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Wat was het ergerlijkst bij de heibel in de Kultuur-
raad verleden dinsdag : de houding van de BSP of die 
van de CVP ? 

Men kent de aanleiding. De Volksunie had een dekreet-
voorstel-Raskm ingediend, om de leeuwevlag als natio
naal simbool en 11 juli als nationale feestdag voor de 
Vlaamse gemeenschap te doen erkennen. In de kommis
sie was dit voorstel door de vier partijen zonder meer 
aanvaard geworden ; het zag er naar uit dat de goedkeu
ring in openbare vergadering slechts een formaliteit zou 
zijn. 

Het is anders gelopen ! In openbare vergadering zijn 
de socialisten met uitzinnige scherpte tegen het voorstel 
te keer gegaan. Pro forma verklaarden ze, bezwaren te 
hebben « van heraldische aard » : de eeuwige folklo-
rische kwestie over de leeuw al dan niet met rode klau
wen en tong. De ware reden van hun verzet was echter, 
dat zij het dekreet-Raskin hadden uitgekozen als « test
case » voor een slag tegen de kulturele autonomie zelve. 

Het ligt in de lijn van de politiek die de BSP — een 
« staatsbewareade partij », zegt Van Eynde — van meet 
af aan gevoerd heeft : uitholling van de kulturele auto
nomie, verlamming van de Kultuurraad. Van Acker sabo
teert de vergaderingen van de Kultuurraad openlijk, 
belet dat er geregeld zou vergaderd worden, tracht de 
Kultuurraad te herleiden tot een soort parlementaire 
kommissie. Dat is allemaal niet nieuw en het socialis
tisch offensief van verleden dinsdag, al kwam het dan 
ook onverwacht, ligt in de lijn van de BSP-strategie. 

Maar hoe heeft de CVP de socialistische slag-onder
de-gordel opgevangen ? Als een gewillige uitvoerder 
van de socialistische bevelen heeft Kultuurraad-voorzit-
ter Van de Kerckhove het voorstel-Raskin terug naar de 
kommissie verwezen. Alle CVP-ers — inbegrepen de 
overtuigd Vlaamsgezinden onder hen — hielden de bek 
in hun pluimen. Alleen Van Elslande deed een zwakke 
poging om de socialisten de voet dwars te zetten. En 
zelfs deze poging was dan nog beschamend : de minister 
van Binnenlandse Zaken minimalizeerde de hele kwestie 
van de nationale simbolen tot een aangelegenheid op 
dorpsniveau... 

Wat was het ergerlijkst : de open sabotage van de Kul
tuurraad door de socialisten, of de onderdanige inschik
kelijkheid van de CVP ? 

In de hele mikmak van de staatshervorming zoals ze 
door de huidige en de vorige regering werd doorgevoerd, 
was de Kultuurraad het enige kleine winstpuntje. Ont
daan van fiskale bevoegdheid, lamgelegd door het kul-
tuurpakt was hij nauwelijks nog de schaduw van wat 
hij had kunnen zijn. Maar zelfs 'die schaduw is de 
« staatsbehoudende » socialisten nog te veel. En de CVP, 
de sterkste partij in Vlaanderen, laat zonder enig protest 
ook op deze schaduw nog schieten. 

Sinds 1945 staat kultuurautonomie in het programma 
van de CVP. Sinds verleden dinsdag moet ook de aller
laatste CVP-er weten : het is allemaal te herbeginnen. 

Hoe lang nog blijft Jos Van Eynde de échte voorzitter 
van de CVP ? ^^^ 

De CVP ? Die steek ik in mijn zak 

antwoord van wllfriod martens 
De voorzitter van de CVP, de heer Wilfried Martens, heeft 

afwijzend geantwoord op mijn voorstel het initiatief te nemen 
tot een Vlaams overleg. Ik kan de motivering van zijn houding 
terzake niet onbeantwoord laten. 

In de eerste plaats wil ik toch aanstippen dat het niet terzake 
dienende is wanneer hij verwijst naar de regering en het rege
ringsakkoord. De regering is één zaak (en ik heb mij niet tot de 
regering gericht), de CVP en de politieke partijen een andere 
zaak. 

De deelneming aan de regering en zelfs het regeringsrpogram-
ma hoeven geen hinderpaal te zijn voor een Vlaams overleg, 
waarvan de noodzakelijkheid scherp aangevoeld wordt en waarop 
de Vlaamse strijd- en kultuurverenigingen herhaaldelijk aange
drongen hebben. 

Enigszins hooghartig verwijst 
de heer Martens naar het feit 
dat de CVP en de BSP .n het 
Vlaamse land ook een meerder
heid vertegenwoordigen en dat 
zij de problemen wel zullen op
lossen. 

Deze bewering roept al dade
lijk twee bedenkingen op. 
Vooreerst dat de BSP ontegen
sprekelijk een unitaire en cen
tralistische koers volgt, terwijl 
de CVP nog altijd beweert het 
ernstig te menen met de re-
gionalizatie. Minister Tinde-
mans heeft daar in een recente 
voordracht terecht de aan
dacht op gevestigd. 

Martens gaat stilzwijgend 
aan deze fundamentele tegen
stelling voorbij. Feit is dat er 
onder de huidige regering niets 
gedaan werd en vóór oktober 
ook niets zal gedaan worden — 
behalve de inwilliging van de 
eis van het FDF of Rassemble-
ment Bruxellois : de installatie 
van de Brusselse agglomeratie-
raad. Dit betekent van Vlaam
se zijde weer eens een kapitu-
latie : de Vlamingen krijgen in 
deze agglomeratieraad niet de 

waarborgen tegen minorizatie 
die hen beloofd en wettelijk 
toegezegd waren. 

De zgz. beslissingen van de 
regering behelzen mets dan be
loften inzake een tU^schema, 
waardoor tijd gewonnen wordt. 

Ten tweede beschikken de 
twee regeringspartijen in het 
parlement niet over de speciale 
meerderheden. 

Het is volkomen irrealistisch, 
te verwijzen naar het parle
ment waar iedereen zijn ver
antwoordelijkheid maar meet 
opnemen. De ervaring leert, en 
iedereen met enig politiek in
zicht wéét, dat het zó niet 
gaat. Men moet onderhandelen, 
men onderhandelt en zal on
derhandelen. Met alle partijen 
— maar niet met de Volksunie. 
Reeds werd met de PLP on
derhandeld in Zaïre. De heer 
Nothomb onderhandelt met het 
RW, De PLP, de kommunisten. 

Zelfs een kind kan voorspel
len dat wij aldus gaan naar 
een herhaling van wat zich 
voorgedaan heeft tijdens de 
vorige legislatuur : een reeks 
nieuwe kapitulaties en toege

vingen op de rug van de Vla
mingen. De franstaligen vor-
verdeeld en betalen het gelag, 
men front, de Vlamingen zijn 

Dit wil ook zeggen dat de 
CVP het gelag zal betalen. 

De laatste paragiaaf van de 
brief van de heer Martens er
gert mij bizonder, omdat hier
in de waarheid op zijn kop ge
zet wordt. De Volksunie heeft 
nooit haar medewerking gewei
gerd, maar nooit heeft er enig 
overleg plaats gehad. 

Integendeel • er werd met de 
PVV en de PLP onderhandeld 
en de prijs die betaald werd 
was : 
— de dubbele meerderheid. 
— het schrappen van de fis

kale bevoegdheid, 
— de verminking van de kul

tuurautonomie. 
— de invoering van de vrij

heid van het gezinshoofd. 
Het is dan ook ongehoord dat 

de CVP-voorzitter de verant
woordelijkheid zoekt af te 
wentelen en tevens recidiveert. 

Er is maar één besluit : de 
CVP is geen zelfstandige partij 
meer, maar onderworpen aan 
de BSP die én de regering én 
de CVP volledig tiranizeert en 
domineert. Dit is trouwens 
duidelijk gebleken tijdens de 
vergadering van de Kultuur
raad vorige dinsdag : de BSP 
staat op een unitair-Belgisch 
standpunt en saboteert de kul
tuurautonomie en de werking 
zelf van de Kultuurraad. 

De CVP miste ook daar de 
moed haar vizie, haar politiek 
te verdedigen. 

f. van der eist^ 

de kolportogeslog 
Er is verleden zaterdag en zondag 

héél véél gekolporteerd, overal in het 
Vlaamse land. De offset-brochure « Uit
daging aan 62 % Belgen » viel in de 
smaak zowel van onze propagandisten 
als van het publiek. Er is slechts één 
ding misgelopen : de meeste arrondis
sementen hebben de rezultaten van 
deze eerste kolportagedag te laat door
gegeven, zodat we slechts ieev gedeel
telijke uitslagen kunnen brengen. Des 
te hoger zal de score volgende week 
zijn ! 

In het arrondissement Roeselare-
Tielt werd er gekolporteerd te Lede-
gem-Dadizele (192 verkochte exempla
ren), te Izegem (55 ex ondanks de «Bat-
jes in de stad») en te Aarsele door de 
afdeling Tielt (64 ex.). 

De Waaslanders gingen, onder leiding 
van Maurits Coppietars en Nelly Maes, 
aan de slag te St Niklaas (355 ex.). 
Daarenboven werd er gekolporteerd te 
Belsele (96 ex.) en te De Klmge (80 ex.). 
In deze laatste gemeente plaatste Re-
naat Bogaert 50 exemplaren; Paul 
Kerckhove en Fons van Raemdonck 
zijn in het Waasland aan de top met 
meer dan 60 verkochte nummers. 

In het arrondissement Brugge bezochl 
de afdeling St Kruis de St Lutgardis-
wijk ; er werden 123 ex. verzet, waar
van Omer Dombrecht er 39 en sekreta-
ris Van Vlaenderen er 34 voor hun re
kening namen. 

Te leper werden 118 exemplaren van 
het speciale « Wij «-nummer verkocht; 
Erik Meire (53) en R. Van den Bulcke 
(45) spanden de kroon. Ze overtroffen 
kampioen Marinus (34), die met de 
ploeg van Merelbeke (zie onze foto) in 
het arrondissement Gent hielp zorgea 
voor 282 verkochte ex. 

In het arr. Leuven noteerden we kol-
portages te Keerbergen (154), te Heve» 
(92) en te Hoegaarden (80). Onze van
ouds bekende topper uit de abonnemen
tenslag Joris Depré staat met 38 ver
kochte ex. aan de leiding, gevolgd door 
H. Casteleyn (19) en Van Laer (17). 

Te Zwijndrecht in het arr. Antwer
pen verzette een beperkte groep van 8 
man in twee uur tijds niet minder dan 
274 ex. En in het arr. Tongeren-Maas
eik kolporteerden Neeroeteren (65), 
Dilsen (100) en Bocholt (15). Goede re
zultaten voor kleine gemeenten ! 

Volgende week nog véél meer.,. 
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^ en gij 
tegen 
onrechtvaardigheid 

Laten we de zaken eens op 
punt stellen. Op de IJzerbede
vaart blijven de linksen weg. 
En omdat ze zelf wegblijven 
roepen ze : de IJzerhedevaar-
ders zijn allemaal fascisten. 

In de Vietnanibetogingen 
blijven de rechtsen weg. om 
daarna heel verontwaardigd te 
schreeuwen : het zijn allemaal 
kommunisten. Ik denk dat ie
dereen de oorlog in Vietnam 
afkeurt. Waarom er dan niet 
tegen protesteren ? 

Moesten de zogenaamde kris-
tenen hun geloof waarachtig 
belijden, dan waren zij op die 
marsj ook aanwezig geweest en 
dan zou het ipso facto geen lou
ter kommunistische marsj ge
weest zijn. En ik ben er hon
derd procent zeker van dat, 
wanneer men morgen 'n marsj 
inricht voor de bevrijding van 
het Tsjechische volk, Nelly 
Maes ook aanwezig zal zijn. 
Want ik weet dat Nelly tegen 
de onrechtvaardigheid is. van
waar ze ook komt. 

G.v.d.V.. Gent. 

bijeni<oningin 

Ik weet niet hoe oud Nelly 
Maes is en ik hoef niet te we
ten hoe pril ze is « in politics ». 
Dat zie je zo ! 

Maar als bazis-militant ver
lang ik, of beter, eis ik alleen 
van haar dat ze bekwaam en 
eerlijk is, en doordrenkt van 
de Vlaams-nationalistische idee 
waaraan de Volksunie haar be
staansreden ontleent. Duidelij
ker, binnenshuis mag ze over 
internationale politiek denken 
en zeggen wat ze wil maar 
haar woorden en daden als VU-
mandataris moeten geïnspi
reerd zijn op de Vlaams-natio-
nale maatschappijvisie en op 
op alles wat socio-kultureel 
daarmee samenhangt. 

Vind Nelly Maes dat die 
Vlaams-nationale maatschap
pijvisie niet strookt met haar 
internationalistisch - kommunis-
tLsch wensbeeld, dan kan ze er-

> uit. Het scheiden hoeft niet 
doeviq te zijn, want zo lang 
en fel « aan » was het nu ook 
weer niet ! 

E.B.. Wommelgem. 

zonder ruzie 

Voor- en tegenstanders van 
deze Vietnam-betoging vindt 
men in alle partijen. Zelfs in 
de BSP zijn er velen die tegen 
deelname waren ; zwijgen 'loij 
da7i nog over de CVP. Alleen 
bij ons echter wordt dit op de 
straat uitgevochten. Verschil 
van mening over zulk een aan
gelegenheid is op zichzelf geen 
drama. Ondergetekende heeft 
mede betoogd.- Sommigen van 
mijn medestanders in de partij 
waren tegen deelname. Wij 
hebben hierover gediskussieerd 
zonder mekaar te overtuigen, 
echter ook zonder ruzie te ma
gen en zonder ons respekt voor 
mekaar te verliezen. Iets an
ders wordt het echter wanneer 
sommigen menen deze zaak op 
de spits te moeten drijven en 
er niet voor terugdeinzen, dit 
op straat voor het oog van gans 
Vlaanderen uit te vechten. En 
hier beginnen zij die zichzelf 
de « echte Vlaams-Nationalis
ten » noemen toch danig op 
de zenuwen te werken. Open
lijk beweren zij, dat het hun 
taak is oude loaarden en ideëen 
van het Vlaains-nationalisme 
m de VU te behouden. Wat vol
gens hen deze oude waarden 
en ideëen nu juist inhouden, 
ben ik feitelijk nooit aan de 
weet gekomen. Zoveel heb ik 
echter wel begrepen, als dat 
zij niet dulden dat er in het 
Vlaamse volk verschillende 
strekkingen en gedachten le
ven. 

E.G., Deurne. 

andere doelwitten 

Ik heb alle lezersbrieven 
over de Vietnam-betoging in 
« Wij » aandachtig gelezen en 
vraag mij af of alle inzenders 
wel van alles op de hoogte zijn, 
of zij pro- en contra Ameri
kaans optreden kennen ? 

De deelname aan de Viet
nam-betoging. zoals ze ver
liep was ongetwijfeld een ver
gissing. Hebben anderen, wier 
Vlaams-nationaal ideaal boven 
verdenking staat, zich in and,e-
re omstandigheden soms niet 
al eens vergist ? 

Was het af te keuren de fi
guur van Borms mee te dra
gen, vermits zij daar toe « aan
gemaand » werden door hen 
die protesteerden ? Kon VUJO 
(of de deelnemende fraktie van 
VUJO) menselijkerwijze nog 
terug nadat er nogal grof ge-
hetzt was ? Hebben de partij
genoten die van oordeel waren 
dat de VUJO een flater ging 
begaan, vooraf getracht binnen 
de partij het meningsverschil 
te beslechten of hebben zij het 
er op aa^igelegd dadelijk mede
partijgenoten te bestrijden van 
buiten de partij ? 

De meesten die zoals ik de 
deelname afkeuren doen dit 
ongetwijfeld uit zuivere over
wegingen, maar zijn er geen 
andere die andere doelwitten 
nastreven, die niet verzoenbaar 
zijn met ons demokratisch 
volksnationalisme en met de 
nodige samenwerking van alle 
Vlaams-nationalisten ? 

A.V., Leuven. 

vertrouwen 

Ik bewonder het gegeven 
woord van N. Maes aan de in
richters, alsook het feit dat ze 
dit gestand hield door dik en 
dun. 

Stelt men zich eens in haar 
plaats. De inrichters van de 
Vredesmarsj beloven tot de 
allerlaatste moment dat alle 
eisen van VUJO ingewilligd 
worden, terwijl « men » (en 
dct had men moeten weten !) 
vlijtig aan allerhande « neven
verschijnselen » werkt. 

Daar waar men in VU-krin-
gen allang had ingezien dat al
leen een « diplomatische » te
rugtocht slechter kon voorko
men. 

De aanwezigheid van het 
handvol deelnemers, mede van 
de talrijker tegenbetogers (zo
wel VU-mensen als bekeerde 
VUJO's !) werd tot zijn ware 
proportie herleid : flauw ! Het 
was natuurlijk fout van Nelly 
Maes en van de VUJO om deel 
te nemen aan een kommunis-
tisch geïnspireerde betoging ! 
We hebben van die kant niets 
te geloven. Daarom Nelly : ont
slag nemen uit de VUJO en 
even konsekwent « parlemen
tair » spelen. Men ka^i geen 
twee heren dienen ! 

Voor de rest mag men het 
gerust weten : wij stellen ver

der vertrouioen in deze men
sen. Die vrij van zonde is, wer-
pe de eerste steen ! En ik moet 
nog de eerste bekentenis lezen 
van een partij die zo opeiilijk 
haar fouten durft toegeven .' 

P.V.H., Liezele. 

hoe rijmt men 
dat te samen 

Zondag 28 mei was ik op het 
Zangfeest en heb er alle bro
chures, bladen, enz. gekocht. 
Alles scheen er eensgezind en 
fris '. Toen ik later al dat druk
werk even doornam, was ik 

•'• • r" t door 
het eeuwig gekibbel en hate
lijk gezeur. In « Vlaanderen 
Vrij » las ik op verschillende 
plaatsen gemene aantijgingen 
en onbeschofte bewoordingen 
aan het adres van mevr. Nelly 
Maes. Het tijdschrift noemt 
zich eveneens zoals « Wij » 
Vlaams Nationaal. In « Wij » 
daarentegen (van 6 mei) vond 
ik een ernstiger bijdrage over 
Nelly. Hoe rijmt men dat te 
saam '' 

Reeds meermaals las ik dat 
de VMO ontbonden was : toch 
was er op het Zangfeest VMO 
in uniform die met een bus 
geld ophaalde. Hoe kan zoiets ? 

Al mijn simpatie voor de 
Volksunie, maar zo'n gevalle
tjes vallen toch moeilijk te ver
werken. 

L.H., Borgerhout. 

vrije meningsuiting 

Het is al te gemakkelijk na 
al de anti-VUJO-Nelly-lezers-
brieven de Vietriam-affaire als 
afgesloten te beschouwen. Vrij
heid van meiiingsuiting voor 
iedereen : ook voor de Ant
werpse VU-betogers. Misschien 
dat ge reeds in het euvel van 
de Zaïre-partij loilt vallen : ie
dereen denkt zoals de redak-
tiebazen denken. 

Hebben de linkse groepen 
dan toch gelijk de VU uiterst 
rechts te situeren ? Niemand 
mag omwille van een ideologie 
— waaronder anti-rood — vol
keren uitmoorden. Ook de 
Yanks niet. 

H.M. en J.P., Peer. 

vraag 

Bij het lezen van al de kwa
de brieven aan het adres van 
Nelly Maes omdat zij met een 
dertigtal anderen van de VUJO 
aan de Vietnam-betogiyig te 
AnUoerpen heeft deelgenomen, 
stel ik mij de vraag of al deze 
mensen, strijders voor hun 
volk. ivel in die mate zelf ont
voogd zijn dat het hun moge
lijk is konsekwent door te re
deneren en elke vrijheid te 
respekteren, ook deze dat an
deren er een mening kunnen 
op nahouden die niet onmiddel
lijk met de hunne, die zij vaak 
ten onrechte, als enig zaligma
kende naar voor schuiven. 

Ik stel de vraag aan diegenen 
die zich VU-mandataris en 
Vlaams-nationalist hebben ge
noemd, waarom zij nu of ont
slag nemen of er tenminste 
mede dreigen. 

Het mandaat dat hun werd 
verstrekt simboliseert het al
ternatief dat zovelen vertou-
wen gaf in de VU ; alternatief 
dat erin bestond een halt toe 
te roepen aan de asociale maat
regelen van de traditionele par
tijen door de veronachtzaming 
van de Vlaming in 't algemeen. 
Wanneer VU - mandatarissen 
menen zich te moeten distan-
ciëren voor iets wat men een 
taktische fout zou kunnen noe
men van een kollega, verzwak
ken zij de sterkte van het opge
worpen front tegen de wette
lijk georganiseerde en eeuwen
lange diefstal waarvan hun en 
ons volk nog steeds het slacht
offer is. Daarenboven schokken 
zij het vertrouwen van hun 
kiezers door het plegen van 
vaandelvlucht. Of dergelijke 
mensen het recht hebben zich 
als de strijders voor Vlaande
ren op te werpen betwijfel ik 
ten sterkste. Dat de traditione
le zwendelaars trachten om on
ze rangen te verdelen kan men 
hun niet ten kwade duiden : 
allen zou men er dienen over 
te waken dat de intelligentie 
van kandidaat - mandatarissen 
op zijn minst het peil bereikt 
heeft waarop zij het uiteinde
lijk doel, hei eisen van het ver
stoken recht voor hun volk, 
kunnen stellen boven kleine 
ideologische incidentjes zoals 
de betoging te Antwerpen. 

W.P., Kessel-Lo. 

verdraagzaamheid 

Laat a.u.b. eenieder uitko
men voor zijn mening, of dit 
nu is in een anti-Amerikaan se 
of anti-Russische betoging, 
hoofdzaak is volgens mij dat 
eenieder zijn overtuiging dien
aangaande dient geëerbiedigd 
te worden. Met andere woor
den : laat ons verdraagzaam 
zijn tegenover al onze mensen 
in onze partij. Zo blijft onze 
partij een zeer demokratische 
volkspartij ! 

L.D., Koningshooikt. 

weinig l<onsel<went 

Het is weinig konsekwent 
jaarlijks een Vlaams-nationale 
én vredesmanifestatie « Nooit 
meer oorlog » bij te wonen en 
potdoof te blijven voor oorlog 
en onrecht dat elders aangedaan 
wordt. Trokken slechts enkele 
honderden hieruit de logische 
konkluzies, dan zouden Viet
nam- en andere vredesbetogin-
gen geen kommunistisch uit
zicht meer hebben ; de ferven
te aanbidders van een kommu
nistische diktatuur zouden er 
vlug wegblijven. 

