laten en onder hun bescherming 
genomen : de pers kreeg verbod 
hem nog aan te vallen. Voor deze 
wending m een zaak waaraan de 
Duitsers aanvankelijk groot be
lang hechtten geven de auteurs 
geen uitleg Misschien hebben zij 
hierover geen gegevens gevonden, 
alhoewel toch blijkt dat de Duitse 
archieven haast volledig bewaard 
gebleven zijn. 

(vervolgt) 

frans van der eist. 
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de wereld 

nixons tegenspeler: leonid brezinev 
(Argos) Nixon in Moskou... en 

wat men daar niet over schrijven 
en raadselen kan ! Er is het feit 
dat de Sovjetunie voor haar eko-
nomische ontwikkeling dringend 
behoefte heeft aan Amerikaanse 
JEinanciële en technische hulp. Zo
wel de VSA als de Sovjetunie 
hebben er behoefte aan de kost
bare bewapeningswedloop te be
ëindigen. Beide zijn gesteld op sa
menwerking op het gebied van de 
ruimtevaart... Niemand ontgaat 
het belang van overeenkomsten 
op bovenstaande gebieden maar 
men beseft algauw dat zulke over
eenkomsten alleen kunnen geslo
ten worden als ze gekoppeld wor
den aan verzekeringen op het 
vlak van de nationale veiligheid 
van elk der mogendheden. Te 
Moskou gaat het dus niet om een 
overeenkomst omwille van de 
overeenkomst maar om de vraag : 
hoeveel kan elk van beide landen 
zich veroorloven toe te geven ? 
M.a.w. het is Nixon en Bresjnev 
te doen om een « akkoord » dat 
militair, politiek en diplomatiek 
verdedigbaar is : de Chinese 
volksrepubliek, de Derde Wereld, 
Vietnam. Ofschoon men dat niet 
publiekelijk toegeeft zal de jong
ste ontwikkeling in Vietnam 
zwaar doorwegen op het Russisch-
Amerikaans topoverleg, dat als 
men de kommentatoren mag gelo
ven, veel « historischer » is dan 
Nixons historische reis naar Pe
king... In die samenhang lijkt het 
ook belangrijker te weten wie 
Leonid Iljitsj Breznjez is, de man 
die te Moskou als officiële gast
heer akteert... terwijl hij toch 
« maar » voorzitter is van de KP 
van de Sovjetunie... 

stalen schedel 

Toen luitenant Iljin uit Lenin
grad in januari 1969 zijn revolver 
leegschoot op Brezjnevs limousi
ne en daarbij de pas uit het heel
al weergekeerde kosmonaut Bere-
govoj in de schouder trof ging te 
Moskou het gerucht rond dat de 
kogel afgeketst was op de stalen 
schedel van de partijleider. Sinds
dien is Brezjnevs « hardhoofdig-
heid » spreekwoordelijk gewor
den. Bij die gelegenheid is men 
ook een evenredigheid gaan zoe
ken tussen zijn fisieke bonkigheid 
en de stijfhoofdige onverzettelijk
heid van 's mans politiek beleid. 
Simptomatisch voor zijn onbuig
zaamheid is een verklaring die 
Brezjnev onlangs weggaf... over 
zijn voorganger Nikita Kroetsjev. 
Die Kroetsjev, zo meent Leonid, 
was zowat een clowneske vuur-
eter, een goochelaar en kunstema
ker... die om het uur van poli
tieke voorkeur veranderde. Psy
chologen kunnen die vergelijkin
gen (uit het circus) aan de om
standigheden toeschrijven dat 
Brezjnevs enige dochter haar hart 
achtereenvolgens wegschonk aan 
een leeuwentemmer, een kuns-
schaatsenrijder en... een « jong
leur » ! Maar niemand betwist dat 
ambitie en eigengereidheid, voor
zichtigheid en pragmatisme de 
harde wortels uitmaken van zijn 
« uniek » karakter. Die vier « ei-
genischappen » doken bijgevolg 
ook op in het psychogram dat 
Nixon al dagen vóór zijn vertrek 
naar de Sovjetunie heeft ingestu
deerd. Het zou niet moeilijk zijn 
mild in te grijpen in een reeks 
anekdoten uit de berichten van 
joernalisten en diplomaten die 
ooit in de gelegenheid waren 
Brezjnev tot op enkele meiers te 
benaderen : Leonid is charmant 
en een tikje ijdel. Hij is gewoon 
gek op snelle wagens, heeft een 
RolLs-Royce en een Maseratti op 
stal en zou het liefst veertig siga
retten per dag roken, maar be
perkt zich wijselijk tot zeventien 
omdat hij met de dag meer door 
slapeloosheid wordt gekweld. Met 
vrouw, moeder en kleinkind be 
woont hij een « optrekje » niet ver 
van het Koetokovskij-prospekt : 
vijf kamers, een lukse in eng be
huisd Moskou ! Een Datsjka heeft 
hij ook nog : die ligt (met de 

Maseratti !) ongeveer 20 minuten 
van de hoofdstad af. Dertien uren 
per dag zit Leonid achter zijn 
schrijftafels : eentje in het Krem
lin, een tweede in het ambtsge
bouw van het centraal komitee. 
Er wordt niet verteld dat hij een 
kunstminnend hart heeft en schil
derijen verzamelt. En een maitres-
se heeft hij ook al niet. Bij het 
horen van « lichtzinnige » mop
pen fronst hij de zware, onhei
melijke wenkbrouwen. 

nummer een 

Er blijven wel méér merkwaar
dige dingen over Brezjnev te ver
tellen. Hij is niet eens staatshoofd 
en toch zit hij vandaag als Rus-
lands nummer één met Nixon ach
ter de groene in het Kremlin. Dat 
hij als sekretaris-generaal van de 
partij een eerste viool speelt hoeft 
op zichzelf niet buitensporig te 
verwonderen. 
Vreemder is dat die sekretaris-
generaal ook op het vlak van de 
buitenlandse politiek in naam van 
de hele SU optreedt, zonder dat 
hij « premier » is. Toen wijlen 
Stalin te Teheran, te Jalta en 
Potsdam met Churchill en Roose
velt aan de onderhandelingstafel 
zat was hij voorzitter van de Raad 
van Volkskommissarissen, rege
ringsleider dus. Ook voortvarende 
Nikita Kroesjtsjev verleende op 
internationale konferenties graag 
voorrang aan premier Boelganin. 
Brezjnez daarentegen legt de voor
schriften van het protokol gewoon 
naast zich neer. Tijdens zijn ont
moeting met Willy Brandt te 
©reanda (Krim, zomer '71, waar 
Willy nonchalant in het zwarte 
zee-water rondpoedelde) en bij 

leonid brezinev 

zijn officieel bezoek aan Frankrijk 
(november '71) heeft premier Ko-
sygin in die vrije ongewone gang 
van zaken moeten berusten. Mis
schien bleef de premier geen an
der alternatief over en hadden de 
15 stoere leden van het Politburo 
hem in die « zm » geadviseerd. 

bange klim 

Achter Bresjnev ligt een lange 
weg naar de hiërarchische top. 
De ingenieur uit de Oekraiene 
was achtereensvolgens burge
meester, distriktsekretaris, politiek 
kommissaris, (met generaalsrang 
nog wel !), sekretaris van het cen
traal komitee, hoofd van de dienst 
« ideologie » van de Sovjetmarine, 
eerste partijsekretaris voor Ka
zakstan, lid van het Politburo en 
voorzitter van het presidium van 
de opperste sovjet. Na de politieke 
opruiming van Nikita Kroesjstsjev 
werd hij sekretaris-generaal van 
het centraal komitee van de KP. 
Een jaar later begon zijn strijd 
om de macht : voornamelijk tegen 
Kosygin. Eigenlijk werd de « lang
zame promotie » van Brezjnev ge
kenmerkt door een zekere re-sta-
linizering in het binnenland en 
door offensieve maar behoedzame 
machtspolitiek naar buiten (India, 
Pakistan, Egypte, Vietnam, enz.). 

Brezjnev heeft het door Nikita 
« lichtjes » vertekende beel van 
Stalin gedeeltelijk gerestaureerd. 
Toen begon hij met verbazende 
vanzelfsprekendheid te praten 
over de items die tot de bevoegd
heid van een premier behoren. 
Hij was het ook die tijdens het 
24ste partijkongres een weldoende 
regen van konsumptiegoederen 
beloofde, en hiervoor door de van 
sweets gespeende afgevaardigden 
daverend werd toegejuicht... 

sterke bindingen 
met rode leger 

Bij de ondertekening van het 
geruchtmakend Duits - Russisch 
verdrag kwam hij als een deus 
ex machina uit de achtergrond op
duiken. Ietwat vermetel verdrong 
hij Kosygin naar de achtergrond 
en stelde zich rezoluut naast 
Brandt op, als een soort alleenza
ligmakend woordvoerder voor de 
hele Sovjetunie ! « Kosygin kan 
wachten » zo zei hij terwijl hij 
de onthutste bondskanselier voor 
zichzelf opeiste. Brezjnev kan zich 
zoveel stoutmoedigheid veroorlo
ven : achttien jaren diende hij 
zijn partij in voorbeeldige trouw, 
zeven jaar diende hij bij het Rode 
Leger, 9 jaar lang was hij direkt 
bij regering en administratie 
betrokken. Daar hij joviaal en so
ciaal in de omgang is kan hij van
daag op een kring vrienden steu
nen die anderen in het Politburo 
hem mogen benijden. In hun ge
denkschriften hebben Sovjetmaar-
schalken zijn dapperheid gepre
zen en hem vereeuwigd als een 
officier (politiek kommissaris) die 
onvermoeibaar voor zijn troep op 
de bres stond. Zijn sterke binding 
met het Rode Leger verklaart ook 
hoe hij erioi slaagde na Nikita's 
roemloze ondergang onmiddellijk 
eerste man in partij en staat te 
worden, zonder dat hij ooit tot 
harde zuiveringen moest beslui
ten. 

gematigd konservatief 

Nu Nixon te Moskou rondtoert 
ligt de vraag naar Brezjnevs 
« buitenlandse » opties voor de 
hand. Zoals zijn voorgangers 
blijft ook de sekretaris-generaal 
onderworpen aan de wet dat alles 
in onstuitbare ontwikkeling is. 
« Links » (binnen en buiten de 
Sovjetunie) eist een revolutionair 
kommuni.sme, een integraal lenin
isme en vindt het maar zielig dat 
staatshoofden elkaar de hand 
drukken terwijl hun wapens in 
Vietnam tegen elkaar optornen. 
« Rechts » (binnen en buiten de 
SU !) hokken de bedachtzame 
pragmatici voor wie, voorlopig, 
een machtig en « nationalistisch » 
Rusland vooraanstaat. De Brezj
nev die dezer dagen met Nixon 
onderhandelt in het « meest histo
risch moment van de wereldge
schiedenis » (de kranten) helt be
slist naar rechts over. M.a.w. de 
'Brezjnev van mei 1972 is een erg 
konservatieve kommunist. Hij wil 
een politiek van omzichtigheid 
blijven voeren. Hoe hij verder mo
ge denken over Nixon's politiek, 
de likwidatie van de Nato, de Eu
ropese Veiligheid, de Derde We
reld en het Vietnamees konflikt. 
Het standpunt van Brezjnev sluit 
alvast buitensporige narigheid 
met China uit en zoekt een « ak
koord » met de VSA, overal waar 
bilaterale problemen om het hoek
je kijken. Met deze opties staat of 
valt zijn leiderspozitie in het 
Kremlin. Daarom ook is de « man 
met de stalen schedel » in 't na
bije verleden zo inschikkelijk en 
tegemoetkomend geweest, wij 
denken hierbij aan zijn « vredes-
voorstel » aan Peking van 20 
maart jl., aan het aanvaarden van 
de fameuze « Gemeenschappelij
ke Verklaring » zoals addendum 
bij de nu geratificeerde Oostver
dragen,' ten slotte ook aan zijn 
gematigde reaktie op de Ameri
kaanse bommen en mijnen in 
Vietnam, 

• Koel onthaal van president 
Nixon te Moskou, die echter 
dadelijk na zijn aankomst een 
eerste, onvoorzien onderhoud 
heeft met partijleider Brezjnev. 
Het scenario van het presiden
tieel bezoek aan Moskou gelijkt 
ergr op dat van Peking, waar 
de berekende koelheid even. 
eens geleidelijk naar « mooi s 
op de politieke barometer evo
lueerde. 
• Geestesgestoorde Hongaar 
beschadigt door hamerslagera 
het beroemde Pietabeeld van 
Michelangelo in de Sint Pie
tersbasiliek te Rome. 
• Unctad-3 te Santiago de Chi-
Ie eindigt met een maratonzit-
ting waarin echter niet veel 
meer wordt gewijzigd aan de 
algemene indruk, die na da
genlange kommissie- en ple-
numvergaderingen is ontstaan: 
de kloof tussen de gevende en 
ontvangende landen blijft voor-
als na bestaan. De tegenstellin
gen zijn vooral scherp wat be
treft de financiering van de 
ontwikkelingshulp, het aan
deel van de onderontwikkelde 
wereld in de Gatt-bijeenkomst 
van 1973 en de hernieuwing van 
het internationaal monetair 
stelsel. 
• Talrijke pogingen tot bom
aanslagen in Dublin, hoofdstad 
van de Ierse Republiek, die op 
één na door de politie verijdeld 
worden. Te Belfast eiste een 
bomaanslag 40 gewonden. Na 
verwijdering van barrikades in 
de protestantse wijken werpen 
militante protestanten nieuwe 
versperringen op. Ze proteste
ren bij de Britse militaire 
overheid, omdat deze de barri
kades in de katolieke wijken 
ongemoeid laat en de protes
tantse barrikades opruimt. Na 
akkoord ruimden militairen en 
protestanten de barrikades ge
zamenlijk op, op voorwaarde 
dat ook opruiming in de kato
lieke wijken zou gehouden wor
den. 

• Rellen met verscheidene dui-
zende jongelui te Kaunas, 
hoofdstad van het voormalige 
Litauwen, na de dood door zelf
verbranding van de 20-jarige 
Roman Talanta. Deze zelf
moord en de rellen zijn het ge
volg van de toenemende onrust 
onder de Litauwse katolieken 
en de sterke nationalistische 
stroming onder-^e bevolking. 
• Bomaanslagen duren voort 
in West-Duitsland. Als gevolg 
van het toegelaten pinksterbe-
zoek tussen West- en Oost-Ber-
lijn onstaan kilometerlange 
verkeersopstoppingen. 
• CDU-oppositie wenst ont
slag van de regering Brandt-
Scheel, kanselier Brandt houdt 
het bij een akkoord over ver. 
vroegde verkiezingen, na door 
de uitsluiting van de SPD-
bondsdagafgevaardigde Muel
ler zijn parlementaire meerder
heid te liebben verloren. Intus
sen bekrachtigt nu ook de 
Bondsraad (Senaat) de Oost
verdragen. 
• Als gevolg van werkloosheid 
en wegens het wanordelijk ver
delen van de hulpgoederen ont
staat een nieuwe vluchtelingen
stroom vanuit Bangla Desj naar 
India, dat daarin trouwens een 
reden te meer ziet om de mili
taire «aanwezigheid» in Bangla 
Desj zo traag mogelijk af te 
bouwen. 
• Uit Boeroendi terugkerende 
journalisten en reizigers maken 
gewag van een regelrechte vol-
kenmoord na de mislukte roya-
listische staatsgreep tegen het 
regime Micombero. Niet alleen 
onder de heersende Toetsi-min-
derheid worden stammenreke
ningen vereffend doch men 
maakt blijkbaar der gelegen
heid gebruik om ook de onder
worpen Toetsi-meerderheid te 
treffen, waarbij men niet te
rugschrikt voor kindermoord 
op grote schaal. 
• Premier Chaban-Delmas 
stelt vertrouwenskwestie in de 
Franse Kamer na een lange re
de ter verantwoording van drie 
jaar regeringsbeleid. 
• Spanning in Quebec, Cana
da, na de veroordeling van drie 
vakbondsleiders wegens hun 
oproep tot verzet tegen « wet 
19 », waardoor stakingen kun
nen gebroken worden. De ver
oordeelden weigeren In beroep 
gaan (de regering wenst niets 
liever om de drie «martelaren» 
hun aureool te kunnen ontne
men) en pogen politieke munt 
uit hun zaak te slaan, verze
kerd als ze zijn van de steun 
van de arbeidersklasse. De au. 
tonomische stroming in Frans 
Canada verkrijgt door deze 
zaak weer vaart. 
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ambassadeur falin 

(Argos) Eind vorige week heeft de Westduitse bondsraad (se
naat) na de stemming in de bondsdag (kamer) op zijn beurt 
de verdragen met de Sovjetunie en Polen goedgekeurd. Dit bete
kent dat de verdragen nu ten volle zijn bekrachtigd. Er was een 
gemeenschappelijke verklaring van regering en oppozitie die aan 
de verdragen moest gehecht worden i.v.m. het Duits recht op zelf
beschikking. Ellenlange gesprekken waren aan deze gemeen
schappelijke verklaring voorafgegaan. Juist de avond vóór de 
stemming, toen alle partijen hei eens waren, bleek dat de Sovjet
ambassadeur Valentin Falin — na ruggespraak met zijn chefs 
in Moskou — « opheldering » wenste over enkele punten in de 
verklaring. Tot het laatste ogenblik hing het verschrikkelijke 
NJET van Moskou als een zwaard van Damocles boven de oost
verdragen Toch eindigde alles op een nihil obstat. Maar onmid
dellijk na de definitieve bekrachtiging verwierp oppozitieleider 
Rainer Barzel het voorstel van bondskanselier Brandt voor een 
vrijwillig akkoord over nieuwe verkiezingen en verzocht Brandt 
af te treden... omdat de socialistisch-liberale koalitie in het 
Boyidsparlement geen effektieve meerderheid heeft. De strijd om 
de regeringsmacht is dus opnieuw opgelaaid. Maar dit is niet lan
ger der eerste bezorgdheid van Sovjetambassadeur Valentin Fa
lin die de grillige peripetieën van de oostverdragen van nabij 
heeft meegemaakt. 

fluwelen handschoen 

De rol die Falin bij de jong
ste ontwikkeling in BRD speel
de wordt wel eens, gemakke-
lijkheidshalve, als scheidsrech
terlij k omschreven. Dit is op 
zijn minst een onbewezen 
vooropstelling als men weet 
dat over de verdragen niet 
meer te bemiddelen viel. Toch 
zal Valentin Falin de geschie
denis ingaan als de man die de 
hele ratifikatie boven de doop
vont heeft gehouden. Die rol 
heeft hij weliswaar niet storm
achtig veroverd. De Duitsers 
zelf (oppozitie en regering !) 
hebben hem die taak opgedra
gen. Meteen hadden ze de juis
te man op de juiste plaats ge
ëngageerd : sinds jaar en dag 
stond Falin toch aan de top 
van het Sovjetministerie van 
BZ voor Duitse aangelegenhe
den. Aan Sovjetzijde was hij 
zowat voor Gromyko wat Egon 
Bahr in de BRD voor Willy 
Brandt was geweest : de grote 
drijfkracht achter het ratifika-
tieverdrag. Van hem kon de 
Westduitse regering vernemen 
hoever ze in haar pogingen 
naar een gemeenschappelijke 
gedragslijn mocht gaan zonder 
Moskou al te kittelorig te ma
ken. Falin was dus een soort 
barometer die de sovjetreakties 
zorgvuldig en nauwkeurig re-

f istreerde. Een betrouwbare 
arometer blijkbaar, want de 

sovjetambassadeur geldt als 
een uiterst voorzichtig man. 
Eigenlijk werd Falin door de 
jongste krisis niet minder in 
beslag genomen dan zijn Duit
se partners zelve. Tijdens de 
jongste weken was hij nog ma
gerder en slanker geworden 
dan ooit tevoren. Het is niet 
bij benadering te zeggen hoe
veel tijd en overredingskracht 
de 46-jarige ambassadeur moest 
investeren om zijn harde mees
ters in Moskou ervan te over
tuigen dat de gemeenschappe
lijke verklaring i.v.m. Duits-
lands recht op zelfbeschikking 
(wat die term hier ook moge 
betekenen) onmisbare voor
waarde tot ratifikatie was. Het 
ziet er naar uit dat Falin bij 
al zijn bemoeiingen tot de ui
terste grens van zijn bevoegd
heid is gegaan. Hetgeen nu 
weer niet betekent dat hij «we
ker » zou zijn dan zijn minister 
van Buitenlandse Zaken. Falin 
is wel aangenaam in de om
gang, maar onverbiddelijk op 
net stuk van principes. Zijn de
vies lijkt te zijn : suaviter in 
modo, fortiter in re ! En dat 
wisten Egon Bahr en Walter 
Scheel nog vóór hij in 1971 
(mei) naar Bonn kwam. Falin 

behoort nl. niet tot die groep 
die het Duitse vraagstuk van 
uit een sentimentele hoek wil 
benaderen. Wat dit"" van 1956 
tot '66 in de bondsrepublikense 
hoofdstad vertegenwoordigde. 
Nog verder staat hij van Sem-
jon Zarapkin af die na Smir-
nov te Bonn arriveerde en daar 
de eerste jaren van de « kleine 
koalitie » meemaakte. 

jonge lichting 

Valentin Falin werd in 1926 
te Leningrad geboren. In de 
jaren van de stalinistische ter
reur was hij nog een kind. 
Voor hem is de Oktoberrevolu
tie gewoon een belangrijke epi
sode uit de Russische geschie
denis. De dagen van de grote 
« Kladderadatsch » heeft hij 
niet meegemaakt. Wel heeft hij 
levendige herinneringen aan 
WO II toen Leningrad siste-
matisch door Duitse troepen 
uitgehongerd werd. Over Fa-
lin's achtergronden is eigenlijk 
niet zoveel bekend. Naar ver
luidt stamt hij uit een akade-
misch gezin met artistieke nei
gingen. Zijn wakkere belang
steling voor archeologie en 
klassieke muziek gaat terug op 
invloeden van thuis. Altijd 
werd die bourgeois-afstamming 
hem een beetje kwalijk geno
men. Daarom hebben Falin's 
biografen hun aandacht toege
spitst op die jaren die Valentin 
als paswerker in een fabriek 
werkte. Soldaat is hij nooit ge
weest ofschoon hij tegen het 
eind van WO II al negentien, 
en bijgevolg « mobiliseerbaar » 
was. Hoe dan ook, na de kapi-

tulatie van Duitsland moet ie
mand het talent van de pas
werker hebben ontdekt. Van 
1945 af studeert Falin aan het 
Instituut voor Inïernationale 
betrekkingen te Moskou. Vijf 
jaar later legt hij zijn eind
examen af over internationaal 
recht. 

berlijn niet in de ddr 

Zijn loopbaan schoot niet on
middellijk steil de hoogte in. 
Pas in '65 werd Falin ambassa-
de-attaché. Maar in '66 begint 
zijn opvlucht : dit jaar wordt 
hij chef van het tweede bureau 
(in het ministerie van BZ) 
voor West-Europa en in 1948 
leidt hij het derde bureau voor 
de duitstalige landen. Bij het 
begin van de zestiger jaren 
werkte hij ook een tijdlang 
voor de sovj et-ambassade in 
Oost-Berlijn. Achteraf bekeken 
is zijn verblijf in Oost-Berlijn 
een voorbereiding geweest op 
zijn benoeming (in 1971) tot 
sovj et-ambassadeur te Bonn. 
Die benoeming kwam juist na
dat hij te Moskou (op een ver
gadering van de kommunisti-
sche jeugd) scherp geprotes
teerd had tegen de aanwezig
heid te West-Berlijn van 
bondsrepublikeinse politici en 
funktionarissen. Bij die gele
genheid stelde Fahn dat heel 
Berlijn deel uitmaakt van de 
de Russische bezettingszone. In 
beperkte kring zou hij boven
dien hebben verklaard dat 
West-Berlijn vroeg of laat tot 
de DDR zal behoren. Eigenlijk 
liet Falin al in zijn diploma
tische kaarten kijken toe hij in 
juni '71 een maand na zijn be
noeming te Düsseldorf, Kurt 
Bachman, leider van de DKP 
(kommunisten) ontmoette. Zou 
hij op dit ogenblik al geweten 
hebben dat de regering het ver
bod van de DKP overwoog ? 
Voorzeker wist hij hoe de Sov
jetunie met kommunistische 
partijen uit andere landen was 
omgesprongen toen bleek dat 
ze niet voortreffelijk in 1 it 
Russisch plan pasten als de 
DKP van Bachmann. De hof
felijkheid van een Sovjet-am-
bassadeur kan soms heel sub
tiel zijn. Toch moet de ratifi
katie van de Oostverdragen 
hem inmiddels geleerd hebben 
dat politiek niet alleen een 
kunst van mogelijkheden maar 
ook van toegevingen is. Van
daag mag Falin wel voorgoed 
de hoop begraven dat West-
Berlijn nog ooit deel van de 
DDR gaat uitmaken... Moet dit 80 meter hoog simboo! met zwaard te Volgograd 

de grenzen bewaken ? 

duitslands oostgrenzen 
Het Vatikaan en de regering te Warschau hebben reeds grondi

ge besprekingen gevoerd over een 14-punten-akkoord, waarin de 
hervatting van diplomatieke betrekkingen tussen beide staten 
voorzien is. Het Vatikaan is inderdaad een soevereine staat. Dat 
blijkt toch uit verklaringen afgelegd in kringen van het staats-
sekretariaat voor Kerkelijke Aangelegenheden te Warschau. 

In een bijzondere clausule van dit ontwerpakkoord — althans 
in de Poolse versie — zou een definitieve erkenning van Polens 
(omstreden) westgrenzen voorkomen. Er zou van de zijde van 
het Vatikaan tegen deze stipulering geen bezwaar gerezen zijn, 
alleen zou de H. Stoel gevraagd hebben, ter zake voorrang aan 
een Duits-Pools verdrag te geven (dit verdrag werd vorige week 
in de Bondsdag goedgekeurd door de onthouding van de CDU-
CSU). Indien zulks op een tijdelijk uitstel van het afsluiten van 
een verdrag wijst, dan wijst dit ook op een grondige eensgezind
heid wat de inhoud betreft. 

In Poolse kringen wordt er op gewezen dat reeds vorige zomer 
het beheer van voormalig Duits kerkelijk bezit aan de Poolse 
Kerk werd overgedragen, wat op uitdrukkelijk verzoek van de 
Poolse clerus zou gebeurd zijn. Daaruit besluit men dat een defi
nitieve regeling van het omstreden grensvraagstuk het Vatikaan 
minstens zo nauw aan het hart ligt als Warschau. 

Het blijkt nochtans niet alles koek één deeg te zijn. Zo zou de 
Poolse clerus zich verzetten tegen de erkenning door het Vatikaan 
van het lekenkarakter van de Poolse staat. Vooral Polens primaat, 
kardinaal Wyszinsky zou bevreesd zijn voor een te grote nadruk 
op het wereldlijk karakter van de Poolse staat, dit met het oog 
op de toekomst van het onderwijs. Uiteindelijk zou men het pro
bleem opgelost hebben door dit punt uit het verdragsontwerp te 
schrappen. Het erkennen van het wereldlijk karakter van de Pool
se staat zou alleen vermeld worden waar gehandeld wordt over 

de betrekkingen tussen Polen en het Vatikaan. maar niet meer 
tussen de Poolse Kerk en de Poolse Staat, een diplomatiek-subtiel 
onderscheid dat in feite neerkomt op een grotere onafhankelijk
heid van de Poolse kerk tegenover het Vatikaan maar ook tegen
over de Poolse regering. Het zou aldus uiteindelijk alleen de Pool
se Kerk toevallen, stelling te nemen in de omstreden grenskwes
tie, vermits het Vatikaan zich bij verdrag « buiten de binnenland
se Poolse aangelegenheden moet houden ». Bovendien zou het Va
tikaan om regeling van bepaalde hangende kwesties tussen Kerk 
en Staat in Polen verzoeken, vooraleer het verdrag wordt afge
sloten, waardoor de toestand van de kerk meer wordt beveiligd. 
Het betreft hier o.a. vrijheid van geloofsverkondiging, vrijstelling 
van militaire dienst voor geestelijken en de nieuwbouw van ker
ken. Als tegenprestatie zouden de Poolse kommunisten de erken
ning door de Kerk vragen van de linkse katolieke Pax-groepermg. 
die tot nog toe door de traditionele clerus als «ketters» werden be
schouwd. Volgens Warschau staat er de Kerk niets in de weg, om 
deze groep in de schoot van de Kerk te dulden, met welke opvat
ting ze — voorlopig ? — zouden afzien van hun aloude plannen 
tot verdeling van de Kerk. Deze opvatting zouden ze ook steunen 
op de... postkonciliaire « vrijheden » die thans welig in de Rooms-
katolieke kerk groeien. 

De goedkeuring der Oostverdragen in de Bondsdag effenen stel
lig de weg naar een officieel Pools-Vatikaans verdrag, met erken
ning der Oder-Neisse-grens. Vermits nu zelfs de CDU, die dan 
toch de politieke expressie der Westduitse katoheken is. deze 
verdragen heeft erkend, acht men te Warschau en te Rome de tijd 
rijp om met het verdrag voor de dag te komen. Of alle Duitsers 
en bijzonderlijk alle Duitse katolieken zo ingenomen zullen zijn 
met deze Oostverdragen zal o.m. blijken uit de volgende West
duitse bondsdagverkiezingen. 
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rondom het donkmeer wemelt liet 

De lezer het Donkmeer in première trachten 
voor te stellen is hem niet au sérieux nemen. Want 
behalve Overmere zijn door dit meer, gelegen in 
Oost-Vlaanderen en met zijn 86 ha het meest at-
traktieve en visrijke meer van België, ook Uitber
gen en Berlare bekend geworden. Niettemin wen
sen wij, nu het toeristisch seizoen — van 1 mei tot 
1 september — reeds op de drempel staat te 
trappelen van ongeduld, het lieftallige oord, dat 
ooit een genade voor oog en hart is geweest, eens 
te belichten tot achter de coulissen, waar het nog 
wemelt van problemen. 

interkommunaie 

Het was in 1937, dat een gelukkig initiatief voor 
de opr'nhtmg van de Vereniging voor Toerisme 
zorgde • een vzw die onder de benaming « Maat

schappij tot bescherming van het natuurschoon van 
het Donkmeer en omliggende », en mede dank zij 
subsidies van de Staat, de reklame voor een edele 
zaak op zich nam. Zij nam de zorg voor de feeste
lijkheden aan het Donkmeer op zich en doet dit 
trouwens nog. Maar hierbij bleef het, want de Vere
niging voor Toerisme heeft geen macht, geen beheer 
over het Donkmeer. Zij is dan ook eerder een in
formatief dan een konsultatief organisme. Macht 
heeft echter wel de Interkommunaie Vereniging 
van Donkmeer, die dit water na de dood van Graaf 
Visart de Bocarmé, de vorige eigenaar, inkocht in 
1952. De drie gemeenten, die in de Interkommunaie 
vertegenwoordigd zijn, nl. Overmere, Berlare en 
Uitbergen, konden dit doen tegen de uitzonderlijke 
gunstprijs van 3.450.000 fr. Want het Donkmeer be
slaat een oppervlakte van niet minder dan 86 ha en 
raakte overbekend als het meest attraktieve en vis
rijke meer van België. Momenteel echter is het 
meer voor een groot deel aangetast, en daar heeft 
de Interkommunaie misschien wel iets mee te ma
ken. Burgemeesters en schepenen van de drie ge
noemde gemeenten zijn er in opgenomen en verde
digen gemeentelijke-administratieve belangen. Ver
der wordt telkens na de gemeentelijke verkiezingen 
ook overgegaan tot de vernieuwing van de manda
ten van hen die zetelen in de Interkommunaie, zo
dat deze zetel slechts tijdelijk is, dit met alle ge
volgen vandien. 

Het is een door insiders erkend feit, dat Overme-
re-Donk door de beheerders zeer eng wordt gezien. 
Dit beheer zou dan ook o.i. moeten berusten bij een 
technicus op gebied van toerisme, urbanisatie, eco

logie e.d. Deze technicus, die bezoldigd zou worden, 
zou het Donk-kapitaal onafhankelijk moeten kun
nen beheren, alhoewel op het beheer zelf een sterke 
kontrole zou mogen uitgeoefend worden. Slechts 
dan zal het mogelijk worden, dat het Donkmeer een 
vast territorium wordt en dat buiten dit territorium 
mets gebeurt wat de belangen van het meer in de 
weg staat. 

toeristisch 

Is het dan zo erg gesteld met het toeristisch nog 
steeds aanlokkelijke Donkmeer, dat wij van mening 
zijn dat de Interkommunaie Vereniging van het 
Donkmeer haar betekenis praktisch verloren heeft ? 
Kijk, je kan gemakkelijk zelf het meer tot een oase 
van rust maken, als je er maar niet op zaterdag of 
zondag verzeild geraakt. Want het dagtoerisme 
heeft er onmeedogend zijn ongebreidelde rechten 
opgeëist. Ongeveer 900.000 dagjesmensen strijken 
jaarlijks neer aan de oevers van het meer, kompleet 
met de caprices en buitensporigheden die hun eigen 
zijn. Vooral de kampeerders liggen overhoop met 
de meest voor de hand liggende voorschriften van 
welvoegelijkheid,^ orde en gewoon menselijkheid. Er 
deden zich de laatste jaren ook onnoemelijk veel 
verkavelingen te Overmere-Donk voor, zodat de 
vieuw op het z.g. ongerepte natuurschoon van en 
rond het meer niet erg panoramisch en zeker met 
al te estetisch meer is. En tenslotte zijn er de dan
cings, die te Donk tot een gewoon toeristisch ont
spanningsoord dreigen te nivelleren. Zij zouden 
moeten gekoncentreerd liggen daar waar rust zou 
moeten zijn. Zij zijn er echter in geslaagd, in een 
uiterst minimum van jaren, de natuurvrienden te 
verdrijven van de voorzijde van het Donkmeer 
naar de achterzijde, waar de uitnodigende wandel
paden liggen. Enkel oor-verstorende geluidsver
sterking hebben zij daarvoor in hun etablissemen
ten ingeschakeld. Maar het is juist dit onderstrepen 
van lawaai dat de natuur-verliefden als de vissen 
van het Donkmeer op de vlucht jaagt. 

belangen 

Het is duidelijk, dat men in de Interkommunaie 
met te veel belangen tegelijkertijd heeft willen 
rekening houden. Belangen die zo moeilijk met el
kaar te verzoenen zijn, want de visser wenst zijn 
hengel in een kalm meer uit te gooien, maar wordt 
gehinderd door de zeiler, die enkel een grote ruimte 
wenst maar op zijn beurt een hinder kan zijn voor 
de roeier, en ga zo maar verder. Want er is nog de 
kampeerder, de gewone wandelaar, de danslustige, 
de speelzuchtige (er is aan het Donkmeer ook een 
bowling !) en de eetgrage bezoeker. Er is tot slot 
ook nog de bouwlustige, die zijn luxueuze stulp 
maar het liefst zo dicht mogelijk bij het Donkmeer 
opgetrokken wenst te zien. En die dit in werkelijk
heid nog bekomt ook, want nu nog wordt op het 
grondgebied van Berlare aan het meer gebouwd. 
Reken daar dan natuurlijk nog de automobilist bij, 
die de mogelijkheid geboden wordt om een eind de 
boorden van het meer te volgen, en iedereen be
grijpt dat het door elkaar strengelen van al deze 
behoeften waaraan voldaan wordt in feite iedereen 
maar niemand volledig bevredigt. Typisch in dit 
verband is, dat de Interkommunaie, die in het ver
leden een tiental kampeerterreinen rondom het 
Vlaamse meer zag aanleggen, volgend jaar zelf met 
de aanleg van een (prachtig) kampeerterrein zal 
aanvangen en dat dit praktisch aan het Donkmeer 
zal gelegen zijn. Deze « nutsvoorziening » zal maar 
eventjes ongeveer 9 miljoen fr. kosten. Reeds op de 
staatsbegroting van 1963 werden toelagen voor een 
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t nog von problemen 
rag van 900.000 fr. voorzien, maar totnogtoe 
am hiervan niets naar de oevers van het Donk
er. Nu, geen zorg, de toeristen zullen de uitba-
ïskosten wel afbetalen. 

9 

/at wel een zorg kan wezen is de omstandigheid 
voor de aanleg van het kampeerterrein een felle 
jd tegen de vochtige grond zal dienen geleverd 
worden. Andere problemen zijn o.m., dat over 
eel het grondgebied van de Donk geen riolering 
oespeuren valt en dat de modder dringend uit 
meea- moet verwijderd worden. Indien inder-

d de huidige toestand nog verslechtert, zal 
'mverbod moeten opgelegd worden. Wij willen 
delijk zijn : rond het meer tref je wel overal 
tische putten aan, maar de riolering, waarvan 
aanbrengen door het ministerie van Openbare 

rken werd verplicht, ontbreekt nog in de drie 
rokken gemeenten. Intussen bestaat wel reeds 
plan, een zuiveringsstation te bouwen waarin 
riolering zou uitmonden. De kosten voor de 
w van dit station zouden 20 miljoen fr., te ver-
m over de drie gemeenten, bedragen. Er is ech-
wel een subsidie van staatswege voorzien. Wie 
i over de geschetste toestand zou verwonderen, 
wijzen wij er naar, dat Uitbergen pas vorig jaar 
drinkwater door de Nat. Maatschappij der Wa-

eidingen werd voorzien, dit door aankoppeling 
iet net van Overmere. Een ander probleem aan 
Donk is het aanleggen van een wandelweg in de 
ïlstraat, gelegen bezijden het meer. In deze op 
dag overbezette straat stoot je inderdaad nog op 
strook grond (ongeveer één meter breed) gele-
tussen het water en het wegdek, dat in partiku-

e handen is. Wegens gebrek aan plaatsruimte 
3m de weg naar de bekende Eendenkooi op de 
'st logische manier vrij te maken moet hier 
igend tot onteigening overgegaan worden, 
rigens is het ook bekend, dat er nog enkele 
:jes van het Donkmeer zelf in partikuliere han-
zijn en dat zulks o.m. tot gevolg heeft dat door 

i personen op handige wijze porties vis van het 
kmetr worden aangetrokken. 

rlijk 

aar als je nu eens niet tijaens een weekeinde je 
een lichthart, zalig en zonder zich op kantoor 
Iders te moeten afsuffen (en op een dag dat de 
impressionerend op je inwerkt), kan laten ver
en tot een uiltje, dan durf ik je toch het visite-
'tje van het Donkmeer met waarborg aanbieden. 
3 natuurlijk enkele wantoestanden die wij aan-
ten je niet hinderen. Als het water onberoerd 
lechts gewekt door meer beweeglijke vogels — 
[apen ligt, dan kan je wel eens begeven voor een 
antische hartslag of een dolce-far-niente-aan-
ig. De aanblik van het meer is dan gewoon te 
'lijk om het uit je buiten te sluiten. De stilzwij-
ie overredingskracht die er van uitgaat, kan 
de publicitaire foldertjes best missen. Schoon-

1 heeft geen bewijs nodig, maar ze wordt inte-
ieel telkens weer op heterdaad betrapt door 
jlovige ogen. Speciaal kan je de natuur betrap-
in de Eendenkooi, het natuurreservaat, dat, in 
meer aan een soort landtong gelegen, te berei-
is ofwel langs het Brugske (de achterzijde van 
meer) ofwel langs de Br ielstraat (de voorzijde), 
et laatste geval ga je 200 a 300 meter de straat 
.teek je aan je linkerzijde een weiland over en 
je verder het wandelpad, dat je doorheen ver-

idene eilandjes voert, die met elkaar door mid-
van bruggetjes verbonden zijn. 

natuurreservaat 

Dit natuurreservaat is meer dan 50 soorten water
vogels rijk, terwijl je in het eigenlijke Dierenpark 
gelegenheid te over hebt om je te laten vertederen 
door kleine herten (Bambi's) en berggeitjes. Onder 
de vogels noemen wij o.m. de snor, de grote en de 
kleine karekiet, de grote bonte specht, de bosriet-
zanger en de waterrietzanger. In 1968 werden in 
Overmere-Donk precies 1.416 vliegende vogels ge
vangen en geringd ; in het nest werden er toen 38 
geringd. Een oeverzwaluw slaagde er in tot in En
geland te vliegen, waar hij geringd werd, en nadien 
tot aan de Donk terug te keren : een tocht van 530 
km. Toch kunnen wij er ons ermee verzoenen, dat 
iemand enkel en uitsluitend naar het Donkmeer 
wil komen om te hengelen — want ook de vis
vangst is er iets aparts. De vis reproduceert zich
zelf m het water van de Donk zeer snel en daaren
boven wordt er door de Interkommunale Vereni
ging van het Donkmeer jaarlijks voor meer dan 
100.000 fr grote, volwassen vis op de plas gezet. 
Weet je nu ook nog, dat de visser slechts 30 fr. per 
dag dient te betalen om met drie lijnen te mogen 
vissen, dan schrik je vast niet als je verneemt dat 
er vorig jaar meer dan 30.000 visverloven werden 
uitgereikt. Nu zijn er natuurlijk fijnproevers en 
lekkerbekken zat, die nooit een hengelsnoer van 
nabij hebben bekeken, maar altijd weer bereid zijn 
hun hartje op te halen aan en hun buikje te vullen 
met de vis die door anderen gevangen wordt. 

paling 

En als je aan het Donkmeer het woord vis in de 
mond neemt, dan goüteer je meteen paling. Die in 't 
groen kan liggen of — na gevild te zijn — een 
blauwachtige schijn kan vertonen of eerder bruin 
van kleur zijn. Gastronomen beweren met kulinaire 
trefzekerheid dat de « blauwe » paling, die uit 
Zweden en Noorwegen wordt ingevoerd, vaster van 
vlees is en om die reden ook beter is dan de « brui
ne », die voornamelijk herkomstig is van Zuid-
Frankrijk en Spanje. Maar zelfs Amerika is nog le
verancier geweest van paling, die echter in beperkt 
aantal de verre reis overleefde, zodat de verkoop
prijs ervan te hoog werd. Bij aankomst in een soort 
tanks, die voorzien zijn van een zuurstofpomp, 
wordt de toekomstige lekkernij dan voor de duur 
van 4 a 5 dagen afgezonderd in het Donkmeer om 
er a.h.w. bevrijd te worden van de oorspronkelijke 
grond- en moddersmaak, waarna de paling — met 
duizenden kilo's per week — verhandeld wordt aan 
een 20-tal restaurants, die aan het meer gelegen 
zijn, en aan restaurants in gans het land (Brussel, 
Gent, de Belgische kust enz.). In Overmere-Donk 
bevind je je werkelijk op hèt glibberige terrein 
van de delicieuze paling. 

boerenkrijgmuseum 

Wat echter niemand er mag van weerhouden, ook 
een bezoek te brengen aan het opvallende bezit van 
kapelaan Penne, de konservator van het Boeren
krijgmuseum, waarin niet minder dan 1.300 voor
werpen de sfeer oproepen van de Boerenkrijg, die 
te Overmere in 1798 begon. In feite gaat het hier 
om een heemkundig museum, dat gevestigd is recht
over de kerk van Overmere : in het gemeentehuis. 
Het museum wil inderdaad historisch zijn en stelt 
voornamelijk de periode 1700-1800 voor door aller
hande voorwerpen, keukengerei, een en ander uit 
de huishouding, wapens en munten uit die tijd. Een 
biezonder ruime plaats wordt ingeruimd voor voor
werpen en dokumenten uit de Boerenkrijg in het 
land van Schelde, Dender en Durme. E.H. Penne 
zegt er terecht zelf over : « De bezoeker wordt ge
troffen door de voorname omlijsting waarin de 
voorwerpen smaakvol werden uitgestald en over
zichtelijk geordend naar hun belangrijkheid. Het 
is geen rommelig folkloristisch gevalletje, maar een 
overzichtelijk en didaktisch verantwoord geheel, 
ingericht op de verdieping van een fraai herenhuis, 
dat op de deuromlijsting het jaartal 1783 draagt ». 
Het gemeentebestuur kocht de woning en liet haar 
restaureren tot een mooi gemeentehuis. Het mu
seum is elk jaar open van mei tot september, op 
zon- en feestdagen, van 14 u. 30 tot 19 u. Gedurende 
de maanden juli en augustus alle dagen van 14 u. 30 
tot 18 u. 

waterfeest 

Niet ver van de oevers van het Donkmeer wacht 
kapelaan Penne op zon- en feestdagen echter even
eens op de kerkgangers, die aan hun zondagsplicht 
kunnen voldoen in de kapel van Bareldonk (stijl 
Lodewijk XV), het bedevaartsoord dat toegewijd 
is aan O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten 

En voor de toerist nog dit : een piek in het toe
ristische hoogseizoen aan het Donkmeer is nu reeds 
meer dan 30 jaar zonder een zweem van twijfel het 
Groot Venetiaans Waterfeest. De bosrijke omgeving 
biedt immers een unieke achtergrond om niet alleen 
het watervuurwerk, waarbij vorig jaar 125.000 fr. 
aan pijlen verschoten werd, maar tevens de stoet 
van verlichte boten onuitwisbaar in het geheugen 
te griffen. 
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Als het weer slechts een beet.ic mee wil, dan zal 
er het komende zomerseizo-ii een stroom van volk 
naar Overmere Donk toevloeien die het aantal be
zoekers tot meer dan eén miljoen zal opvoeren. Dat 
staat builen kijf, maar je moet je toch zelf eens 
van onze waarheid s:aan overtuigen. 