Alwie het optreden van Nel
ly Maes en de VUJO afkeurt, 
neme even de VU-verkiezings-
brochures van 1968 en 1971 
door, evenals het jongerennum-
mer van juni 1970. Of is dit 
alles alleen als elektoraal lo
kaas bedoeld ? En heeft de VU 
soms het federalisme afgezwo

ren, omdat de KP en de SBV 
dit begrip enkele jaren geleden 
ook van de daken schreeuw
den ? 

E.F., Brussel-3. 

De redaktie draagt geen ver
antwoordelijkheid voor de in
houd der gepubliceerde lezers
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkort ing 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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agglomeratie en federaties 

vu neemt haar verantwoordelijkheid 
Eerste-minister Eyskens heeft enkele dagen geleden een op 

het eerste zicht indrukwekkende t iming opgemaakt voor de ver
dere afhandeling van het kommunauta i r dossier. Bij nader toe
kijken bleek echter alras dat die t iming een aantal vage afspra
ken voor na het parlementair reces bevat, terwijl slechts één 
enkele datum op kortlopende termijn in uitzicht werd gesteld : 
de installatie-datum namelijk voor de Brusselse agglomeratie-
raad. Daarmee is de regering tegemoet gekomen aan de eis van 
het FDF, dat de installatie van de Brusselse agglomeratieraad 
nog vóór het reces eiste. Deze FDF-eis zal op 12 juni ingewilligd 
worden ; als konsekwentie daarvan worden dezelfde dag ook de 
vijf federatieraden geïnstalleerd. Hoe dan ook vormen deze 
installaties een belangrijk politiek feit dat de Volksunie niet 
zonder meer wil laten voorbijgaan. Verleden woensdag werd 
dan ook een perskonferentie belegd, waarop de Volksunie duide
lijk haar s tandpunten en haar voornemens heeft bekend gemaakt. 

bestuurlijke 
inflatie 

Tijdens deze perskonferentie 
heeft de Volksunie in de aller
eerste plaats her innerd aan 
haar bezwaren tegen de be
stuurlijke herinrichting van 
het land, zoals ze door de vori
ge en de huidige regering werd 
doorgevoerd. Door de oprich
ting van de agglomeraties en 
de federaties naast de bestaan
de entiteiten (provincies, ge
meenten enz.) voltrekt er zich 
een bestuurli jke inflatie die 
leiden moet tot een warboel 
waarin de burger zijn weg niet 
meer vindt. 

Tegenover deze improvizatie 
staat het overzichtelijke plan 
van de Volksunie : doorgedre
ven fuzies om te komen tot 
sterke, leefbare gemeenten ; op
richting van zeer grote federa
ties met beperkte bevoegdheid, 
met als logisch gevolg het ver
dwijnen van de arrondissemen
ten en zelfs van de provincies. 
Deze s t ruktuur is eenvoudig en 
voor iedereen duidelijk. Zij 
veroorzaakt geen opeenstape
ling van peperdure bestuurs
organen en geen voortdurende 
bevoegdheidskonf likten. 

geen misverstanden 

De Volksunie zal vanaf 12 
juni aktief deelnemen aan de 
agglomeratie- en federatie-in
stellingen ; het mandaat dat 
haar door de kiezers werd ge
geven zal ze naar best vermo
gen uitvoeren. Dit wil echter 
Diet zeggen, dat haar kritiek 
vervalt tegenover deze orga
nen, zoals ze zijn opgericht en 
zoals ze zullen geïnstalleerd 
worden. 

Wat de Brusselse agglomera
t ieraad betreft her innert de 
Volksunie er aan, dat de pari
teit in het kollege slechts een 
kwasi-pariteit is vermits de 
stem van de door de franstali-
ge meerderheid verkozen voor
zitter doorslaggevend zal zijn. 
Hier ligt daarenboven in de 
lijn van de verwachtingen, dat 
een eentalige-franse voorzitter 
zal gekozen worden. 

Deze kwasi-pariteit in het 
College en de zgn. alarmbel in 
de Raad — die op zichzelf 
reeds geen enkele waarborg 
bieden — zijn nog verder uit
gehold door het feit dat de re-
geringsimprovizatie voor ge
volg had, dat het FDF zoge
naamd Nederlandstaligen op 
zijn lijsten kon laten verkie
zen. 

Het s tandpunt van de Volks
unie is en blijft dan ook, dat de 
verkiezingen voor de Brusselse 
agglomeratieraad die gehouden 
warden op 21 november jl. had
den moeten nietig verklaard 
worden. D e z e verkiezingen 
hadden moeten plaatsvinden 
op homogeen nederlandstalige 
en franstalige lijsten. In plaats 
echter van deze vervalste ver
kiezingen nietig te verklaren, 
willigt de regering thans nog 
de FDF-eis tot spoedige instal
latie van de agglomeratieraad 
in. 

Wat de federaties rond Brus
sel betreit , her inner t de Volks
unie er aan dat ze veel t e klein 

zijn en dus te zwak om hun rol 
als dam tegen Brussel te kun
nen spelen. Daarenboven wer
den deze federaties samenge
steld op partijpolitieke gron
den, waarbi j de grote partijen 
de Vlaamse weerbaarheid op
offerden aan eigen kleine elek-
torale berekening. 

onze medewerking 

Ondanks deze gegronde kri
tiek mag men niet verwachten, 
dat dit zou leiden tot de wei
gering van de Volksunie om in 
deze instellingen zitting te ne
men en er tegenover haar pro
gramma en tegenover het 
Vlaamse volk de verantwoor
delijkheid te dragen die zij op 
21 november van haar kiezers 
heeft ontvangen. 

De Volksunie heeft bij de 
Brusselse agglomeratieraads
verkiezingen 5,97 % van de 
stemmen behaald, 5 zetels op 
de 83 in de Agglomeratieraad, 
of 5 op de 30 nederlandstalige 
verkozenen. De Volksunie 
heeft ook 1 zetel in het Agglo
meratiekollege (op 13, voorzit
ter inbegrepen) of 1 op de 6 
nederlandstalige leden in het 
Kollege. In de uit 11 leden sa
mengestelde Kommissie voor 
de Nederlandse Kui tuur zal de 
Volksunie 2 mandaten bekle
den. 

Agglomeratieraad en Agglo
meratiekollege hebben hoofd
zakelijk niet-politieke opdrach
ten, die wel eens technisch 
worden genoemd. De stelling 
van de VU dat deze technische 
opdrachten niet van de politie
ke aspekten te scheiden zijn 
zal spoedig blijken. Inzonder
heid zal blijken dat een doel
matig beheer van de agglome
rat ie niet mogelijk is bij het 
voortbestaan van de negentien 
gemeenten. De Volksunie is de 
enige parti j die steeds is opge
komen voor de fuzie. 

De Volksunie zal aktief me
dewerken aan de oplossing van 
de problemen die zich voor het 
geheel van de agglomeratie 
stellen. Hoewel de Volksunie 
van Brussel zich volkomen 
identificeert met de Vlaamse 
natie in haar geheel, treedt zij 
ook op als volwaardig lid van 
de Brusselse stedelijke ge
meenschap. 

De Volksunie is de eerste ge
weest om gTote aandacht te be
steden aan alle vraagstukken 
van milieubeheer. Zij heeft 
hierover een uitgewerkt pro
gramma dat zij in de agglome
ratie zal verdedigen. 

De problemen die zich te 
Brussel stellen, zijn verscherpt 
door de sistematische centrali-
zatiepolitiek. De Volksunie is 
hiervan steeds tegenstander ge
weest. Decentralizatie, of nog 
juister federalisme, kunnen tot 
de oplossing van sommige 
Brusselse problemen bijdragen. 
Zij kunnen tegelijkertijd aan 
de Vlaamse zoals aan de Waal
se gemeenschap zelfbeschik
king geven, een einde stellen 
aan het konflikt tussen Brus
sel en deze gemeenschappen, 
en de mogelijkheden scheppen 
om van Brussel een leefbare 
stad te maken. 

VU handhaaft haar bezwaren tegen de Brus
selse fopspeen en tegen de Vlaams-Brabantse 
federaties. 

Zowel te Brussel als in de vijf federaties stuur
den de kiezers van 21 november de VU naar 
de schepenkolleges. 

De VU zal het mandaat, dat haar door de 
kiezers werd toevertrouwd, met alle energie 
en naar best vermogen uitvoeren. 

Te Brussel : agglomeratieraad is de tribune 
voor de eis tot fuzie en het federalistisch pro
gramma. 

Eveneens te Brussel : VU ijvert voor eensge
zind en doelmatig optreden van de Vlamin
gen in de Kulturele Kommissie. 

In drie van de vijf federaties rond Brussel 
waakt voortaan een VU-schepen over de ruim
telijke orde. 

Objektief in de vijf federaties : versterking 
van het Vlaams karakter en strijd tegen alle 
faciliteiten. 

In de nederlandstalige Cul
turele Commissie heeft het 
Rassemblement Bruxellois-ver-
bond der Brusselaars niet de 
meerderheid. Hier bestaat de 
mogelijkheid tot eensgezind en 
doelmatig optreden van de 
Vlamingen. De VU, die steeds 
de samenwerking van de Brus
selse Vlamingen heeft nage
streefd, zal alles doen om deze 
samenwerking effektief te ma
ken. 

versterken (van enig sprankei
tje faciliteiten zal geen sprake 
zijn); dat in de federaties een 
uitgesproken sociaal beleid en 

bodembeleid zal gevoerd wor
den, ten bate van de eigen in
woners ; dat een politiek ge
volgd wordt die de welvaar t 
behartigt maar zonder he t 
« welzijn » te verminderen. 

onze gekozenen 

Wij zijn ons ten volle be
wust van onze verantwoorde
lijkheid en hebben de zeker
heid dat jaren belangstelling, 
uitgesproken onafhankelijk
heid en jonge werkijver de VU 
in staat stelt om deze opdracht 
beter dan wie ook te vervul
len. 

Tevens willen wij rezoluut 
het bewijs leveren dat de pe
riode voorbij is, waarin men 
de Volksunie uit bestuurlijke 
funk+^es kon verwijderd hou
den. 

De waarde van onze verkoze
nen in de raden en in het bi j 
zonder van onze schepenen in 
de kolleges zijn voor de VU 
en voor de Vlaamse gemeen
schap een borg. 

In de Brusselse agglomeratie 
zal de heer Lode Claes aange
duid worden in het kollege. In 
de federatie Asse de heren Val
keniers, burgemeester te Schep-
daal en Van Dooren, gemeente
raadslid te Asse ; in de federa
tie Halle : de heer Frans Adang 
uit St Pieters-Leeuw ; in de fe
deratie Tervuren : de heer 
Marcel De Broyer uit Overij se
in de federatie Vilvoorde : de 
heer Paul De Neve uit Grim
bergen ; in de federatie Za-
ventem : de heer Jacob Schae-
kers, gemeenteraadslid te Die-
gem. 

ruimtelijke orde 

Op 21 november 1971 be
haalde de Volksunie de vol
gende rezultaten in de federa
ties : in de federatie Asse : 
24 % van de stemmen, 7 raads
leden op 27 en 2 op de 6 leden 
van het kollege : in de federa
tie Halle : 13,6 % van de stem
men, 3 raadsleden op 27 en 1 
op de 6 leden van het kollege ; 
in de federatie Tervuren : 
19,5 % van de stemmen, 4 
raadsleden op 19 en 1 op 4 le
den van het kollege ; in de fe
deratie Vilvoorde : 15,3 % van 
de stemmen, 4 raadsleden op 27 
en 1 op de 6 leden van het kol
lege ; in de-federat ie Zaven-
tem : 21,6 % van de stemmen, 
5 raadsleden op 23 en 1 op de 
4 leden van het kollege. 

De VU is aanwezig in het 
kollege van elke federatie. 

In de federaties Halle, Ter
vuren en Zaventem heeft de 
Volksunie een koalitie afge
sloten met een andere politie
ke parti j en vormt zij mede de 
bestuursmeerderheid. 

In deze 3 federaties heeft het 
VU-lid in het kollege de be
voegdheid over de ruimtelijke 
ordening. 

Wij hebben de ordenii^ig van 
de ruimte rond Brussel steeds 
als uiterst belangrijk be
schouwd in het algemeen ka
der van leefmilieu rond de 
hoofdstad, in het licht van een 
sociaal beleid en als bijdrage 
tot de oplossing van het com
munautair p r o b l e e m van 
Vlaams-Brabant. 

De Volksunie heeft nu de 
verantwoordelijkheid bedon
gen over deze belangrijke aan
gelegenheid in een grote cir
kel rond Brussel. 

In de federaties waar de VU 
medebestuurt, maar ook in de 
andere, zullen onze mandata
rissen ervoor ijveren dat de fe
deraties hun Vlaams karakter 

de vu mag er b i j . . . 

toch een nieuw schoolpact 

Met jaren vertraging zijn de verdragsluitende partijen 
van het eerste schoolpact — de CVP, de BSP en de PVV 
— er nu eindelijk in geslaagd, de herziening van dit pact 
op gang te brengen. 

Na spanningen, aarzelingen en ruzies over het al dan 
niet uitnodigen der niet-traditionele partijen, is de be
slissing gevallen. In een tweede faze zullen de niet-tradi
tionele partijen verzocht worden mee te werken aan de 
herziening van het schoolpact, op voorwaarde echter dat 
ze een plechtige intentieverklaring zullen hebben onder
tekend. 

Dit nieuwe protocol houdt voor de VU reeds een bete
kenisvolle overwinning in. Aanvankelijk immers waren 
de drie schoolpactpartijen zinnens een voorakkoord af 
te sluiten — zoals voor het kultuurpact — dat ter onder
tekening aan de andere partijen zou worden voorgelegd. 
Het ondubbelzinnig kommunikee van partijvoorzitter 
Van der Eist, waarin zulke procedure zonder meer werd 
afgewezen, heeft hout gesneden. De schoolpactpartijen 
zoeken steun in de zeer delikate schoolkwestie en hebben 
dan ook een voorzichtiger en voor de VU meer aanvaard
bare werkwijze uitgestippeld. Althans indien de verkla
ring van minister W. Claes aan de pers een juiste weer
gave is van de overeenkomst. 

De herziening van het schoolpact zou dan ongeveer als 
volgt kurmen verlopen. 

In een eerste faze (nog vóór het parlementair reces ?) 
zouden de drie schoolpactpartijen de eerste schoolpact-
periode als het ware afsluiten met een protokol. Dit pro-
tokol zou o.m. een « inventaris » omvatten van de ver
wezenlijkingen, de leemten en de fouten van het eerste 
schoolpact. Tevens zou dit protokol bepaalde resoluties 
van het schoolpact « voor herziening vatbaar » verklaren 
(de VU verwerpt o.m. de resolutie 4 van het schoolpact, 
die planning en samenwerking tussen de wetten onmoge
lijk maakt !). 

Het protokol zou tenslotte plechtig de oorspronkelijke 
en grote doeleinden van het schoolpact herhalen en be
vestigen en de niet-traditionele partijen uitnodigen, deze 
intentieverklaring mee te ondertekenen. 

Met zulke procedure behoudt de VU haar volle vrij
heid t.a.v. de herziening én van de schoolpactpartijen. 
Slechts met een intentieverklaring die een grondige ver
ruiming van het schoolpact tot een nationaal onderwijs-
pact aankondigt, kan onze part i j zich akkoord verklaren. 

Inmiddels dokteren de huidige schoolpact-partners 
moeizaam aan formules voor de nieuwe samenstelling 
van de SP-kommissie én aan de wijze van beslissen. In 
de huidige regeling geldt immers de eenparigheid. Ieder 
lid had dus een vetorecht.. . en kon de onderwijspolitiek 
naar hartelust bocoytten. 

Eindelijk komt er misschien ruimte voor de frisse en 
nieuwe opvattingen van onze partij . Dat onze standpun
ten niet onopgemerkt bleven, bewijst de huidige situatie. 

En meteen is de grote betekenis van een positieve, 
grondige oppositie nog maar eens beklemtoond. 

m. coppieters. 
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zoeken naar oplossingen voor 
de streek van heist-op-den-berg 

Een serie van drie vormingsavonden, ingericht door de dr. Vi
tal Celen-kring en het Dosielinstituut samen, werd vrijdag jl. 

. hesloten met een informatie- en dehatavond over de streek van 
net suihgewest Heist-op-den-Berg. 

De heer D. De Cuyper verwelkomde de talrijke aanwezigen en 
gaf het woord aan de heer Van Buynder, adjunct-direkteur van 
de ERA (Ekonomische Raad provincie Antwerpen) die de pro-
hlemen van het gewest bondig heeft samengevat. 

Hoewel sinds 1960-1965 een aanzienlijke inspanning werd gele
verd om de gestegen bevolking, de asociale pendel en de werk
zoekende jeugd op te vangen, toch wordt tegen 1980 nog steeds 
een aanzienlijk overschot van arbeidskrachten verwacht. 

De evolutie -moet zo gezien worden dat intensieve projecten 
voor industrializering verder moeten worden uitgebouwd (de in
dustriezones Heist en Hulsthout verder uitrusten) en dat de ver
bindingen met de groeipolen (Antwerpen, Geel-Punt, Mechelen) 
moeten worden verbeterd met het oog op een aanvaardbare pen
del (bv. express-weg Mechelen-Geeï). Ook zouden er kansen 
voor de tertiaire sektor moeten geschapen worden : dienstver
lenende initiatieven zoals hotels, restaurants, hospitaal, rekrea-
tiecentra zorgen ook voor een aanzienlijke tewerkstelling. 

Hierbij aansluitend moet voldoende aandacht worden besteed 
aan de opleiding van jongeren en de permanente vorming van 
volwassenen. Ook de zorg voor het milieu in deze streek vraagt 
veel aandacht (natuurbehoud, hinder, rekreatie). 

Er volgde dan een paneelgesprek met senator Jorissen, provin
cieraadslid dr. Jan Moons en de zaal. Getracht werd te peilen 
naar konkrete subjektieven : zo meende senator Jorissen, te moe
ten vaststellen, dat nog heel wat dient gedaan te worden om de 
bestaande industrieterreinen verder uit te rusten. 

De heer Van Buynder beaamde dit en gaf nog uitleg over de 
manier van stimulering van bepaalde projekten, alsmede over 
de veeleisendheid van vreemde investeerders terzake. Hij drukte 
de hoop uit dat de samenspraak met de bevolking een goed ver
antwoorde probleemaanpak van de overheid zou loskomen. Hier
aan zullen de plaatselijke verenigingen trouwens een deel van 
hun vergaderingen wijden. 

w. augustijnen. 

kwade sardijnen 

De Volksunie-afdelingen Ter-
alfene. Liedekerke, Hekelgem 
en St Katherina-Lombeek zijn 
deze week begonnen met een 
sociale aktie onder de pendel
arbeiders van zuidelijk Pajot-
tenland. 

Er worden pamfletten be
deeld — titel : « Wij willen niet 
langer meer sardientjes zijn » 
— waarin aangeklaagd wordt 
dat op de spitsuren de helft 
van de pendelaars niet eens 
een zitplaats vindt op de over
volle treinen. De pendelarbei
ders worden verzocht, hun 
handtekening te zetten onder 
een verzoek, dat aan de NMBS 
zal worden overhandigd. 

Tijdens de eerste dag van 
deze aktie werden 2.500 pam
fletten verspreid aan de och-
tendtreinen; daarvan werden 
er 's avonds, aan de uitgang 
van de stations, 1.200 weer op
gehaald, voorzien van een 
handtekening. 

Wie weet hoe ongraag de 
mensen hun handtekening zet
ten onder een « politiek stuk », 
zal het er mee eens zijn dat dit 
een ongelooflijk goed rezultaat 
is. De spontane steun van de 
helft der pendelaars aan deze 
aktie bewijst, dat ze hoognodig 
was en dat de toestanden op de 
pendeltreinen h e m e l tergend 
zijn. 

en St Denijs-Westrem, ener
zijds tegen de inplanting van 
de nieuwe Makro te Eke en an
derzijds tegen de bouwver
gunning van de Superbazar te 
St Denijs-Westrem. Een auto
karavaan zal te Asper worden 
gevormd om zich over Eke en 
De Pinte naar St Denijs-Wes
trem te begeven, waar op het 
Gemeenteplein een Halt-sekre-
tariaat wordt ingericht. 

oeioei hoei 

Het « Gemeentekrediet van 
België » laat ons weten dat het, 
in het kader van zijn nauwe 
samenwerking met de plaatse
lijke besturen, een aantal dos
siers zal samenstellen om aan 
de pers interessant bazismate-
riaal te leveren. 

Het eerste dossier is gewijd 
aan het arrondissement Hoei 
dat, zo zegt het Gemeentekre
diet, op het vlak van de ekono
mische ekspansie erg bena
deeld is. 

We kunnen voor de vuist 
weg een half dozijn Vlaamse 
arrondissementen opnoemen 
die nog véél erger benadeeld 
zijn dan Hoei. 

Maar m i s s c h i e n komen 
V l a a m s e arrondissementen 
slechts op de tweede plaats in 
aanmerking om « interessant 
bazismateriaal » te leveren. 

Ondanks het veto van de Jos 
loop ik nog altijd vrij en los ; 
Ik hing zelfs aan de praatbarak. 
Aan staatsbehouders heb ik lak. 

Eigenaardig genoeg heeft de 
dagbladpers er zedig,over ge
zwegen, dat deze affaire pre
cies in Limburg moest voorval
len. De koppelbazerij zoals ze 
bedreven werd door het Be
drijf Poels kan alleen gedijen 
in gewesten met een groot ar
beidersoverschot en een kro-
nisch gebrek aan werkgele
genheid. 

Op de Limburgse mizerie en 
op de schromelijke verwaar
lozing van deze streek door de 
Brusselse instanties wist Poels 
zozeer te paraziteren, dat hij 
duizend « werknemers » had 
die hij met meer dan tachtig 
busjes vervoerde naar de « uit-
leenplaatsen ». Ook dat is Bel
gië ... 

klein detail 

Boutersem is geen wereld
stad en wat er in de Bouter-
semse gemeenteraad gebeurd is 
daarom nog geen w e r e l d -
nieuws. 

Maar toch willen we even 
aanstippen dat in die gemeen
teraad — waar geen Volks-
unie-verkozenen z e t e l e n — 
deze week gestemd werd over 
een motie tot behoud van de 
Voerstreek bij Limburg. En ja 
hoor, de hele raad keurde de 
motie goed behalve de vier so
cialistische raadsleden die 
Boutersem rijk is. 

Van Eynde mag tevreden 
zijn : de politiek van Vlaamse 
verzaking, van uitverkoop en 
Walendienst wordt in de BSP 
van hoog tot laag gevolgd. Van 
Brussel tot Boutersem. Die al
lebei met een B beginnen, net 
als België en BSP. 