Wie in Brussel woont hoeft er sle,-hts 45 km ver 
voor Ie rijden, wie in '\ntwi rpcn woont 40 km en 
de Gentenaar heeft er slechts 18 km voor nodig. 

p.p. 
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D maatschappij 

vrouwen proüsferen 
Ie parijs 

Duizenden vrouwen kwa
men onlangs sam'zn in Pa
rijs. Deze hijeenkomst werd 
ingericht door « Le mouve
ment de la liberation de la 
femmey>. Een beweging voor 
de ontvoogding van de 
vrouw, die reeds vier jaren 
in Frankrijk bestaat. Dit 
naar het voorbeeld van de 
Verenigde Staten en Enge
land. Het was een originele 
manier van de Franse jemi-
nisVen om moederdag te 
vieren door het aanklagen 
van het onrecht hen aange
daan. 

Vanuit Brussel vertrok een 
afvaardiging bestaande uit 27 
Vlaamse, 13 Franstalige en 10 
Amerikaanse vrouwen (deze 
laatsten waren in Brussel ge
stationeerd). De Volksunie 
zelf was met tenminste een 
achttal leden vertegenwoor
digd. 

De eerste ontdekking die wij 
deden was dat er helemaal 
geen sprake was van een kon-
gres. Wat het dan wel was we
ten wij eigenlijk ook niet. Een 
bekend dagblad sprak van een 
geweldige happening en dit be
nadert nog het meest de wer
kelijkheid. Het publiek was 
overwegend jong, gehuld in de 
meest onkonventionele kleding 
die men zich indenken kon. De 
mannelijke aanwezigheid was 
even sterk als de vrouwelijke. 
De • reuzenruimte van de Mu-
tualité aan de Place Maubert 
was tot in de nok gevuld. In 
de vrijgelaten middenruimte 
zat iedereen cp de grond, even
als op het podium en op de 
trappen. Elke vrouw die het 
verlangde kon naar de mikro 
grijpen en uiting geven aan 
haar diepste gevoelens. Dat dit 
O.m. aanleiding zou geven tot 
enerzijds een zekere dosis hys
terie, anderzijds tot een vorm 
van geestelijke strip-tease, lag 
voor de hand. Het zal niemand 
verwonderen, dat de meesten 
uit onze afvaardiging meer dan 
eens bedenkelijk de wenkbrau
wen gefronst hebben. Onze 
volksaard is veel te nuchter, 
wij slaan niet zo gemakkelijk 
op hol. Aanklagen is allemaal 
goed en wel, maar daarmee is 
de kous niet af. 

schrijnende 
getuigenissen 

Een van de meest schrijnen
de getuigenissen was dit van 
een moeder van een 13-jarige 
dochter. Het meisje werd aan

gerand door een schurk, maar 
wist te ontsnappen. Ze wist dat 
zulke dingen konden gebeuren 
en reageerde er vrij rustig op. 
De zaak werd aangegeven en 
toen kwam de politie op de 
proppen. De ondervraging was 
zo smerig, zo walgelijk dat het 
meisje er wekenlang zwaar 
door geschokt was. « Niet die 
schurk maar w e l de maatschap
pij heeft mijn dochter ver
kracht » riep de moeder uit. 

Een andere jonge vrouw ver
telde dat zij een ongehuwde 
moeder was. Op zeer jeugdige 
leeftijd werd zij verleid en in 
de steek gelaten. Zij werd on
dergebracht in een instelling 
die meer op een tuchthuis ge
leek dan op wat anders. Alles 
werd streng gereglementeerd. 
Ook hun uitstappen. Zij en 
haar lotgenoten werden voor
bereid op een werk zonder de 
minste uitkomst. Velen van die 
meisjes komen radeloos en 
wanhopig in de prostitutie te
recht. Intussen gaat de man 
vrijuit. 

Zo waren er tientallen en 
tientallen getuigenissen over 
ongelijke lonen, gebrek aan 
promotiekansen, gebrek aan 
seksuele voorlichting, abortus, 
homofilie, geestelijke verkrach
ting. En dit was niet alles. 

nuchtere stem 

Een van de hoogtepunten van 
de bijeenkomst was de uiteen
zetting van Marijke Van He-
meldonck over de vrouw en de 
arbeid. Aangezien zij als syn-
dikaliste verbonden is aan ver
scheidene internationale orga
nisaties, kent zij het probleem 
door en door. Haar betoog was 
zo klaar en glashelder dat de 
Zwitserse TV het integraal 
heeft opgenomen als een nuch
tere stem uit de Vlaamse af
vaardiging. Haar uiteenzetting 
was niet alleen een aanklacht, 
maar hield tevens in wat er 
positief zou moeten gebeuren 
om de toestand te verbeteren. 
Zij kreeg een donderend ap
plaus. Het betekende een ver
ademing tussen heel wat Fran
se hysterie. 

ketens verbreken 

Overal was er wat te zien, te 
horen en te beleven. In de hall, 
de trapzalen, de bijzalen en de 
gangen werden er protestlie
deren gezongen, sketches op
gevoerd, films of dia's afgerold 
en geïmproviseerd van jewel
ste. De muren hingen vol af
fiches en muurkranten met 

vlijmscherpe teksten. 
Een • van de inrichtsters van 

deze dagen vertelde aan de 
pers : « uit dit week-einde ko
men geen vastomschreven be
sluiten of moties. De bedoeling 
is, dat steeds meer vrouwen 
bewust moeten worden van 
hun minderwaardige toestand. 
Zij moeten de ketens van hun 
onderwerping of hun zelfge
noegzaamheid verbreken. Zij 
moeten inzien dat deze maat
schappij hen alleen maar ver
trapt en misbruikt ». 

Hoewel de meningen over 
die bijeenkomst zeer verdeeld 
zijn, toch menen wij dat het 
de moeite waard was deze ge
beurtenis mee te maken. Of 
men nu pro of contra is, doet 
niets ter zake. Het was als ui
ting van een tijdsgebeuren 
zeer leerrijk en ongemeen 
boeiend. 

mannen eruit ! 

Een Italiaanse vrouw wilde 
per sé alle mannen eruit laten 
gooien. Eis die op luid awoert-
geroep werd onthaald en na
tuurlijk nooit ingewilligd werd. 
Waarom ook, aan sympathie 
vanwege de mannen ontbrak 
het niet. Evenmin aan goede 
wil. Een dertigtal onder hen 
waren drukdoende in de geïm
proviseerde kinderkribbe. Het 
was prettig om zien hoe ze i j 
verig luiers verschoonden, 
fruitpapjes bereidden en zuig
flessen gaven. Dit alles om 
hun vrouw de gelegenheid te 
geven opstand te plegen. 

Achteraf bleek dat het voor
stel uit lesbische hoek gepro
jecteerd werd. 

karate 

Een Franse vrouw stelde 
voor een brigade op te richten 
van vrouwen die judo en ka
rate zouden beheersen. Dit als 
zelfbeveiliging. Een nuchtere 
stem uit de zaal riep : « Niet 
iedereen- is een kleerkast, me
vrouw ! ». Het voorstel kwam 
inderdaad van een mastodont 
van een vrouw. 

« nous sommes 
des belges » 

Toen wij de Parijse zaal bin
nentraden werden wij zeer ob
jectief aangekondigd als de af
vaardiging uit België, bestaan
de uit 27 Vlaamse, 13 Fransta
lige en 19 Amerikaanse vrou
wen. Tot ieders pijnlijke ver
bazing greep de enige Brusse
laarster die erbij was met on
gelooflijke lef de mikro en 
riep met heftige stem « non et 
non, nous sommes une delega
tion Beige en nous sommes 
avant tout des Belges ». Zelfs 
als wij Vlamingen in de verste 
verte n ie t aan communautaire 
problemen denken, is er wel 
altijd iemand uit Brussel in de 
omgeving om er ons met de 
neus op te drukken. Helaas 
voor haar had onze Brusse
laarster niet gerekend op een 
spandoek met de tekst « Vlaam
se vrouwen strijden mee. Des 
femmes flamandes part icipent 
a la lutte ». Dit spandoek heeft 
een hele tijd op het podium 
gehangen, zodat het Neder
lands de enige vreemde taal 
was naast de Franse. De reac
tie van de Fransen was zeer 
sympathiek .Waarom ook niet? 
Het zijn geen Brusselaars. 

croque-monsieur 

Zondagmiddag ging onze af
vaardiging de inwendige mens 
versterken in een nabijgelegen 
snack-bar. Dat de meesten een 
« croque-monsieur » vroegen 
was louter toeval en had wer
kelijk niets te maken met het 
vrouwenprotest. Mannenhaters 
zijn wij heus niet ! 

EENS GRAASDEN ER SCHAAPJES... 
...zeggen de mensen uit de buurt. Ze zijn nu oud, die men
sen, en wonen in inuizen die, twint ig, dertig jaar geleden 
in de omgeving van de oude Brusselse weg op Gentbrug
ge werden neergezet. Ze kwamen hier wonen omdat er 
meer groen was en de straten rustiger. Jammer genoeg 
heb je Arbed, het grote bedrijf, heel dichtbij. En het w i l 
maar steeds uitbreiden. Het kocht de groene weiden aan... 
liet zefs nieuwe boompjes aanplanten (op boomplantings-
dag, je weet we l ) . En nu vraagt de fabriek een nieuwe 
bouwvergunning. Uitgerekend de groene strook waar 
vroeger nog de schaapjes graasden, dié bomen, dié zoden 
moeten weg. Het is Arbeds grond. En in naam van het 
privé-eigendom heeft het grote bedrijf alle rechten. VUJO 
besloot het niet zo te laten. Op anderhalve dag haaiden 
we 1000 handtekeningen samen,., een reuze-petitie.^ 
— « 't Is toch erg, hee ? » zeggen de mensen. En ze teke
nen. 
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De kinderen uit de buurt mogen op straat spelen. Voor 
hen geen beetje gras of bloemen in onze grauwe lente. 

De Vlaamse delegatie hilda uytterhoeven. 
De oude mensen doen best mee : meer dan wie ook be
seffen ze de noodzakelijkheid van rust en gezonde lucht. 
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oud en nieuw 

De uitgeverij De Roerdomp van Brecht heeft in zijn reeks 

« Literatuur van vroeger en nu » werk van jongere en oudere 

auteurs gepubliceerd. Joris Lombaerts en zijn jonge uitgeverij 

hebben daarmee aan de Vlaamse literatuur een dienst bewezen 

en een taak op zich genomen waarvoor grotere uitgeverijen vaak 

terugschrikten. 

jef scheirs 
Voor ons liggen twee werken 

van « oudere » auteurs, die de 
Roerdomp heruitgaf. En te
recht — vermits zij in onze 
Vlaamse literatuur een niet te 
miskennen plaats innemen, 
maar uit het oog — en uit de 
omloop — verdwenen waren. 
Het betreft hier « Het einde 
der wereld » van Jef Scheirs 
en « Heksendans » van Alfons 
Jeurissen. De in 1960 overleden 
Jef Scheirs. geboren te Oude-
gem in 1885, heeft een niet ge
ring literair oeuAnre nagelaten. 
Hij dankte zijn literaire be
kendheid wel aan « De filo
soof van Haagem », dat in 1928 
verscheen : wie dit boek niet 
meer kent van de vooroorlogse 
DF-uitgave, zal zich zeker nog 
het TV-programma rond de 
dorpsfilosoof en zijn vrekkige 
broer herinneren. Scheirs werd 
wel eens vereenzelvigd met dit 
boek en zijn hoofdpersonnage, 
zoals het ook met Claes en 
Timmermans gebeurde. Behal
ve dit suksesboek schreef hij 
ook nog een tiental andere 
werken waarvan « Het einde 
der wereld » verscheen in 1929. 
Het boek is een toekomstro
man : Scheirs roept hier op 
profetische wijze toekomstige 
(en inmiddels gedeeltelijk 
reeds gebeurde) evenementen 
op. 

Zijn boek duidt op vision-
naire wijze het ondergaan van 
een wereld waarin een koUek-
tivistische maatschappij de 
menselijke persoonlijkheid ver
nietigt, de geestelijke waarden 
verloochent en de mechanisa
tie van het milieu tot in het 
kleinste detail verwezenlijkt. 
Scheirs boek is meer dan scien-
ce-fiction-avant-la-lettre : het 
is tevens een waarschuwing 
voor deze tijd, geuit in een pe
riode waarin vele kwalen van 
nü nog in hun inkubatieperiode 
waren. Zij zijn, in een viertal 
decennia, volwassen geworden 
en dreigen ons te verstikken. 
Scheirs stem waarschuwt hier
voor en zijn boek is derhalve 
nog meer dan aktueel. 

a jeurissen 
Alfons Jeurissens « Heksen

dans » is het tweede boek van 
een « oudere » die dreigt ver
eeten te worden en die door De 
Roerdomp werd heruitgegeven. 
Jeurissen, geboren op 19 mei 
1874 te Hasselt, was geruime 
tijd douanier : een ambt dat 
helemaal niet in de lijn van 
zijn aanleg en temperament 
lag maar dat hem stof leverde 
voor zijn verhalen vol sfeer en 
pikturale kracht. Jeurissen, die-̂  
het voor de oorlog niet verder 
bracht dan onder-brigadier, 
kreeg op het einde van de eer
ste wereldoorlog een funktie 
bij het ministerie van Finan- ' 
ciën als bibliotekaris, een funk
tie die hem wel aansprak en 
hem paste. Na de oorlog werd 
hij daarvoor uit zijn ambt ont
zet. Dank zij August Van 
Cauwelaert kreeg hij een be
trekking bij het weekblad 
« Het Vlaamsche Land » en 
daarna bij Gevaert. Zijn gees
telijke en fysische weerstands
kracht waren echter gebroken 
en hij stierf te Ekeren, waar 
hij reeds als douanier verbleef, 
op 18 juni 1925, amper 51 jaar 
oud. Ekeren gaf zijn naam aan 
een straat in het centrum der 
gemeente. 

Jeurissen schreef niet zo heel 
veel, maar de periodes gedu
rende dewelke zijn werk ont
stond was ook kort en hij 
stierf vóór zijn talent ten volle 
openbloeien kon. Naast de epi-
cus van het verhaal « De Roer

domp » is Jeurissen de vertel
ler van soms spookachtige 
wonderlijke verhalen waarbij 
geloof en bijgeloof uit het ver
leden de aktieve kern en de 
mensen van de Limburgse 
Kempen de figuren uit het ver
leden halen die doen denken 
aan oude keltische en noorse 
sagen en die ons ook wel eens 
sommige verhalen van Karel 
Van den Oever voor de geest 
roepen. 

Dat door deze heruitgave 
Jeurissen meer dan een naam 
in de literatuurgeschiedenis 
zal blijven voor de lezer van 
nu, is een verdienste voor de 
uitgeverij « De Roerdomp ». 
Jeurissen heeft trouwens door 
zijn werk verdiend niet ver
geten te worden. 

traditionele 
romantechniek 

Verdienstelijk ook voor de 
verspreiding van werk van 
Vlaamse auteurs heeft zich 
ook de boekengilde De Clau-
waert gemaakt. De drie jongst-
verschenen werken verdienen 
wel een speciale vermelding : 
bij alle onderlinge verschei
denheid leggen zij elk op hun 
wijze getuigenis af voor de on
verwoestbaarheid, voor de stij
gende belangstelling en het 
toenoemend aanwenden, ook 
bij jonge auteurs, van de soms 
met pejoratieve bijklank zo ge
noemde « traditionele » ro
mantechniek, alsof in de tradi
tie iets kleinerends of afkeu-
renswaardigs zou zitten ! 

« In het partijlokaal » van 
Prosper De Smet speelt zich af 
in de fabrieksstad Gent rond 
de eeuwwisseling. De auteur 
verhaalt de geschiedenis van 
een revolutionaire vader en 
een muzikaal begaafd zoontje. 
De vader noemt men « Woge-
nirre » (Wagner) omwille van 
zijn dwepen met muziek. De 
jongen moet studeren aan het 
konservatorium, de buren leg
gen bijeen voor een viool. Dan 
komt de grote staking : Wogo-
nirre moet wijken voor de 
worstelaar Raymond die nu 
het partjlokaal overneemt, en 
hij moet evenals zijn jongen 
gaan werken in de fabriek. 

Het is een realistisch en te
gelijk een' romantisch verhaal, 
dat met soms zachte ironie de 
historische realiteit kritisch be
nadert, en dit in diverse as-
pekten : zowel het Gent van de 
katoenbarons en van de uitbui
ting van de arbeiders als de 
opkomende socialistische be
weging zelf, die weinig be
langstelling vertoont voor het 
geestelijke. Nu is het wel zo, 
dat elk geestelijk leven een 
minimum aan materiële zeker
heid nodig heeft, en wellicht 
ligt hier ook de oorzaak dat 
tenslotte de worstelaar Ray
mond de kunstzinnige Woge-
nirre verdringt... 

« In het partijlokaal » is een 
oprecht boek, waarin de op
standigheid gedempt wordt 
door de weemoed om het te
loorgaan van een schone 
droom... 

Jaak Stervelynck heeft reeds 
verscheidene novellen en ro
mans op zijn aktief : bij de 
Clauwaert verscheen in 1970 de 
roman « Het tuinfeest » en in 
1971 de novelle « Het oranje 
huis ». Zoals in die laatste no
velle is ook in zijn jongste ro
man « Bach, Cognac en rozen » 
het hoofdpersonnage een al
leenstaande vrouw. Is bij de 
eerste echter het moederin-
stinkt dominerend en zoekt zij 
haar eenzaamheid te doorbre
ken door de liefde tot een 

kind, dan zoekt in de jongste 
roman van Stervelynck de nog 
jonge vrouw Gertrud deze ont
snapping — nadat zij voordien 
alle huwelijksmogelijkheden 
afwees — in de sterk-sensuele 
liefde tot de gehuwde kunst
schilder Simon. Stervelynck 
analiseert op diepgaande wijze, 
soms nogal teoriserend, de 
psyche van deze onevenwich
tige jonge dame. Daarnaast 
staat, als een tweede krisis-
haard, de geloofstwijfel van 
Gertruds broer-pater, die de 
kap over de haag wil werpen. 
Beide innerlijke konflikten 
worden met elkaar gekonfron-
teerd in een gesprek dat op 
ontstellende wijze de vrouw 
doorlicht : daarbij raakt het 
innerlijk konflikt van de pater 
in de schaduw. Dit is trouwens 
in het hele boek zo, en wij vra
gen ons af of de beperking tot 
het éne konflikt der vrouw de 
gebaldheid en de koncentratie 
rond één enkele kern niet zou 
gediend en het verhaal meer 
eenheid zou verschaft hebben. 

Toch is « Bach, cognac en 
rozen » niet alleen een goed 
geschreven en van « schrij
vers toenemende taalbeheer
sing getuigend boek. Het ge
tuigt ook van een sterk psy
chologisch penetratievermogen 
en van een kennis der vrouwe
lijke psyche, al geeft dit wel 
eens aanleiding tot een té teo-
retische zelfanalyse van het 
hoofdpersonnage. 

De jongbt-verschenen roman 
van André Claeys « Onder het 
teken van de Regenboog » is 
een der beste die de laatste tijd 
bij « De Clauwaert » versche
nen, wellicht het beste boek 
van Claeys en een der belang
rijkste der romanproduktie der 
laatste jaren : terecht verwierf 
het de prijs der provincie West-
Vlaanderen. Claeys, die in 1960 
uit Kongo terugkeerde, debu
teerde met romans waarvoor 
zijn « koloniale » periode hem 
stof en achtergrond verschafte: 
« Het duistere Rijk », « Zonen 
van Cham ». Met «Pape Claus» 
greep hij naar een middel
eeuwse tematiek, met « De 
Grote Mungu » naar de science 
fiction. 

« Onder het teken van de Re
genboog » is het epos van een 
negerstam, de Aloeoenda, aan 
de Kajidiji en de Kalanyi-ri-
vieren, in de vroegere Kogo-
lese Kasai-provincie. Tsibinda, 
de jager, zoon van een stam
hoofd bij de Balouba, heeft een 
jonge vrouw van een vreemde 
stam en trekt met haar naar 
het Westen. Hij wordt er ko
ning van de Aloe-oenda. De 
kern van het verhaal berust op 
— zij het zeer spaarzame — 
historische gegevens. Om
streeks 1606 werd een inlandse 
prins uit het oosten door de 
gouverneur van Angola ont
vangen en hij stichtte het rijk 
van Imbalanga. In 1876 schrijft 

de ontdekkingsreiziger Pogge 

dat de stamvader der Aloe
oenda langgeleden zijn zoona 
onterfde ten voordele van zijn 
dochter, die de jager Tshibina 
huwde. 

Op deze enkele gegevens 
heeft Claeys een rijk gestoft 
feerd verhaal gebouwd. Jaren
lang verbleef hij in de streek, 
beluisterde de oude verhalen, 
bestudeerde de feodale struk-
tuur. De versoberde legende 
samen met de historische kern 
vormen het stramien waarop 
zijn eigen fantasie samen met 
zijn kennis en ervaring een 
verhaal bouwden dat zowel 
door zijn epische als stilis
tische kwaliteiten tot het beste 
uit onze Kongo-literatuur be
hoort. Er is in heel deze litera
tuur weinig zó penetrante in
voeling in de negerpsyche dan 
in dit boek. Wij hebben ons 
een ogenblik ingebeeld dat dit 
verhaal zou geschreven ge
weest zijn door een of ander 
neger-auteur, bijvoorbeeld de 
engelsschrijvende Nigeriaan 
Sekwende. Wij zijn er van 
overtuigd dat dit boek dan als 
« Afrikaans epos » internatio
nale erkenning zou vinden. Nu 
blijft het in ieder geval in 
onze literatuur, samen met de 
neger-romans van Bergeyck, 
zowat het beste wat er in onze 
taal over de Bantoe geschre
ven werd, niet vanuit het 
standpunt van de blanke maar 
vanuit de eigen psyche van dit 
volk. 

De koninklijke Vlaamse akademie voor taal- en letterkunde kwam plechtig samen en installeerde 
drie nieuwe leden : Bert Decorte, Leys en Paul Lebeau. 

MEDEGEDEELD 

guldensporenfeest 
te brussel 

Het Vlaams Komitee voor 
Brussel, samen met de drie 
Fondsen, richt op 28 juni e k. 
te 20 u. het Guldensporenfeest 
in te Brussel. 

Sprekers : de hh. Derine Al
gemeen Voorzitter van het Da-
vidsfonds, Gerlo, Algemeen 

Voorzitter van het Vermeylen
fonds en Verhulst, Algemeen 
Voorzitter van het Willems
fonds. 

Het feest wordt opgeluisterd 
door het Angelo-koor van v/Le-
chelen o.l.v. Jufffrouw Jacobs. 

Het feest zal hoogstwaar
schijnlijk plaats hebben in de 
Beursschouwburg, Aug. Orts-
straat. Dit zal later samen met 
het definitief programma me
degedeeld worden. 

vergeet niet te luisteren 

Heruitzending van het gala 
Vlaams volksconcert : « De da
gen van het Vlaamse lied 1972» 

(7e reeks). Maandag 22 mei, 
werd het 1ste deel uitgezonden, 
dinsdag 11 juli van 11 tot 12 u. 
(2e deel). Radio-schoolkoren 
uit Zele en Oostende. Solisten 
Leo Brant en Luce Mampuys. 
Gemengd koor « Arti Vocal i » 
uit Antwerpen en het Soldaten-
koor van het Opleidingscen
trum nr 3 te Turnhout. 

Kies na beluistering uw l:ed 
en vraag de heruitzending aau 
voor het BRT-verzoekprogram-
ma « Dacapo ». Adres : Pro
grammator Gaby Moortgat, Da-
capoprogramma. Kamer 140, 
BRT, Eug. Flageyplein 18, 1050 
Brussel. 

Zo draagt u positief bij to< 
de vernederlandsing van onze 
radio-programma's. 



rs Vm - 27-5-72 

suksesverhaa! uit het oude rusland heruitgegeven 

anna karenina in een nieuw kleed 
Bij de Remaertreeks ver

scheen lijvig maar welver-
zorgd een werk van graaf Lew 
Nicolajewitsj Tolstoi. Het is 
een monumentale uitgave ge
worden die het voor en/of na
deel heeft een kleine biblio-
teek snel en vrij goedkoop te 
vullen om het in l i teratuur on
waardige termen uit te druk
ken. De uitvoering, rood leren 
band met gouden letters het 
werk van Tolstoi waardig. 

Tolstoi op 9 september 1828 
te Poljana geboren, behoorde 
tot een van de oudste adellijke 
geslachten van Rusland, hij 
verloor vroeg zijn vader en 
ging na zijn universitaire stu
dies m Rechten en oosterse ta
len volgens de gebruiken van 
zijn stand in militaire dienst 
en kwam zo in de Krim-oorlog 
terecht. In 1861, na tien jaar 
soldatendienst en nog voor het 
eindigen van de oorlog, trok hij 
zich op het familiegoed Jasna-

na Poljana terug en huwde het 
jaar daarop Sof ja Behrs, de 
dochter van een geneesheer uit 
Moskou. De eerste jaren van 
net huwelijk waren zeer ge
lukkige jaren maar namen vlug 
een dramatische wending. 
Tussen de jaren 1865 en 1869 
ontstonden zijn grote werken 
alhoewel hij reeds tijdens zijn 
militaire tijd aan het schrij
ven was gegaan. Het waren 
Oorlog en Vrede dat zowat 
doorgaat als zijn hoofdwerk en 
tussen 1874 en 1867 Anna Ka
renina. Het zou na het schrij
ven van dit werk zijn dat een 
morele krisis in Tolstoi's Lven 
een ommekeer bracht. Dit alles 
zou hij in Mijn Biecht (1879) 
beschrijven. 

Toen Tolstoi naar zijn vaders 
landgoed trok had hij zich 
voorgenomen een soort mytisch 
kristendom tot stand te bren
gen. Hij brak met het lichte le
ven van de landedelman en al

hoewel hij het niet nodig had 
werkte en kleedde hij zich als 
een eenvoudige burger want 
volgens zijn opvattingen moest 
een kristen door handenarbeid 
m zijn levensbehoeften voor
zien. 

Stilaan zal zijn kristendom 
een andere wending krijgen en 
duidelijk anarchistisch wor
den. Wanneer hij aanvankelijk 
nog werken als Oorlog en 
Vrede en Anna Karenina kon 
schrijven zal deze nieuwe ten-
tens zich uiten in de roman 
Opstanding die zijn uitsluiting 
uit de Ortodokse kerk als ge
volg heeft. In 1910 verliet hij 
zijn landgoed om zich samen 
met zijn gezin in een klooster 
terug te trekken. Op die reis 
werd hij ziek en overleed op 20 
november 1910. 

Anna Karenina, het verhaal 
van een tragische liefde tussen 
een jongere vrouw en een veel 
oudere man. Tevens ook de kri

tiek op het burgerlijke leven 
van zijn tijd dat hij zelf de 
rug had toegekeerd omdat hij 
niet als een parasiet wilde le
ven. En dat getuigt van een 
hartstochtelijk zoeken naar een 
zuiverder verwezenlijking van 
de geboden van de Bergrede, 
zoals hij die graag en vaak 
noemde. Anna Karenina, een 
roman over het mondaine le
ven van die tijd, het verhaal 
van een gevallen « vrouw van 
de wereld » die behoorde tot de 
hoogste kringen van Sint Pe
tersburg, de toenmalige Rus
sische hoofdstad en wiens ge
schiedenis Tolstoi zonder enige 
veroordeling schrijft. Het boek 
Anna Karenina dat verfilmd 
werd en in de filmzalen van 
het Westen maandenlang mas
sa's kijkers trok was het her
uitgeven waard. 

Uitgegeven bij de Reinaert-
uitgaven, Brussel, 145 F. 

VADER VAN DE 

MUSIKOLOGIE 

HERDACHT 

In de galerij Houyoux, Ko
ninklijke Bihlioteek te Brus
sel (Kunstberg) heeft van 27 
mei tot 26 augustus een ten
toonstelling plaats over « F.J. 
Fétis en het muziekleven van 
zijn tijd ». Hij is de vader van 
de musikologie en stichtte het 
eerste franstalige muziektijd
schrift — « Revue Musicale », 
1824. Zijn beste historische, 
archeologische en teoretische 
geschriften worden er ten
toongesteld alsmede zeldzame 
werken uit zijn biblioteek 
waaronder muziektraktaten uit 
de middeleeuwen en de re
naissance, oude muziekdruk-
ken, autografische geschriften 
van J.S. Bach en van J. Haydn. 
De tentoonstelling biedt te
vens een beeld van het mu
ziekleven van Mozart tot Wag
ner en van Fétis als kompo-
nist. 

Onze foto : een karikatuur van 
F.J. Fétis, zoals ze verscheen 
ir\ een eigentijds blad. Stip
pen we aan dat op 30 mei 
en 6 juni in het auditorium 
Lippens van de Koninklijke 
Biblioteek werken worden uit
gevoerd van de herdachte kom-
ponist. 

KP^S^ 
• Sedert 1956 stelt de Vlaam^ 
se Toeristenbond het op prijs 
bij middel van Dr. Oskar de 
Gruyte rprijs merkwaardige 
prestatie van Vlaamse akteurs 
en aktrices te huldigen. 

Ter gelegenheid van zijn 50-
jarig bestaan wilde de bond 
ook biezondere prestaties van 
Vlaamse opera- of operettezan
gers en -zangeressen naar vo
ren brengen. In 1971 werden zo
wel een dame als een heer be
kroond, nl. mevrouw Hilda de 
Groote en de heer Louis Hen-
drickx. De prijs zal verder om 
de drie jaar worden toegekend 
aan een Vlaamse akteur of ak-
trice die zich bijzonder ver
dienstelijk heeft gemaakt in 
een van deze officiële opera's, 
nl. de KVO-Antwerpen, de ope
ra te Gent en de Muntschouvi-
burg en onze faam heeft doen 
uitstralen naar het buitenland. 
De kandidaat mag aan deze in
stelling verbonden zijn of er 
als gast optreden. 

De prijs mag niet beschouwd 
worden als de bekroning van 
een carrière. 

Ter ere van de meer dan 80-
jarige Hendrik Caspeele, die 
zich gedurende een lang leven 
verdienstelijk heeft gemaakt 
tegenover opera en operette in 
Vlaanderen, werd de prijs naar 
hem genoemd. 
- De jury zal vergaderen in 

juni 1974 om de zanger of zan
geres aan te duiden. 

• DAP Reinaert Uitgaven te 
Brussel heeft voor de negende 
maal haar Literaire Reinaert-
prijzen uitgeschreven, nl. voor 
een roman (60.000 BF) ; voor 
een reisverhaal of reportage 
35.000 BF) ; en voor een speur-
dersverhaal of detectieveroman 
(30.000 BF). 

Deze prijzen worden ge
schonken door twee ekonomi-
sche diensten van de arbeiders
beweging, nl. BAC-Centrale 
Depositokas en n.v. De Volks
verzekering. 

De jury is samengesteld uit 
de letterkundigen prof. dr. R.F. 
Lissens, Paul Hardy, Hubert 
Van Herreweghen en vertegen
woordigers van de uitgeverij. 

Vóór 31 januari 1973 moeten 
de manuscripten worden inge
zonden. Op eenvoudige aan
vraag bij DAP Reinaert Uitga
ven (Wetstraat 133, 1040 Brus
sel) zal aan elke belangstellen
de het prijskampreglement 
worden toegestuurd. 

• Tot 20 juni stelt Luc Meers
man tentoon in de Standaard 
Galerij te Oostende, Christina-
straat 144, dagelijks van 9 tot 
18.30 u., zon- en feestdagen niet. 

• Anna Volckaert-Van Es-
brouck (Vovaneska) stelt tot 
juni tentoon in het slot van 
Laarne : schilderijen, akwarel-
len en pastel. Dagelijks van 9 
tot 12 en van 14 tot 18 u. 

• De zesde grafiekmap van de 
Vereniging voor het Museum 
van Hedendaagse Kunst te 
Gent is zopas verschenen met 
vijf zeefdrukken van Jef Ver-
heyen, momenteel tentoonge
steld in het Brusselse PVSK. 
Verkrijgbaar mits storting van 
7.500 fr. op postrekening 3012 
KB, Watersportb. 9000 Gent, nr 
448.1836001-83. Men kan de map 
afhalen in het werklokaal der 
vereniging, Coupure 583, Gent. 
De volgende mappen zullen 
werken omvatten Van Paul 
Van Hoeydonck en Pjeroo 
Roobjee. 

• Helene Knapen stelt tentoon 
in galerij Elias, Royenstraat 1, 
te Wieze 9380, van 27 mei tot 
18 juni, dagelijks van 10 tot 
19 u., woensdag gesloten. Ver
nissage vandaag om 17 u. 

• Vlaams Muziektijdschrift — 
mei 1972 : honderd jaar Fetish-
verzameling in de Kon. Biblio
teek (B. Huys) — Max Reger 
(L. Leytensj — Yannis Xena-
kis (H. Sabbe) — Kompositie
klas, utopie en realiteit (W. 
Kersters ) — Mogelijkheid tot 
historicus, reconstructie van 
een instrument (J. Lambrechts-
Douillez) Muziekaktualiteit — 
Muziekbihlioteek — Quodlibet. 

Abt. 175 fr. prk 963.36 van 
ANZ, 2000 Antwerpen. Los 
nummer 25 fr. Redaktie : Hugo 
Heughehaert, Karel de Preter-
lei 1, 2200 Borgerhout. 
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de heren 

Een gazet als « Les Sports » vindt nog reden om hoog van de 
toren te blazen met de overwinning die de Belgische nationale 
voetbal (prof) ploeg behaalde tegen de IJslanders. Dit m het kader 
van de wereldkampioenschappen 1974. Van de tweede match 
hebben wij niets gezien, van de eerste een « uitgebreide repor
tage ». Die men ons, tussen haakjes, gerust had 'mogen besparen. 
Welnu, het was van mijn botten. Gelukkig dat er al eens een bal 
ongelukkig tegen de schenen van Semmeling t ikte en via een 
paar IJslandse onwennige benen voor de voet van Lon Polleunis 
terechtkwam, of het was helemaal niks geweest. Niet de minste 
reden om enig gevoel van superioriteit aan de dag te leggen 
tegenover de IJslandse studentjes, die zich op de kap van de Bel
gische voetballiefhebbers een mooi reisje konden veroorloven, 
en die geen sekonde aarzelden hun verblijf nog wat te rekken 
door ook de terugwedstri jd in ons land te spelen. De héren van 
he t stadion waren heus niet de Belgische wonderprofs deze 
keer. Wel de IJslandse jongens, die er bovendien sportief van 
maakten wat zij er konden van maken. Wat van de onzen niet 
kon gezegd worden. 

gezeur 

Er zijn zo van die dagen ,dames en heren, dat het gelul over 
sport en sportvedetjes, zowel dat van anderen als dat van ons
zelf, ons zodanig de keel ui thangt dat wij zouden gaan gillen als 
wij de woorden nog maar horen. Deze heerlijke tweede pinkster
dag is één van die dagen. Na vele weken slecht weer scheen weer 
de zon. Wij hebben er van geprofiteerd om in onze hof te wer
ken, en voor het eerst sedert maanden hebben wij, gezeten op de 
bank onder de berk, de avond zien neerdalen over het dorp. Met 
spijt zijn wij voor onze lichtbak gaan zitten om het laatste sport
n ieuws te vernemen, met nog meer spijt voor ons schrijfmachien-
tje. Is het nu heus nodig dat over al die onbelangrijke en zo opge
schroefde sportdingen zoveel gezegd en geschreven wordt ? 

sjerzamis 

Als ge de mannen van « Les 
Sports » leest, dan verneemt ge 
dat Jaak geluncht heeft met 
« mon cher ami » Petit. Dat 
Luc gedineerd heeft met « mon 
cher ami » Eddy. Dat Raymond 
gesoupeerd heeft met « mon 
cher ami » vanden Stock. Dat 
Marcel gedéjeuneerd heeft met 

«mon cher ami » Roosens En 
al die voorname heren hebben 
de vretende joernalisten dan 
geweldige geheimen verteld, 
ekskluzief en in primeur na
tuurlijk. Allen gewoonlijk iet
wat te laat om het nog mee te 
pakken de volgende dag. Wat 
ons nu verwondert is dat de 
Vlaamse kollega's niet zo dik
wijls door de héren gëïnviteerd 
worden aan een rijkelijk ge
vulde tafel. Dat het, integen
deel, in dat geval meestal de 
héren zijn die zich laten invi
teren. Wij beginnen ons zo 
stillekens-aan af te vragen 
waarom al die Vlaamse sport-
joernalisten zo hun nikkel 
blijven afdraaien om de lof te 
zingen van al die «sjèr)zamis» 
van het Brussels-Luikse sport-
krantje, die voor de rest met 
hun primeurkens regelrecht 
naar Les Sports draven. 

bravo gaston 

Gaston Roelants ekspozeerde 
schilderwerk te Anderlecht, en 
wij zijn eens gaan kijken. Voor 

zoveel als wij ervan kennen — 
wij zijn ook geen beroeps-eks-
pert — bezit Roelants onge
twijfeld aanleg. Enkele doeken 
die hij ten toonstelde leken 
ons verdienstelijk. De meeste 
getuigden nog van een schrij
nend gebrek aan stielkennis. 
Zij vertonen, en dat kan niet 
anders, nog al de fouten die de 
beginneling eigen zijn. Steeds 
naar onze bescheiden mening 
zou Roelands er goed aan doen 
kritischer te staan tegenover 
zijn eigen werk, en al de wer
ken die hij als leergeld ver-
mooste, uit zijn ekspozitie ver

bannen. En ze zeker en vast 
niet te koop aanbieden. Ook al 
gebeurt dat dan — dat zeggen 
wij graag ter zijner ere — aan 
billijke prijzen. Voor de rest 
zijn wij zo blij als een vogelke 
dat Roelants volgens ons de 
mogelijkheden heeft een vol
waardig schilder te worden, 
eens dat hij zijn stijl en genre 
zal gevonden hebben, en dat 
een grote sportvedette als hij 
zich niet te goed acht voor de 
bekentenis van een moeizaam 
en nederig begin op het moei
lijke pad van de kunst. Profi
ciat Gaston. 

waarop wachten 

Jaak Lecoq herinnert er ons nog eens aan in zijn blad, 
en het is goed dat hi) dat doet : het aantal mensen dat 
sterft aan hart infarkt is sedert 1930 vervijfvoudigd, en 
deze ziekte is in de helft van de gevallen (tegen 1/5 voor 
kanker )de oorzaak van sterfte ingevolge ziekte. De twee 
grote oorzaken van hartinfarkt zijn op hun beurt choles
terol (te rijke voeding) en stress. Het grote voorbehoed
middel . sportbeoefening vanaf de jeugd. Met de Jaak 
willen wij dus nogmaals ons fijne stemmetje verheffen 
om te pleiten voor aktieve sportbeoefening, onder welke 
vorm dan ook. En er nog even op wijzen dat naar onze 
mening de simpele rekreatieve sportbeoefening veel 
beter is dan de professionele, gespecializeerde sportbeoe
fening (waar de sport precies een oorzaak van stress is) 
en dat zich gaan dik maken ergens in een spionkop of 
aan de meet van de koers, met de daarbij horende tien 
pinten, nóg slechter is dan thuis in de zetel te hangen, 
omdat het zowel cholesterolgehalte als stress stimuleert. 
Komaan, jongens (en meisjes), waar wachten wij op ? 
Pak een schup, en spitten maar, of een rugzak, en stap
pen maar. 

cul tuur 

Wie in dit land iets wil schrijven dat zo min of meer — in ons 
geval eerder min — verband houdt met sport, is noodzakelijk 
aangewezen op twee kultuurbladen bij uitstek : « Sport 70 » voor 
de Vlaamse kant, en « Les Sports » voor de Franse kant. Wij lezen 
die bladen nu al jaren met groeiende ontzetting. 

Als u het ons zou vragen, wij zouden moeilijk kunnen zeggen 
welk van de twee het stompzinnigst is. Aanvankelijk hebben wij 
gedacht : Sport 70. Misschien omdat wij, Vlaming zijnde, er 
sedert enkele eeuwen in getraind zijn te geloven dat wat in 
't F rans gezegd wordt, veel juister en schoner is. Naarmate wij 
echter meer Fraris leerden — om « Les Sports » te begrijpen 
hebt ge zelfs n ie t 'vee l nodig — gingen wij inzien dat de bladen 
elkaar werkelijk niets te benijden hebben. De vraag die hier 
onvermijdeljk rijst is deze : zijn de sportslaven in ons land dan 
werkeli jk zo"n geestelijke proletariërs dat zij met sportbladen 
als de geciteerde vrede nemen ? Gaat de publicitaire sport zich 
een publiek zoeken in de onderste regionen (spiritueel gezien) 
van de bevolking ? Wordt de sport de zaak van de onderontwik
kelden met kleine hersens en grote muil ? 

s lu ik rek lame 

Men is er in Frankri jk blijkbaar met nogal vuile voeten door
gegaan, voor wat betreft de zaak van de zgn. sluikreklame op de 
televizie. Hier bij ons is er nog geen sprake van dat koppen zou
den rollen, hoewel ook m onze televizie sluikreklame schering en 
inslag is. Vooral in de reportages van sportwedstrijden al lerhande 
krijgt men meer reklame te verwerken dan sport. Wij geloven 
dat het moeilijk anders kan, vermits de publiciteit nu eenmaal 
het kader is waarin de kommercièle sport gedijt. Als men nu 
toch, al vlug m andere landen blijkbaar, en later misschien ook 
hier bij ons. iets gaat doet tegen die goedkope vormen van TV-
publiciteit, dan gaat het voor verschillende firma's veel minder 
interessant worden sportgroepen te steunen, met het oog op die 
publiciteit precies. Het bannen van de sluikreklame zou dan wel 
eens een nadelige invloed kunnen uitoefenen op de hoeveelheid 
geld die de firma's willen investeren in de sport, en zo op de 
werkgelegenheid en de werkvoorwaarden van de beroepssport
beoefenaars. En zo ziet men weer eens dat het allemaal twee kan
ten heeft. 

K 

Piloot Yvo Grauls ging uit de hocht te Chimay en kwam enkele meters lager op de rails terecht. 
Het zoveelste slachoffer van tiran snelheid. Andere piloten, waaronder Yvette Fontaine, gooiden 
hun bloemen op het verwrongen graf : een magere troot. 

onze prijs 
Ieder zijn meug natuurl i jk 

(zou Willy Delabastita zeg
gen ), maar wij krijgen de 
k ramp als Janneman en 
Heintje en hoe de andere 
wonderkinderen van het 
lichte lied ook mogen heten, 
met hun slijmerig, sentimen
teel gekweel begimien, de 
bankrekening van hun ma
nager, stoere papa en maaa-
ma lief ten bate. Kinderen 
moeten volgens ons niet zor
gen dat de grote mensen 
zich wat kunnen amuzeren, 
of dat de grote mensen veel 
centen krijgen. Het heeft 
tientallen i>"'^n kei-harde 
strijd gever" »:3i de kinde
ren uit de mijnen en de fa
brieken te halen. En nu zou
den wij ze aan het werk zet
ten in rokerige zaaltjes en 
klubjes tot in de vroege uur-
ies. 

In dezelfde orde van ge
dachten hebben wij destijds 
luidkeels geprotesteerd, sa
men met vele anderen, tegen 
de wielerkoersen voor kin
deren op de wielerbaan van 

Walem. Het gerecht is toen 
tussengekomen en onze on
volprezen Fred de Bruyne 
heeft toen zowaar gefun
geerd - of wij zouden ons 
gruwelijk moeten vergissen, 
en dan moet men het maar 
«eggen - als ekspert. 
Wij lezen nu in "Les Sports" 
ia t fenomeen Arets het ver
heugend vindt dat de kinde
ren de grootste bewonde-
raads zijn van Eddy Merckx 
en Jaak Ickx. Het feit zul
len wij niet ontkennen. Om 
mee te doen aan de super-
idiote vedettennanbidderij 
en dito kultus moet ge ofwel 
nóg of rééds kompleet kinds 
zijn, ofwel vanop een serieu
ze hoogte op uw knikker 
zijn gevallen. Een zinnig, 
met rede en verstand be
gaafd wezen, kan zich daar
mee onmogelijk bezighou
den. Of het feit verheugend 
is, dat is een ander paar 
mouwen. Het is voor ons 
hoogstens een teken aan de 
wand dat onze samenleving 
tot in de bazis, de kinderen, 
aangevreten is door de kwaal 

van manipulatie, kondition-
ering en dergelijke fraaiig-
heden meer. 