Alhoewel BSP even goed 
met een C zou kunnen begin
nen : Conservatieve Partij. 

tegen de stroom 

Het Komitee van de Natio
nale Bevlakkingsaktie heeft 
onmiddellijk na de ergerlijke 
vergadering van de Kultuut-
raad verleden dinsdag een 
scherpe motie de wereld inge
zonden : 

« Naar aanleiding van de de
batten in de Kultuurraad be
treurt de Nationale Bevlag-
gingsaktie dat niet alle Vla
mingen tot een akkoord kon
den komen over het simbool 
waaronder én katholieken én 
socialisten én liberalen én na
tionalisten hun krachten wij
den aan de ontvoogding van de 
Vlaamse volksgemeenschap. 

« Het spreekt toch vanzelf 
dat anno 1972 bezwaarlijk nog 
rekening kan gehouden wor
den met de vlag van het mid
deleeuwse Vlaanderen, waar
toe niet alle huidige Vlaamse 

De aktie zal worden verder 
gezet, niet in het minst tegen
over de NMBS zelve. 

Ingewijden zeggen, dat een 
oplossing voor het aangeklaag
de probleem trouwens gemak
kelijk is : waarom moeten er 
bij iedere trein telkens drie 
eerste-klaswagens zijn, die niet 
eens voor de helft bezet wor
den ? 

4c halt » zegt halt 

Er weze nogmaals aan her
innerd dat de onlangs opgerich
te drukkingsgroep « Halt » 
(handelaars, ambachtslieden, 
land- en tuinbouwers) op zon
dag 11 juni zal betogen te Eke 

koppelbazen 

Er is in de pers heel wat te 
doen geweest over het faillis
sement van het Bedrijf Poels 
te Beringen. Dit bedrijf heeft 
zich sinds jaar en dag gespe-
cializeerd in de koppelbazerij : 
het ronselde arbeiders, die het 
dan verder « uitleende » aan 
ondernemingen — v o o r a l 
bouwondernemingen — in Bel
gië, Nederland en Duitsland. 

Koppelbaas Poels kweet zich 
niet van zijn RMZ- en BTW-
verplichtingen, stond voor tien
tallen miljoenen ook in Duits
land in het krijt en ging dus 
op de fles. Meteen stonden dui
zend arbeiders zonder werk. 

provincies behoorden. Nu is 
Vlaanderens vlag, de zwartgele 
leeuw, niét het simbool van 
een partij noch van een groep, 
wél het herkenningsteken van 
de generaties flaminganten van 
alle gezindte die opkwamen 
voor de rechten van een ach
tergesteld en vernederd volk. 

« De Nationale Bevlaggings-
aktie stimuleert al zeventien 
jaar het vlaggen met de zwart
gele leeuw. Met sukses. Ook 
bij officiële instanties en open
bare diensten. 

« Waarom tegen de stroom 
opvaren, dames en heren van 
de Kultuurraad ? ». 

Daarmee kan de konserva-
tieve, middeleeuwse BSP het 
stellen. 

Het verleden idealizeren behoort blijkbaar tot de pri
maire behoeften van de mens. Men betrapt er zichzelf 
op dat men ouder wordt en dat men met enige vertede
ring en met ernstige vertekening gaat terugkijken. « In 
onze jonge tijd was het allemaal zo en zo en stukken 
beter », er komt blijkbaar voor bijna iedereen een ogen
blik dat hij aan deze uitlating toe is. Ouder worden en 
het zand van de tijd door de vingers voelen rijzen, ver
liefd worden op de eigen jeugd ? Sjisjkojeno, zouden de 
Russen zeggen, het doet er niet toe : er zijn momenten 
dat je, ook zonder te idealizeren, kunt terugkijken en 
zeggen verdomme, dat was nogal een tijd hé ! Je hebt 
mensen gekend, stukken ouder dan jijzelf, waarvan je 
zonder enige aarzeling zegt verdomme, zo worden ze 
niet meer gebakken. 

Neem nu Edgard Louage, verleden week gestorven in 
de leeftijd van 75 jaar. Als je zijn dood verneemt, moet 
je jezelf even afvragen, tiens wie was dat ook weer, 
was dat die man met zijn baardje in het arrondissement 
leper ? Inderdaad, dat was hij. En op zijn doodsbrief, 
op de plaats waar men bij deftige burgers de vaderlandse 
en andere onderscheidingen vermeld, stond er alleen 
maar te lezen : gewezen VNV-provinciaal raadslid, poli
tiek gevangene in Engeland gedurende de oorlog 1940-
1945. 

Zo worden ze niet meer gebakken ! Vijf-en-zeventig 
geworden met als laatste wilsbeschikking : dat wil ik op 
mijn doodsbrief en op het prentje hebben, dat is waar 
ik trots op ben, dat zijn mijn eretitels. Een mandaat van 
een door de officiëlen en eerbiedwaardigen uitgespuwde 
partij : vijf jaar kerker dank zij de Belgische staat. 

We hebben hem ternauwernood gekend. Enkele keren 
ontmoet in de leperse Volksunie. Het zal ons levenslang 
spijten dat we de tijd en de gelegenheid niet vonden om 
hem béter te kennen. We hebben de schok moeten krij
gen van het in al zijn beknoptheid grandioze curriculum 
vitae op de doodsbrief om nieuwsgierig te worden, ver
der te gaan zoeken, te gaan luisteren bij wie hem wél 
gekend hadden. 

van hef goede deeg 

Edgard Louage. Geboren te Menen in 96. Maar eigen
lijk zo niet een geboren, dan toch een échte getogen 
leperling. Vader van zes kinderen. Gestorven te Kort
rijk in het hospitaal op 23 mei 1972 en verleden week 
vrijdag te leper begraven onder grote volkstoeloop, 
leeuwevlag op de kist en testament op het doodsprentje. 

De jongens van de leperse Volksunie hebben hem 
gekend als man uit één stuk, recht voor de vuist in alles 
en desnoods tot op het ongemakkelijke af, rechtvaardig 
tegenover iedereen maar koppig staande op rechtvaar
digheid bij iedereen. Van bij het begin van de Volksunie 
aktief zowel in de afdeling leper als in het arrondisse
ment. De onontbeerlijke man in verkiezingstijd : dagen
lang op de baan voor de peterslijsten en voor het geld, 
organizator en bezieler — op zijn leeftijd ! — van de 
plak- en propagandaploegen. En daarbij bescheiden als 
niet één. Toen men hem vorig jaar in de leperse Volks
unie wilde huldigen, wuifde hij het allemaal weg met de 
ernstige opmerking : « wij hebben nog altijd niet genoeg 
gedaan ». 

Hij had in ieder geval véél gedaan. Hij was ook na de 
eerste wereldoorlog een der allereersten geweest om, 
samen met de ook al onvergetelijke Jeroom Leuridan, 
de Westhoek voor het Vlaams-nationalisme te winnen. 
Er werd daarginds in die verre uithoek van Vlaanderen 
in die jaren geen enkel initiatief genomen of Edgard 
Louage was er bij : IJzerbedevaarten, stichting van het 
Vlaams Huis te leper, toneelbond « Puinentroost » en 
noem maar op .Op de dag van de leperse Furie — 27 
juni 1926, lees het maar eens na in het boek over Leuri
dan — liep hij in de eerste rijen mee te betogen tegen de 
trikolore prostitutie van het oorlogsleed, was hij een der 
allereersten waarop de Waalse kozakken hun geweer
kolven en sabels lieten neerkomen, 's Konings paarden-
volk genoot sindsdien zijn speciale aandacht : bij de 
stormloop van het jaar 30 te Diksmuide toonde hij zijn 
kinderen, hoe ze van in de boterhalle met de planken 
van de stelling rond het monument van Jacques de 
Dixmude de paarden van de rijkswacht konden doen 
struikelen, terwijl hijzelf buiten mee ging betogen. 

Zo'n man was natuurlijk staatsgevaarlijk. Tien mei 
veertig kwam men hem aanhouden. Hij was niet thuis 
en ging zich in de namiddag dan maar zelf melden. « Ik 
ben over vijf minuten terug », had hij gezegd. Het zou 
vijf jaar worden. Samen met een groep verdachten waar
toe nog enkele andere Westvlaamse nationalisten be
hoorden — zoals onze jeugdbewegingsvriend Luk Des-
ramoult — werd hij op de boot naar Engeland gezet om 
er via Liverpool en het Londen van de Blitz te belanden 
in Camp X op het eiland Man. We hebben onlangs uit 
datzelfde Camp X nog een linosnede gezien, op het 
programma van 11 juli-viering 1944 die de gevangenen 
daar belegden : een leeuwenschild, een ridderfiguur en 
de torens van het verre Vlaanderen. 

In 1945 kwam Edgard Louage als vrij man uit Enge
land terug. Ongekreukte reputatie omdat hij zelfs met 
de beste wil van de wereld niet in staat geweest was 
om te kollaboreren ? Zo verstond l'Etat Belge-de Bel
gische Staat het niet : terug de bak in, man. "Tot oktober 
1945. En dan verbod om naar huis terug te keren. De 
vrouw en vier van de zes kinderen hadden inmiddels 
ook — zoals men in West-Vlaanderen zegt — « kort geze
ten », de huisraad was aan diggelen geslagen door de 
spontane volkswoede gelijk dat heette, wat overschoot 
was door het sekwester in beslag genomen en zijn bureel-
meubels stonden op het auditoraat te kraken onder de 
dossiers van zijn strijdgenoten. Hij mocht niet naar 
leper en zijn vrouw mocht leper niet verlaten. Het zou-
1950 worden, vooraleer de ganse familie terug was in 
de stad. 

Vlak daarop stond Edgard Louage terug volop in de 
strijd, ongebroken : een man naar wie ook de lauwen en 
de voorzichtigen moesten opkijken. 

Zo worden ze niet meer gebakken. Of misschien toch 
wel, dat zullen we later zien, als de inventaris van de 
huidige strijdgeneratie wordt opgemaakt. Maar we zul
len ons moeten reppen en op onze tenen staan om even 
groot te zijn als Edgard Louage. 

Uit het diepste van ons hart groeten we hem en zijn 
koppige Westvlaamse trouw hier voor het laatst met zijn 
eigen — onvergeten — Dietse Hou-zee ! 

dio Genes. 
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Willen socialisten de Irand leggen op de brt? 
De jongste politieke naweek 

stond in het teken van de be
twiste objektiviteit van de 
Belgische Radio en Televisie 
en van de uitspraak van de 
Kamervoorzit ter Achiel Van 
Acker, die uit zijn rol viel en 
nog eens blijk gaf van dikta-
tuurneigingen. 

Terloops slechts willen we 
hier zeggen dat de Kamervoor
zitter een grove inbreuk pleeg
de op de bevoegdheid van de 
Kul tuurraad, dat het enige li
chaam is waar nog over het 
statuut van de BRT mag ge
sproken worden. Maar dat is 
een andere zaak. 

Het is ui teraard geen gemak
kelijk vraagstuk, die BRT. 

De BRT is niet objektief. Ie
dereen weet dat sinds lang. Het 
insti tuut heeft zijn lieve kin
deren onder de politici, het 
heeft een voorliefde voor be
paalde tema's en sommige re

portages laten duidelijk hun 
voorkeur blijken voor bepaal
de partijen. Ze zijn er praktisch 
ook allen binnengekomen met 
de steun van de kleurpartijen 
of van de kleursindikaten. 

Soms gaan de overdrijvingen 
zo ver dat ze potsierlijk aan
doen. We hebben de tijd ge
kend van minister Meyers, die 
praktisch elke avond op de TV 
te zien was. Onder de vorige 
regering was het minister Van 
Mechelen die deze taak over
nam. We kennen gezinnen die 
's avonds de TV opendraaiden 
om « Frans met de vlinderdas » 
nog eens te zien en te horen. 
De jongste maanden gaat nu 
weer geen dag voorbij zonder 
dat we over radio en TV wat 
nieuws vernemen over Willy 
De Clercq. Het minste woord 
dat die man zegt ergens in een 
liberaal parochielokaal wordt 
ons als objektieve informatie 

opgediend. Men bemerkt al
gauw hoe rekbaar het begrip 
« objektieve informatie » is. 

Het is voldoende een paar 
vrienden op de BRT te kweken 
opdat men geregeld zou te zien 
en te horen zijn. 

We kennen sommige politici 
voor wie de aanwezigheid in 
het parlement tot het uiterste 
minimum herleid is maar die 
door hun betrekkingen op de 
BRT en bij een krant door in-
tervieuws de indruk proberen 
te verwekken van een uiterst 
grote aktiviteit. 

Een konfrontatie van hun op
vattingen met hun tegenstan
ders van de andere partijen in 
het parlement ontvluchten ze, 
ook omdat de pers daarover zo 
geen uitvoerige verslagen geeft. 
Een goed ingerichte perskonfe-
rentie of een interview komt 
beter over. 

Sommigen onder hen zullen 

dan nog niet aarzelen de ont
waarding van het parlement 
aan te klagen al zijn hun prak
tijken een van de voornaamste 
redenen waarom het parlement 
gedevalueerd is. 

Valt er heel wat te kritiseren 
op de BRT, dan is het toch er
gerlijk deze kritiek van de so
cialisten te moeten horen. Die 
heren worden vooreerst ko
ninklijk bediend door radio en 
TV. En daarnaast weet ieder
een die de heren Van Acker of 
Van Eynde bezig ziet dat, zo 
•jij het voor het zeggen hadden 
op de BRT. de berichtgeving 
nog veel eenzijdiger zou zijn. 

Durfde de heer Van Acker 
het feit niet kritiseren dat een 
klein uittreksel van de rede 
van de heer Portier, voorzitter 
van het Algemeen Nederlands 
Zang v e r b o n d , uitgezonden 
werd ? De heer Portier sprak 
anders voor 25.000 aanwezigen! 

grote vlaamse betoging te vilvoorde 
Door de Vlaamse Volksbeweging wordt op 15 oktober 1972 te 

Vilvoorde een Nationale Betoging georganiseerd. 
De bedoeling is de Vlaamse openbare opinie te sensibiliseren in 

verband met de huidige centrale objektieven van de Vlaamse 
beweging — vooral dan in verband met Vlaams Brabant en Brus
sel — en op krachtige wijze tussen te komen in het politieke de
bat, ten gunste van deze elementaire en dringende stellingen. 

In de Vlaamse openbare opinie is inderdaad een dubbele ge
vaarli jke strekking waar te nemen. 

Van de ene kant verspreidt er zich een valse euforie, alsof door 
de invoering van de kulturele autonomie alle problemen voor 
Vlaanderen zouden opgelost zijn of van zelf zouden een oplossing 
vinden. 

Van de andere kant dreigt het onbehagen ten aanzien van de 
vervalsingen in de grondwetsherziening en het te Brussel ge
pleegde bedrog te leiden zowel naar ontmoediging als naar irrea-
lisme en verwarr ing. 

De W B wil hiertegen reageren door een dinamisch initiatief : 
de betoging te Vilvoorde. 

Er is geen rede tot euforie, maar evenmin tot ontmoediging of 
wanhoopspolitiek ; wel tot opgedreven Vlaamse weerbaarheid en 
eendracht. 

Ten overstaan van de gevaren die blijven dreigen moet nu dui
delijk worden gesteld dat in Vlaams-Brabant — o.m. inzake de 
afbakening van het Gewest Brussel — geen enkele concessie kan 
geduld worden en dat zonder verder uitstel de maatregelen moe
ten getroffen worden om Vlaams Brabant definitief en volwaar
dig in het Vlaams landsgedeelte te integreren : kiesarrondisse
m e n t Halle-Vilvoorde. Provincie Vlaams Brabant, versterkte rand-
federaties. 

En ten overstaan van de voortwoekerende francofone arrongan-
t ie te Brussel moet nu van de politieke gezagdragers en verant
woordelijken een krachtig optreden geëist worden inzake de ver
valsing van de agglomerat iestrukturen in de Hoofdstad en een 
concrete en efficiënte aanpak van de ontvett ing van Brussel. 

De betoging zal verder — mede in het licht van de huidige eko-
nomische moeilijkheden — in een ruimer perspektief gericht zijn 
op de bespoedigde, maar verantwoorde doorvoering — toepassing 
van artikel 107 quater van de Grondwet — van de sociaal-ekono-
mische decentralisatie en op de stelselmatige uitbouw van vol
waardige en efficiënte eigen politieke machts t rukturen voor onze 
gemeenschap. 

De betoging wordt tenslotte ook in het teken gesteld van de 
prangende problematiek van de beveiliging van het leefmilieu en 
beoogt deze meer nationaal te stellen en in de gezamenlijke poli
tieke contekst te benaderen. 

Nut en noodzaak van de betoging in de huidige politieke toe
stand zijn dus wel duidelijk. 

De betoging ^Wordt concreet georganiseerd door de Vlaamse 
Volksbeweging, als zelfstandige en pluralistische strijdvereniging 
voor politieke vorming, informatie en aktie, doch hare doelstel
lingen liggen volledig in de lijn van de standpunten die bij her
haling werden geformuleerd door het Overlegcentrum van Vlaam
se verenigingen, zodat er geen twijfel bestaat dat de betoging 
algemene weerklank zal vinden en ruime steun zal verwerven. 

Er wordt gemanifesteerd op 15 oktober 1972 omdat het nodig 
is dat de Vlaamse Beweging zich laat gelden bij de herneming 
van het politiek leven en omdat voorzien wordt dat de parlemen
taire behandeling van de gewestvorming in het najaar zal plaats 
grijpen. 

De betoging wordt tenslotte te Vilvoorde georganiseerd, omdat 
Vilvoorde in Vlaams Brabant en aan de poorten van Brussel een 
bedreigde gemeente is maar waar zeer goed wordt stand gehou
den, en aldus simbolisch voor gans Vlaams Brabant. 

Verder omdat het in Vilvoorde in grote mate gevestigde Vlaams-
Brabantse nijverheidspotentieel van zeer groot belang is in ver
band met de sociaal-ekonomische decentralisatie en tenslotte om
dat te Vilvoorde en omgeving het probleem van de beveiliging 
van het leefmilieu bijzonder scherp gesteld is. 

In tegenstelling met hetgeen 
de heer Van Acker zei worden 
van alle partijkongressen de 
voornaamste v o o r o p gezette 
ideeën wél weergegeven, DOOE 
bijzondere interviews dan nog, 
naast en na het verslag van 
die kongressen. 

De verstokte unitaire BSP-er 
Van Acker kan echter geen fe- > 
deralistische stem verdragen. • 
Hij vergeet dat de BSP in 
Vlaanderen geen 25 % van d« 
stemmen meer telt en dus ze
ker net gerechtigd is te doen 
alsof zij alleen alles vertegen
woordigt. De federalistische 
stemming in Vlaanderen telt 
dan toch heel wat meer aan
hangers. De Volksunie alleen 
vertegenwoordigt trouwens al 
20 % in Vlaanderen. 

Daarnaast is het zo, dat elke 
mening eens mag vertolkt wor
den. 

« De Standaard » vond het 
goed te vermelden dat men op 
de BRT binnenkomt volgens 
een politieke dosering : met 
een rode, blauwe, groene of 
zwart-gele armband. Zo die 
zwart-gele armband op ons be
doeld is, willen we toch even
tjes herinneren aan het feit dat 
de Raad van Beheer van de 
BRT samengesteld is uit CVP-
ers, BSP-ers en PVV-ers en dat 
er geen enkele Volksunieman 
bij is. 

Sinds « De Standaard >» ech
ter aanvaard heeft naast de 
CVP ook nog de PVV te steu
nen, dient geregeld de Volks
unie een veeg uit de pan te 
krijgen Men heeft reeds de . 
verdeeldheid in de Volksunie 
gefantaseerd ; thans fantaseert 
men ook al beheerders in de 
BRT langswaar VU-reporters 
aangeworven worden. Het staat 
« De Standaard » natuurlijk 
vrij , alle mogelijke fantasieën 
op te dissen. Als iedereen juist 
weet dat de krant thans de zui
vere Nederlandstalige tegen
hanger is van « La Libre Bel-
gique », die eveneens de PSC 
en de P L P steunt, kan het geen 
kwaad. 

Men zou het alleen duidelijk 
moeten zeggen. En het achter
haalde AVV-VVK weglaten. 
Want is die leuze met de CVP 
al twijfelachtig, bij de PVV is 
zeker alle twijfel daaromtrent 
uitgesloten... 

wim jorissen. 

De lezers hebben in de dagbladpers kunnen ken
nis nemen van twee klachten die werden geuit 
door de CVP-kamerfractie over de Sabena en de 
ongeoorloofde politieke benoemingen in de open
bare besturen. Wat de Sabena betreft drong de 
CVP-kamerfraktie aan op het tot stand komen van 
een Koninklijk besluit ter uitvoering van de taal
wet ; wat de aanwervingen betrof was zij van 
oordeel dat er teveel socialisten benoemd worden 
In de openbare diensten. 

De interpellatie van onze senator Vandezande 
over de taaitoestanden in de Sabena, alsmede het 
indienen van zijn wetsvoorstel terzake is dus niet 
zonder gevolg gebleven, hoewel de CVP tijdens 
voornoemde interpellatie niet de moed had opge
bracht een spreker af te vaardigen om het stand
punt van onze senator bij te treden. 

Wat de aanwervingen betreft in de openbare 
diensten zijn de CVP-ers enkel geschokt door het 
feit dat er teveel socialisten zouden aangeworven 
zijn en niet door het feit dat de wervingen op 
objektieve bazis en voor alle Belgen moeten open
staan. Het is dus nog maar een halve bekering. 
Hieruit blijkt echter nogmaals dat de Volksunie 
de s tuwkracht is in de Vlaamse Beweging en dat 
de schrik de andere part i jen tot betere gevoelens 
kan brengen. Overigens heeft ook de regering 
reeds aangekondigd dat eerstdaags het taaistatuut 
op de Sabena zou verschijnen, klaarblijkelijk met 
de bedoeling het wetsvoprstel van onze Volksunie
senator Vandezande zonder voorwerp te maken. 

Wij willen hieruit niet besluiten dat alles reeds 
in kannen en kruiken zou zijn, maar enkel dat de 
overheden uit hun slaap werden gewekt door onze 
aktie. Wij wachten nu met spanning af wat de 
regering zal ondernemen en welke de inhoud zal 
zijn van het besluit op de Sabena. Indien dit be
sluit onvoldoende zou zijn of in strijd met de taal
wet, mag zij zich aan een nieuw Volksunie-offen
sief verwachten. Zij weze dus gewaarschuwd ! 

Sabena: eindelijk tegen de lamp gevlogen? 
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m K^nm 
in een notedop 

Tot onze spijt beschikken we 
deze week over onvoldoon<?e 
plaatsruimte zodat we vers'^liei-
dene tussenkomsten van onze par
lementsleden niet samengevat 
kunnen weergeven. 