Ons vaderland stuurde on
ze nationale tararaboem-
UEFA-ploeg voor een hele 
poos naar Spanje om er glo-
riol te oogsten met het 
hoogst interessante bedrijf 
van het t rappen tegen een 
leren blaas vol wond. 

Wij zullen er andermaal 
Europa verbazen met het be
wijs dat wij een stel snot
neuzen hebben kunnen op
fokken tot shotters van de 
bovenste plank, tot vedetten 
in spe, tot wonderkinderen 
met een verbazend dikke 
nek voor hun leeftijd. Geen 
mens vraagt zich af of het 
niet beter ware geweest die 
knapen thuis of op school te 
houden. Voor de sportgazet-
ten is het al lang een uitge
maakte zaak dat onze sa
menleving veel meer heeft 
aan zestienjarigen die het 
( balletje een heel eind ) ver 
kunnen schoppen, dan aan 
hun leeftijdgenoten die 

braafjes hun examens gaan 
voorbereiden. Het is hele
maal niet denkbeeldig - houd 
de kranten maar in het oog 
- dat een of andere school 
van oordeel zal zijn dat de 
verdienstelijke vaderlandse 
shotters evengoed het dip-
ploma verdienen, dat ande
re jongens slechts ten koste 
van grote inspanningen kun-
verwerven. Het is ten.slotte 
allemaal 'n zorg voor het 
onvermijdelijke legertje of-
lis jelen, dat in Spanje gra
tis mag gaan vreten, zabbe-
ren, hotsen en botsen. 

En dan is er het gran
dioze spektakel van de mo
tocrossen voor kinderen 
vanaf vijf zes jaar. Hebben 
de bevoegde instanties, die 
zo in de weer zijn voor de 
bescherming van de jeugd 
er geen bezwaar tegen dat 
men die peuter^; die nauwe
lijks kunnen l o p e n en 
spreken, op een moto zet, 
om voor wat sensatie te zor
gen voor een dwaas pu
bliek ? Acht men die gemo-
torizeerde koersen voor 

kinderen zonder gevaar? Ze 
zullen dan gevaarlijk wor
den, nietwaar ? Vindt men 
h e t moreel verantwoord 
dat nog niet schoolplichtige 
kinderen voor de trotse 
\ ade r een straf zatsel gaan 
verdienen ? Hoe groot zal 
het gebleir zijn dat zal op 
sfaan de dag dat één van die 
kinderen met mote en al 
tegen een bierkraan - want 
die hoort vanzelfsprekend 
bij die spektakels — zal 
vliegen en zijn nek breken. 

Is het weer allemaal te 
somber bekeken ? Loopt hel 
zo'n vaart niet ? Willen wij 
de jeugd enkel haar ple
ziertje gunnen ? Of durven 
wi] niet zeggen dat wij aan 
onze drang naar vermaak, 
naar spektakel, naar sensa
tie, dat wij uit grenzeloze 
verveling bereid zijn alles 
op te offeren tot onze kin-
leren toe. Durven wij niet 
zeggen dat wij, in wat wij 
zo eufemistisch sport noe
men, totaal krankzinnig a^n 
het worden zijn ? 
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opgave n' 18 

hor ixontaal : 

1) Gehaktbal - Lied waarbi j de tekst 
primeert op de melodie — 2) Twee k l i n 
kers - Heilige stad van de Isiamiet -
I tal iaans vakant ieoord — 3) Munteen
heid - Romeinse keizer - Thans — 4) 
Voorzetsel - Tandwielties - Mast - Wa
terker ing - Oud-Testament — 5) Even
mens - Muzieknoot - Bijbelse stad -
Bloem — 6) Luguber voertuig - Chinese 
lengtemaat — 7) Voornaam van Turo 
- Koningsgek - Groente — 8) Persoon
l i jk voornaamwoord - Bespoelt Lissabon 
- Sporting Club Andcriecht — 9) Sterke 
drank - Knaagdier — tO) Ingenieur -
Elk - Land m Azie — l i ) Stroom in 
Duitsland - Zootje, paar - Voor — 12) 
Schommeling om een as - Erven wij 
allemaal van onze vader — 13) Ak t i e -
komttee - Land m A f r i ka - Alpenweide 
- 14) Brandbom - Weeral - Vroegere 
R T B — 15) Hoofdpersonnage m elke 
avonturenf i lm - Niet één keer - Ana
gram van « HUIS » — 16) En dndere 
- Storm - Uitroep van pi jn — 17) Voer
tu ig - Voorgerecht — 18) Kind - Meis
jesnaam - Ingenieur — 19) Oudgedien
de - Chinese lengtemaat — 20) Straat-
orgel - Eenbultig woestijnschip 

vert ikaal : 

1) Frekwentie modulat ie - Hulp aan 
derde wereld — 2) Grootmoe - Chinese 
lengtemaat - Twee ki inkers - Eerstko
mend — 3) Europeaan - Belgisch Leger 
- Franse f i lmster - Limburgse gemeente 
- Voorzetsel — 4) Limburgse gemeente 
- Versiersel - Wi ld zwijn — 5) Ana 
gram van « GAT » - Gewestelijke Eko-
nomische Raad - Meisjesnaam — 6) 
Rivier in Oost-Vlaanderen - Voegwoord 
- Deel van een boom - Gedaan, klaar -
Voor Mia — Fries water - Meisjesnaam 
- Indisch weefsel - Gedachte — 8) Dub
bele medeklinker - Muzieknoot - Fries 
water - Vier kl inkers - Ten name — 
9) De onze in het Nederlands - Hoofd
deksel — 10) Frans lidwoord - Kloos
terzuster - Meisjesnaam - Mythologische 
vogel — 11) Vul in « UC » - Gravin 
van Hol land - Dochter van Borms -
Wiel — 12) Eerste Grieks « vl iegtuig » 
- Omgekeerde leg Mede - Uitroep -
Slede - Welaan — 13) Gents poppen-
teater - Anagram van « TUIG » - Ach
ter - Tegenstander van James Bond 
- 14) Frans goud - Spoed - Engelse 
wet - Twee medeklinkers — 15) A lge
meen ontwikkeld - Cartoonist - Gemeen
te in het Kortr i jkse — 16) Omgekeerde 
ingenieur - Nederlandse Zoo - Muziek
noot - Nummer — 17) Maanlander -
Mogel i jk - Bekende waterval — 18) 
Dubbele kl inker - Ti jdperk - Stad m 
Denemarken — 19) Voegwoord - Ge
meente in West-Vlaandoren - Dubbbele 
kl inker - Elk - Meisjesnaam — 20) 
Rong bi) do pol i t ie 
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de Verzekeringsmaatschappij 
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 

m o n t a g e s , hers te l l ingen 
w i e l u i t l i j n i n g m . ga ran t i e 

w i e i b a l a n s m. ga ran t i e 

W. De Ketelbutier 
Osbroekstraat 47 

AALST 

tee-vee 
modern beheer in 
radio en tv 

Van 17 tot 19 mei had in de 
Koninklijke Biblioteek te 
Brussel een colloquium plaats 
over het modern beheer van 
de radio- en televisieonderne-
mmg. Deze bijeenkomst was 
een initiatief van de BRT-RTB 
en werd georganiseerd door de 
Europese Radio Unie ; 26 or
ganismen uit 13 landen namen 
er aktief aan deel. In vele lan
den heeft de radio en televisie 
zich ontwikkeld tot een indus
triële ondernemmg. De taken 
zijn gegroeid evenals de di
mensies en de struktuur wordt 
alsmaar gekompliceerder. 

Hoewel het om ondernemin
gen gaat die niet tot doel heb
ben materiële winst te maken 
maar wel kulturele, ontsnap
pen radio en televisie niet aan 
beheer met aan de basis een 
de noodzaak van een rationeel 
rendabliteitsprincipe. 

Verscheidene grote organis
men zoals de Britse en de 
Franse televisie hebben gelei
delijk hun werking aangepast. 
De Duitse en Skandinavische 
zenders, Italiè en Nederland 
zijn spoedig gevolgd. Op dit 
ogenblik zijn de meeste van 
de betrokken organismen be
zig met hun reorganisatie. 
Bulten Europa kwam het 
voorbeeld vooral van de Ja
panse televisie en van sommi
ge Amerikaanse zenders. Het 
colloquium te Brussel was niet 
alleen bestemd voor specialis
ten inzake administratie en 
financiën, maar ook voor me
dewerkers van alle afdelingen 
die zich bezighouden met de 
programmatie. 

Vijf belangrijke tema's wer
den besproken : 
1. De toepassingsmogelijkhe
den van het moderne beheer 
op een kulturele onderneming 
zoals radio en televisie. 
2. Radio en televisie en hun 
medewerkers. 
3. De budgettaire weerslag 
van de kulturele produktie. 
4. De informatieverwerking en 
het beheer. 
5. De organisatie van de in
wendige struktuur van radio 
en televisie. 

Het colloquium had niet tot 
doel beslissingen of aanbeve
lingen te formuleren en gespe
cialiseerde adviseurs namen 
aan het colloquium deel en 
belichtten enkele beheersex-
perimenten. 

Steunend op deze voorbeel
den werden de hierboven ver
melde tema's belicht aan de 
hand van experimenten,in het 
bijzonder de Japanse en Britse 
verwezenlij kngen inzake bud
gettair beheer, de planexperi-
menten in Frankrijk en Italië 
en de Duitse en Amerikaanse 

WALTER ROLAND 

<3*ilgiotuud opiiciM, «rktad door 
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ten huize franco zolang er 
voorraad is ! 

LEEUWEN VLAG 
in kwaliteit Nylon of Wol Enkalon 
150x150 418 — 
200x20C[ — 800 
Aanbev. Port 27 59 
B.T.W. 1 0 % 80 157 

525 1.006 
+ 1 VI . L. zelfklever 25x35 van een 
waarde : 45 F, tegen terugbetaling 
of storting op P.C. 10.29.28. Alle an
deren geb. of gedrukte kentekens, 
wimpels of vlaggen (kunstvlaggen) 
aan de voordeligste prijzen bij : 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 - 2410 HERENT ALS 

Tel. (014)21.207 

inspanningen met het oog op 
de struktuurhervormingen. 

En nu maar hopen dat alle 
besprekingen en rapporten 
ook voor onze BRT vruchten 
afwerpen. 

portret van een 
stille man 

Documentaire van H e n r i 
Roesems en Daniel Van Aver-
maet over het leven en het 
werk van de Belgische cineast, 
Charles Dekeukeleire, die op 
1 juni van vorig jaar overleed. 

Charles Dekeukeleire werd 
in Eisene in 1905 geboren en 
overleed te Werchter op 1 juni 
1971. Hij was 66 jaar oud. 

Alhoewel te Brussel grootge
bracht en er een franstalige 
opvoeding had genoten, was hij 
een echte Vlaming. 

Reeds zeer jong werd hij een 
rasechte filmfan. Nog maar 
zestien jaar oud schreef hij 
reeds zijn eerste artikels over 
film. Hij geraakte al vlug ver
trouwd met de grote namen 
uit de Belgische filmwereld. 

Hij werkte mee aan het tijd
schrift van de groep « Sept 
Arts », waarvoor hij te Parijs 
zeer merkwaardige interviews 
afnam van de grote cineasten 
uit zijn tijd. 

Op 22 jaar realiseert hij zijn 
eerste film. Een documentje 
van zeven minuten over de 
bokssport. Het is in feite nog 
een zoeken, toch getuigt het 
van een verrassende nieuwig
heid. 

Door correspondent te zijn 
in België voor de Franse maat
schappij « France Actualités » 
krijgt hij de gelegenheid om de 
techniek van de « reportage 
sur Ie vif » te leren. In 1934 
wordt in de belangrijkste bios
coopzalen in België zijn « Ver
zengde gronden », een ethno-
logisch document, dat nu zeer 
belangrijk is geworden, ge
toond. 

In 1935 wordt Dekeukeleire 
gelauwerd met de prijs van de 
Vrije Academie van België, de 
gekende Picart-prijs, die op 
onze dagen nog een gewaar
deerde verering is. Voor het 
eerst werd deze prijs toege
kend aan iemand uit de film
wereld. 

Vanaf 1935 is de doorbraak 
van Dekeukeleire verwezen
lijkt. De opdrachten volgen el
kaar op, tientallen documen
taire films werden door hem 
gemaakt. Nu de cineast de zei
len in de wind heeft, kan hij 
zijn levensdroom gestalte ge
ven, nl. een legendarische 
Vlaamse geschiedenis, zoals hij 
die kende uit zijn jeugd, op het 
scherm brengen. Hiervoor ge
bruikte hij een ongewone 
werkwijze. Het scenario van 
« Het kwade oog » wordt ge
ïmproviseerd met de mensen 
uit de streek van Tiegem, 
waar het verhaal zich heeft 
afgespeeld. Voor de rollen en 
figuranten recruteert hij onder 
de plaatselijke bevolking. 

In 1938 realiseert hij zijn eer
ste Belgische film over kunst. 

In die tijd wellicht ook een 
wereldcreatie. De titel was 
« Thema's van inspiratie », erg 
origineel, waarin hij verschei
dene figuren vergelijkt met 
personages op de schilderijen 
van grote Vlaamse meesters. 
Maakt de vergelijking tussen 
de engelen van Memling en 
zingende Vlaamse meisjes. De 
film maakte een internationale 
carrière ondermeer werd hij te 
Venetië bekroond met een 
prijs. 

Na de oorlog de film « De 
Stichter », een evocatiefilm 
over het leven, het werk en 
het rijk van Leopold I. 

Ook voor de televisie ver
richtte hij zeer verdienstelijk 
werk. Hij heeft op zijn naam 
een hele reeks programma's 
waaronder de vele afleverin
gen van « Poëzie in 625 lij
nen » van Valeer Van Kerk-
hove. Toen hij aan een pro
gramma over Willem Elsschot 
werkte kreeg hij een verlam
ming, die hem praktisch gedu
rende tien jaar een gedwongen 
inactiviteit oplegde. Met veel 
wilskracht heeft hij zich bo
ven deze ziekte kunnen ver
heffen, misschien wel omdat 
hij er diep van overtuigd was 
dat hij eens zou terug kunnen 
lopen en zijn levenswerk, de 
film, zou kunnen verder zet
ten. Dekeukeleire maakte 83 
films. 

BRT, maandag 29 mei om 21 u. 

Vlaamse 
Handelaars 
en Zakenlui 

Neemt een advertentie in 
WIJ VLAAMS NATIONAAL 
ledere week in 
« AANBEVOLEN HUIZEN » 
1 kolom breedte 3 cm hoogte 
Tegen slechts 380 F plus BTV^ 
per maand. 

Publiciteitsdienst 
Antwerp Public Relations 
Hof ter Schrlecklaan 33 
2600 BERCHEM - Antwerpen 

NATIONALE 
BEVLAGGINGSAKTIE 

In afwactiting dat de Cultuurraad voor de Neder
landse Cultuurgemeenschap het werk van de Natio
nale Bevlaggingsaktie overbodig maakt door de al
oude Vlaamse Leeuwevlag officieel de plaats te ge
ven die haar toekomt, wordt het 17de werkjaar in
gezet. 

302 kernen zijn over heel Vlaanderen bedrijvig ; oo 
de Guldensporendag '72 zullen weer duizenden 
Leeuwen getuigenis afleggen van een waakzame 
Vlaamse Beweging. 

De zwartgele Leeuw (zonder sterren, met klauwen), 
het symbool van die Vlaamse Beweging, dominere 
het straatbeeld in Vlaanderen ! 

Vlag mee ! Sticht een KERN In uw woonplaats. 
Vraag 'n folder op het sekretariaat van de Nationale 
Bevlaggingsaktie : 

Waterstraat 133. 9110 ST-AMANDSBERC 

Tel. (09)51.15.83 
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persspiegel 
Nothomb heeft nog altijd de 

boter gegeten in heel wat kran
tenartikels van boven en onder 
de taalgrens. Die noord-zuid
verbinding tussen katoliek-kon-
servatisme en BSP-onrust 
heeft een gemeenschappelijke 
noemer : unitaire vastgeroest-
heid. Dat leidt weer tot eigen
aardige frontvormingen in de 
reakties. De BS-P-SB tegenzet 
over de Voerstreek duidt er 
weer maar eens op hoe laag 
de Vlaamse BSP al gevallen is 
in haar kruiperigheid voor de 
Waalse meesters. 

vers l'avenir 

Deze Waalse super-konserva-
tieven zijn niet te spreken over 
het « Waalse onderonsje » zo
als onze Vlaamse tegenhanger 
van die aard « Het Belang van 
Limburg » deze bijeenkomst 
van de parlementaire vertegen
woordiging van 2/3 van de 
Waalse kiezers noemde. 

« Wat men moet vrezen als 
dergelijke bijeenkomsten als 
die van eergisteren zich her
halen is dat M. Nothomh de 
indruk zou geven het gras voor 
de voeten van Eyskens te wil
len wegmaaien. Het uitwerken 
van art. 107 quater is het werk 
van M. Eyskens met de instem
ming van zijn ministers en van 
de parlementaire groepen die 
hem steunen. 

» Niemand heeft het' recht 
zich aan hem op te dringen on
der drukking van een groep 
van buitenstaanders want dat 
zou de krisis kunnen openen. 
Niets mag beslist buiten de ka
binetsraad of vergaderingen 
aan de top ». 

volksgazet 

Staatsminister, adviseur van 
de kroon, en Officier in de 
Kroonorde ex-proleet Van Eyn-
de bliksemt naar « Jonker No
thomb, die met vuur speelt » 
zoals hij het titelt. Maar zijn 
vlammengespuw is over het 
hoofd van de jonker heen dui
delijk bedoeld om de Volksunie 
en andere Vlamingen te tref
fen die zich vragen stellen bij 
deze Waalse frontvorming. 

« Maar de jonker dreigt te 
volharden. Hij veinst te gelo
ven dat hij de socialisten nog 
kan doen terugkomen van hun 
afwijzende houding ten over
staan van zijn « Waals be
raad ». Het ligt er vingerdik 
op dat het hem er vooral om 
te doen is « Leburton te pes
ten » (zoals een CVP-krant 
schreef) en een poging te on
dernemen om de socialistische 
Partij, de enige die nog een 
voor gans België geldende na
tionale reflex heeft, waardoor 
het land van de chaos wordt 
gevrijwaard, volgens nationa
listische scheidingslijnen te 
splitsen. 

» In dit opzicht zal hij van
zelfsprekend van een kale reis 
terugkomen. 

» Doch. hij moet niet geloven 
dat hij lang zijn spelletjes kan 
spelen. Hij moet dit des te 
minder geloven omdat hij 
steun vindt bij een paar kato-
lieke^ ministers... misschien ook 
hij één of twee CVP-excellen-
ties die vandaag of morgen in 
het beperkt Waals overleg ook 
een aanleiding te kunnen vin
den om met de Volksunie te 
gaan praten. In dit opzicht zijn 
reacties in de quasi-Volksunie-
kranten « Gazet van Antwer
pen » en « De Tijd » betekenis
vol ». 

het laatste nieuws 

Geeft een goede samenvat
ting van de betekenis die er 
voor ons Vlamingen schuilt in 
het Waalse initiatief waardoor 
de Walen weer een pas voor
staan als het debat losbreekt. 

« De wedijver is in de Waal
se politieke fracties volop aan 
gang. De PSC tracht zich Waal-
ser voor te doen dan het Ras-
semblement Wallon van de h. 
Perin en consoorten. De Waal
se PLP dotet hieraan eveneens 
duchtig mee. 

» In het ontwerp van verslag 
voor het Waalse PLP-congres 
van 27 en 28 mei deinst men er 
niet voor terug een recht
streeks verkozen Waals Parle
ment te eisen. Het nieuw 
grondwet artikel 107-quater 
zou, volgens de Waalse PLP, 
moeten uitmonden op eten inte
graal federalisme. 

» Dat was reeds openlijk ge
zegd door de heer Perin ter ge
legenheid van het debat over 
de grondwetsherziening. De 
Waalse socialisten hebben zich 
al lang uitgesproken voor feen 
federale staatsinrichting. De 
heer Leburton speelt voorlopig 
nog de unitaire kaart, maar 
vice-eerste minister Cools 
steekt zijn voorkeur voor het 
federalisme niet onder stoelen 
of banken en op een Waals so
cialistisch congres zou hij het 
ongetwijfeld halen op de heer 
Leburton. 

Dte Waalse wedloop naar het 
federalisme noopt de Vlaamse 
politici tot bezinning ». 

gazet van antwerpen 

« Waar blijft het Vlaamse 
antwoord » zegde Karel De 
Witte het reeds' vorige week. 
Wij zijn benieuwd hoe al de 
veelkleurige leeuwen (groen, 
blauw — bij de rode is het al 
« njet ») zullen reageren op de 
vernieuwde \T:aag van de 
Volksunie of het ook eindelijk 
geen tijd wordt dat Vlamingen 
van alle gezindheden eens ge
zamenlijk Vlaams reageren. 
Dan wordt alles mogelijk ook 
voor de over-en-weer-geslin-
gerde Vlaamse sukkelaars van 
de Voerstreek. 

« Het standpunt van êe BSP, 
dat de regeringspartijen eerst 
onder elkaar een oplossing ter
zake dienen te vinden, om pas 
nadien aan de oppositie te vra
gen of die zo welwillend wil 
zijn een handje te helpen om 
het vereiste kworum te halen, 
is on-realistisch en ondemokra-
tisch. Nothomb pakt het beter 
aan door vooraf de m'ening van 
de oppositiepartijen te polsen 
en hun inspraak in de oplos
sing van dit probleem te waar-
horgen. 

» Met dit alles blijft het de 
vraag of de Waalse socialisten 
aan het overleg zullen deelne
men. Of anders geformuleerd : 
of de BSP-leiding haar nukkig 
veto zal intrekken ? Daarbij 
moet ook de vraag worden ge
steld of de CVP-leiding niet 
inzi'et dat zij een vergissing 
heeft hegaan door destijds een 
Vlaams overleg te verwerpen. 
Nu de Walen de koppen samen 
steken, zij het zonder socialis
ten, wordt het tijd dat de Vla
mingen, zo nodig ook zonder 
de BSP, hetzelfde doen, willen 
zij niet in verspreide orde ko
men te staan tegenover 'een 
Waals front ». 

Ie peuple 

Bij dergelijke praat over 
« Pax francofonica » in de 
Voerstreek, in te voeren door 
de liberté van het ontwerp De-
housse sluit de Vlaamse BSP 
zich « sterk en eensgezind » 
aan. Daarmee staat Jos Van 
Eynde dan toch aan de kant 
van de Waalse kasteelheren, 
zij het dan niet jonker No
thomb, maar wel bij de valse 
jonker Sécillon. 