We beperken ons dus tot een 
vermelding van tussenkomsten : 
van de kamerleden Luc Van 
Steenkiste en André De Beul in 
het debat over de begroting dien
sten eerste-minister ; een vraag 
van eerstgenoemde over de aan
sluiting van de E3 op de Franse 
autosnelwegen ; tussenkomst van 
kamerlid Raskin in het debat over 
de regeringsverklaring betreffen
de Boeroendi over welk onder
werp ook senator De Bruyne tus
senkwam in de senaat, die tevens 
inhaakte in de interpellatie Vre-
ven over de financiële toestand. 
Senator Coppieters kwam tussen 
in het debat na de interpellatie 
Bourgeois over dringende plannmg 
op halflange en lange termijn in 
de onderwijssektor. Senator Van 
Haegendoren van zijn kant hield 
een stevig betoog over de krediet-
verdeling Nederlands- en Frans
talige universitair onderwijs en 
over de kredietverdeling over de 
twee taalgemeenschappen inzake 
wetenschappelijk onderzoek n.a.v. 
de bespreking van twee wetsvoor
stellen ter zake. 

waakzame oppositie 

Senator Jorissen had bezwaar 
gemaakt tegen de inoverweging-
neming van het wetsvoorstel 
Snyers d'Attenhoven inzake het 
opknappen van gebouwen. Hij 
vroeg en bekwam de verwijzing 
naar de advieskommissie, omdat 
het voorstel volgens hem gedeel
telijk tot de bevoegdheid van de 
kul tuurraden behoorde. De kom
missie deelde thans mede dat de 
indiener artikel 4 van zijn voor
stel (waartegen senator Jorissen 
bezwaar maakte) heeft ingetrok
ken, waardoor het bezwaar ver
valt. 

Een kleine overwinning ? Wel
licht, maar ook tot in het detail 
waakt de VU-oppositie over de 
maximaal te benutten kulturele 
autonomie. Deden de anderen 
maar evenveel, hun « details » 
zouden al een groter geheel voor 
de kulturele autonomie — maxi
male aanwending — aanbrengen. . 

uitgeholde 
kulturele autonomie 

Tijdens de bespreking van de 
dotaties voor de kultuurraden 
hield senator Van Haegendoren 
een uiteenzetting over de karige 
bedeling van de raden (6 miljard 
699 miljoen op een gewone begro
ting van 366 miljard voor 1972). 
Uit zijn tussenkomst lichten we 
volgende passussen. 

« Daar zullen nog enkele krui
mels bijkomen op de onderwijs
begroting en daar kunnen mis
schien nog « aanpassingen » in de 
wacht worden gesleept op voor
waarde dat de Nederlandse en 
Franse Kultuurraad eengeszind 
't been stijf houden tegen de uni-
taristische staatssekretaris van 
Begroting, dhr Van Acker, junior. 
Dat het niet veel zou worden met 
die kulturele autonomie wisten 
wij reeds. Het wordt ons nu be
vestigd. 

Bij het opstellen van de begro
ting werden grondwet en wet 
verkracht en worden een aantal 
materies die onder de kulturele 
autonomie vallen, « vergeten ». 
Dat is zeer uitdrukkelijk het ge
val voor de rubriek « Aanmoedi
ging van de vorming van vor
sers ». Hier is er niets voorzien ! 
Een amendement ter correctie 
werd in de Commissie verworpen 
door CVP, BSP en PVV. 

De universiteiten zullen niet 
onder de kulturele autonomie val
len. Minister Tindemans had 
nochtans het tegenovergestelde 
beweerd in een TV-uitzending 
van de CVP. In zijn propaganda-
brochure « De culturele autono-

mie », betoogt hij dat alleen de 
schoolpakt-materies worden uit-
geT-'inderd; welnu het schoolpakt 
hecit geen betrekking op het uni
versitair onderwijs ! 

Art. 132 van de grondwet be
paalt dat de Université Catholi-
que de Louvain (te Leuven) van 
de Franse kul tuurraad afhangt. 
Dit artikel werd dus ongetwijfeld 
opgesteld in de overtuiging dat 
de universiteiten wel onder de be
voegdheid van de kul tuurraden 
vallen. 

Een aantal vormen van de per
manente vorming die tot de kul
turele autonomie moet behoren 
zijn in de dotaties niet terug te 
vinden. 

Zal het toerisme, ook uitdruk
kelijk vermeld, er bij horen ? Het 
blijkt niet uit de begroting. 

Besluit. Met de kulturele auto
nomie gaat het zrals met iedere 
uitgebazuinde « grote Vlaamse 
overwinning » : het weinige dat 
« op paoier » verworven geraakt, 
wordt bij de toepassing verder 
uitgehold ». 

bevoegdheid nederlandse 
kultuurraad 

Senator Jorissen heeft aan de 
voorzitter van de Kultuurraad een 
brief gericht waarbij hij een be
roep doet op art. 23 1 "c) van het 
reglement van de Kultuurraad. 

Hij vraagt dat in de zitting van 
dinsdag voorrang zou verleend 
worden aan de diskussie over het 
probleem van de bevoegdheid 
van de Kultuurraad. 

Deze bevoegdheid wordt in de 
wet van 21 juli 1971 in uitvoering 
van de grondwet duidelijk om
schreven. In artikel 2. wordt als 6* 
vermeldt : « radio-omroep en tele
visie, het uitzenden van regerings
mededelingen en van handelspu-
bliciteit uitgezonderd ». 

Deze tekst sluit alle twijfel uit 
nopens de afbakening van de be
voegdheid. Kamer noch Senaat 
mag dus spreken over de bericht
geving op de TV. Nochtans is dit 
gebeurd op de kamerzitt ing van 
vorige donderdag, waarbij een 
volksvertegenwoordiger, de ka
mervoorzitter zelf en de minister 
van Nederl. Kui tuur het woord 
voerden. 

NEDERLANDSE 
KULTUURRAAD 

beschaamde meerderheid 
schuwt eigen simbolen 

Men kan nu niet meer zeggen 
dat de meerderheidspartijen inde 
Nederlandse Kultuurraad nog 
niet goed beseffen dat ze in een 
eigen, Vlaamse wetgevende in
stelling zetelen. Deze vaststelling 
kon gelden voor de eerste, aarze
lende zittingen, maar thans kan 
deze « onwennigheid » niet meer 
als excuus ingeroepen worden. De 
BSP laat trouwens geen enkele 
gelegenheid voorbijgaan om de 
kultuurraad belachelijk te maken 
en openlijk te minimaliseren en 
te saboteren. 

Dit is dinsdag opnieuw geble
ken toen het dekreetvoorstel Ras
kin (VU) ter sprake kwam, dat de 
Nederlandse Gemeenschap in ons 
land eigen simbolen wil geven 
(vlag, lied, nationale feestdag). 
Er werd onder socialistische druk 
niet over gestemd, de CVP liet 
weer eens begaan. De VU-fraktie 
betreurde terecht dat de BSP de 
inhoud van de kulturele autono
mie wil uithollen en dat de an
dere frakties van de Nederlandse 
Kultuurraad op dit maneuver 
zijn ingegaan. De VU stelt vast 
dat de voorzitter van de KR (se
nator Robert Van de Kerckhove) 
gebrek aan onafhankelijkheid 
vertoont aangezien hij zelf de 
verdaging voorstelde, zonder dat 
de regering of de frakties — be
halve dan de BSP — erom ver
zochten. 

Op pagina een levert ons blad 
kommentaar bij dit beschamend 

Vorige week vroegen we 
ons af hij een kommentaar 
hij de indiening op 31 mei 
jl. door VU-senator Elaut 
van een amendement op het 
wetsontioerp voor de dota
tiebegroting 1972 tot schrap
ping van de 4 miljoen, voor
zien voor prins Karel, dat 
we benieuwd loaren, hoe het 
parlement zou reageren. Het 
proces Allard heeft welis
waar een zonderling licht 
geworpen op de morele en 
financieel-fiskale gedragin
gen van de ex-regent, maar 
noch in de pers noch door 
vooraanstaanden werd daar
op tot nog toe kommentaar 
geleverd, enkele schaarse 
uitzonderingen niet te na 
gesproken. Zelfs « grote re
publikeinen » als BSP-ers 
en kommunisten zwijgen als 
vermoord (wat enigszins be
grijpelijk is, vermits Karel 
« hun » prins was in de 
veertiger jaren, tegen Leo
pold in). 

doel bereikt 

De regering zat niettemin 
verveeld met het amende
ment Elaut en m.en liet 
doorschemeren, dat er druk 
zou uitgeoefend worden op 
de ex-vriend van Allard, om 
vrijwillig van zijn jaargeld 
af te zien. 

Dat is dan maar gebeurd 
op 2 juni jl. : prins Karel 
ziet van zijn jaargeld af. 
Onmiddellijk heeft de rege
ring een amendement op de 
dotatiebegroting ingediend 
« waarin met deze wens 
wordt rekening gehouden ». 
Daardoor is het amende
ment Elaut zonder voorwerp 
geworden, maar het doel 
dat de VU voor ogen stond 
is bereikt : de ex-regent zal 
geen frank jaargeld meer 
trekken uit de Belgische 
schatkist. 

Het moest weer eens de 
VU zijn, die de spits afbeet 
in deze zaak van openbare 
moraliteit, de anderen — die 
dit amendement « in pecto
ris » goedkeurden — zwe
gen beschaamd... 

vertoon. We beperken ons in on
derhavige rubiek tot een tech
nisch verslag. 

Vooreerst kwam de heer Due-
rinck .(CVP), verslaggever, aan 
het woord. Nadien Van Elewyck 
(BSP). 

Zijn stelling is de volgende : 
de kul tuurraad is onbevoegd om 
over de in het decreet opgewor
pen materie te beslissen gezien 
blijkbaar niet iedereen deze me
ning deelt, stelde hij voor het 
voorstel van dekreet naar de Raad 
van State te zenden met het oog 
op een advies. Spreker meende 
tevens dat de Vlaamse Leeuw, 
zoals beschreven in het voorstel 
van dekreet onaanvaardbaar i s ; 
de enig aanvaardbare leeuw is de
ze van het graafschap Vlaande
ren (rode tong en klauwen !). 

Na hun sprak Raskin (VU). 
Deze verwonderde er zich over 
dat de BSP nu in het verzet gaat, 
daar waar haar vertegenwoordi
gers in de bevoegde kommissie 
(namelijk fraktieleider Calle-
waert en de heer Mathijs) zich 
samen met al de andere leden 
(behalve de PVV-ers, die zoals 
gewoonlijk afwezig waren) voor 
het voorstel-Raskin hebben uitge
sproken ! ? 

Nadien weerlegde hij aan de 
hand van de parlementaire stuls-
ken dat de wet van 21 juli 1971, 
die vorm geeft aan de kulturele 
autonomie, geenszins verbiedt dat 
de Kul tuurraad over de symbolen 
van de Vlaamse gemeenschap zou 
beslissen. 

Vervolgens deed Van Eynde 
(BSP), een frontale aanval op de 
kulturele autonomie. Uiteraard 
ontstond er bij zijn tussenkomst 
heel wat heibel, vooral met leden 
van de Volksuniefraktie. De eis 
van Van Eynde was : verzending 
naar de Raad van State. 

De voorzitter van de Kultuur
raad stelde daarop voor het voor
stel van dekreet teug te zenden 
naar de bevoegde kommissie, 
hoewel noch de CVP noch de mi-
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nister van Binnenlandse Zaken 
dit had gevraagd. 

Dit gebrek aan karakter van de 
voorzitter van de Vlaamse Kul
tuur raad (waar is de autonomie?) 
wekte de verontwaardiging op 
van de Volksuniefraktie. Een tus
senkomst van Coppieters (VU) 
kan de voorzitter er niet toe be-
w^egen anders te handelen waar
op de Volksunie onder luid pro
test de zaal verliet. 

applaus van de minister 

Toen mr. Van der Eist woensdag 
in de Kamer zijn tussenkomst in 
het debat over de buitenlandse 
politiek beëindigde applaudisseer
de naast de VU-fraktie ook minis
ter Harmei zelf, wat op zich zeif 
toch uitzonderlijk is en op een ob-
jektieve waardering neerkomt van 
de uiteenzetting van onze voorzit
ter. 

Deze laatste had nochtans zijn 
kritiek op het gewone beleid niet 
gespaard. Mr. Van der Eist hekel
de het Quasi-totaal gebrek aan in
spraak van het parlement en ver
wees daarbij naar het voorbeeld 
van andere landen, w.o. Neder
land, waar het parlement via de 
kommissies veel nauwer bij het 
uitstippelen van de beleidslijnen 
is betrokken. Spreker kondigde 
aan, de kommissiesvergaderingen 
niet meer te zullen bijwonen in
dien hier geen verandering in
treedt. 

Kamerlid Van der Eist waar
schuwde dan voor de gevolgen 
van de soevereiniteitsoverdracht 
aan supra-nationale organen, o.a. 
op ekonomisch vlak, waar we zwak 
staan door gebrek aan bescher
mende maatregelen. Gemis aan 
voorlichting veroorzaakt zwakheid 
en onverschilligheid, waarvan 
spreker enkele recente voorbeel
den aanhaalde, waarna hij waar
schuwde voor lichtvaardig opti
misme ten aanzien van de Euro
pese eenwording, die om politieke 
en niet om ekonomische redenen 
wordt geremd. 

Sprekende over de struktuur 
van het komend Europa legde hij 
de nadruk op de federale struk
tuur, met waarborgen voor klei
ne landen (via een tweede Euro
pese Kamer). Het is verontrustend 
dat de regering daaromtrent nog 
geen stelling nam. 

Mr. Van der Eist ontleedde dan 
diverse punten van de beleidsop
ties en onderstreepte het belang 
van de Beneluxpolitiek in Euro
pees verband. Tot slot stelde hij 
diverse vragen, o.m. of er reeds 
een beslissing over het aantal 
werktalen in de EG gevallen is. 
Na op de plicht gewezen te hebben 
dat over de demokratisering van 
de EG dient gewaakt eindigde hij 
aldus : « De volwaardige ontwik
kelingskansen van de kleinere lan
den moeten in de Europese kon
tekst gewaarborgd worden. We 
zijn voorstanders van Europese 
eenwording, zeer zeker, maar niet 
ten allen prijze ! ». 

sluitingspremie 

Overeenkomstig de besluiten 
van de programmadag voor zelf
standigen en landbouwers heeft 
volksvertegenwoordiger Mattheys-
sens reeds een wetsvoorstel in de 
Kamer ingediend. Voor de onder
nemingshoofden van kleine en 
middelgrote bedrijven in moei
lijkheden wordt hierin vervroeg
de pensionering met een pen
sioenbedrag van 90.000 fr. voor
zien vanaf de leeftijd van 55 jaar 
voor mannen en 50 jaar voor vrou
wen. Voor bedrijfshoofden bene
den deze leeftijd wordt de moge
lijkheid geschapen tot omscholing 
in een ander beroep op basis van 
een jaarvergoeding van 90.000 fr 
met sociale voorzieningen. In 
deze beide gevallen gaat het om 
niet leefbare bedrijven. Voor de 
bedrijfshoofden van leefbare be
drijven, met moeilijkheden, wordt 
bijscholing, financiële en tech
nische bijstand voorzien. 
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persspiegel 
« De leeuwen dansten ». En 

dat niet langer op een Zang
feest, IJzerbedevaart of iets 
dergelijks maar aan « Het pa
leis der natie » zoals de plech
tige naam klinkt voor wat Leo
pold II oneerbiedig van uit zijn 
paleis noemde « de barak aan 
de overkant ». Een hartaanval 
van Van Acker is nog niet ge
meld, hoewel die een paar da
gen daarvoor al laten horen 
had dat hij van die leeuwen 
van zangfeesten via de TV zijn 
voorzitterlijke buik reeds meer 
dan vol had. Daarom moet er 
censuur komen volgens Aziel-
Achille die dergelijke unitaire 
angstkompleksen krijgt dat hij 
precies denkt dat de BRT een 
Rommelpot is vol oud-incivie-
ken. Daarmee heeft de BSP 
haar nieuwe naam van Bond 
van Super-Patriotten wel flink 
in de tricoloor gezet deze week. 

volksgazet 

Het grootste blad (in de 
Kempische en organische be
tekenis van het woord) mag 
het eerst aan bod. Dus zegt 
Jos Van Eynde dat al dat gelul 
van Vlaamse kultuurautonomie 
hem, de superbelg, weinig kan 
schelen. 

« De CVP, die liefst alles 
stilzwijgend had goedgekeurd, 
was zeer verontrust door deze 
aftocht van Raskin en co. Maar 
zij kon niet anders dan op haar 
plaats blijven en zoals de so
cialisten en de liberalen de te
rugzending naar de commissie 
stemmen . 

» Morgen zal zij samen met 
'de BSP in dezelfde zak worden 
gestopt door M. Jorissen en van 
« smadelijk verraad van moe
der Vlaanderen » worden be
ticht, alsook van onderwerping 
aan de « marxisten ». 

» Wij hopen voor haar dat 
het haar even onverschillig 
zal laten als het ons laat. 

» Doch wij wensen dat de re
gering uit het verloop van het 
debat de passende concludes 
zal weten te trekken en vooral 
dat M. Eyskens zal doen waar
toe een eerste-minister ver
plicht is : Leiding geven aan 
zijn kabinet en aan het land. 
Al dan niet in gemeenschappen 
verdeeld ». 

gazet van antwerpen 

Karel De Witte loopt groot 
gevaar van schrijfverbod op te 
lopen, eens dat de Achiliaanse 
censuurplannen erdoor komen, 
maar toch kan hij zijn « Volks
unie verdoken instinkten » 
(plagiaat Van Eynde) niet ver
stoppen en schrijft hij op vol
gende clerico-fascistische anti-
sociolistische manier over het 
gebeurde in de kultuuraad. 

« Volgens de Vlaamse socia
listen moet de Kultuurraad 
worden beschouwd als een <ion-
dergeschikt orgaan ». Met als 
argument dat de (unitaire) re
gering inspraak moet hebben 
in elke vorm van wetgeving 
en dat de dotatie, waar de 
Kultuurraad van leeft, door de 
regering en het parlement 
toerd vastgesteld. Als dit een 
bewijs is van ondergeschikt
heid, is ook de koning een « on-
dergeschikte », want zijn do
tatie wordt ook door regering 
en parlement opgesteld. 

» Het debat van dinsdag 
bewees duidelijk dat de BSP 
tegen de kultuurautonomie is, 
al keurde zij destijds de grond
wetsherziening goed, die deze 
autonomie inhoudt. Zij heeft 
toen dus een schijnheilige hou
ding aangenomen. 

» De BSP-is tegen kultuur
autonomie, omdat zij in de 
Vlaamse kultuurraad een mirir 
derheid vormt, zelfs met de 
steun van de liberalen. De 
meerderheid wordt gevormd 
door de CVP en de VU. Van
daar het onverholen dreige
ment met represailles op natio
naal vlak, als deze meerder
heid haar zin zou doorzetten. 
Alleen de koalitie CVP-PSC op 
regeringsniveau, maakt de 
CVP sterk. Haar « staatsbehou-
dende » houding van dinsdag 

heeft echter 'de kloof tussen 
BSP en CVP groter gemaakt. 
Bij herhaling zal daardoor 
zelfs de nationale koalitie in 
het gedrang worden gebracht». 

het belang van limburg 

Van Acker toonde dat zijn 
anti-federalistische tafelspeech-
jes op NSB en andere patriot
tische teer- en smeerfeestjes 
geen toeval zijn. Ook met de 
BRT-reportage over 't Zangfeest 
moet dat gedaan zijn. Het pleit 
voor deze Limburgse unitaris-
tische krant dat zij de Belgi
sche bonze niet zover volgt. 

« Deze krasse uitval van de 
Kamervoorzitter lokte in di
verse kringen reeds heehoat af
wijzende reacties uit. 

» Het spreekt natuurlijk van
zelf dat radio en televisie in 
geen enkel geval onder rege-
ringscensuur mogen geplaatst 
worden. Onze democratie is nu 
reeds van zo'n bedenkelijke 
kwaliteit dat een aanslag op 
het vrije informatierecht van 
pers, radio en televisie tot een 
fatale ineenstorting van het re
gime zou kunnen leiden. 

» In de Wetstraat wil voor
alsnog niemand toegeven dat 
dé~ kanker in het regime zit. 
Men sublimeert nog steeds de 
functionering van onze natio
nale instellingen, tot in de 
excessen toe. 

» Tegen de achtergrond van 
dit politiek farizeïsme groeit 
dan ook met de dag de zeker
heid dat de democratische her-
stelgedachte van « onderuit »> 
moet komen. En wie anders 
dan de massamedia (pers, ra
dio en televisie) zijn de waar
borg dat deze volkswil op
nieuw tot bloesem komt. Het 
is dan ook hoogst merkwaardig 
dat vooral enkele socialistische 
parlementsleden rondlopen met 
een BRT-neurose, die ze in de 
benadering van radio en televi
sie, elk gevoel voor objectivi
teit verliezen ». 
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raak 

Meer demokraat dan de vast
geroeste socialisten protesteren 
de mensen van de KWB tegen 
de zoveelste valbijl die boven 
het hoofd van de grote eenza
me in de BRT hangt : Maurits 
De Wilde. Na « Mijnalarm » 
en « Dure elektriciteit » had 
hij op de winstgraaitenen van 
een aantal hoge heren uit de 
« kabeltelevisiewildgroei » ge
trapt. 

« Er is rond deze uitzending 
over de kabeltelevisie inmid
dels een zodanige rel ontstaan 
dat deze wel eens het defini
tieve einde van De Wilde's 
journalistieke loopbaan bij de 
Vlaamse Televisie zou kunnen 
betekenen. Meteen zou één van 
de meest bekwame en integere 
journalisten van de BRT voor
goed op een zijspoor worden 
gezet. 

» Net zoals bij vorige uitzen
dingen heeft De Wilde met zijn 
kabeltelevisie op enkele zere 
tenen getrapt. Onmiddellijk na 
de uitzending kreeg direkteur-
generaal Vandenbu^sche enke
le boze telefoontjes waarin di
verse eigenaars van de bedoel
de zere tenen erover klaagden 
dat de zaken in de bedoelde 
uitzending niet juist, onvolle
dig en tendentieus waren voor
gesteld. M.a.w. De Wilde zou 
gezondigd hebben tegen het 
heilig principe van de objefcti-
viteit. De reaktie uan de direk-

teur-generaal op de binnenge
komen klachten was volgens 
welingelichte kringen op het 
Flageyplein even snel als ver
bazingwekkend : hij stelde on
middellijk een communiqué op 
waarin hij de uitzending van 
De Wilde desavoueerde en een 
aanvullende, meer volledige en 
objektiever uitzending in het 
vooruitzicht stelde. Slechts on 
het nippertje slaagde de Bond 
van Radio- en Televisiejourna
listen erin de verspreiding van 
dat communiqué via het pers
agentschap Belga tegen te hou
den. Niettemin is de zaak aan 
het rollen gegaan ; ze komt 
eerlang voor de beleidsorganen 
van het omroephuis en direk-
teur - generaal Vandenbussche 
is nu al zijn bijl aan het scher
pen. Het minste wat De Wilde 
te wachten zou staan, steeds 
volgens welingelichte omroep-
kringen, is een tuchtmaatregel 
die in feite zou neerkomen op 
een definitieve verwijdering 
uit enige journalistieke rol van 
betekenis ». 

la libre belgique 

Wel gelukkig om de Belgi
sche geloofsbelijdenis van «Al» 
(actionnair nr 1) Van Acker is 
het dan toch in de echte « li
bre » tradities dat deze krant 
zelfs voor zulk unitair doel dic
tator Van Acker niet wil vol
gen. 