« Het geval van de Voer is 
klaar : het gaat hier om een 
punt dat zo gauw mogelijk af
gehandeld dient te worden. 
Van de socialistische kant zijn 
de Vlamingen, Walen en Brus
selaars unaniem om het pro
ject te stemmen en zo de stabi
liteit in de streek te herstel
len... 

» De h. Nothomb zou zijn ta
lenten als Waals mod*erator 
goed kunnen gebruiken en pro
beren zijn vrienden van de 
CVP van het reële nut van 
het verzorgen van deze open 
wonde te overtuigen. Het lijkt 
ons zelfs dat hij deze taak prio
riteit zou mogen geven voor
aleer zijn gesprekspartners van 
de « Table ronde » van de «IJ» 
het hem op dat punt mogelijk 
maken ». 

de nieuwe gids 

Deze kampioene van het uni
tarisme hanteert nog maar 
eens het oude argument om de 
Vlamingen voor de zoveelste 
maal naar de nederlaag te 
drijven « We moeten toegeven 
rond de Voerstreek want... het 
land moet bestuurd worden ». 

« Onder de Waalse socialis-
^n ontstond er wrevel omdat 
in Waalse kringen de indruk 
werd gewekt dat zij te sterk 
onder de invloed van hun 
Vlaamse en Brusselse partijge

noten stonden : om zelfstandig 
als Walen met de anderen te 
beraadslagen over Waalse aan
gelegenheden. 

» Tegenover deze Waalse 
reactie, di'e in de schoot van de 
BSP-fractie tot uiting kwam, 
(o.m. aangevoerd door de zoon 
van de gewezen minister De-
housse), moest de BSP een te
genzet doen. Dat was dan aan
dringen opdat het Voeront-
werp uit de doofpot zou wor
den gehaald. 

» Van socialistische zijde is 
dat geen probleem : ieder is 
het er sinds lang over eens. 
Ook de PSC gaat akkoord. In 
dte CVP zijn er echter velen — 
wellicht de meesten of allen — 
die het status quo wensen te 
behouden. Vanzelfsprekend 
hadden ze dat moeten zeggen 
toen de regering tot stand 
kwam en zij haar hun ver
trouwen schonken. Maar toen 
hadden ze maar een bekom
mernis : het land moet toch ge-
reg'eerd worden ! 

» Het is te verwachten dat, 
na sommige strubbelingen, toch 
een oplossing zal komen in de 
aard van het heringediende 
ontwerp, want hetzelfde argu
ment behoudt zijn waarde : het 
land moet geregeerd worden ». 

w. luyten. 

zoekertjes 
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 

Te koop : overdekt Tilburyka»-
retje op luchtbanden. Zich 
schriftelijk wenden tot het bu
reel blad. —• R 84 

• Steno-typiste, 35 j . , overtui
gend Vlaamsgezind (familie 
was repressieslachoffer), twee
talig met kennis van Duits en 
Engels zoekt geschikt werk in 
het Brusselse. Onmiddellijk 
vrij. D.B.001 
• Pas afgestudeerde steno-ty
piste, 19 j . , Vlaamsgezind, zkt 
werk in de omgeving van Brus
sel. Sudieniveau A6A2, noties 
boekhouden en Frans. Onmid
dellijk vrij. D.002. 
• Dame van middelbare leef
tijd, steno-typiste, perfect twee-
tahg, kennis van het Italiaans 
en goede noties Engels en Duits 
zoekt betrekking te Brussel. 
Cxoed voorkomen. E.003. 
• .jonge dame, steno-typiste, 
20 ] noties Frans, zoekt werk 
m de omgeving van Brussel, 
Vilvoorde, Mechelen. V.004. 
Voor deze vier sollicitaties zich 
wenden tot senator M. Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63, 3030 Heverlee. — R 83 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
11de TRANCHE 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 5 juni 

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

82.-I06 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 

Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht 
allerhande I ! ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fl in, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn ; Ochsenschv/anzsuppe . Hongaarse goe-
lasj - Fisbein mit Sauerl<raut - Kip aan het spit - Krachtvleesschofel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02 18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autov/eg. 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-Llchtervelde - 2.000 - I . - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autow/eg 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 

Gevraagrd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanboiiwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me
chelen, Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. B168 

Dokter gezin, streek Heist-op-
den-Berg, vraagt hulp voor 
huishouden : werkvrouw, 3 da
gen in de week. Teletoneren : 
(015) 22383. — R 82 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Vlamingen die van Blankenberge 
houden, U kunt terecht bij 

A. SCHERPEREEL - DECNÖOP 

PENSION BRITANNIQUE 
De Smet de Naeyerlaan 6 

8370 Blankenberge - Tel. 050/42230 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel. (056)66.235 

BEZOEK * 

CASTHOF LINDEN HOVE 
Koud en warm buffet 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Gezellige vlaamse sfeer 
wekelijkse rustdag : woensdag 

Bellestraat 49 - HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

STEEDS WELKOM IN 

't KREKELHOF 
HET DRANKHUIS MET SFEER 

Dpen vanaf 14u. Elke dinsd. geslot. 
Brusselbaan 11 - GOOIK 

Tel. (054)34.857 

TUINAANLEG . ONDERHOUD 
VAN COEYE 

Langestraat 41 • KRUIBEKE 
Tel. 03/75.12.96 

Gespecialiseerde onderhoudsdienst 
Privaat - Parken -

industrie plantsoenen 

STANDING ' 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen< 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

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

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

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

Bezoek de herberg 
« UILENSPIEGEL » 

Laurent DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Katharina-Lombeek 
Lokaal van de 

plaatselijke Volksunie-afdeling 
In het golvend Pajottenland 

HET 'laams huis 

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

Garage ST JOZEF 
(BERT C.) 

Assesteenweg, 117 
1740 TERNAT 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE i 
De ideale oplossing bij : 

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

8458 OOSTDUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP AANVR/VAG — 

Verhuring - Verkoop van villas 
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 koffiehuis van de 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van wafels 

Cafe-Restaurant DE PLUIM 
OVERMERE-DONK 

wordt opnieuw uitgebaat door de 
FAMILIE LATEIR 

vanaf 19 mei 1972 
ONZE SPECIALITEIT : Paling in 
't groen met verse tuinkruiden 

Tel. (09)79.51.51 
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bev\/egingslil|Jzer 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : JUNI 1972 
ANTWERPEN 
Maandag 29 mei : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 5 juni : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 12 juni : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 19 juni : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 26 juni : sen. H, De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12. Antwerpen, tel. 36.84.65, 
van 16 tot 20 u. 
KAPELLEN 
Donderdag 1 juni : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr .M. Op de Beeck, Wilgenstraat 4, (tel. 
64.55.93), van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 
WIJNEGEM 
Maandagen 5 en 19 juni : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : Vleminckhof, Marktplein 8 (tel. 53.89.36), van 19 tot 20 u. 
KONTICH 
Woensdagen 14 en 28 juni : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsestivg 22, (tel. 37.13.32), van 19 tot 20 u. 
IVIERKSEM 
Donderdag 15 juni : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : Tijl, Bredabaan 298, (tel. 45.89.76), van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

antwerpen 

NAT. KOLPORTAGE 
3 EN 4 JUNI 

Alle afdelingen zegden hun 
medewerking toe om in het 
raam van de nationale VU-kol-
portagedagen, op zaterdag 3 en 
zondag 4 juni, met een voor de
ze aktie speciale « Wij «-uitga
ve, in hun gemeente te kolpor-
teren. 

Vujo (arr.) neemt enkele ge
meenten (zonder afdelingen) 
voor eigen rekening. De afde
lingsverantwoordelijken - orga
nisatie en propaganda, dienen 
voor deze aktie dadelijk kon-
takt op te nemen met Fonne 
Crick, tel. 27.82.11, of met het 
VU-sekretariaat van Stad Ant
werpen, tel. 36.84.65 bureeluren) 
voor verdere afspraak en rege
ling 
KAMERAADSCHAP 

Wie helpt ons een zwaar ge
troffen Oostfrontstrijder zijn 
tijdsgebruik zo aangenaam mo
gelijk te maken, door hem post
zegels, gebruikte of nieuwe, 
binnen- en buitenlandse, toe te 
zenden. Te zenden aan arr. se-
kretaris Wim Claessens, Pas
toor Deensstr. 19, Mortsel, of
wel aan dhr. Emiel Pierlé, (^am-
pinaweg 4 te St. Job-in-'t-Goor, 
die doorzenden. Wij danken u 
bij voorbaat voor uw medewer
king aan dit kameraadschappe-
lijk dienstbetoon. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretari-
aat van 9 tot 16 u. 30, 's maan
dags tot 19 u. (zaterdag en zon
dag gesloten). 

Op hetzelfde sekretariaat 
grijpt ook het dienstbetoon 
plaats van het arr. Iedereen 
welkom met allerlei problemen. 
Enkel 's maandags van 16 tot 
20 u., Wetstr. 12, Antwerpen. 
Steeds zal een volksvertegen
woordiger aanwezig zijn. 

Voor COO-gevallen uit de af
deling : telefonische afspraak 
maken met dr. De Boel 33.97.90 
of Fr. De Laet 38.66.92. 

Inlichtingen voor gepensi
oneerden of aansluitingen : 
Goossens M., VI. Verbond voor 
gepensioneerden, Lg. Winkelstr. 
42, tel. 33.52.83. 
WANDELEN 

Was iedereen tevreden met 
de wandeling die we onlangs 
maakten langs de oever van de 
oude en andere Schelde '> Ge 
moet het maar eens vragen aan 
de deelnemers. 
BETOGING 

Behoud duinen te De Panne. 
Op dit ogenblik kunnen we nog 
geen juist uur van vertrek me
dedelen. We gaan in ieder ge
val mee. 
KOLPORTAGE 

Een golf van kolportages over 
gans Vlaanderen. Met mede
werking van alle mandataris
sen. Onze afdeling doet het op 
zaterdag 3 juni. Samenkomst 
op het sekretariaat, Wetstr. 12, 
Antwerpen om 14 u 

BORGERHOUT 
GELUKWENSEN 

Op 4 mei 1972 werd Maura 
geboren. We wensen de geluk
kige ouders Brian en Magda 
Sisks-Verbeelen alsook de fie
re grootouders schepen en me
vrouw B. Verbeelen van harte 
proficiat. 

Heden zaterdag 27 mei tre
den Lieve De Bruyn en Erik 
Van Echelpoel in het huwelijk. 
Onze oprechte en hartelijke ge
lukwensen zowel aan de jonge 
gehuwden als aan de beide 
trouwe strijdvaardige families. 
Deze huwelijksdag daags voor 
het Vlaams Nationaal Zang
feest is voor u beiden, Lieve en 
Erik, een symbolische dag. Be
stuur en afdeling Borgerhout 
zingen mede het vreugdelied 
op deze feestelijke dag. 
IJZERBEDEVAART 

Stijlvolle, kleurrijke raam- en 
auto-affiches voor de IJzerbede
vaart op zondag 2 juli 1972 zijn 
te bekomen bij gemeenteraads
lid Hugo Andries, Turnhoutse-
baan 98 of kunnen op hetzelfde 
adres telefonisch besteld wor
den, nr 36.59.67. 

EDEGEM 
OVERLIJDEN 

Op 97-jarige leeftijd overleed 
de h. Laenen, schoonvader van 
een van onze aktiefste propa
gandisten : Albertine Saenen. 
Wij bieden aan haar en aan de 
familie Laenen, die in alle om
standigheden onze volksnatio-
nale strijd trouw is gebleven, 
onze oprechte deelneming aan. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 3 juni om 20 u. be
sluiten wij ons VU-werkjaar 
met een gezellig samenzijn in 
« Drie Eiken ». Wij maken er 
een smulpartij van met echte 
pensen en heerlijk gerstenat. 
Natuurlijk hoort bij zo'n festijn 
ook een danspartij . Inschrijven 
tegen 20 fr. voor 31 mei in «Drie 
Eiken», bij K. Van Reeth (Drie 
Eikenstr. 70) en bij P. Wijns 
(Te Nijverdoncklaan 51). 
DUINEN = VOLKSBEZIT 

Heden zaterdag 27 mei nemen 
wij deel aan de betoging tegen 
de duinenroof in De Panne. De
ze manifestatie begint om 15 u. 
in Nieuwpoort. Wij komen sa
men aan « Drie Eiken » om 13 u. 
30 om met personenwagens 
naar de kust te rijden. 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 3 juni verwachten 
wij een massa propagandisten 
van VU en VUJO om 14 u. in 
« Drie Eiken » om te Edegem 
de nationale kolportage tot een 
denderend sukses te maken. 
Vorig jaar werden in een re-
kordtijd 200 nummers verkocht. 
Dit jaar meer ? 
MEDEDELINGEN 

Zaterdag 10 juni om 20 u. in 
« Drie Eiken », algemene ver
gadering voor alle obligatiehou
ders. Om 21 u. gezellige avond 
met o.a. t rekking van de tom
bola van de steunkaarten. 

Dringend gezocht : ui tbater 
voor « Drie Eiken ». Kontakt 
opnemen met R. Dekeyser, 
Graaf de Fienneslaan 47. 

EKEREN 
LEDENVERGADERING 

6 juni om 21 u. in zaal Den 
Akker. Hoofdpunt van de dag
orde : André De Beul spreekt 
over Groot Antwerpen. Wij re
kenen op een grote opkomst. 

HOBOKEN 
HUWELIJK 

Beste wensen voor een goe
de vaart aan ons trouw lid Jan 
Cami, die vandaag in het hu
welijk treedt met mevr. Her
mine Van de Velde 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Eens te meer nemen we deel 
aan ons zangfeest dat dit jaar 
geplaatst is in het teken van 
« Federalisme ». 

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. 
VLAGGENAKTIE 

Uw leeuw ligt klaar bij Lode 
Verreyt, Azalealei i2. tel. : 
55.23.32, 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mat
theyssens op woensdag 24 mei 
van 19 tot 20 u. in lokaal Alca
zar, assistentie van gemeente
raadslid Jef Steurs. 

Alle dagen, liefst na telefo
nische afspraak, provincie- en 
gemeenteraadslid Jef Steurs, 
Edegemse Stwg 87 ,tel. 57.10.27 ; 
gemeenteraadslid Juul Tolle
neer, Gemeenteplein 11, tel. 
57.00,71 ; COO-lid René Jae-
ken, Witvrouwenveldstr. 14, 
tel. 57.14.03 en COO-lid mevr. 
Lisette van Herreweghe. Ede
gemse Stwg 105, tel. 57.08.85. 

Voor eventuele hulp bij het 
invullen van uw belastingsfor
mulieren komt u terecht bij 
Mon Van den Hauwe, IJzer-
maalberg 29, tel. 57.33.11. 
ZANGFEEST 

Morgen,zondag 28 mei. Wij 
vlaggen met de Leeuw. Leeu-
wevlaggen zijn in voorraad op 
het plaatselijk sekretariaat van 
de nat. bevlaggingsaktie, Kos-
terijstr. 6, tel. 57.09.82. 
WATERSCHADE 

Bij de aanleg van de wegdek
king voor de E-10 autoweg 
Brussel - Mechelen - Antwerpen 
werd te Kontich de meer dan 
5 meter diepe spoorwegbedding 
met de daarbijhorende afwa
teringsbeek gedempt zonder dat 
enige drainering werd voorzien. 
Gevolg : verzakkingen en kel
ders onder water en zee. gro
te schade aan tientallen wonin
gen (in de Drab-, Kongo en 
Rubensstr.) . In e en goed geor
ganiseerde aktie werd door on
ze afdeling krachtig geprotes
teerd. Par lementai re vraag van 
kamerl id André De Beul (zit
ting 10 mei), zeer scherpe tus
senkomst op de gemeenteraad 
van 15 mei door gemeenteraads
lid Jef Steurs en pamfletten-
aktie in de hogervermelde stra
ten. Wij verliezen deze zaak 
niet uit het oog en hopen dat 
de vele geteisderden weldra 
zullen geholpen worden. 

LIER 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Wij leggen een bus in, die 
vertrekt op de Grote Markt te 
13 u. 15. De prijs bedraagt 35 
fr:, na het zangfeest komen wij 
recht naar huis. De personen 
die bij ons geen kaarten heb
ben gekocht kunnen ook met 
deze bus mee (zo bespaart u 
parkeerperikelen). 

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. 

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 telefoontje, 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. 

NLTLEN 
BAL VAN DE 
BURGEMEESTER 

Heden zaterdag 27 mei om 20 
u. in de reuzetent op het Kerk
plein te Nijlen : bal van de bur
gemeester. Orkest : The Flash 
Show Band. Toegang : 50 fr. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

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

TISSELT 
VLIEGEN MET «DE DISTEL» 

« De Distel » (kulturele vere
niging van de VU-afdeling Tis-
selt) richt op zondag 18 juni 
een rondvlucht in met een char-
tervliegtuig. Dit vliegtuig zal 
vertrekken te Deurne richting 
Tisselt. Na een uitgebreide 
vlucht keren we terug naar 
Deurne (duur : 1 uur) . Kost
prijs : 300 fr. per persoon (ver
voer Tisselt-Deurne en terug 
Inbegrepen) Bespreken van de 
plaatsen vóór 10 juni a.s bij : 
Frans Huysmans, Hoogstr. 54 en 
bij Jo De Smedt, Vorselaarlaan 
18. Vertrek : Kerkplein te Tis
selt om 13 u. Na de vlucht mo
gelijkheid tot bezoek aan Ru-
benshuis. Steen of Vleeshuis te 
Antwerpen. 
GULDENSPORENFEEST 

Vrijdag 30 juni richt de VU-
Tisselt een gezellig etentje in 
voor alle leden en simpatisan-
ten. Deze avond zal gevuld wor
den met muziek, zang en dans. 
Dit zal plaats hebben in het lo
kaal « In de Vlaamse Leeuw », 
Westdijk 37 te Tisselt. Deelna
me in de kosten is 75 fr. 

WIJNEGEM 
IJZERBEDEVAART 

Op 2 juli e.k. organiseren wij 
onze jaarlijkse reis naar Diks-
muide. Na de IJzerbedevaart 
zullen wij doorreizen, waar
schijnlijk naar de Westvlaamse 
bergen of naar Vloesberg. In
schrijvingen, uitsluitend verge
zeld van inschrijvingsgeld, in 
het lokaal Vleminckhof. 
ONTSPANNINGSAVOND 

Op 10 juni vertoont de 
Vlaamse Vriendenkring dia's 
over haar voorbi.ie aktiviteiten. 
Nadien is er gelegenheid tot een 
gezellige ontspoanningsavond 
in het Vleminckhof. 
GULDENSPORENVIERING 

Op 24 juni in het park : ge
zellige avond bij wijn of pint, 
in het rustige kader van het 
Wijnegemhof. Op 25 juni even
eens in het park van Wijnegem: 
grootse feestelijkheden m.m.v. 
De Vlier, volkskunstgroep uit 
Brussel. 
BEVLAGGIMG 

Leeuwevlaggen zijn net als 
de vorige jaren te verkrijgen 
bij de bestuursleden van de 
Vlaamse Vriendenkring. De 
leeuwen meten 1.50 x 1,50 m en 
zijn gemaakt uit nylon (onver-
slij tbaar). 

WILRIJK 
GROENFRONT 

Slecht nieuws ! Terwijl rond 
het Hof Legrelle momenteel 'n 
ongezonde stilte hangt — bur
gemeester Kiebooms beloofde 
wel een kommissievergadering 
om de zaak te bespreken, maar 
die kwam er tot op heden nog 
altijd niet — dreigt het CVP-
BSP-bestuur opnieuw een on
verantwoorde ingreep te doen 
op gemeenschapsgroen. Indus
triezone I (190 ha groot) bevat 
nl. een stuk bos van ongeveer 
15 ha. In plaats van een pro
gressief beleid te voeren en uit 
de steeds groter wordende 
luchtvervuiling de nodige les
sen te trekken, vindt schepen 
van openbare werken Fabré het 
nodig doorheen dit bos een 
straat te t rekken, die om de 
laatste m2 grond door industrie 
te kunnen laten innemen. Moet 
het nu echt te laat zijn, voor 
sommige mensen eindelijk iets 
gaan begrijpen ? 

WOMMELGEM 
IJZERBEDEVAART 

Voor deelnemers die dit jaar 
hun wagen eens wensen thuis 
te laten, legt het « Broechems 
IJzerbedevaartkomitee » twee 
autocars in. Inlichtingen bij 
Staf Van Looveren, Welkomstr. 
116, Wommelgem. Wij houden 
u trouwens op de hoogte. 
DIENSTBETOON 

H. Vande Weghe, elke zater
dag op het gemeentehuis van 
10 tot 11 u.; bij hem thuis elke 
werkdag vanaf 19 u. Terhage-
laan 8 

Jan Verduyckt, elke werkdag 
vanaf 19 u., Antverpiastr . 6. 

Constant Geel, elke dinsdag 
en donderdag vanaf 19 u., Beel-
dekensweg 5. 

KOO : A. Deschutter, voor
zitter KOO, woensdag en vri j
dag vanaf 20 u., Lt. K. Calu-
waerstr . 14. 

Sen. H. Debruyne. in het Vle
minckhof, Marktplein 8, ledere 
1ste en 3de maandag van de 
maand. 

brabant 

BRUSSEL (Arr.) 
ARR. SEKRETARIAAT 

Het arr . sekretariaat . Kon-
gresstr. 53 te Brussel zal 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. 

ASSE MAZENZELE-
BEKKERZEEL 
VLAAMS HOFFEEST 

Op 3 en 4 juni s tar ten wij 
met een nieuwe traditie, ons 
Vlaams heffeest. Op zaterdag 
3 juni vanaf 20 u. 30 brengen 
wij u een onvergetelijke avond 
van leute en vermaak met de 
versterkte formatie van Stan 
Philips. Op zondag 4 juni vanaf 
14 u. 30 doen wij beroep op de 
mensen van Fabeltjeskrant, he t 
populaire jeugdfeuilleton. Na
dien reuze-kampvuur met de 
volkskunstgroep De Hoepduvel 
en alle aanwezigen. Een piek» 
fijn res taurant tegen zeer ma
tige prijs zorgt in een vleugel 
van de romantische hoevege
bouwen van het Hof ten Een
hoorn, Keienberg te Asse voor 
de innerlijke versterking. Wij 
verwachten alle belangstellen
den. 

BERG - NEDEROKKERZEEL 
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. 

Piet Van der Vorst, O.-L.-
Vrouwstr. 33, Nederokkerzeel, 
tel. 65085, schepen. 