« Als M. Van Acker beves
tigd dat hij behoort tot dege
nen voor wie « België iets be
tekent, iets van volmaakte 
waarde » en dat hij niet kan 
toelaten « dat men een klimaat 
schept dat de betrekkingen tixs-
sen burgers verslecht » dan 
verheugen wij ons want wij 
delen deze mening. Wij zijn 
ook akkoord over zekere in
grepen tegen de objektiviteit 
van bepaalde BRT-joernalisten, 
maar wij kunnen de voorzitter 
van de Kamer niet meer vol
gen wanneer hij afwezigheid 
van beroepsgeweten bij deze 
confraters wil tegengaan door 
hen te dwingen de volgzame 
spreekbuis te zijn van een deel 

van de meerderheid. Dit deel 
namelijk dat behoort tot de 
partij van de minister van Kui
tuur ,die daarenboven zich wel 
eens zou kunnen bekoord voe
len zich voor persoonlijke doel
einden te bedienen van de 
machtigste media die er zijn ». 

N.B. Zolang Frans Van Me-
chelen minister is van Kuituur 
bestaat dit gevaar natuurlijk 
niet, die vlindert geen keer te 
veel over het scherm. 

de standaard 

Ruys is voorzichtiger maar 
toch ook niet akkoord met Van 
Acker. Waar wij niet met Ruys 
akkoord zijn, is met zijn ,sim-
plifikatie dat men met « zwart-
gele » armband de BRT bin
nenkomt. Tegen die « censuur 
aan de bron » zouden die acht
bare krantendemokraten ook 
wel eens moeten protesteren 
als het hen ernst was met hun 
geschrijf. 

« Had hij gelijk met zijn plei
dooi voor een strengere over
heidscontrole op het BRT-
nieuws ? Als journalist ga je 
natuurlijk steigeren, telkens 
wanneer iemand meer rijks
controle op de informatie eist. 
De ervaring leert dat de rege
ring zelf het nieuws maar al te 
graag manipuleert en dat er 
dan helemaal geen sprake meer 
is van objectiviteit en eerlijke 
duiding. Het moet anderdeels 
worden erkend dat in radio en 
TV het journalistieke gezag 
soms te kort schiet bij het toe
zicht op de objectiviteit van de 
eigen redacteurs. In de hiërar
chische structuur van een goed 
geleide krant wordt dat gezag 
door en voor journalisten uit
geoefend. Wanneer het gezag 
echter faalt, zoals soms gebeurt 
bij radio en TV, loop je het ge
vaar dat de overheid ingrijpt. 

» Men zit in een duivelskrin-
getje. De jongens van BRT-
RTB worden virtueel aange
worven volgens een politieke 
dosering. Zij komen binnen 
met een rode, blauwe, groene 
of zwart-gele armband ». 

GEMEENTE EKEREN 

VERPACHTING STANDPLAATS VOOR FRITUURWAGEN 

Het gemeentebestuur van Ekeren gaat over tot de verpacht ing 
van een standplaats voor f r i tuu rwagen op het Kristus Koning
ple in alhier. 

In l icht ingen en lastvoorwaarden z i jn te verkr i jgen op het ge
meentehuis, dienst sociale zaken. 
De standplaats word t toegewezen b i j opbod in een openbare zit
t i ng , die gehouden word t op dinsdag 13 jun i 1972 te 10 u. voor
middag op het gemeentehuis. 

STAD AALST 

Aanleggen van een werfreserve van 12 pol i t ieagenten voor de 
duur van 3 jaar, b i j het stadsbestuur. 
De uiterste datum voor het ontvangen van de kandidaturen met 
bewi jsstukken word t vastgesteld op 15 ju l i 1972. 
Ze moeten bi j ter post aangetekend schri jven en overeenkomstig 
de gestelde voorwaarden, ingediend worden bi j het college van 
burgemeester en schepenen, stadhuis, 9.300 AALST. 
De voorwaarden kunnen op mondel inge, telefonische of schrif
te l i jke aanvraag bekomen worden ten stadhuizo, Personeels
dienst. 

BECO 
levering 

BECO 

van gas- en 

Vraag FORT ZEGELS aan onze 

BECO verwacht ook uw 

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

BECO 
sfookolie ! 

BECO 
benzinestations 

bestelling 

ZWIJNDRECHT 

TeL : (03) 52.81.73 

Gezocht : 

HOEVE MET GROND 
verlang te kopen hoeve met 

3 a 4 ha grond in één b lok of 

zelfde oppervlakte g rond 

waarvan tenminste een strook 

in de bouwzone l igt . 

AANBIEDINGEN A A N : 

C. DE CRAEVE 

tvlaria Hendrikastraat 84 

9110 ST-AMANDSBERG 

OFFSET - 8TENCILWERK - FOTOKOPU 
I N K A 

Tumhoutsebaan 403 - Borgerhout 
TEL. 03.35.70.00 

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

— Jonge dame - moderne hu
maniora - zoekt passende be
trekking in het Mechelse, te 
Antwerpen of te Brussel. 
— Arbeider (40 jaar) zoekt be
trekking als bode, magazijnier 
of bewaker St. Niklaas. Meche-
len of Antwerpen. 
Schrijven of telefoneren sena
tor Jorissen - Mechelen. Tel. : 
(015)43596 R 88 

Jonge man, 20 jaar, zoekt va-
kantiejob voor de maand juli, 
als bedeinde-dactylo. Volledige 
kennis van Nederlands, Frans 
en Engels. Schrijven naar Soc. 
Dienstbetoon, Jan De Berlan-
geer, De Smet de Naeyerlaan 
158, 1090 Brussel, 
Tel. 02/28.34.80 — R 89 

Dringend gevraagd voor on
middellijke in diensttreding : 
lasser of monteerder voor be
drijf van sanitaire, verwar-
mings- en stoominstallaties met 
werk in de omgeving van Brus
sel. Kontakt : Rom De Craen, 
Molenstraat 78, 2921 Nieuwen-
rode. Tel. 015/712.40 — R 90 

— Licentiaat politieke weten
schappen - Oriëntatie admi
nistratie - zoekt passende be
trekking in priveebedrijf. 
— Jonge licentiaat Klassieke 
Filologie zoekt passende be
trekking. 
— Licentiaat Vertaler : Eng. -
Fr. - Duits - Spaans - Italiaans 
— Russisch, zoekt passende be
trekking. 
Schrijven of telefoneren : se
nator Jorissen - Louisastr. 31, 
Mechelen. Telefoon : 015-43596. 

R87 
Scheikundige laborante, wo

nend in Limburg, 20 jaar, zoekt 
aangepast werk, eventueel kan
toorwerk, bezit de nodige di
ploma's en eknnis van verschil
lende talen (Nederlands-Frans-
Duits). Zich wenden volksv- E. 
Raskin, Ursulastraat 1, Eigen
bilzen, tel. 011/194.54. — R 95 

Blankenberge : deftige stu
dente gevraagd, vanaf 16 jaar 
voor hulp in spijshuis voor de 
maanden juli - augustus. Zich 
wenden « Spijshuis Béarnaise » 
de Smet de Naeyerlaan 86, 8370 
Blankenberge. — R 91 

Antwerps Reclamebureau 
zoekt vrouwelijke medewerk
ster voor kantoor. Schrijven 
bureel blad onder letters R 92 
Gelieve pasfoto en curriculum 
vitae in te sluiten. — 92 

Gevraagd omgeving Bilzen-
Lanaken, part-time bediende, 
kunnende typen en brieven op
stellen, goede bezoldiging, liefst 
's namiddags. Zich wenden bu
reel blad. — R 93 

Boekhouder, Duitse nat., 20 j . , 
kennis Nederlands, 3 j , erva
ring loonadministratie, huwt 
binnenkort Vlaams meisje en 
zoekt onmiddellijk betrekking 
omg. Gent - Zelzate - Brugge. 
Contact via gemeenteraadslid 
Fons Van Holderbeke, Station
straat 6, 9950 Waarschoot, tel. 
09/77.33.78. 

Voor avondwerk en week-ends 
schrijfwerk en tijpwerk : Pauli 
Koenraad, Statielei 45, Borger
hout. — R 96 
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socialistische ''obiekfiviteil" 
(mvdb) Er is de jongste tijd heel wat krit iek geweest op het 

«ogenoemde gebrek aan objektiviteit bij de radio- en TV-utzen-
dlngen. Vooral de socialisten hebben moord en brand geschreeuwd, 
onder voorwendsel dat vooral zij het voorwerp van een onduldba
r e diskriminatie zouden zijn. 

Onder de titel « Voorlichting en Waarheid » heeft Rik Lenaerts 
voor enkele tijd gemeend in de « Volksgazet » de socialistische 
visie dienaangaande te moeten vertolken. « Elkeen moet vrij zijn 
meningen en gedachten kunnen verkondigen, zo schrijft hij, maar 
die onbegrensde vrijheid houdt ook verplichtingen in voor wie 
Bich via de voorlichtingsmedia tot zijn medemensen richt. Objek
tiviteit is een eerste vereiste », en hij voegt er aan toe dat «elkeen 
l i ch kan vergissen, maar dat kwade trouw uit den boze moet zijn». 

Ziezo, nu zijn we waar we 
wilden komen. Riic Lenaerts 
beeldt zich natuurlijk in, en de 
rode kameraden met hem, dat 
aan socialistische zijde alles 
dik in orde is, en dat de «kwa
de trouw » enkel bij de ande
ren te vinden is. « De ware 
journalisten zijn aan hun ge
weten en aan een strenge 
plichtenleer gebonden ». aldus 
Lenaerts : dit is de teorie, 
m a a r in de praktijk wordt er 
met die teorie nogal een aar
dig loopje genomen, vooral aan 
socialistische zijde, en we wil
len die even bewijzen met een 
patent voorbeeld van kwade 
t rouw bij de hoogste partij-in
stanties. 

We moeten daarvoor enkele 
jaren teruggaan tot de voor
avond van de parlementsverkie
zingen van 1968. De weken 
daarvoor hadden alle partijen 
ook de Volksunie, politieke 
zendtijd gekregen van de BRT. 
maar een paar dagen vóór de 
verkiezingen mochten de « zo
genaamde grote » partijen nog 
eens gezamenlijk over de mi-
kro beschikken, om tijdens een 
gemeenschappelijke uitzending 
een laatste maal « hun » waar
heid aan de man (en de vrouw) 

te brengen. De Volksunie mocht 
er niet bij zijn, en dat was voor 
Jos Van Eynde een welgeko-
nnen gelegenheid om eens « ob-
jektief » te zijn « op zijn ma
nier », met natuurlijk de ge
wone kwade trouw. 

Zei de hoofdredakteur van 
de « Volksgazet » : « Ik zal niet 
beweren dat al de Volksunie
mensen mcivieken zijn, maar 
ik durf wel zeggen dat al de 
incivieken m de Volksunie zit
ten ». Zie. dat had Van Eynde 
niet mogen zeggen, want hij 
wist maar al te goed dat het een 
gemene leugen was. Beter dan 
wie ook moest hij weten dat er 
onder de rode kameraden ook 
heel wat zitten die, gemeten 
met de maatstaven welke al die 
jaren in de socialistische bla
den en kringen opgeld hebben 
gedaan, niet zo heel zuiver op 
de civieke graat zijn. 

Heeft niet Van Eynde zelf de 
eerste weken van de Duitse be
zetting in een berucht gewor
den brief zijn diensten aange
boden aan Rik De Man voor de 
tot standbrenging van een 
« groot Vlaams dagblad » dat 
natuurlijk enkel onder Duitse 
censuur zou kunnen verschij
nen ? Dat er van dit incivieke 

voorstel niets in huis is geko
men, is heus niet de fout va 
Van Eynde. Van objektivite t 
gesproken ! 

En dan Rik De Man, de v; 
der van het socialistische Pla 
van vóór de oorlog, was die ni« 
de voorzitter van de Belgisch 
Werkliedenparti j , die later g« 
meend heeft het woord « werl 
lieden » uit haar naam te mo( 
ten schrappen om de Belgisch 
Socialistische Par t i j te wo: 
den ? Het is toch een feit dj 
de grote socialistische denker 
zich al dadelijk na de intocht 
van de Duitse legers ontpopte 
als een volbloed nationaal
socialist. 

En wie was de grote leider 
van de UGHA, de tijdens de 
Duitse bezetting opgerichte 
Unie van Hand- en Geestesar-
beiders, ter vervanging van de 
vooroorlogse sindikaten ? Nie
mand minder dan de socialist 
Edgard Delvo; het is t rouwens 
algemeen bekend dat tal van 
toenmalige socialistische hoofd
figuren niet zo heel afzijdig 
stonden tegenover de UGHA, 
iets wat trouwens na de oorlog 
in de socialistische bladen zorg
vuldig m de doofpot werd ge
stoken. 

De h. Van Eynde was van 
dit alles wel op de hoogte toen 
hij voor de mikro verklaarde 
dat al de incivieken bij de 
Volksunie terecht gekomen 
zijn. Zijn gebrek aan objekti
viteit is dus geenszins te wij
ten aan een vergissing of een 
onwetendheid, maar enkel en 
alleen aan kwade trouw. 

Al dat socialistisch geleuter 
over gebrek aan objektiviteit 
is kletskoek, wanneer de kanke
raars zelf geen minimum aan 
ojektiviteit kunnen of willen 
opbrengen. 

Kamervoorzitter Van Acker : « Der is censeure van 
uchtend tot den noovend ». 

den 

wij in nederland 

krijgen we een nieuwe schoolstrijd ? 
(Jeeveedee) Rond het onderwijs op de basisschool, het gewoon lager 

onderwijs dus, rs in Nederland plots een diskussie opgelaaid die nauw 
verband houdt met de levensbeschouwelijke verzuiling waarvan met in 
dit land nog altijd getuige kan ziin Het gaat om de vraag of er tussen 
het openbaar — dat is in Belgié het ojjicieel — en het bijzonder — in 
België het vrij — onderwiTS, eev derde schoolvorm zou moeten komen 
die zowat tussen de beide eerstgenoemde in zou moeten liggen. Een open
bare school dus met bijzondere trekjes of een bijzondere school met 
openbare keiimerken. De staatssecretaris van Onderwijs, de Zeeuwsvla
ming mr. C. Schelfout, heeft de laatste tijd enige malen gepleit voor 
de stichting van zulke scholen, maar zijn woorden zijn bij de voorstan
ders van het bijzonder, met name het konfessioneel onderwijs, in bij
zonder slechte aarde gevallen. 

Het bijzonder onderwijs telt m 
Nederland ongeveer vierduizend 
scholen, en de meeste daarvan 
staan onder een katholiek of een 
protestants bestuur De katholie
ke dragen nog altijd de naam van 
een heilige, bij de protestanten 
kan men vaak op de voorgevel 
de titel « School met den B;jbel » 
lezen. Pogingen om katholieke en 
protestantse kinderen, als zijnde 
beide van kristehjke origine, op 
één school te doen gaan, zijn nog 
maar zelden gelukt. Wat dat be
treft is het al net als met de kris
tehjke politieke partijen : ze kun
nen nog steeds niet bij elkaar ko
men, het water is veel te diep Of 
met andere woorden : de levenbe-
schouwelijke zuilen staan nog net 
zo stevig overeind als in de der
tiger jaren . wie ze af wil breken 
moet op zwaar verzet rekenen. 

samenwerkingsscholen 

Nu moet er meteen bij gezegd 
w o r d e n dat staatssecretaris 
Schelfout ook helemaal met van 
plan IS om aan dat afbraakwerk 

te gaan beginnen. Vóór hij in de 
regering-Biesheuvel werd geko
zen, was hij direkteur van het 
nationale bureau voor katholiek 
onderwijs en bestuurder van de 
Nederlandse Katholieke School
raad. Van hem zijn de woorden 
afkomstig, enkele jaren geleden 
uitgesproken : « Er is katholiek 
onderwijs nodig zolang als er ka
tholieke gezinnen nodig zijn. De 
katholieke school is blijkens de 
ervaring het meest geëigend om 
de katholieke opvoeding te rea
liseren ». 

Als hij dus de mogelijkheid be
pleit om zogeheten « samenwer
kingsscholen » op te richten, gaat 
het hem dan ook niet om een eind 
te doen maken aan het katho
liek onderwijs. Hij beseft slechts 
dat het bij de stichting van nieu
we scholen niet aangaat om tel
kens een openbare én een pro
testantse school te laten bouwen. 
De geldmiddelen daarvoor ontbre
ken, soms is er ook niet voldoen
de grond te vinden om zo'n in 
drieén gespleten school neer te 
zetten, en bovendien zijn er 
meestal ook niet genoeg leerlin
gen om ze over drie scholen te 

verspreiden. Het is om deze re
denen dat hij voorzichtig probeert 
om het idee van de samenwer-
kigsscholen te lanceren. 

zwaar geschut 

Met zwaar geschut zijn de voor
standers van de gescheiden kris-
telijke scholen de staatssekretaris 
nu te lijf gegaan. Niemand min
der dan de voorzitter van het ka
tholiek Onderwijs-Verbond (waar
bij vrijwel alle katholieke onder
wijzers van Nederland zijn aan
gesloten), de heer Th. Knippen, 
atakkeerde de staatssekretaris op 
felle wijze. In een ophefmakend 
artikel in het verbondsblad ver
klaarde hij fundamenteel met 
Schelfout te verschillen. Hi | 
vond het vooral verwerpelijk dat 
de staatssekretaris tijdens een re
de had beweerd dat de levensbe
schouwing geen specifieke des
kundigheid verschaft aan een on
derwijzer en dat, wat het onder
wijs betreft, feitelijk alle school
situaties gelijk zijn. Als een vol
leerde theoloog stelde Knippen 
daar tegenover de invloed van 
bijbel en evangelie, ongeveer op 
de wijze waarop in de protestant
se politieke partijen gereageerd 
wordt wanneer het over samen
werking met anderen gaat. 

Bij de protestantse voorvech
ters van het gescheiden onderwijs 
werd het nog wat bonter gemaakt. 
Ene L. Rousseau, bestuurder van 
een grote kristelijke school in 
Friesland, maakte zich tot woord
voerder van de protestantse te
genstanders van de staatssekreta
ris. Hij verklaarde letterlijk dat 
de kristenen de plicht hebben om 
« te vuur en te zwaard » andere 

levensbeschouwingen te bestrij
den en dat daarom een kristelijk 
kind kristelijk onderwijs diende 
te ontvangen. Volgens hem zou 
ook een onderwijzer van een kris
telijke school gedrild moeten wor
den om kristelijk onderwijs te 
moeten geven ! We vragen ons af 
wat zulks met kristendom of met 
bijbel en evangelie te maken 
heeft. 

verdraagzaamheid ? 

Uit de felle diskussie over deze 
jaak blijkt intussen eens te meer 
dat de beweringen over het 
« open » en vrije Nederland een 
fabeltje zijn wanneer het om de 
gevestigde s t rukturen gaat. Er is 
voorzeker meer verdraagzaamheid 
gegroeid in dit land en vooral de 
jongeren zijn bereid de scherpe 
scheidslijnen tussen de konfessio-
nele bevolkingsgroepen uit te va
gen. Maar de organisaties (of het 
nu om onderwijs, om politiek of 
Dm radio- en televisiewereld gaat) 
blijven zich vastklampen aan de 
verzuilde toestand zoals we die 
feitelijk vanouds kennen. In dit 
opzicht is jammer genoeg de hou
ding van de « instituten » veel 
te weinig verdraagzaam. 

Overigens zal het onvermijde
lijk zijn dat in Nederland binnen 
afzienbare tijd de samenwerkings
school een feit wordt. Dat zal dan 
ongetwijfeld een meer « open » 
school zijn dan tal van bijzondere 
scholen nu zijn. Gezien de maat
schappelijke ontwikkeling die de 
oude hokjesgeest meer en meer 
afwijst, achten we deze ontwikke
ling in het onderwijs een zaak 
om niet over te treuren. 



groen In lintburg... bedreigd! 
De beruchte Rotemse zinkfabriek veroorzaakte 

destijds in de streek heel wat luchtverontreiniging. 
Sinds 1967 is dit bedrijf verlaten. Deze nu reeds 
vervallen gebouwen zouden na een tijd wellicht 
gesloopt zijn geworden, ware er niet het projekt, 
waarover nu iedereen in Limburg spreekt. 

Deskundigen zijn het erover eens dat er een 
oplossing moet komen voor de vernietiging van 
chemische afval. Maar, volgens de gemeente Neer-
oeteren is Rotem zeker niet de geschikte vesti
gingsplaats voor zulk bedrijf, aangezien haar 
rekreatiegebied grenst aan de mogelijke vestigings
plaats. Heel de omgeving is t rouwens een groene 
zone, bestemd voor rekreatie, toerisme en gezond 
wonen. Verleden jaar nog werd in deze prachtige 
streek op de boomplantdag het provinciaal wandel-
bos voor Limburg aangeplant. In haar motie van 27 
oktober 1971 wijst het gemeentebestuur van Neer-
oeteren er bovendien op dat het Maasland geen 
behoefte heeft aan dure bedrijven met zwakke 
arbeidsbezetting, zoals de geplande verbrandings
oven voor chemische afval, maar wel aan vestigin
gen waar veel mensen werk vinden. Op andere 
plaatsen in Limburg heeft men reeds ondervonden 
tot welke wantoestanden de vervuilende invloed 
van fabrieken kan leiden. De bekende woestijn van 
Lommei is daarvan een schrijnend voorbeeld. 

Sahara van lommei 
schrijnend voorbeeld ! 

De luchtverontreiniging veroorzaakt door het 
bedrijf Lommel-werkplaatsen (Metallurgie Hobo-
ken-Overpelt) is mede bepalend geweest voor het 
ontstaan van deze woestijn. Vooral de invloed van 
de zwavelzuurproduktie ,met het verouderde lood-
kamerprocédé is nadelig geweest. Al zijn sinds 1958 
alleen de zinkovens nog in werking, toch bleven de 
sporen als een vloek in het landschap. 

Verantwoordeli jken van het bedrijf en van het 
gemeentebestuur hebben reeds decennia lang 
geprobeerd het woestijnzand vast te leggen door 
aanplantingen.. . ui teraard met wisselend resultaat. 
Hiermee is aangetoond dat zonden tegen de na tuur 
niet zo gemakkelijk worden hersteld. 

betogers wachten op antwoord 
van bestendige deputatie 

Op 26 februari jongstleden betoogden vijfhonderd 
personen tegen de voorgenomen vestiging van een 
verbrandingsoven en een opslagplaats voor che
mische afval te Rotem in de gefusioneerde Lim
burgse gemeente Dilsen. 

Slogans als « Geen gif in 't groen » en « Rut ten 
in de oven » dreunden door de anders zo stille 
straten van deze inderdaad nog groene gemeente. 

Vooral de vestigingsplaats in de oude, verlaten 
zinkfabriek te Rotem, nabij het na tuurpark der 
Hoge Kempen werd gekontesteerd. Te meer daar 
het bedrijf zou worden ingeplant nabij het rekrea-
tieoord « Bergerven », het gezinsvakantiedorp van 
de Bond van Jonge en Grote Gezinnen en de dicht
bevolkte woonzones langs beide Maasoevers. 

De gemeenten Neeroeteren, Maaseik, Opglabeek 
en Kinrooi evenals Born, Roosteren, Limbricht en 
Maasbracht verklaarden zich solidair met de aktie 
van de betogers. Alleen het gemeentebestuur van 
Dilsen gaf gunstig advies voor de vestiging van de 
verbrandingsoven. Vandaar de weinig benijdens
waardige slogan van de kontestanten aan het adres 
van de burgemeester van Dilsen. 

De betogers en hun sympatisanten uit het Maas
land rekenen nu op het Limburgs provinciebestuur 
om het hinderlijk bedrijf te weigeren. 

Nog steeds wordt met spanning gewacht op een 
beslissing terzake. 

dilsei^os gered ? 

Keuvelende bossen, golvende heidevelden, een 
prachtig landschap op de rand van het Kempens 
plateau, met weidse vergezichten op de Limburgse 
Maasvallei. Dit is het natuurlandschap van Dilsen, 
opgenomen in het projekt « Natuurpark der Hoge 
Kempen ». 

Ondanks het advies van het gemeentebestuur, de 
bestendige deputatie van Limburg, het mijnwezen, 
de direktie van stedebouw en het bestuur van 
waters en bossen kwam een ministeriële toelating 
tot kiezelwinning in het Dilserbos. 

Meteen kan de aftakeling van tweehonderd hek-
taren natuurterre in beginnen. Want, al geldt de 
vergunning nu slechts voor acht hektaren, de 
eksploitanten rekenen op uitbreiding. 

De natuurbeschermers hopen op een tussenkomst 
van het Ministerie van Openbare Werken, om deze 
vergunning te vernietigen en zodoende het Dilser
bos te vrijwaren. 

Ongerepte natuurgebieden, me t rijke fauna en 
flora... dat is ook nog in deze tijd een van de meest 
indrukwekkende kenmerken van de provincie 
Limburg 

Natuurvrienden aaar hebben zich verenigd in de 
Natuurbeschermingsaktie Limburg (,NAL) om dit 
aspekt van hun provincie te beveiligen. 

Een gedurfd projekt van deze organisatie is het 
Natuurpark De Broeken m Noord-Limburg, met 
een oppervlakte van 5.000 ha. 

In dit landschap strekt zich een waardevol laag-
veengebied uit, met machtige moerassen, kristal
heldere waterlopen en rustige wandelpaden. 

Op 1 mei werd door de Natuurbeschermingsaktie 
Limburg de « Stichting Limburgs Landschap » 
opgericht. Ze is gevestigd in heft Natuurwetenschap
pelijk Museum te Boki-ijk en wil het Stamprooier-

broek volledig aankopen. Dit waardevol natuurge
bied ligt tegen de Nederlandse grens te Molen-
beersel. 

Tijdens de groene weken m Limburg werd een 
belangrijk gedeelte aangekocht : tevens werd een 
optie verworven op 4 ha. De aangekochte terreinen 
zullen een natuurwetenschappelijke en een rekrea-
tieve bestemming krijgen. 

Natuurgidsen organiseerden op de dag van de 
arbeid ook de eerste wandeltochten en natuurwe
tenschappelijke ekskursies. Honderden wandelaars 
en natuurliefhebbers trokken in kleine groepen 
door het Stamprooierbroek en hebben er ongetwij
feld genoten van de rust, de schoonheid en de 
rijkdom van dit uniek natuurgebied. 

aaat maasvallei nog meer stinken ? 

Er is heel wat beroering ontstaan rond het pro
jekt om in het Luikse, nabij Ternaaien een raffina
derij te bouwen. 

De Stichting Milieuraad Limburg is bezorgd om 
de nadelige gevolgen voor het leefmilieu. In Neder
land is men verbolgen omdat geen overleg werd 
gepleegd met de Nederlandse regering. 

Terloops weze opgemerkt dat ook Belgisch Lim
burg te lijden heeft van chemische installaties. 
Maar, deze bevinden zich te Geleen en Heerlen in 
Nederland. Ook hier dringen gemeenschappelijke 
maatregelen op, ten gunste van het leefmilieu in 
de Maasvallei. 

str i jd om nieuv^e beplant ingen te lommei . 

belgische mentaliteit : 
een vloek op het landschap I 

Ook in de Limburgse natuurgebieden staan de 
beheerders voor de klassieke moeilijkheden : de 
bouw van onwettige week-end huisjes en het gra
ven van visvijvers zonder vergunning. Zelfs na de 
nieuwe, strenge wet op Stedebouw blijkt deze 
plaag nog niet op te houden. Dit niet alleen hier 
in het Stamprooierbroek, maar ook elders in Noord-
Limburg. Zelfs vele Nederlanders overtreden er 
deze wet, wat ze in eigen land niet eens zouden 
wagen. 

Een ander probleem is de bouw van autowegen, 
ook in Limburg. Nu is het weer het ontworpen 
tracé van de A 24 dat wordt gekontesteerd, ook 
door 25 professoren en deskundigen. Deze nieuwe 
A-weg zou het verkeer leiden door het brongebied 
van de Bolhezerbeek, de vallei van de Dommel, de 
omgeving van het natuurreservaat het Hageven, 
met het natuurwetenschappelijk waardevol vloei-
weidengebied. 

De weerslag van dit tracé op de plantengroei, de 
broedvogelpopulaties, de voedselgebieden van 
vogels en andere dieren is uiterst nadelig. Vandaar 
het alternatief van de Natuurbeschermmgsaktie 
Limburg, welke deze merkwaardige landschappen 
spaart. 

Maar, de bevoegde diensten hebben dit voorstel 
verworpen ! 

dirk buyes. 

• • 
i 

de v^/oestljn van lommei 
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de wereld 

grote vier tekenen weer... 
(ARGOS) Emd vorige week 

hebben de ministers van de grote 
vier de akkoorden over Berlijn 
ondertekend. Tegelijk hebben de 
regeringen van de bondsrepu
bliek, van de Sovjetunie en van 
Polen de bekrachtigingsakkoor
den van de oostverdragen uitge
wisseld. De nieuwe Berlijnse re
geling en het op 12 aug. 71 te 
Moskou ondertekend verdrag zijn 
aldus onmiddellijk en simultaan 
van kracht geworden. Het is 
achttien jaren geleden dat de mi
nisters van BZ van de vier over
winnende mogendheden m het 
gebouw van de geallieerde kon-
troleraad te Berlijn samenkwa
men. Destijds diskussieerden Dul
les, Eden, Bidault en Molotoy 
over een plan van de Britse mi
nister van Buitenlandse Zaken 
om via vrije verkiezingen tot de 
hereniging van Duitsland te ko
men. Het plan struikelde toen 
over buitensporige eisen van de 
SU. Tijdens het voorbije week
end hebben de ministers van Bui
tenlandse Zaken Rogers, Douglas-
Home, Schuman en Gromyko die 
« historische mislukking » ten 
dele goedgemaakt. Voor het eerst 
sinds het einde van de fameuze 
« blokkade » bereikten ze eenheid 
van inzicht op essentiële punten 
van het Duitse vraagstuk. Nu de 
« vier » het slotprotokol onderte
kend hebben krijgen ook de aan
vullingsakkoorden tussen West
en Oost-Duitsland over het tran-
sitverkeer tussen West-Duitsland 
en West-Berlijn doorheen het 
Oostduits grondgebied die op 17 
december werden ondertekend 
kracht van wet. Dit geldt ook voor 
de schikkingen die tussen de 
Westberlijnse senaat en de DDR 
over de bezoeken van Westber-
lijners aan de DDR werden ge
troffen. 

Toch is het niet zo dat de toe
komst van de voormalige Duitse 
hoofdstad nu voorgoed en onver
anderlijk is vastgelegd. Ook na 
ondertekening van het akkoord is 
niets gewijzigd aan het juridisch 
statuut van Berlijn dat volgde uit 
het Londens akkoord van 1944. 
Een definitieve regeling over 
Berlijn kan alleen uit de bus ko
men als voorafgaandelijk een 
vredesverdrag tot stand komt — 
een oplossing waarmee bmnen af
zienbare tijd niet kan gerekend 
worden. Het Berhjns akkoord ' s 
op de eerste plaats een modus Vi
vendi. Als zodanig kan het nutt ig 
bijdragen tot het scheppen van 
een nieuwe pozitieve sfeer. Dit is 
slechts mogelijk als de vier gro
ten het nu eindelijk eens gaan 
worden over de vraag hoe Oost
en West-Berlijn politiek en inter
nationaal moeten bekeken wor
den — de vraag ook wat in de 
huidige toestand al dan niet ge
oorloofd is en wie gebeurlijk ver
antwoordelijk is. l3e hete hang
ijzers zijn voorzeker niet kom
pleet opgeruimd, vooral met wat 
Oost-Berlijn betreft. Weliswaar 
wordt de situatie voor West-Ber
lijn nu heel wat veiliger... of
schoon ook hier absolute waar
borg ontbreekt dat eksplozieve 
kontroversen over de interpreta
tie van 't akkoord in de toekomst 
onmogelijk zijn. Zo zouden al 
ernstige hindernissen rijzen in
dien de DDR (inzake het transit-
verkeer tussen West-Duitsland en 
West-Berlijn) zou besluiten tot 
het oprichten van nieuwe niet 
contraktueel voorziene kontrole-
punten. In die gebeurlijkheid zou 
de Oostduitse « partner » moeten 
gezegd worden dat dergelijke me
todes onverenigbaar zijn met wel
bepaalde stipulaties uit het vier-
mogendhedenakkoord. 

Er is geen twijfel aan dat het 
akkoord en de aanvulling.sakkoor-
den de Berlijnse situatie gunstig 
gewijzigd hebben. De bewoners 
van West-Berlijn kunnen nu ge
makkelijker gaan uitzwermen in 
de omgeving van hun stad. Ook 
de landen van het Oostblok erken
nen voortaan de vertegenwoordi
ging door de Bondsrepubliek van 

Westberlijnse belangen in het 
buitenland. Internationale kon-
gressen (+ konferenties, tentoon
stellingen e.a.) door West-Berlijn 
georganizeerd, zullen door de 
Oostbloklanden niet langer ge
boycot worden. West-B e r 1 ij n 
krijgt dus nieuwe mogelijkheden 
toegespeeld boven op de ontwik
keling die aan de gang is. Maar 
het echt nieuwe ligt in de om
standigheid dat het vroeger, on
der ongunstig gesternte, begon
nen werk nu ahw gestabilizeerd 
en volkomen beveiligd kan voort
gezet worden. Ten slotte ver
werft West-Berlijn ook een nieu
we betekenis als voorpost van de 
ko-eksistentie. Voortaan kan de 
stad bij internationale uitwisse
lingen betrokken worden zonder 
dat ze, zoals in 't verleden zo vaak 
gebeurde, om de haverklap afge
remd wordt door « oosterse » wil
lekeur. Hier ligt een brede waaier 
van mogelijkheden : samenwer
king op het vlak van de weten
schappelijke research, van milieu
bescherming en ontwikkelings
hulp. Weliswaar heeft de West
berlijnse senaat tot dusver niet 
bijster veel tot konkrete realisa
ties bijgedragen. In een nabije 
toekomst zou de gewijzigde situa
tie ook gunstig moeten doorwe
gen op het West-Berlijn van mor
gen. Wat dit betreft lijkt burge
meester Schütz te berusten.. . in 
verworven stellingen. Op een re
cente verklaring van Egon Bahr 
dat het toch wel een uitzonderlijk 
voorrecht is burgemeester te zijn 
van een door internationale ak
koorden beschermde grootstad 
antwoordde de Westberlijnse 
vroede vader erg lakoniek dat hij 
zijn taak zou voortzetten zoals 
vóór het akkoord... 

Blijkbaar heeft Oost-Berlijn de 
nieuwe mogelijkheden scherper 
geëvalueerd dan West-Berlijn. 
Het Berlijns akkoord kan door de 
DDR gewoon de toegang naar de 
VN afdwingen. Nu een algemeen 
akkoord tussen Bonn en Oost-
Berlijn tot stand kwam zal in 
westerse en neutrale landen ook 
het laatste verzet wegebben te-

gen de ei kenning van de DDR. 
Die evolutie kan zwaar drukken 
op het moreel van West-Berlijn 
als ook daar niet aan interna
tionale herwaardering wordt ge
daan. Wat bedoelt men eigenlijk 
als in de toekomst sprake is van 
« Berlijn » ? De DDR zal er ze
ker alles op zetten om de inter
nationale show te stelen. Af te 
wachten valt of ze hierin slaagt. 
Inmiddels is het al zo dat Oost-
Berlijn infrastruktureel aardig op 
weg is naar perfekte internatio
nale akkomodatie terwijl West-
Berlijn altijd aan de droom van 
een soort, romantisch, « Europees 
ontmoetingscentrum » toe is... 

Dit alles hoeft niet te beteke
nen dat West-Berlijn nu verder 
als wereldstad afgedaan heeft. Uit 
internationaal prestige alleen kan 
immers geen duurzame toekomst 
groeien. Belangrijker lijkt nog het 
wetenschappelijke, kulturele en 
artistieke leven. We mogen toch 
aannemen dat Oost-Berlijn nooit 
de openheid van een westerse 
grootstad kan bereiken. Maar op 
het vlak van de handelsbetrek
kingen heeft de DDR kennelijk 
toch meer mogelijkheden dan 
West-Berlijn. Binnenkort zullen 
de 54 leden van het Sovjetkonsu-
laat (en van de handelsvertegen
woordigingen die het akkoord toe
staat) in West-Berlijn roerig wor
den. Normaal zou hieruit voor de 
Westberlijnse ekonomie een enor
me opvlucht moeten voortvloeien. 
Maar een blik op de kaar t leert 
dat West-Berlijn geografisch on
gunstig gesitueerd is, terwijl zijn 
ekonomie geen onmiddellijke eks-
pansiemogelijkheden heeft. Voor 
West-Berlijn kan het akkoord dus 
hooguit een gunstige kentering 
meebrengen.. . in een situatie die 
strategisch op z'n minst ongunstig 
is. Na een periode — een kwart
eeuw bijna — van onrust kan n u 
een tijdperk van betrekkelijke 
rust aanbreken. Of het akkoord 
van zaterdag jl een duurzame op
lossing is ? Veel zal hierbij af
hangen van de manier waarop 
rust en verstandhouding werke
lijk worden benut. 

i'iiir"'4'iiiiiij ,''! 'lil h ." 

• Volgens president Nicombe-
ro van Boeroendi zouden bij de 
jongste onlusten 50.000 Toetsi 
(leden van de regerende min
derheid) om het leven zijn ge
komen. De staatsgreep die de 
verwijdering van de macht van 
de Toetsi's beoogde zo beter 
zijn voorbereid dan de vorige 
gelijkaardige pogingen en zou 
met 25.000 man vanuit het bui
tenland zijn uitgevoerd. Ande
re bronnen maken gewag van 
100.000 doden en dan hoofdza
kelijk onder leden van de meer-
derheidsstam der Hoetoes. Ra
dio Boeroendi beschuldigt Bel. 
gië ervan zich te mengen in de 
binnenlandse aangelegenheden 
van Boeroendi door te dreigen 
met stopzetting van de hulp
verlening aan dit land. 

• UNO - sekretaris - generaal 
VValdheim zegt in zijn ope
ningsrede op de ÜNO-conferen-
tie voor het leefmilieu te Stock
holm, dat de explosies van 
kernwapens het leefmilieu ern
stig bedreigen, zodat ook daar
om een kernstop noodzakelijk 
is. 110 landen nemen aan de 
conferentie — die jarenlange 
voorbereiding vergde — deel. 
• Amerikaanse vliegtuigen ver
nielen een spoorverbinding in 
Noord-Vietnam op 80 km. van 
de Chinese grens. Het is de be
doeling van het Amerikaans op
perbevel alle spoorverbindingen 
met China te vernietigen. 
• President Tito van Zuid-Sla
vic voor 5-daags bezoek te Mos
kou, als tegenbezoek van dat 
van Brezjnev. Tito weigerde na 
de Russische invasie in Tsjecho-
Slovakije dit bezoek te brengen. 
Zijn aanwezigheid te Moskou 
nu wordt uitgelegd als het ein
de van de spani^ingen tussen de 
SU en ZS. 

deze week 
in de wereld 
• De Russische pers beschouwt 
de vrijspraak van Angela Da-
vis als een overwinning voor 
het progressieve deel van 
Amerika. Een uitsluitend uit 
blanken samengestelde jury 
sprak de bekende militante 
vrij van medeplichtigheid in 
een moordaanslag, samenzwe
ring en ontvoering. 
• Te Bonn worden de be
krachtigingsakkoorden van de 
Oostverdragen uitgewisseld tij
dens bezoek van de Sovjet-mi-
nister BZ Gromyko. Terzelfder-
tijd wordt de aanknoping van 
diplomatieke betrekkingen tus
sen Bonn en Warschau aange
kondigd. 
• Frankrijk, Engeland, Ameri
ka en de Sovjet-Unie onderteke
nen te Berlijn het akkoord dat 
de toegang tot West-Berlijn, ge
legen in de Sovjet-zone regelt 
en waarbij ook aan de West-
Berlijners 30 bezoekdagen per 
jaar aan Oost-Berlijn worden 
toegestaan. 
• Boze president Pompidou 
dringt bij Eyskens-Harmel, op 
bezoek te Parijs, op « realisti
sche uitbreiding van de EEG » 
aan, met name op ekonomische 
vrijhandel en monetaire over
eenkomst. Het politiek sekre-
tariaat der Tien zou te Straats
burg en niet te Brussel moeten 
gevestigd zijn, terwijl het 
Europees parlement meer in
spraak zou moeten krijgen. 
• In Londonderry geraken pro
testantse betogers, die de « vrij 
zone » of de door de IRA ge-
kontroleerde katolieke wijken 
wilden binnen dringen, slaags 
met 800 Britse militairen en 400 
politiemannen, die hen terug 
« spuiten » of met gummi ko
gels tot wijken dwingen. Ver
der de « gewone reeks bomaan
slagen » en sluitpschuttersakti-
viteiten, hoewel er bij het ka
tholieke volksdeel een afwij
zende houding tegenover de 
terreur ontstaat. Te Dublin 
worden IRA-leiders gearres
teerd. 
• Algemene lof in de' Ameri-
kaanse pers voor president 
Nixon na diens topontmoetin
gen in Moskou en Peking en na 
zijn verslag voor het Congres. 
Ook die pers, die hem door
gaans afbreekt, staat positief 
tegenover Nixons politiek, 
wiens adviseur Kissinger in de 
lof deelt. 
• Door tijdig de macht aan het 
leger over te dragen vermijdt 
president Tsiranana een staats
greep, doch is nog slechts bij 
naam staatshofd van Madagas
car. 



baader-meinhof op laatste tienen? 
(Argos) Donderdag van verleden week werd te Frankfurt de 

Westduitse anarchist Andreas Baader (29) gearresteerd. Twee 
jaar lang heeft hij de politie van zijn land verschalkt. Die Baader 
moet nog elf maanden uitzitten in verband met brandstichting 
in een supermarkt (1967). In oktober '67 was hij immers tot 
drie jaar veroordeeld maar in februari '70 wandelde hij huistoe 
toen hij na negen maanden voorarrest met vakantie mocht en 
niet meer terugkwam. Baader was wel liever naar het buitenland 
gegaan i.p.v. naai" de onherbergzame Moabit-gevangenis terug te 
keren, maar zijn emigratiepoqingen mislukten .. In mei '68 werd 
hij opnieuw gevat en een paar weken later door de groep be
vrijd. Via de DDR bereikte hij het nabiie Oosten waar hij werd 
opgeleid in guerillataktieken. Toen keerde hij met andere leden 
van zijn groep naar de BRD terug. In augustus '70 was de hele 
groep' weer aktief : banken en supermarkten werden leegge
roofd. De Rote Armee Fraktion (RAF) was weer kompleet op 
dreef : in mei '72 voerde ze zes bomaanslagen uit waarbij vier 
Amerikaanse soldaten omkwamen Dit was het hoogtepunt van 
een terroristische bedrijvigheid die al jaren vroeger via wegen 
van geleidelijkheid op gang was gekomen. 

Baader (en zijn aanhang) 
was al in de jaren zestig roe
rig geworden. Hij en zijn ge
neratiegenoten, opgevoed vol
gens strenge demokratische be
ginselen, gingen met de dag 
meer aan de demokratie twij
felen. Die twijfels groeiden 
buitensporig toen A m e r i k a 
's werelds grootste demokratie 
zijn onmenselijke luchtoorlog 
tegen Vietnam startte. Jonge 
studenten gegroepeerd in het 
SDS schaarden zich achter 
Vietkongvaandels en skandeer-
den Ho Ho Ho Sji Minh ! In 
de auditoria van sacrosante 
universiteiten maakten ze 
amok van stoelen en banken. 
Proffessoren werden op s t raat 
gemolesteerd en voor vakidio
ten uitgescholden. Revolutio
naire jongeren gingen in kom-
munes leven waar de gevestig
de moraal grondig werd neer
gehaald. Toch moest die revo
lutionair bewogen jeugd al
gauw ervaren dat het estha-
bÜshment een geduchte tegen
stander was. Daarom allicht 
gingen ze zoeken naar midde
len om het maatschappelijk be
stel fundamenteel te wijzigen. 
Een meerderheid gaf hierbij de 
voorkeur aan overreding en 
par lementaire aktie, zoals bv 
de jusos binnen de SPD. An
deren echter, wie « de weg 
dwarsdoor het establishment » 
te lang toescheen grepen naar 
de revolutionaire daad. Ze sta
ken de brand aan grootwaren
huizen en gooiden lustig met 
Dutschke (gevlucht uit de DDR 
molotov cocktails. Ene Rudi 
omdat hij weigerde soldaat te 
worden) ging zich bezinnen 
over het probleem van het ge
weld. Het hele konflikt, zo 
meende hij , was te wijten aan 
de spanningen tussen een ab-
strakte humanistische moraal 
en het oorlogsgeweld in Viet
nam. Ook ging een deel van de 
Duitse studerende jeugd op 
?»ek naar nieuwe leiders die 
beter pasten in het eigentijdse 
patroon : Fanon, Che Guevara, 
Mao. Nieuwe profeten stonden 
op. Herber t Marcuse poneerde 
dat protesteren een kompleet 
nutteloze bezigheid was. Maar 
de filozoof onthulde niet hoe 
de revolutionaire aktie dan wél 
moest verlopen. Marcuse is een 
wijsgeer die nooit bij straat
geweld betrokken was. Later 
zou Nieuw Links de professor 
afschrijven als een spion van 
het FBI ! Nieuw Links wilde 
voorgoed komaf maken met 
steriel geduskussieer. De toe
komst is voor de aktivisten 
met hun elementair-revolutio-
naire daad. Zo sprak Fri tz Teu-
fel, een van haar geestelijke 
leiders. 