BERG - BUKEN - KAMPEN
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 + niet 
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, 
BEVLAGGINGSAKTIE 

De wapperende vlag is een 
goede getuige voor onze kor-
daat-Vlaamse aanwezigheid in 
Brabant . Wij stellen voor de 
Leeuwevlag (natuurl i jk) uit te 
hangen op : 28 mei (VNZ), 4 
juli (IJzerbedevaart) en 11 juli. 
Een 20-taI vlaggen en fietswim-
pels zljtt nog beschikbaar bij 
M.L. Thiebaut, Fazanten dal 20, 
Berg, tel. 65474. 

DIEST (Kanton) 
DIENSTBETOON 
WILLY KUIJPERS 

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

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

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

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

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

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. 

KOEKELBERG-
ST. JANS-MOLENBEEK 

Star ten hun aktiviteit met 
een gezamenlijke openbare 
vergadering op 2 juni e.k. te 
20 u. in zaal « Lt. Mayeur », Si-
monisplein 18, 1080 Brussel. Be
spreking van de plaatselijke 
politieke toestand, ui tbouw 
van de afdelingen. Gastspre
kers : L. Claes, sen, en agglo-
meratieraadslid en J. De Ber-
langeer, gemeente- en agglo-
meratieraadslid. 



WIJ . 27-5-72 — 21 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
BUIZINGEN : 
Vierde dinsdag: van de maand in lokaal « In de Welkom x van 
20 tot 21 n. (E. De Facq) . 
LOT : 
Vierde dinsdag: van de maand in café « Liedekerke ». Statiestraat, 
van 19 tot 20 u. (Bob Maes). 
OVERUSE : 
Op 29 mei te Terlaenen Overijse (Vik Anciaux, De Broyer en sche
pen De Waet ) . 
ST. PIETERS-LEEUW : 
Vierde dinsdag van de maand in lokaal «De Jongen Deken», Rink, 
van 20 u. 30 tot 21 u.30 (Bob Maes en Frans Adang). 

LEUVEN (Arr.) 
MILIEUVERVUILING 

Dinsdag 30 mei spreekt prof. 
Karel Van Den Eynde (KUL) 
voor de VIP over milieuver
vuiling. De vergadering begint 
om 20 u. en zal doorgaan in de 
St. Jozefschool, Waverse baan, 
Heverlee. 

OVERIJSE 
SOC. DIENSTBETOON 

Maandag 29 mei om 19 u. 30 
in Ter-Laenen in café « Bij den 
Boer » (rechtover gemeente
school) staan tot uw dienst ; 
Vik Anciaux, Marcel De Broy
er, schepen De Waet, voor alle 
problemen die u hen voorlegt. 
Verder de heren Dominet, Van 
Celen en Hiers. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De plaatselijke afgevaardig
de houdt eveneens te Ter Lae-
nen zijn zitdag. Te St, Jezus 
Eik op donderdag 7 juni van 
19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Luk-
semburg. Aansluiten bij de 
Vlaamse Ziekenkas is Vlaande-
ten s terker maken ! 

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 ? ». 

TIENEN 
KANTONALE 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 30 mei heeft om 20 
u. in zaal Xaverium, OLV Bioe-
derstr. te Tienen een kant. le
denvergadering plaats met als 
gastspreker volksvert. Willy 
Kuijpers, die zal spreken over 
de toestand in het Hageland. 
Alle leden en simpatisanten 
worden verwacht. 

oosNvlaanderen 
AALST (Arr.) 
ARR. RAAD 

Er is een vergadering ge
pland van de arr. raad op vr i j 
dag 9 juni te 20 u. 30 in het lo
kaal « De Vriendschap » te 
Aalst. Uitnodigingen en dagor
de volgen, 

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. 

BURST-BAMBRUGGE-
BESSEGEM 
STREEKPERS 

Op 16 mei werd nummer 3 
van « Voor U » bedeeld. Vanaf 
deze uitgave verschijnt het blad 
in offset-druk tóet foto's, prach
tig verzorgd. 2250 eksemplaren 
werden gratis bedeeld in alle 
bussen van de gemeenten Burst 
Bambrugge, Ressegem, Zonne-
ïem, Borsbeke. 
ZANGFEEST 

In samenwerking met VTB, 
Chiro en KSA heeft de Vlaams-
nationale kultuursektie een 
autobus ingelegd. Er kan inge-
schi-even worden aan 140 fr. 
(autobus + genummerde plaats 
van 75 fr.) bij Hein Mailefroy, 
Burst. 

DENDERMONDE (ARR.) 
ARR. KOLPORTAGE 

Zondag 4 juni, arr. kolporta-
ge te Overmere-Donk. De man
datarissen en kaderleden wor
den verwacht om 15 u. aan het 
Paviljoen De Jager aan het 
meer. 
VOORZITTERS
VERGADERING 

Op 10 juni a.s. heeft in Huize 
Tijl, Grote Markt, Dendermon-
de een kontaktvergadering 
plaats voor de afdelingsvoor
zitters van het arr. Iedereen 
weze om 20 u. op post. 
SOC. DIENSTBETOON 

Voor het soc. dienstbetoon 
worden de afdelingen verzocht 
kontakt te nemen met de man
datarissen. Men kan alvast te
recht bij volksvert.-burgemees-
ter Aviel Geerinck, Lange 
Muntstr . 3 te Zele, tel. 052/ 
45.103 of ten gemeentehuize, 
tel. 052/45.021 ; bij prov. raads
lid A. Keldermans, Kasteelstr. 
186, Buggenhout, tel. 052/332.64 
en bij prov. raadslid Herman 
Burghgrave, Bakkersstr. 124, 
Grembergen, tel. 052/224.48. 

DENDERMONDE 
LAND VAN 
Ziekenfonds « FLANDRIA » 

Wichelen : Gebeurweg 34, 
tel. 052/43947, dagelijks van 
18 tot 20 u. 

Dendermonde : den Om-
meganck. Grote Markt, tel. 
052/22594, op woensdag van 
10 tot 11 u. 

Wetteren : Rembrandt , Fe-
I lix Beimaertplein 49, tel. 
1^09/792969. 

DENDEE-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. 
ZANGFEEST 
De bus ver t rekt aan het station 
te 12 u. 55, op het Dorp 13 u. 
Terug rond 21 u. 
11 JULI-VIERING 

Gaat door in het kollege, Te 
19 u. 30, aangepaste H. Mis met 
samenzang en kanselrede door' 
P. Raedschelders. Nadien ge
zellig samenzijn in bodega. Op
treden van enkele jongeren. 

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 
Pa rk » met o.a.'de ui tmunten
de akteur Sidney Poitier moogt 
u eenvoudig niet missen. In
kom 50 fr. 
MASSALE 
LEDENVERGADERING 

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

Voor de vis\'angst 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) 
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 ver t rek t om kwar t 
voor twaalf in Vlaams Huis 
Roeland op zondag 28 mei. We 4 

rijden recht naar het Sportpa
leis en na de zangmanifestatie 
recht naar huis. Het kost 80 fr., 

GENTBRUGGE 
DIENSTBETOON 

Naast hun gewoon dienstbe
toon ten huize stellen onze 
mandatarissen zich graag be
schikbaar voor alle mogelijke 
vragen om inlichtingen, sug
gesties en dergelijke elke 1ste 
dinsdag van de maand in het 
lokaal Luna Park, Brusselse 
stwg (rechtover het plein van 
KAA Gent) . 

HEUSDEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VAN ONZE BESTUURS
LEDEN 

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

ledere zaterdag van 11 tot 12 
uur in de Hooistraat 1, (be
stuurslid Mw. Lataer-Delnoy, 
of Koen van Meenen). Wij ko
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. 

MERELBEKE 
SOC. DIENSTBETOON 

Gemeeteraadslid Robert Gij-
selinckx : eerste dinsdag der 
maand van 19 tot 20 u. in café 
« IJzeren Hekken ». 

Gemeenteraadslid Paul Mar
tens : de zaterdagvoormiddag 
of op afspraak (te. 528911). 

Provincieraadslid Georges 
Van Gysegem : tweede en vier
de dinsdag van de maand van 
20 tot 20 u. 30, Gaversestwg 335. 

COO-lid Paul De Corte : alle 
werkdagen na 19 u. 
TENTOONSTELLING 

Ons lid en kunstschilderes 
mevr. Anna Volckaert-Van Es-
broeck (Vovaneska) stelt haar 
werken tentoon in het kasteel 
van Laarne tot 5 juni. Bezoek 
alle dagen van 9 tot 12 en van 
14 tot 18 u. 
DE GRIFFOEN 

Onze trekkersgroep heeft de 
jongste tijd al heel wat uitstap
pen op haar aktief. Zo waren 
ze nu weer op tweede sinksen-
dag van in de vroege uurtjes 
op stap, ditmaal in het enig 
mooie land van Rode. Op za
terdag 3 juni gaan ze op ver
kenning in het land van Ouden
aarde, samenkomst op het 
Dorpsplein van Merelbeke om 
16 u. 

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 ui teraard geen 
verplichtingen. 

ZOTTEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

Julien U.ytterhaeghe, lid COO 
Provinciebaan, Velzeke : thuis, 

west-vlaanderen 

BRUGGE-TORHOUT 
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): 

Te Varsenaere door P. Leys 
in café « De Leeuw » op zater
dag 3 juni van 10 tot 11 u. 

Te Jabbeke door G. Van In, 
bij Georges Ee"kelo. Aartr i j -
keptws 39. Jabbeke op zaterdag 
3 juni van 11 tot 12 u. 

Te Brugge door G. Van In of 
P Leys, in Breydelhof, Suvée
str. 2. iedere zaterdag van 11 
lot 12 u. 

Te Zeebrugge. door G. Van 
In, bij Armand Van Houte-
ghem, Roeaansstr. 46 op zondag 
juni van 10 tot 11 u. 

Te Blankenberge, door P. 
Leys in café « Rodenbach » op 
zondag 4 juni van 11 tot 12 u. 

BRUGGE 
WENSEN 

Onze onvermoeibare propa
gandist Fernand De Jonghe 
werd het slachtoffer van een 
zwaar verkeersongeval. Wij 
wensen hem een spoedig en 
grondig herstel toe. 
KOLPORTAGE 

Zaterdag 3 juni a.s. wordt ge-
kolporteerd met de speciale 
« Wij «-brochure in Groot-
Brugge. Verzameling om 15 u. 
in de Langestr. 63. Wij ver
wachten behalve de mandata
rissen en de kaderleden ook 
nog andere kandidaten-kolpor-
teurs. Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 
BESTUURSVERGADERING 

Vrijdag 9 juni om 20 u. in 
het Breydelhof, Suvéestr., uit
gebreide bestuursvergadering 
van de oude afdeling Brugge. 
Voorzitter Jan FYaipont zal de
ze vergadering leiden. Ze heeft 
plaats in het kader van de her-
s t rukturer ing der grootbrugse 
afdeling. Ieder betrokkene 
wordt nog persoonlijk uitgeno-
digd. 

DEERLIJK-DESSELGEM-
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). 

DIKSMUIDE 
NAAR ZANGFEEST 

^Morgen 28 mei om 8 u. ver
t rekken 2 bussen uit Diksmui-
de naar het zangfeest in Ant
werpen. De ene loopt over 
Beerst, Koekelare, Ichtegem, 
Aartr i jke en Loppem. De twee
de over Esen, Zarren, Handza
me en Kortemark. Prijs: 120 fr. 
Inschrijvingen bij Leo De vree-
se, Vlaams Huis, IJzerlaan te 
Diksmuide (tel. 051/507.49). 
GULDENSPORENFEEST 

Op 10 juli om 20 u. houdt de 
VU in het Vlaams Huis een 
Guldensporenviering. De kaba-
retgroep « 7e Knoopsgat », en 
de voordrachtkunstenaars An-
ne-Marie Vlaeminck en Toon 
Majeur zorgen voor de omlijs
ting. Sen. G. Siegers houdt de 
feestrede : « Waarom Volksunie 
voor de arbeiders ? ». Joost 
Tryhou houdt een korte toe
spraak over de problemen van 
Westhoek. Alle leden en simpa
tisanten worden uitgenodigd. 

GISTEL 
DISKO-BAL 
VOOR JONGEREN 

Hedenavond vindt in de zaal 
« Ten Put te » in Gistel een 
disko-bal plaats speciaal inge
richt voor de jongeren. Toegang 
kosteloos. Iedereen welkom. 

GULLEGEM 
KLEINKUNSTAVOND 

Op 10 juli richt de afdeling 
Gullegem een kleinkunstavond 
in met Willem Vermandere te 
20 u. in zaal Hondschote. 

lEPER 
DEBAT 

Zondag 4 juni a.s. richt Vujo-
leper een debat in rond het te-
ma « Kontestatie voert naar 
verantwoordelijkheid», 't Debat 
gaat door om 10-u. 30 in « Het 
Belfort », D'Hondstr. te leper. 
Gespreksleider : sen. Van In. 

KORTRIJK (Arr.) 
KOLPORTAGE 

De leden van het arr. bestuur 
en van de arr. raad houden een 
kolportage te Waregem. 
DIENSTBETOON 

Provincieraadslid W. Malfait 
houdt zitdag te Moen in lokaal 
Breughel iedere 4de zaterdag 
om 15 u. ; te Otegem in lokaal 
St. Antonius, iedere 4de zater
dag om 14 u. : te Anzegem in 
lokaal Den IJzer, iedere 4de 
zaterdag om 18 u. 

Gemeenteraadslid H. Van-
denbulcke te Lauwe, iedere 3de 
vrijdag van 19 tot 20 u. in lo
kaal Brittania, Menenstr. 

Volksvert. L. Vansteenkiste 
te Ingooigem in zaal Stijn 
Streuvels bij N. Pommelaere, 
2de zaterdag van 16 tot 17 u. 

KORTRIJK 
ZANGFEEST 

Op 28 mei. Zal er plaats te 
kort zijn in onze autobus ? 
Schrijf dadelijk in. Prijs 100 fr. 
Vertrek om 8 u. 30 aan « 1302 ». 
KOLPORTAGE 

Op Zondag 4 juni kolporteert 
de afdeling in Kortrijk. Verza
melen om 9 u. in het lokaal 
« 1302 », allen op post. 
SPORTNAMIDDAG 

Zaterdag 10 juni richt de af
deling Kortrijk een sportna-
middag in. Nader nieuws volgt. 

Op dinsdag 11 juli om 20 u. 
in ons lokaal « 1302 », 11-juli-
viering. 

Op zondag 27 augustus richt 
de afdeling een autozoektocht 
in. 
NATIONALE 
BEVLAGGINGSAKTIE 

In ons lokaal « 1302 », Burg. 
Reynaertstr . 9 zijn leeuwevlag-
gen te bekomen. Er is een aan
tal vlaggen voorradig. Andere 
kunnen mits tijdig te bestellen 
nog bekomen worden . 
DIENSTBETOON 
WIJZIGING 

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

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

LAUWE 
G. SLEGERS 

In samenwerking met het 
Dosfelinstituut richt de Vujo 
een spreekavond in met sen. 
G. Siegers, de leider van de 
Limburgse mijnwerkersstaking 
komt met als onderwerp : «Ar-
beidersbelangen en vakbonden» 
Deze avond gaat door op don
derdag 29 juni om 20 u. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE 
H. MIS VOOR J. DE BONDT 

De zielemis voor onze gewe
zen arr. voorz. Jan De Bondt 
zal niet plaats vinden op 4 jtmi, 
zoals aanvankelijk voorzien, 
doch werd verplaatst naar zon
dag 11 juni om 10 u. 30 in de 
kapel van de IJzertoren. Op 4 
juni gaat wel de arr. raad door 
in het Vlaams Huis van 9 u. 30 
tot 12 u. 30. 
RED DE DUINEN VAN DE 
PANNE 

Wij raden onze leden ten 
sterkste aan deel te nemen aan 
de nationale manifestatie voor 
het behoud van de duinen in 
De Panne. We geven dan ook 
rendez-vous te Nieuwpoort op 
heden om 15 u. 

OOSTENDE 
OVERLIJDEN 

Op 18 mei werd in de Sint-
Janskerk ten grave gedragen 
ons lid Gerard Louage, ons op 
te jonge leeftijd jammerlijk 
ontvallen. We bieden aan mevr. 
en naastbestaanden onze inni
ge deelneming aan. 

ROESELARE 
KOLPORTAGE 

Als eerste der afdelingen in 
het arr. bestelde Izegem 500 ex. 
van het kolportage-nummer. 
Mits geestdriftige samenwer
king van alle kernleden betrou
wen wij er op dat de voortrek
kers uit de (ongelukkige) 
schoenenstad deze oplage aan 
de man kunnen brengen. In 
ieder geval : proficiat en goed 
heil. 

In het kader van de nationale 
kolportage wordt stad Tielt in 
den genomen. Voor 3 en 4 juni 
het najaar speciaal onder han-
gaat de afdeling Tielt « te lan
de » haar rendement toespitsen: 
de gemeenten Aarsele en Kane-
gem. Streefdoe' : een nieuwe 
afdeling. De gelegenheid wordt 
ook te baat genomen om de pas 
gestichte Vujo-afdeling mee in 
het harnas te gooien. 

Afdelingen ! Denkt eraan : 
een grote kolportage spijzigt 
niet alleen uw afdelingskas, 
maar biedt u ook de gelegen
heid onze volksverbonden 
standpunten aan de man te 
brengen. En dat is ons uiteinde
lijk streefdoel. 

SPERMALIE 
OVERLIJDEN 

Op 16 mei overleed schielijk 
mej. Ghislena Standaert, zuster 
van ons gemeenteraadslid Omer 
Standaert . We bieden aan de 
naastbestaanden onze innige 
deelneming aan. 



22 
WIJ - 27-5-72 

WIJ IN LIMBURG 
ROESELARE-TIELT 
ARR. KADERDAG TE 
ROESELARE 

Als voorlaatste in de reeks 
arr. kaderdagen kwa-ri onder 
grote bijval Roeselare-Tielt aan 
de beurt. 

Aan de hand van opgemaakto 
analyses gaf arr. voorz. Dirk 
Debaere een duidelijk over
zicht van de verkiezingsuitsla
gen in ons arr. Deze nogal zwa
re discussiestof werd gemakke
lijk gevolgd in de begeleiden
de brochure. 

Volksvert. De Facq gaf ver
volgens een sterk gedokumen-
teerd overzicht van de vergelij
kende uitslagen der laatste ver
kiezingen, het resultaat beko
men door het arr. in de natio
nale kontekst en de hieruit 
vloeiende verantwoordelijkhe
den. 

Na een korte pauze kwam 
onze allerbekende perspluizer 
Walter Luyten aan het woord, 
die met het hem eigen brio, 
taal- en uitdrukkingsvermogen 
de nationale VU na de verkie
zingen weergaf. Met een be
schrijving van elementen en 
terreinen die, aan de hand van 
geponceerde methoden, een 
nieuwe elan kunnen vormen 
tot de verdere uitbouw van de 
VU, als algemeen erkende twee
de partij in Vlaanderen gaf 
Walter ons ook een brok gefun
deerde verantwoordelijkheid 
in die zin mee. Hiervoor is 
ieders inzet broodnodig, welke 
funktie of rang men ook be
kleedt. Niet « ik en de Volks
unie », maar « de Volksunie » 
dient te primeren. De basis 
voor verdere werking staat dui
delijk vervat in de nationale 
brochure. Spreker wenst hier
over dan ook niet verder uit te 
breiden, maar verzoekt iedere 
aa vezige met aandrang deze 
richtlijnen te bestuderen. 

Aan de hand van deze gege
vens en in het vooruitzicht van 
het VU-kongres 1974 hoopt het 
A.B. van nu af aan haar verde
re nationalistische en sociale 
akties uit te bouwen in samen
werking met alle afdelingen. 

VEURNE 
VLAAMS NATIONAAL ~ 
ZANGFEEST 

Afdeling VTB-VAB Veurne 
gaat morgen naar het ANZ met 
de bus. Vertrek om 8 u op de 
grote Markt te Veurne. Reis-
son 110 fr. 

• OFFSET - STENCILWERK - FOTOKOPIJ ' 
I N K A 

Turnhoutsebaan t05 - Borgerhout 
TEL. 03.35.70.00 

WESTENDE 
AUTOZOEKTOCHT 

Zondag 28 mei richten wij 
een autozoektocht in — zoals 
verleden jaar — waartoe alle 
andere afdelingen hartelijk uit
genodigd worden. Start vanaf 
9 u.en aankomst van 15 u. tot 
ten laatste 19 u. 30. Plaats : 
zaal « De Wedergeboorte », 
Dorpsplein, Lombardzij de-Wes-
tende Deelnemingsprijs : 120 
fr. voor leden en 140 fr. voor 
niet-leden. Let wel op : élke 
deelnemer heeft zéker een prijs. 
Men kan vooraf inschrijven bij 
Omer Huygebaert tel. 059/ 
302.68) Koning Ridderdijk 19, 
of bij Herman Maesen, Lom-
bardsijdestr. 162. 

TIEGEM 
DIENSTBETOON 

Willy Malfait, provincieraads
lid. Grote Baan 117, Kerkhove. 
tel. 055/38664 ; Eric Waelkens, 
Caankouter 10 ; Walter Van-
maercke, gemeenteraadslid. 
Meerstr. 46, iedere woensdas, 
van 20 tot 22 u. 
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Boekhandel «TIJL» 
Tijlefoon (02)51.03.86 

Leuvensestr. 58 - 1800 Vilvoorde 

dosfe l inst i tuut 
l imburg 
kadervorming 
Hoe goede aktiviteiten 
plannen ? 

V A N D A A G 27 mei 
13u30 — 19u30 

Centrum « St.-AAartinus » 
Hol landsveld 32 , Hasselt 
van elke afdeling wordt 
minstens één afgevaar

digde verwacht ! 

plaatselijk 
nieuws 

GENK 
11 JULI-HERDENKING 

De provinciale Heel-Neder
landse Sporenherdenking 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 ! 

RIEMST 
Van 18 mei tot 18 juni, open 

van 9 tot 20 u. (donderdag ge
sloten) in galerij « Nibema », 
Steenweg 102, Riemst. tentoon
stelling van schilderijen van 
Gabi Konings, Klein-Lafeltstr. 
74, Riemst. 

parlementair 
nieuws 

wetsvoorstellen 

Kamerlid Olaerts diende een 
wetsvoorstel in tot wijziging 
van art. 114 van het algemeen 
reglement voor de arbeidsbe
scherming, nl. met het doel de 
arbeidsgeneesheren toe te la
ten hun taak in volle onafhan
kelijkheid te laten vervullen. 