Toen de Sjah van Perzië 

naar West-Duitsland kwam 
werd de daad bij het woord 
gevoegd. Er werd bij die ge
legenheid aardig met tomaten 
en eieren gegooid. Midden het 
s traatrumoer werd de 22-jarige 
Benno door een suppoost van 
de politie doodgeschoten. Van 
dit ogenblik af had Nieuw 
Links ook een martelaar . Nu 
ze profeten en martelaars had 
kon de revolutie voorgoed uit 
de startblokken los. Zo dach
ten de studenten. Maar de on
misbare eenheid was er niet. 
De aan te wenden middelen 
verschilden van groep tot 
groep. Er waren vastberaden 
partizanen en voorstanders van 
passief verzet a la Ghandi. . . 
terwijl nog anderen voor Ber-
t rand Russell opteerden en de 
politiek van Berkeley wilden 
toepassen (Go-in, set-in, teach-
in !). Aanvankeli jk was ook de 
harde kern erg tegen aansla
gen op personen gekant. Zelfs 
advokaat Mahler, juridisch ad
viseur van Baader-Meinhof 
(met Pasen '68 had hij een 
overval op een gebouw van het 
Springer concern aangevoerd) 
distancieerde zich voor de 
rechtbank van zinloos en woest 
geweld. Rudi Dutschke (van 
het SDS) stond niet onver
deeld achter de ekstremisten 
ofschoon hij op dit ogenblik al 
speelde met de idee van een 
stadsguerilla naar maoïstisch 
of Zuidamerikaans model. Pas 
in de herfst van '68 schreef 
Ulrike Meinhof in « Konkret » 
— een blad dat de gauchisten 
gunstig gezind was — dat de 
revolutionaire studentenbewe
ging alleen nog heil kon ver
wachten van illegale aktie. 
Meteen kwamen in Berlijn en 
München de Duitse Tupamaros 
op straat tegen wat zij noem
den « de zenuwcentra van het 
establishment » : gerechtsge
bouwen, banken, belastings
kantoren, zender Vrij Berlijn, 
legerinstallaties en het hele po
litieapparaat. Inmiddels werd 
Dutschke neergeschoten door 
een zekere Bachmann. Ook nu 
gebeurde immers wat eigen is 
aan de wetmatigheid van aktie 
en reaktie. Links geweld lokte 
geweld uit van rechts. Rechts 
is niet alleen de NPD maar het 
hele Westduitsland van de ge
vestigde ambtenaar, de gepen
sioneerde oud-strijder en van 
allen die stiekem nog heimwee 
hebben naar Hitler en zijn wet 
en orde. Hierboven op droeg 
het machtige Springer concern 
niet weinig bij tot het besten
digen van een sfeer van angst. 
Als er ergens een telefoonpaal 
omverwaaide dan was dat ze
ker het werk van de anarchis
ten. Diezelde anarchisten wa
ren verantwoordelijk voor ze
denverwildering en echtschei
dingen, voor alle bankoverval
len en gemeenrechtelijke mis
drijven op het terr i torium van 
de BRD gepleegd. Toen Hein-
rich BöU in Der Spiegel van 
leer trok tegen de eenzijdige 
manipulaties van Die Welt en 
voor Baader-Meinhof het recht 
opeiste op een objektieve recht
spraak werd hij door de hele 
Springer pers tot salon kom-
munist gepromoveerd. Profes
sor Bruckner bij wie Baader 
een deel van ondergronds be
staan zou doorgebracht hebben 
werd rezoluut uit zijn profes-
soriaat ontslagen, gewoon om
dat een deel van de publieke 
opinie zijn ontslag eiste. Ten
slotte is de hele revolutionaire 
beweging met een sisser ge

ëindigd. De Rote Armee Frak
tion vertrok eigenlijk niet van 
duidelijke concepties. De Duit
se burger die vastgeschroefd 
zit in zijn wirtschaftswunder-
liche welvaartstaat begrijpt 
blijkbaar niet veel van de bin
dingen tussen Vietnam en de 
bondsrepublikeinse situatie. 
Hij houdt nog minder van ge
weld tenzij het erom gaat zijn 
verworven welstand met hand 
en tand te verdedigen. Zelfs 
de werkman staat verre van de 
opties van de Baader-Meinhof 
groep. Hij heeft zijn huisje met 
tuintje lief en zijn wagen voor 
het raam. Wie die verworven
heden in gevaar brengt moet 
beslist niet op zijn solidariteit 
rekenen. Maar liever de ouwe 
jongens van de sociaal-demo-
kratie dan die bommengooien-
de bankrovers en fanatici. De 
machtsontplooiing van de po
litie te Frankfurt was dan ook 
maar een voorzorgsmaatregel 
tegen gevaarlijke rechtse reak-
ties. Bovendien zijn de drie 
bommen die volgens het Rood 
Bevrijdingsfront vrijdag 2 juni 
tussen 13 en 14 u moesten ont-
proffen niet eens tot ontplof
fing gekomen. De Duitse bur
ger kan herademen. Hij heeft 
weer vertrouwen gekregen in 
zijn politieapparaat. Zijn her
wonnen optimisme wordt al
leen overschaduwd door het 
besef dat Ulrike Meinhof nog 
op vrije voeten loopt. Hij ge
looft niet dat de 35-jarige ak-
tiviste in een crematorium tot 
stof en asse is vergaan zoals 
een deel van de Duitse pers 
recentelijk aankondigde. 

Hoe dan ook in West-Duits-

Leden van de beruchte groep. 
Boven : Raspé, onder : Meins. 

land is het eerste anarchistisch 
eksperiment van de 20ste eeuw 
mislukt. Ook in de negentiende 
eeuw hebben gelijkaardige fe
nomenen bestaan. Maar er is 
een hemelsbreed verschil tus
sen Proudhon, Bakoenin, Kro-
potkin en de Baader-Meinhof-
groep. Het negentiende eeuws 
anarchisme is immers onstaan 
uit haat tegen het gezag, te
gen de staat, de kerk en het 
kapitaal, terwijl de Rote Ar
mee Fraktion veeleer gegroeid 
is uit verbittering en ontgoo
cheling om het uitblijven van 
echt socialistische structuren. 
De Baader - Meinhof groep 
meende geen vrede te mogen 
nemen met het geïnstitutiona-
lizeerd kommunisme terwijl ze 
ook afkerig was van het ver
burgerli jkt socialisme. Het eks
periment van de Baader-Mein
hof groep was een wanhoops
daad. In een billijk uitgebouw
de maatschappijstruktuur zou
den dergelijke uitwassen niet 
denkbaar zijn. Ook het esta
blishment is verantwoordelijk 
voor het onkruid in zijn tuin. 
Alleen in een gunstige voe
dingsbodem kan onkruid ge
dijen. 

Een g'edeelte van de groep wordt opgerold 

ook daar de burgemeesters 

De belangrijke rol gespeeld door honderden Vlaamse burge
meesters in de afschaffing van de talentelling en de voorpostpo-
sitie die burgemeester Soens van Strombeek-Bever innam tegea 
de arrogantie van de Franstaligen inzake de taal van de eedafleg
ging, liggen eenieder nog fris in het geheugen. Maar ook elders 
durven « eenzame » burgemeesters kordaat positie kiezen in de 
strijd voor de volksnationale erkenning van de gemeenschap, 
waarvan ze de gekozenen zijn. 

Een — late — echo over het referendum over Europa (waarvan 
de uitslag president Pompidou helemaal niet verheugde zodat hij 
er geen binnenlandse zijde kon bij spinnen) bereikte ons uit Bre-
tagne. Omdat de Bretoense organisatie Cidunati het ordewoord 
tot onthouding had uitgegeven trof de centrale overheid via het 
gerecht een schrappingsbesluit van de kiezerslijsten tegen de 
voorzitter van Cidunati-kongres, de heer Jean Hourmant. Daar
mee meende de Franse proconsul in Bretagne een prijzenswaar
dige daad te hebben gesteld, temeer daar het ordewoord in Bre
tagne werd gegeven op de kiesbrieven aan de aloude Bretoense 
eis te herinneren nl. de toepassing te vragen van het verdrag van 
1532, verdrag dat de inlijving van Bretagne bij Frankrijk be
krachtigde mits bepaalde voorwaarden. Voorwaarden die door 
Pari js nooit werden vervuld, ook niet toen Frankrijk een repu
bliek werd. 

Vervelend voor de prefektuur was echter de ontdekking dat ge
zegde heer Hourmant ook burgemeester van een Bretoense ge
meente was en dat zijn schrapping van de kiezerslijsten automa
tisch onverkiesbaarheid insloot. Zover wou men echter op de pre
fektuur niet gaan zodat men aan het besluit een mouw heeft moe
ten passen ten einde te vermijden dat de dag van het referendum 
er geen stemlokkal ter beschikking zou zijn en dat de gemeente, 
waar burgemeester Hourmant uitermate populair is, onbestuur
baar zou worden. 

We hopen voor de Bretoense volksnationalisten dat de eigen 
volksnationale houding van een burgemeester Hourmant navol
ging zal vinden bij ettelijke andere Bretoense collega's. 

occitaans volkstoneel 

Nu we het toch over de « volkse minderheden » in Frankri jk 
hebben, nog deze korte flits over Occitanië, deze landstreek in 
Zuid-Frankrijk, waarvan de eigen taal langzaam maar zeker door 
het jakobijnse Parijs werd gewurgd. Niettemin bestaat deze 
streek, met eigen noden en problemen, vaak even verwaarloosd 
als deze van dit andere buitengewest, Bretagne. Onder deze pro
blemen : de verdwijning van het kleine hoevebedrijf zonder ver
zekerde afvloeiing naar nieuwe bestaansmogelijkheid voor de ge
troffenen, te weinig werkgelegenheid met als gevolg ontvolking, 
vooral door de exodus der jongeren en waarvan het toerisme geen 
vervangingsoplossing biedt. Verder de teugelloze uitbreiding van 
de militaire oefenterreinen, waarover we onlangs in deze rubriek 
uitgebreid handelden. 

Sommige « Occitans » spreken dan ook van « binenlandse kolo
nisering » van het land door Parijs. Dit is meteen het s t ramien 
van een onlangs verschenen toneelstuk, dat geschreven werd door 
Occitaanse nationalisten en sindikalisten, groepswerk dus, dat 
nauw aansluit bij wat leeft en denkt in de eigen bevolking. Het 
werk (Mort et résussection de M. Occitania — Dood en verrijze
nis van M. Occitania) werd reeds verscheidene malen m Occi
taanse dorpen opgevoerd. De akteurs zijn gewone arbeiders en 
studenten, die thans als loonarbeiders werken (retour a la te r re) . 

Wie herinnert zich niet de rol van het volkstoneel in Vlaande-
deren in het bewustwordingsproces van ons volk ? En zelfs van
daag nog speelt dit Vlaamse volkstoneel een — bescheiden — rol 
in de strijd om het behoud van eigen karakter in Frans Vlaande
ren. Zelfs al hoeft men geen illusies te koesteren over het eind
resultaat van deze strijd, toch doet dit Occitaans initiatief uiter
mate simpatiek aan en is het een zoveelste bewijs voor de vast
stelling dat het volksnationalisme een der voornaamste stromin
gen van de 20ste eeuw is, ook in gewesten waar het bloed moet 
kruipen, omdat het er niet kan gaan.. . 
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een zee van zand nergens bleef 

••^SaralMli.- "ïfc 
'S 7^ ontdekte Limburg, en een rijdere er
varing ts met mogelt]\, want wie \an er 
zich op beroemen nu al biina een mensen
leven op vacantte te zijn ? En dat gevoel 
— van op vacantie, van vrii te zijn — dht 
geeft Limburg je, ah j'e het eenmaal ont
dekte..,. ». 

(Frans van Oldenburg Erm\e) 

een lied van beek en bos 

Maas-Kempenland ! Een openbaring, want ner
gens bleef het kempische land zo gaaf en zo onge
rept als hier, nergens biedt het zoveel afwisseling. 
De kempen zoals men ze overal zou willen vinden, 
en toch weer grootser, méér bewogen, wat woester, 
wat wilder dan elders, véél mooier, boeiender, ont
roerender. De hoogste duinen van de Lage Landen 
(méér dan 100 m. !), een zee van zand omzoomd 
door eindeloze bossen die opwaarts, neerwaarts, 
één heuvelend beeld bieden, met dichtbegroeide 
kraters, als windstille kathedralen uit louter groen 
en brons Wat verder gloort de heide, vol-uit, breed
uit, in de lente één donkere deining, in de zomer 
vonkende gloed zover het oog reiken kan, en hoog 
erboven de vogels, onvoorstelbaar talrijk, onvoor
stelbaar verschelden. Een milde lucht, altijd, mals 
en geurdoordrongen, een lucht waarin men reeds 
de adem van de Eifel proeft . 

En dwars doorheen dit verrukkelijke land, dar
telt de Limburgse « Ourthe » ! Van alle Maas-
Kempische rivieren, en vooral dan tussen As en 
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Neeroeteren, biedt de Oeter het liefelijkste beeld : 
onvermoed helder water over onvermoed zuiver, 
wit 2and. Als 'n wispelturig meideke danst de beek 
door bos en beemd en hei, verlaat hier 'n ouwe 
trouwe oever, om dan weer te flirten met nieuwe, 
ongerepte landschappen. Hier uitgravend, daar 
aanspoelend, nu breed en rustig, spiegel voor boom 
en bloem en blad, straks één rimpelspel, één zin
gend, juichend geweld... Van waterval naar water
val, van watermolen naar watermolen, en altijd 
maar dat wisselende landschap, dat spel van licht 
en schaduw, en die rust, uniek, apart, omlijst door 
het lied van beek en bos. 

Een wandeling door de Oetervallei is 'n verras
send avontuur, een verlof in deze streek 'n blijven
de verrijking. Ieder vindt er z'n gading : de wan
delaar, de visser, de vogelvriend, de ruiter ook... 
en de kinderen ! Want -is er iets boeiender voor 'n 
kind dan 'n duinwereld ? Dan heldere vijvers om 
in te plonsen bij warme momenten ? En warm kan 
het zijn in dit Limburgse hoekje, merkelijk war
mer, milder, windstiller dan elders in België, met 
heel wat minder regen dan in de kustgebieden. 
Voor de nieuwkomer betekent dit uitzonderlijk mil
de klimaat onveranderlijk 'n prettige verrassing. 

waar eens de jonge oranje... 

Aan de oever van de Oeter, te Opoeteren, slui
mert het oude, fraaie kasteel « de Schanz », destijds 
eigendom van de graven van Hoorn. Hier kende de 
jonge Willem wellicht de zonnigste uren van zijn 
Boergondische jeugd. Hier poogde hij z'n vriend 
Hoorn te overtuigen om met hem voor Alva te 
vluchten... zo weinig is er in de loop der tijden aan 
dit verrukkelijke plaatske veranderd, dat men zich 
de taferelen van « toen » zonder enige inspanning 
levendig kan voorstellen. De oude vijver van Plai-
santie is nu omgetoverd tot het mooiste natuurlijke 
zwemwater van Limburg, het enige wellicht in 
West-Europa waar met tussen de forellen kan 
zwemmen. Forellen hebben nood aan héél zuiver 
water om te kunnen leven... en zij stoeien vrolijk 
in dit « waterke » dat gevoed wordt door de zestien 
bronnen van de « Wouterbron » ! Niet ver van de 
Wouterbron, aan de rand van het bos- en duinge
bied, ligt, als 'n schelp verscholen, een rustig, ro
mantisch kampeerterrein ; stilte, zon en hemel die 
zich spiegelen in 'n mooie visvijver, de geur van 
gras en den, 'n plaatske waar de tijd als 't ware stil 
blijft staan. 

kermat van godsdienst en kuituur in de Maasval
lei ». Iets verder, de grens over, langs Kessenich 
met z'n mooi kasteel : het vorstelijke, witte dorp 
Thorn, waar als nergens de middeleeuwse sfeer kan 
worden geproefd. Neeroeteren, « waar Maas en 
Kempen huwen !» (J. Cuppens) ... Bokrijk « het 
levend verleden » Genk, verrassend, speciaal, een 
smeltkroes van Europese eigenheden . Zelfs Aken 
is binnen het uur bereikbaar ! (Een tip : lees de 
ontstellende verhalen over de bokkenrijders en be
zoek dan te Opoeteren hun voormalige geheime 
verzamelplaats : « Bendendal » !). En Valkenburg, 
het zo gegeerde Valkenburg met z'n befaamde kon-
certen ! En Monchau ! 

11'"' "!Tr7H,t 

land van paradoksen 

De « botsing » tussen heden en verleden is, om 
begrijpelijke redenen, ongewoon brutaal in Lim
burg : het is 'n land geworden van paradoksen, van 
aangrijpende kontrasten. Alleen in het Oeterdal is 
men er blijkbaar in geslaagd — dank zij de samen
werking van de gemeenten Niel bij As, Opglabbeek, 
Opoeteren en Neeroeteren, de streek te ontsluiten 
zonder haar te beschadigen. 

kasteel « de schanz » te opoeteren 

week-end of vakantie ? 

Wie éénmaal dit hoekje ontdekte, blijft het 
trouw: «dat gevoel, van altijd op vacantie, altijd vrij 
te zijn»... De Oetervalei is niet alleen een uitgele
zen week-end-gerecht op de toeristische spijskaart, 
het is ook een unieke pleisterplaats voor verlofgan-
gers, met duizend-en-één mogelijkheden, voor elk 
wat wils. Er zijn goede kampeerterreinen, stemmi
ge, tevens schappelijke hotel- en restauratiebedrij-
ven. Bij regen is het in de bossen ongewoon heer
lijk : de kleuren worden dieper, ongekende geuren 
lokken de wandelaar, en... het blijft droog tussen 
de bomen, en lief en rustgevend als géén is het ge
luid van regendroppels op het kruingewelf. 

Blijven ook de vele mogelijkheden tot uitstap : 
Maaseik, het aloude Maasstadje, met z'n prachtige 
Markt, de oudste apotheek van België, de boeiende 
kerkschat, het merkwaardige bedevaart-oord Hep-
peneert, de romaanse abdiikerk van Aldeneik « ba-

één van de zestien bronnen 

ter kennismaking.. 

Voor 'n eerste kennismaking met dit bijzonder 
mooi gebied, raden wij aan 'n bezoekje te brengen 
aan de « Wouterbron » te Opoeteren . frisse dran
ken, uitgelezen keuken ! om vervolgens de prachti
ge kerk van Neeroeteren te bezoeken, Maaseik, Al
deneik . Vanuit de Wouterbron over Dome naar 
de Driepaalhoeve te Dilsen (panorama over de 
Maasvallei !) en dan terug naar Opoeteren over de 
prachtige toeristische Limburgia-Grenslandroute 
(in haar geheel warm aanbevolen !). Er zijn zoals 
reeds eerder vermeld heel wat lonende uitstapjes 
mogelijk, maar die eerste keer .. laat de wagen rus
tig achter op de Wouterbron en wandel, over de 
Oeterbrug naar het Duinmassief daar wacht 'n 
onvergetelijk zicht op het schoonste deel van onze 
Kempen ' Vergeet echter niet op voorhand de toe
ristische kaart van de Oetervallei te bestuderen ' 
(verkrijgbaar ter plaatse of op bestelling bij Staf 
Verme-re Beraervpn ''P SfiVO Neeroeteren 20 fr) 
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het 
jeugd
tehuis ? 

Het jeugd(te)huis is een 
nieuwe vorm in het jeugdle-
ven, die sinds enkele jaren ook 
in Vlaanderen steeds vaker 
voorkomt. 

Minder strak georganiseerd 
dan de traditionele jeugdgroe-
peringen, oefent het jeugdte
huis grote aantrekking uit op 
de oudste leeftijdsklassen on
der de jongeren, alsook op de 
jongere niet-georganiseerden. 

ontmoeting 

Het jeugdtehuis wil voorna
melijk ontmoetings k a n s e n 
scheppen in een open sfeer. 
Jongens en meisjes dus, gelo
vig of niet, studerenden en ar
beiders uit alle milieus treffen 
er elkaar. 

Ze kunnen er samen praten, 
als ze dat verlangen ; ze kun

nen er dansen, dammen of bil
jarten, ze kunnen gewoon ook 
in hun eentje een boek lezen in 
een apart ingerichte hoek. 

bezoekers 

Er zijn de regelmatige bezoe
kers van vrijwel iedere dag of 
weekeinde. Je mag er evenwel 
ook weken naeen wegblijven, 
en dan weer plots opduiken. Je 
bhjft er als jongere steeds even 
vanzelfsprekend welkom en 
« thuis ». 

De leden kunnen uit persoon
lijk initiatief min of meer vas
te hobbyclubs stichten. Het 
jeugdtehuis zelf dringt echter 
niets op. Het wil alleen « ka
der » zijn, waarin jeugdige ak-
tiviteit en kreativiteit mogelijk 
worden. Openheid, onthaal, 
vrijblijvende deelname en me
deverantwoordelijkheid zijn de 
idealen van dit jonge jeugd
werk. 

officiële erkenning 

Door de Nationale Dienst 
voor de Jeugd kunnen de 
jeugdtehuizen erkend en gesub
sidieerd worden. 

Zie dienen minimaal te be
schikken over een ontmoetings
ruimte (grote instuif) en twee 
lokalen voor aktiviteiten. 

De centrale jeugdtehuizen 
(kategorie I) dienen zes dagen 
per week open te zijn, 400 re
gelmatige leden te hebben en 1 
full-time permanent verant
woordelijke. 

De beginnende jeugdtehui
zen (kategorie IH) met 100 re
gelmatige bezoekers zijn open 
gedurende de twee dagen van 
het weekeinde. 