Kamerlid Raskin diende een 
wetsvoorstel in tot wijziging 
van art. 162 van het wetboek 
van de inkomstenbelastingen 
om te komen tot een aangepas
te vermindering van onroeren
de voorheffing van « beschei
den woningen ». Voornoemd 
kamerlid legde ook een wets
voorstel neer i.v.m. de wetge
ving op de hypoteken. 

parlementaire vragen 

Raskin stelde vragen i.v.m. 
het militaire domein te Berg-
Tongeren, de ongevallen op de 
weg Bree-Helchteren ,de vri j
gestelden in het vernieuwd 
middelbaar onderwijs, de pe-
troleumraffinaderij te Ter-
naaien en de bestemming van 
bepaalde afvalstoffen, de af
sluiting van het gehucht Lin-
delhoeven van de gemeente 
Overpelt door de aanleg van 
een autoweg, de wijzigings
voorstellen door de Nederland-
se-Belgische kommissie be
treffende de spelling van de 
Nederlandse taal, de onbe
kwaamheid van het personeel 
in de lagere school van Re-
mersdaal om de wettelijke les
uren Nederlands te geven, het 
niet opnemen van de IJzerto-
ren in een ministeriële brochu
re over ééndagsekskursies, de 
militievergoedingen voor we-
deropgeroepen gehuwde dienst
plichtigen, de subsidies aan on
dernemingen zoals de la.v. Mé-
tallurgique Hoboken-Overpelt, 
het eksamen van ortopedist 
voor de centrale eksamenkom-
missie, de toelating tot het uit
baten van een zandgroeve te 
Maasmechelen. 

Olaerts stelde vragen betref
fende boeten wegens onregel
matigheden of vergissingen bij 
de BTW, de ontheffing van bo
ventallige dienstplichtigen, de 
wegversmalling op de Konink
lijke weg te Oostende. 

Senator Hardy stelde een 
uitgebreide vraag over de or

ganisatie en werking van de 
nationale kas voor bedienden-
pensioenen, nl. de beleggingen 
op korte of lange termijn in 
gebouwde en ongebouwde on
roerende goederen. 

Hij stelde tevens vragen over 
de herstelling van het wegdek 
Opglabbeek-Meeuwen, de te
werkstelling in de Belgische 
mijnen, de konstruktiefouten 
in de sociale woningen op de 
wijk Kolderbos te Genk. 

kamerlid olaerts 

Regering gaf (gedeeltelijk) 
toe op zijn BTW-amendemen-
ten. 

De heer Olaerts. — Het is 
niet normaal dat de wetgever 
op 25 februari jl. langs de pers 
moest vernemen dat de rege
ring een ontwerp had goedge
keurd in kabinetsraad. 

Onmiddellijk heb ik een 
spoedvraag hieromtrent inge
diend, maar zij werd van de 
agenda afgevoerd omdat de 
tekst van het ontwerp onder
tussen in de Kamer werd inge
diend. Ik wens dit ontwerp 
fundamenteel te amenderen. 
In de commissie werd mijn 
amendement terzake verwor
pen. De verantwoording ervan 
vindt men in het verslag. 

Mijn amendement werd ech
ter pas verworpen nadat de mi
nister het regeringsontwerp 
grondig had aangepast. Ik 
werd niet onaangenaam door 
het regeringsamendement ver
rast. Het komt mijn eigen voor
stel halfweg tegemoet en 
maakt een belangrijke toege
ving uit. De toelichting bij het 
tweede ontwerp houdt overi
gens de veroordeling van het 
eerste ontwerp in. 

Ik stem in met die regerings
tekst, want hij heeft dezelfde 
strekking als mijn op 21 maart 
ingediende amendement. In 
het regeringsamendement is er 
echter een tussenzin die slaat 
op het feit « dat de aftrek 
50 pet. van de betaalde belas
ting in enig geval mag over
schrijden ». 

Hieruit moeten de 650 mil
joen meeropbrengst aan belas
tingen voortvloeien. 

Maar het onderscheid dat 
daarbij wordt gemaakt leidt 
tot discriminatoire oplossingen. 
Daarom houd ik mijn amende
ment staande of liever heb ik 
het opnieuw ingediend. 

Mijn amendement is de eni
ge logische oplossing. In de 
Duitse Bondsrepubliek heeft 
men het probleem op dezelfde 
manier opgelost. 

Toen de BTW tot stand 
kwam, werd de klemtoon ge
legd op allerlei mooie beginse
len, zoals de aftrekbaarheid, 
maar het ontwerp treedt die 
beginselen met de voeten. Wij 
zullen daarom tegen het ont
werp stemmen. Wij hopen dat 
de Kamer ons amendement zal 
goedkeuren. Wij willen niet 
meedoen aan de aftakeling van 
de BTW-beginselen. Wij pro
testeren tegen het heffen van 
ongeveer 650 miljoen frank 
nieuwe belastingen. Wij vre
zen tenslotte dat het daarbij 
niet zal blijven. (Applaus van 
de Volksunie). 10/5/1972. 

dringende vraag 
over aardgas 

De heer Olaerts. — De Neder
landse pers van woensdag 3 
mei jl. maakt gewag van het 
antwoord dat de Nederlandse 
minister van Economische Za
ken gaf op een vraag van een 
parlementslid betreffende het 
verbruik en de prijs van het 
aardgas. 

Volgens deze informatie zou 
de prijs van het aardgas om
hoog gaan om groter verbruik 
tegen te gaan. Verder luidt het 
dat bedrijven die via langlo
pende contracten aardgas sto
ken, na afloop van deze con
tracten jaarlijks op een herzie
ning zullen moeten rekenen en 
dat het aardgas niet meer zal 
geëxporteerd worden naar die 
landen wanneer hun contrac
ten ten einde lopen. Een en an
der is het gevolg van het feit 
dat gebleken is dat er uit de 
aardgasreserves minder kan 
geput dan voorzien. 

Gezien de Belgische econo
mie zich in belangrijke mate 
heeft afgestemd op het ver
bruik van dit aardgas, ben ik 
zo vrij de heer minister te vra
gen of, en zo ja, in welke mate 
het Belgische huishoudelijk en 
industrieel verbruik getroffen 
wordt door het ter zake gewij
zigd energiebeleid van Neder
land. 

De heer Dhoore, staatssecre
taris voor streekeconomie. — 
Ik meen dat ik het achtbaar 
lid kan geruststellen betreffen
de de gasvoorziening van het 
land. 

Inderdaad, een protocol werd 
onlangs getekend tussen NAM 
en Distrigaz, waarbij de hoe
veelheid van het ter beschik
king van België gestelde aard
gas verhoogd werd met 35 mil
jard m3, zegge 25 p .c , wat de 
totale hoeveelheid brengt op 
181 miljard m3. Daarbij is ook 
een verlengingsduur van het 
oorspronkelijke contract van 
vijf jaar voorzien, zodat dit van 
twintig jaar op vijfentwintig 
jaar gebracht werd. 

Als tegenprestatie van dit 
aanvullend volume gas, moest 
echter ingestemd worden met 
een progressieve indexatie van 
de gasprijsafgrens in funktie 
van de prijs der zware stook
olie. Dit kan mogelijk binnen 
afzienbare tijd een zekere 
weerslag hebben op de Bel
gische verkoopprijzen. 

Wat er ook van zij, Distri
gaz onderzoekt stelselmatig el
ke nieuwe mogelijkheid ter 
vermeerdering van de bevoor
rading van het land met aard
gas van andere leveraars, na
melijk met Algerije, de Noord
zee en de USSR. 

(18/5/1972). 

bruggen over de 
boudewijn-autoweg 

De heer Raskin. — Via de 
pers konden wij vernemen, dat 
wederom een brug op het t ra
ject van de Boudewijnautoweg 
in een bijzonder slechte toe
stand verkeerd. Het betreft 
hier de bovenbrug nr. 99, gele
gen in de gemeente Berg, bij 
Tongeren. 

Uiteraard heeft dit nieuws 
bij tal van weggebruikers gro
te ongerustheid verwekt, voor
namelijk doordat praktisch al
le bruggen tussen Kwaadme-
chelen en Luik één of andere 
gebrek vertonen. 

Mag ik van de minister ver
nemen : 

1. Werden de nodige maatre
gelen getroffen opdat de vei
ligheid van de weggebruikers 
verzekerd zou zijn ? 

2. Zal het verkeer op en over 
de autoweg niet in het gedrang 
worden gebracht door de uit
voering van de noodzakelijke 
herstel- en aanpassingswer-
ken ? 

3. Hoelang zullen deze wer
ken aanslepen ? 

Kan de minister mij tenslot
te mededelen of hij het niet 
nodig acht een initiatief te ne
men dat een definitief einde 
zal maken aan wat algemeen, 
de « brugmiserie » van de Bou
dewijnautoweg wordt ge
noemd ? 

Minister De Saeger zag zich 
andermaal verplicht uitgebreid 
in te gaan op de hem voorge
legde bruggenmiserie. Tot slot 
zei hij dat alle bruggen in he t 
land, meer in het bijzonder die 
van de Boudewijnsnelweg, sis-
tematisch en grondig onder
zocht worden. Naarmate be
paalde gegevens aan het l icht 
zouden komen, zullen de nodi
ge maatregelen genomen wor
den. (10 mei '72). 

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

ZOEKERTJE 

Gevr. vr. electrobedr. in Me-
chelen, gérante, fixe en pro
cent, man elders werkend, 
liefst begrippen van electr. 
Kontakt dr Jaspers, gem .raads
lid, Hombeek, tel. 015/440.74. 

— R 85 

ZUID-LIMBURG HERDENKT DE 

GULDENSPORENSLAG 

in HOVE MALPERTUS, Steenweg te Herderen 
op v r i j dag 7 ju l i 1972 te 20 uur met als spreker 

Volksvertegenwoordiger H. SCHILTZ 
Koud Buffet en Disco-Bar 

Beschermcomitee : senator J. Hardy, Volksvertegenwoor
diger E. Raskin, de provincieraadsleden L. Duchateau en 
F. Van Hollebeke. 

Inlichtingen bij Emiel Reynders, Steenweg 111, Herde
ren, tel. 012/51649 ; Urbain Molenaers, Steenweg 
91, Herderen, Tel. 012/51536. 

sociaal dienstbetoon 
Volksvetregenwoordiger Jef Olaerts : 
Aan huis, Neerzijstraat 5, Genk i 
elke zaterdag- en maandagvoromiddag, tel. 011/55570. 

VRIJDAG 9 JUNI 
As : bij Verheyen, Dorpstraat 5, van 17 tot 17u30 
Zutendaal : St.-Hubertuskring, Wiemesmeer, van 18 tot 18u30 

MAANDAG 5 JUNI 
Opglabbeek : Gemeentehuis, van 17u tot 18u 

VRIJDAG 9 JUNI , 
Diepenbeek : café Bijnens, Nieuwstraat, van 16u tot 16u30 
Hasselt : hotel Warson, Bampslaan 33, van 17u tot 17u30 
Zonhoven : Zonnehof, Heuven 8, van 18u tot 18u30 
Beringen : café Vanheel, Diestweg 8, van 19u tot 19u30 
Paal : bij Huysmans, van 20u tot 20u30 
Heusden : Oud Limburg, P. Pacquaylaan 77, van 21u tot 21u3Q. 
Senator Gerard Siegers : 
Aan huis Vennestraat 186, Winterslag : 
elke maandag- en zaderdagvoormiddag en op afspraak, 
tel. 011/54853. 

ZATERDAG 3 JUNI 
Stevoort : Nieuw Limburg, Komenstraat , van 10u30 tot l l u 
Herk de Stad : Area, Markt 13, van l lu30 tot 12u. 
Halen : Voetballokaal bij Agnes, Lindestraat 23, van 14u tot 14u30 
Zelem : mevr. I rma Decap, Bosstraat 5, van 15u tot 15u30 
Lummen : Rik Pauwels, Dikke Eikstraat 1, van 16u tot 16u30 
Heusden : Oud Limburg, F. Pacquaylaan 77, van 17u tot 17u30. 



WIJ - 27-5-72 23 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

onze studledionst 
lost uw woon-

problesffl gratis op 

DIRK M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
l ange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wandelwagens - bedjes en w iegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversler ingen - wastafel» 

en waskussens - k inderk led ing . 

SPORTARTIKELEN : al ler lei - tu rnk led i j - ru l teru l t rust ingen - p lng -
3ong tafels - badk led ing en alle toebehoorten - ro l - en Ijsschaatsen -

kampingar t lke len - turngere l . 

SPEELGOED : u i tgebreide keus In merkart ikelen : autobanen - elektr. 
treinen der beste merken - auto's - go-carts - t raktoren - poppen -
poppenwagens en -wiegje» - bure len - lessenaars - borden - f iets
jes - al le gezelschapsspelen - al le soorten mekanleken - schooltas

sen . borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

' ^^ \ i^^ * ANANASSAP 
e^^s^P 

W 
•TMe MAID 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK I 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

GEVO |).v.b.a. 

Churchilllaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03) 58.74.33 

BECO 
levering 

BECO 

yan gas-

Vraag FORT ZEGELS aan 

en 

onxc 

BECO verwacht ook uw 

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

BECO 
stookolie ! 

BECO 
benzinestations 

bestelling 

ZWI jNDRECHT 

Tel. : (03) 52.81.73 

meester 
kleermaker 

VERMEESCH 

STEENHOUWERSVEST 5S 
ANTWERPEN 

Tel; 31.35,83 

UW 

z o ' V E E L BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN. 

6-

_Zi 

[10-
lïï̂  

IZOJ 

B - Vlamingen, 

I W * * ! ""^^^9 GRATIS ADVIES 
l i J | voor uw hypotheek-
^ i ^ leningen (1e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem kontakt met ons I 

Kortr i jkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

R. CORNELiS - DENISSEN 
CAFE - PENSION - RESTAURANT 

P. De Smet De Nayerstraat, 19 
8430 MIDDELKERKE 

gelegen 50 m. van zeediik, 
aangename sfeer, gezel l igheid 

en matige pri jzen 
OPEN : café gans het jaar 

restaurant en pension 
vanaf Pasen tot Oktober 

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemeiryck 

Grote keus van aparte geschenken 
KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 

EEKLO —" TEL. 09,77.39.79. 

Vlaamse, gothische st i j lschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesfeenweg 890 - 2610 Wi l r i jk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedri j f - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kort ing 

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

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

Tel 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

TV PELMAR 61 scherm 
12.500 fr. I.p.v. 18.950 f r . 

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

Verl lcht ingsqroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

200 m. bu i ten de Kathel i jnep. 
Grote baan Brugge-Kortr i jk 

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschil lende verl icht ingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

C E N T R A L E M U T U A L I T E I T 
van B R A B A N T en L I M B U R G 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris J WEYNC 
Leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN 

Tel^ (016)834.35 

Voor een PRETTIG VERLOF 
in Blankenberge-aan-Zee I 

— Vlamingen huur b i j V lamingen — 
« Vil 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 RIJSSEL 
K. Boudewi jn laan 25, Blankenberge 

Tel (050)41201 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Insekten. TWINDQ JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Grabs bestek In gans het 
land. P.V.BA INDUSTRADE. Vanderzlipenatr. 
12, Wommol (Bt) - Tol. 02/79.20.00. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhulzen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36 10 11 

Gent 

Alvorens een gitaar te kopen, 
kom uw keuze maken bi j 

DE MONTE 
Adegemstraat 9 - 2800 Mechelen 

Tel. 015/150.34 
Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 

Tel. 016/310.50 
Deskundige voor l icht ing ' 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismi jn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan verb ru i -
i<er voor : diepvries, wek ontvangst 

BLONDEEL 
St-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE 

Schilder- behang- en 
decoratiewerken 

Plaatsen van vloerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste t i jd 

Schooldreef 19 — Gentbrugga 
INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebri l len 
Schooldreef 21 — Genlbrugge 
Zaakvoerder |AN DE MOOR 
VU-gemeenteraadslid - 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 «Wii»-lezers 

). WILLEMS 
Ernest Jouretlaan 57 - Edegem 

Tel. 57.32.80 

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

Al le herstel l ingen 
Nieuwbaan 120 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67919 

A l le schilder- en behangwerken 
Vloerbek led ing 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67889 

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

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

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

ESTHETICA 
Schoonheidsinstituut 
Parfumerieart ikelen 

Dambruggestraat 55 Antwerpen 
Tel. 33.72.99 

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - DeurnA 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T V TECHNICUS 

Koop bi j ons in ver t rouwen 

Wever i j V A N HOUTE 
Tapijten - Vaste v loerbekleding 

Woolmark . Nylon - Draion 
Garantiemerk «Prado» - « V T W » 

VLAAMSE TAPI|TWEVERIJ 
Broekstraat 138/140 - 9160 Hammo 

Tel. 48175 - 49135 

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

KONTAKTEER IN VERTROUWEN 
LUC THIBAUT & CO 

Tel. (03)27.75.86 (03)27.43.34 

BANKETBAKKFRU 
Jozef en Rita NEUKERMANS-BLOM 

Balleistraat 9 - Teralfene 
f i jn gebak - snikerwaren - ijstaarten 

Wekel i jkse rustdag : dinsdag. 
Tel (053)682 15 

"DE P R I | S 6 R E K E R " 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . An twerpen 
bi j Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt Ternat) 

VAKANTIE ! 
ONTSPANNING ! 

Hotel-Pension « Haus Waldeck » 
5411 Stromberg (unter^vesterwald) 

Telf. 9149/26249415 
(12 km van Koblen?» 

W.-Duits land 
/^an de rand van heerl i jk, jossen 
in een heerl i jk verkwikk ingsoebied. 
Kamers k. en w water - bac' c v . 

Pension : vanaf 20 DM 
Prospektus op aanvraao 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 
F. LAMBRECHT' 

ABD. Braeckmansstraat JMST 
Veerstraat 91 RUMST 

Te l (03)78.33.97 - ( 0 3 ) / 8 13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nutt io komfort 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 

n.y. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

fel. 03/31.78.20(51.) 

GENT 
Onderbergen, 43 
*el. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat 22 

tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

w l . 016/337.35 
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meisjes witte laarzen, net als bosfeeën, dacht ik. 
De bosfeeën hielden hun kleurige regenschermpjes 
ongeopend voor zich uit, het haar kliste hen tot 
op de schouders, ze werden stuk voor stuk scho
ne wezens in de echt natuurlijke zin. Soms wou 
ik hen toeroepen : wij mannen lopen hier als mod
derige houthakkers en jullie zijn echte bosfeeën, 
of meer nog, echte bosgodinnen. Maar zo iets roept 
een leraar niet tot zijn leerlingen zolang hij niet 
op het pimt staat toch aan de deur gezet te wor
den. 

Na de open plek liepen wij over zachte, weke 
humusgrond onder het grauwgroen dak van vier 
rijen hoge dennen. Dan kwamen wij in het veen. 
Het werd nu eerder een strompelen tussen, over 
en langs grote en keiharde graszoden die hoog 
uitstaken boven plassen diepbruin water. Soms 
zakten wij met het veen weg in moeilijk over-
schrijdbare kreken. Intussen droppelde onder
koelde regen op onze doorgeweekte jassen. Toen 
de avond verscheen achter een klein kerkhof van 
weggeschoeide boomstammen, stapten wij zwijg
zaam het café « Signal de Botrange » binnen, be
stelden een koffie of een oxo en werden als ver
dwaalden uit een andere wereld aangegaapt. Net 
zoals in Aldous Huxley's boek driehonderd Lon-
denaars per helicopter naar een uit Mexico inge
voerde natuurlijk mens op fotosafari trokken. 

Twee dagen na de ardennen-tocht begon in de 
school de examentijd te lopen. Een der meisjes-
met-de-witte-laarzen had erg slechte resultaten be
haald. Ik riep haar even terzijde. Wat verwacht je 
nog van je toekomst 7 vroeg ik voorzichtig. Ik wit 
bosfee worden, zei ze. Of bosgodin. En trouwen 
met een houthakker ! 

Er zijn in het leraars-leven zo van die dagen 
waarin je tracht naar de dag waarop je de deur 
gewezen wordt. 

frans-[os verdoodt. 

tSb 

ardennen-reis 

We dwarsten Verviers, we zaten met z'n twintig 
in een kleine bus, het had de hele morgen druilerig 
geregend en de stad der smalle straten tussen 
grauwe negentiende-eeuwse wolfabrieken bood een 
trieste aanblik. Als het regent in zo'n stad is het 
altijd alsof je er te veel bent, alsof hier alleen de 
mensen thuishoren die gebogen lopen onder de ar

beid die elk bestaan wat korter maakt maar er an
derzijds toch ook een duidelijke zin aan geeft, de 
zin van het-niet-anders-kunnen of de zin van het 
opvtdlen van de grote leegte tussen morgen en 
avond. Arbeid is een fenomeen in ons leven, ik 
kan me niet voorstellen dit ooit te zullen verliezen. 
En daarenboven heb ik steeds weer het gevoel dat 
fabrieken en kantoren de plaatsen zijn waar de 
mensen in onderlinge competitie de dingen maken 
die winst opleveren en die men als roeispanen no
dig heeft om zich over de eindeloos brede rivier 
van het leven te roeien. Toen ik kind was, begreep 
ik die bezige wereld niet, maar ik keek er naar 
met de verrukkelijke geboeidheid waarmee men 
stripverhalen ervaart. Vandaag waag ik het niet 
meer er over na te denken, want het is beangsti
gend onbegrijpbaar, ik zal nooit meer bij die won
dere nieuwe wereld bij ktmnen : hondermetersho-
ge gebouwen, straalvliegtuigen, computers of zelfs 
het geheim van een kleine motor of een gewone 
telmachine. 

Na Verviers draaidde de kleine bus in de rich
ting van Spa, nadien werd het plots Francor-
champs en nog wat later stopten we bij een kleine 
ardeense kerk, een vierkante toren met een dak in 
roofing, oplopend naar een klein en verroest kruis 
dat er zichtbaar niet bij hoorde. De regen viel 
dunner en milder dan een uur voordien in Ver
viers. We trokken hoge laarzen aan en daalden 
langs een slijkerig pad naar een kleine rivier, het 
water stroomde in tientallen watervalletjes over 
pas gevelde dennestammen, spoedig slaagden we 
er niet meer in met onze steedse uitgelatenheid 
het gedonder van het water te overschreeuwen. 
Waar de rivier in een brede bocht naar ons toe
stroomde, klom het pad naar een open plek. We 
voelden opnieuw de regen en wisten dat het het 
laatste contact met het leven in de stad uit ons 
wegvloeide. Ik poogde hopeloos me de winkel te 
herinneren waar ik de dag voordien' de rubber
laarzen had gekocht. Het viel me op dat alle jon
gens groene of zwarte laarzen droegen en alle 