Elke gebruiker moet in het 
bezit zijn van een tijdelijke of 
definitieve lidkaart. Toevallige 
bezoekers worden in het gas
tenboek genoteerd. 

Sommige jeugdtehuizen heb
ben rechtspersoonlijkheid in de 
vorm van een vzw. 

(Meer gegevens kan men be
komen bij het ministerie van 
Nederlandse Cultuur, Nationa
le Dienst voor de Jeugd, Kor-
tenberglaan 158 - 1040 Brussel). 

een concreet voorbeeld 

jeugdtehuis j69 
leest te waarschoot 

Bij de Waarschootse jonge
ren is de stichtng van een 
jeugdtehuis al jaren aan de 
orde. In talloze bijeenkomsten 
van parochiale en gemeente
lijke jeugdraden werd hierover 
eindeloos gepalaverd. 

In 1969 huurden enige jonge
ren in een dichtbevolkte buurt 
twee krotwoningen, en richtten 
deze als ontmoetingsruimte en 
hobby-lokalen in. 

onthaal 

Aanvankelijk genoot het ini
tiatief onverdeeld een gunstig 
onthaal. J69 mocht zich zelfs 
in een maandelijkse financiële 
bijstand van de parochieraad 
verheugen. 

Bij sommigen groeide er na
dien ook wantrouwen, zodat de 
parochieraad zijn steun op
schortte. 

Het gemeentebestuur keek 
de kat uit de boom. Na een 
reeks misverstanden werd J69 
tot de gemeentelijke jeugdraad 
toegelaten. 

In de gemeenteraad deden de 
V l a a m s e Gemeentebelangen 
een voorstel tot subsidiëring. 
De jaarlijkse huur zou uit de 
gemeentekas betaald worden. 
De CVP-BSP-koalitie weigerde. 

op weg naar de 
officiële erkenning 

Met het oog op een spoedige 
erkenning door het ministerie 
werden opnieuw twee nog 
voorhanden zijnde krotwonin
gen tot grote instuifruimte om
gewerkt. Maandenlang is er 
aan gezwoegd en op 17, 18 en 19 
maart 1972 werden de opgeka
lefaterde woningen feestelijk 
opengesteld. 

Het geheel was nu kant en 
klaar. Erkenning kon nu elk 
ogenblik verwacht worden. 

bom 

Op 23 mei 11. ontving de ver
antwoordelijke een aangete
kend schrijven van de eige
naars. Tegen 1 juli a.s. moet 
hun eigendom ontruimd zijn. 
De brief sloeg in als een bom. 

protest 

Boven het jeugdtehuis wap
pert nu de zwarte vlag. 

J69 gaat in het verzet. Onder 
de stuwkracht der verontwaar
diging worden akties op touw 
gezet om de publieke opinie te 
sensibiliseren. 

Parochiale en gemeentelijke 
instanties nemen nog een af
wachtende houding aan. Bin
nenkort zal iedereen kleur 
moeten bekennen. 

Voor ons lijdt het geen twij
fel : J69 moet in staat gesteld 
worden zijn werk voort te zet
ten ! 

fons van ho lderbeke, 
gemeenteraads l id , 

l id beschermkomitee j69 . 

Volksunieafdeliugen of VUJO 
die J69 willen helpen kunnen 
terecht op het bestendig sekre-
tariaat : Stationsstraat 107 -
Waarschoot - 9950. 
Tel. 09/77.19.92, dag en nacht. 
Financiële steun op pr. 5076.05 
van G. Coddens zelfde adres, 
met vermelding : Red het 
Jeugdtehuis. 

tuberies 

louis 

julien 

« Weet je, zei de arbeidster, 
terwijl ze zich koffie uitschonk, 
het doet je wel wat ». 

Ze zweeg even. 
« En daar zolang werken... 

en overuren kloppen... en 's 
morgens om vier uur eruit... 
Een altijd maar hulzen maken, 
je weet wel, waarrond dan tek-
stieldraden komen ». 

Ze dronk van de zwarte kof
fie : dat troost nog altijd wat 
in vele omstandigheden. 

« Het begon zowat een jaar 
geleden. Toen vertelden ze ons 
dat het bedrijf in faling ging 
en onder curatele werd ge
plaatst, 't Klinkt hee ? De in
houd van zo'n woorden hebben 
we dan ook leren begrijpen... 
aan de lijve ». 

« Hoe kwam dat zo ineens ? » 
« Ach, weet ik het ? Mis

schien omdat de eigenaar het 
zoontje van zijn vader is en 
meer in de Walen zit dan bij 
ons. Want ze hebben een fa
briek hier in Gent en één in 
Verviers. Hier werken we met 
125 en daar zijn er 150 in 
dienst. Weet je hoeveel schul
den ze hebben ? Tweehonderd 
vijftig miljoen, aan de staat 
dan nog. Je zou als gewoon 
mens moeten proberen je be
lastingen niet te betalen... De 
direkteur kwam ons geruststel
len. In de aard van : beste men
sen, wij rekenen op jullie werk 
om de fabriek te redden. En 
wij geloofden dat en werkten 
maar. Want, zo dachten wij, 
als wij tonen hoe degelijk er 
hier gewerkt wordt, dan komt 
er zeker iemand om de zaak 
over te nemen, dan moeten wij 
niet weg... Wij hebben anders 
goede afnemers... Sidac en zo ». 

Ze stak een sigaret op : dat 
troost ook altijd. 

« Wij hebben hier in Gent 
altijd met winst gewerkt, en 
daar in Verviers was er altijd 

l omaor 

de zwarte v lag we rd ui tgehangen 

R e l a t i e tussen mensen 
slijt als een accu, die 
door de liefde steeds weer 
moet worden geladen. Ze 
leefden voelbaar op halve 
kracht. Te onderhevig aan 
de hellingen en de dalen op 
de weg hotsten zij van rood 
licht naar rood licht. Met 
een onweer, zoals in de film 
voorwaar, begon de nacht 
van het einde. Woorden en 
nog eens woorden die ver
groeide vezels uit mekaar 
haalden. Zij vonden het bei
den zeer erg dat dat alle
maal moest gebeuren, maar 
het moest, het konflikt 
schuwden ze niet. En toch. 
De minuten van de nacht 
waren uren van grenzeloos 
gepraat. Bewegend op de 
cirkel van haat en liefde om 
eerst snel -van mekaar weg 
te lopen om in hetzelfde 
punt te eindigen. Maar ze 

verlies, begrijp het maar. Maar 
de hoofdzetel ligt toch in Ver
viers... De curator was iemand 
van daar. Hij kwam wel eens 
over, vertelde ons de stand van 
zaken. In 't Frans. Wij moesten 
't ook maar begrijpen. Je zou 
zoiets als Vlaming in de Walen 
moeten doen ! » 

En ze nipte van de kop. 
« Er was een kandidaat-ko

per voor onze fabriek. Wij heb
ben tijdens 't voorbije jaar an
derhalf miljoen winst gemaakt, 
je ziet : is het geen levens
krachtig bedrijf ? De man die 
de zaak wou overnemen, deed 
een bod. Te laag, zei de curator. 
Ik wil alleen dat fabriekje in 
Gent hebben, zei de man van 
Gent. Dat gaat niet, meende 
die van Verviers, je moet ook 
de fabriek bij ons kopen. Nee, 
zei de man uit Gent, wat 
doe ik ermee ? Alles of niets 
zei die van de Walen. En 't is 
niets geworden. En zo staan we 
op straat. Deze week krijgen 
we onze ontslagbrief, per aan
getekend schrijven ». 

Ze staarde even voor zich uit. 
« Weet je dat we zelfs geen 

sluitingspremie zouden krij
gen ? Waar is dan anderhalf 
miljoen naartoe waarvoor we 
hebben gewerkt ? 't Lijkt alsof 
we als Vlamingen weer voor 
de anderen hebben gewerkt. 
Dat laatste heeft de direkteur 
van hier ons niet verteld : dat 
hebben wij alleen maar uitge
roepen op onze vergadering. 
Indien we nu minder afhanke
lijk waren van die uit het zui
den, zou dat dan alles gebeurd 
zi]n 

fie. 
Ze dronk weer van de kof-

« Bah, dat smaakt bitter... » 
zei ze. 

huguet te d .b . 

liep nu weg, echt weg en 
niet zomaar... De slaapka
merdeur vloog dicht, la
waaierig. Hij bleef doodstil 
liggen. Hij wachtte op de 
definitieve deur waaruit zij 
zou vertrekken. Het bleef 
stil. Zeer stil. Het maakte 
hem meer dan nieuwsgierig. 
Het bleef maar stil. En dan 
zeer langzaam, onwezen
lijk, als uit de nevel van 
september trok de ietwat 
slijmerige stem van Her
man Van Veen zich op 
kracht uit de groeven waar
in hun beider huislied is ge
perst : « ik wil alles voor je 
doen, ik wil alles voor je 
zijn... » en, hij wist zo de 
zwarte cirkels liggen, dui
delijker nu : « ik hou van 
jou, met heel mijn hart en 
ziel hou ik van jou... ». 

Het snijpunt op de cirkel 
was bereikt. De accu van 
leven weer gevuld. Ze stond 
in het deurgat van de slaap
kamer in een wolk van mor
genlicht dat zich zonder 
kloppen aanmeldde. Ze wis
ten weer wat meer van me
kaar. 

(tomas) 
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de k w a d e j a r e n 

Het tweede deel van Arthur De Bruyne's « Kwade Jaren » 
verscheen zopas hij de uitgeverij De Roerdomp van Brecht en 
hevat, zoals ook deel I, teksten die als « vervolgverhaal » in 
't Pallieterke verschenen. 

De Bruynes vertrouwdheid met de « dossiers » die hij behan
delt is bekend : zij is gevestigd op een uitgebreide dokumentatie, 
een grote ervaring en het meebeleven van een belangrijk stuk 
van de vlaams-nationale geschiedenis en tenslotte een meer dan 
oppervlakkige kennis van en bekendheid met de mensen die 
tijdens die « Kwade Jaren » een rol gespeeld hebben en met de 
feiten die zich voorgedaan hebben. Deze kennis reikt vaak tot 
in het kleinste detail en is in menig geval echte « inside-inf or ma-
ton ». 

Wij hebben tot op heden nog 
geen objektief historisch werk 
over de oorlogsjaren, over be
zetting, kollaboratie en verzet. 
Het Vlaams-nationalisme en de 
Vlaams - nationalisten hebben 
een belangrijke rol gespeeld in 
die jaren, en het mag wel eens 
onderstreept worden voor de 
jeugd en de jongeren van nu, 
dat hun voorgangers in het na
tionalisme absoluut niet die 
starre levensvreemde ideologen 
of romantiekers (in pejoratieve 
zin) waren, waarvoor men hen 
soms houdt. De administratieve 
prestaties van de Vlaams-na
tionalisten in sleutelposities 
werden door de tegenstanders 
geloofd — en het kan alleen 
diegenen die niets van de ka-
paciteiten en de geest van het 
nationalisme van gisteren ken
nen, verwonderen dat bijvoor
beeld menig oorlogsburgemees
ter juist omwille van zijn neu
traliteit, zijn onpartijdig optre
den voor de bevolking en zijn 
— tegen menig vroeger partij
politiek burgemeester gunstig 
afstekend — intellektueel en 
politiek formaat het mikpunt 
werd van extreme groepen, zo
wel uit de kollaboratie als uit 
het verzet. 

Over de rol die Leopold III 
gespeeld heeft — of niet ge
speeld — tijdens de tweede we
reldoorlog is na die oorlog een 
strijd ontbrand die op een vaak 
onwaardige wijze gevoerd 
wei'd en die zijn werkelijke be
weegredenen en doelstellingen 
niet durfde noemen. In een 70-
tal bladzijden schetst De Bruy-
ne deze « koningskwestie » en 
de kapitulatie van de CVP-re-
gering voor het linkse straat
geweld. Over de anti-demokra-
tische en incivieke wijze waar
op de BSP toen haar doel be
reikte, wordt vandaag zedig ge
zwegen — maar het blijft als 
argument steeds voorradig, 
voor wanneer de socialisten 
het, vol schijnheilige veront
waardiging, over hun afkeer 
voor straatgeweld (Leuven, 
Zwartberg, Laken) hebben. 

Wat men over Leopold ook 
moge denken — en de jongste 
formulering van Degrelle te
gen Wim Danau klinkt mis
schien scherp, maar ze wordt 
gedeeld door menig nationalist 
— het blijft een feit dat het 
linkse verbond tegen de koning 
die niet ging lopen, terwijl de 
« liever bangen dan doden » 
na een mislukt aanpappen met 
de Duitsers in Londen de va
derlandse helden gingen uit
hangen — van een sterke Lon-
dense inspiratie getuigde. 

Eén gunstig aspekt had de 
koningskwestie dan toch. De 
rechts-links-tegenstelling was 
was nog nooit zo scherp ge
weest in België, en deze tegen
stelling was juist daardoor van 
zulk een grote betekenis, om
dat zij in hoofdzaak ook een 
Vlaams - Waalse tegenstelling 
was. 

Dat Vlaanderen hier weer 
eens niettegenstaande zijn 
meerderheid als te veronacht
zamen minderheid werd behan
deld, tengevolge van de CVP-
kapitulatie, had nochtans één 
lichtzijde : het betekende het 
begin van de gestadige achter
uitgang van de CVP, het blok
keren van de socialistische 
macht in Vlaanderen en het 
begin van een Vlaams-natio
nale heropleving. 

romsee 

en van coppenolle 

Een der centrale figuren in 
ons land in die « kwade jaren » 
was sekretaris generaal voor 
Binnenlandse Zaken Gerard 
Romsee. In een twintigtal blad
zijden tekent De Bruyne, aan 
de hand van de feiten, de mens 

en zijn werk. Stippen wij 
slechts even aan, dat Romsee's 
auditeur Schuermans tijdens 
de oorlog door het verzet zelf 
als een betwiste figuur be
schouwd werd. Het uitvoerige, 
in de vijftiger jaren versche
nen boek « Het proces Rom
see » bevat een groot aantal 
gegevens waarvan De Bruyne 
de belangrijkste aanhaalt, o.m. 
Romsee's weigering om iets te 
zeggen over Leopold III. « Pac
ta servanda sunt «-overeenkom
sten moeten gehouden worden, 
was zijn antwoord. Ook wordt 
het vernoemen, door Romsee, 
van de grote « onschuldigen » 
die de Duitse oorlogsekonomie 
vlijtig hebben gediend (de Bel
gische spoorwegen, de Emissie-
bank, de grote trusts) aange
haald. 

Een der belangrijkste ambte
naren van Romsee was de be
velhebber van de Rijkswacht, 
kolonel Van Coppenolle. De 75 
bladzijden die De Bruyne aan 
deze onkreukbare intellektueel 
met uitzonderlijke organisatie-
kapaciteiten wijdt, vormen een 
rehabillitatie voor de man 
wiens onkreukbaarheid en in-
tellekt juist zijn vijanden een 
doorn in het oog was en die 
door hen dan ook op soms 
weerzinwekkende wijze door 
het slijk werd gehaald. « Van 
Coppenolle werd zwart ge

maakt door bandieten, de 
smokkelaars en door Jan Moed
wil » zei advokaat Baeté op het 
proces. Na zijn vrijlating deed 
Oostpriesterhulp een beroep 
op zijn organisatorisch talent, 
maar tengevolge van een link
se kampagne in 1953 deed kar
dinaal Van Roey hem eervol 
uit de Bouworde ontslaan. 

petain 

Het langste stuk in deze bun
del handelt over de figuur en 
de aktiviteiten van maarschalk 
Pétain tijdens de tweede we
reldoorlog. In dit meer dan 100 
bladzijden tellend opstel wor
den heel wat dingen die ge
woonlijk verdoezeld worden en 
waarmee de grote massa, ook 
der politiek-geïnteresseerden, 
weinig vertrouwd is, uit de doe
ken gedaan. 

De myte van de loyale De 
GauUe en de kollaborateur-ver-
rader Pétain wordt hier ont
takeld, evenals de myte van 
het heldhaftig verzet dat zich 
vooral heeft geuit in de uit
moording van enkele honderd
duizenden Franse burgers (al
leen in het gebied der Middel
landse zee al 50.000). Pétain 
werd op het einde van de oor
log door de Duitsers naar Sig
maringen gevoerd. Na de in
eenstorting kwam hij over 
Zwitserland terug naar Frank
rijk : bij de begroeting liet een 
Franse generaal met een Duit
se naam (Koenig) zich daar op
merken door zijn grofheid. Het 
proces werd gevoerd op de ook 
van elders bekende repressie
manier, met absolute vooringe
nomenheid, verdoezeling van 
feiten, intimidatie van getui
gen. Pétain was, niettegen
staande zijn 89 jaar, nog zeer 

kombattief, geestig zelfs. «Wat 
denkt ge over Lebrun ? » 
« Niets ! ». « En over Rey-
naud ? » « Klein in alles... ». 
Dus helemaal niet de seniele 
grijsaard die Simone de Beau-
voir van hem wilde maken ! 

Jaren geleden lazen wij « Au 
nom des Silencieux » en « Le 
mystère du Maréchal » van 
A. Fabre-Luce, evenals diens 
« Journal de Ia France ». De 
Bruyne's portret van de man 
en politicus Pétain, met op de 
achtergrond het zeer gekompli-
ceerde en moedwillig ver
vormd weergegeven koUabora-
tie-verschijnsel heeft ons naar 
deze — in volle repressietijd 
gepubliceerde — werken terug 

doen grijpen, om vast te stel
len dat de nuchtere kroniek-
toon van de Vlaming in niets 
moet onderdoen voor de soms 
patetische en polemische van 
de Franse publicist. 

« De Kwade Jaren 2 » is een 
boek dat, evenals « De Kwade 
Jaren I » menig verkeerd idee 
over die tijd bij jongeren (en 
ook bij ouderen !) zal uit de 
weg ruimen. Dat dit absoluut 
nodig is, worden wij gewaar 
wanneer wij sommige promi
nente onzin over die tijd uit
spreken horen of gedrukt zien. 
De Bruyne's bijdrage tot de 
jongste geschiedenis is tevens 
een niet te onderschatten bij
drage tot de waarheid. 

Leopold UI: terugblik op een verleden, dat nog niet uit de doeken 
werd gedaan. 

DE GOEDKOOPSTE PRIVÉ - SCHOLEN VAN V L A A N D E R E N 

TITUUT P. 
DAG-, AVOND-, WEEKEIND- EN VAKANTIELEERGANGEN 

BEKWAAMHEID > VOORNAAMHEID - TOEKOMST 

A A L S T : D i rk Martensstr . 58 Te l . 0 5 3 / 2 0 5 . 1 6 

KORTRIJK : Gentsestwg 37 Te l . 0 5 6 / 1 2 0 . 6 1 

DENDERMONDE : De Bruyniaan 1-3 
Te l . 0 5 2 / 2 1 5 . 1 4 

ROESELARE : H. Consciencestraat 46 

TRIOMF VAN ONS 

BESTUURSSEKRETARIAAT 

— Omvat : Specialisatie en Steno-Dact i lo - In 
ternat ionale br iefwissel ing - Ponsen - Boek
houden. 

— Schakelt alle algemene vakken u i t zoals wis
kunde - geschiedenis - aardr i jkskunde - we
tenschappen. 

— Een aanvangsdiploma w o r d t n iet vereist. 

VOOR WIE ? 

Voor jongens en meisjes (van 14 jaar af) die 

— Hoger of lager middelbaar eindigden ; 

— Van r ich t ing w i l l en veranderen ; 

— Moei l i j kheden hebben met bepaalde vak
ken , 

— Na studieonderbreking w i l len herbeginnen. 

SOCIALE VOORDELEN : 

Kinderbi js lag - Verminder ing voor kroostr i jke en 
beproefde gezinnen - Plaatsingsdienst - Eetmaal 
op school 

DE DIREKTEUR K O M T OP VERZOEK 
A A N HUIS 
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schitterend volksteater door k.n.s. - antwerpen De Vlaamse toneelauteur. Jan Christiaens 
(Een Vredesduif braden — De lachende kroko
dil — Koppekappen) is erin geslaagd de milieu-
sr'ï^ts imn John Wilms « De Parochie van Mise
rie », handelend over de ellende in de Antwerp
se arheidsbuurten hij de eeuwwisseling, te trans
poneren tot een tragi-komisch spektakel, met 
zcr hoqe dramatische verdiensten. 

''et klassieke « Antwaarps )), dat misschien 
met prettig klinkt in preutse oren, lokt geest
driftige schaterhuien uit, die nochtans in schril 
kontrast staat tot het schrijnende toneelgeheu-
ren, dat met veel charge, zoals het genre dit 
vereist, en in felle kleuren gebracht wordt. 

''"^nnes van de Velde dichtte, komponeerde 
ev bewerkte een serie volksliedjes, sommige 
du-"''elijtc geïnspireerd door Kurt Weil en ont-
w "rp een handig dekor. 

Regisseur Tillemans zwoegde met het volledig 
gezelschap aan dte montage waarmede, op enke
le première-zwakheden na. duidelijk het volks
teater beoogd loordt en waarbij de knappe over
gangen en het razendsnelle ritme op de meti-
ku'euze inzet van de regisseur wijzen. 

<~'entraal staat de sociale situatie van de ach-
terbuurtbewoner die zowel bij voor- als tegeri-
spoed slechts één uitlaatklep kent : het pintje 
o* het witteke Het grauwe gezinsleven speelt 
zich grotendeels op straat af waar de ganse 
buurt niet alleen dezelfde pomp en WC deelt 
•maar ook mekaars mizerie en plezier. Op deze 
voedingsbodem dringt het jonge socialisme zich 
gretig naar voren : het tema van het algemeen 
stemrecht, (algemeen in zover dat op dat mo
ment de vrouw nog niet mocht meespelen) hiedt 
voor deze verworpenen een hoopvolle houvast, 
want ze zullen « hun mannen kiezen die het 
allemaal eens zullen arrangeren ». Zelfs de scha
mele 1,5 jr. dagloon vagen ze aan hun « chokke-
daaizen » wanneer de algemene staking wordt 
uitgeroepen. 

In Borgerhout opent de panikerende gendar
merie het vuur op de opstandige massa : 5 doden 
en 30 gekwetsten. Het zal nog jaren duren voor
aleer het Algemeen Stemrecht door het Belgisch 
parlement zal goedgekeurd worden. 

De tegenstelling loonslaaf - burger wordt dui
delijk gesitueerd rond het tema van de loting. 
De gegoede burgerij koopt haar zonen los voor 
1600 fr Een flink bedrag voor de vele dompe
laars die zich vrijwillig laten inlijven bij een 
Vlaams-vijandig leger waar de lijfstrafffen nog 
schering en inslag zijn. Als de trieste stoet re
kruten voorbij defileert zijn het de burgers die 
luid toejuichen • « Vive Ie Roi, vive la Reine, 
vive la Patrie ! » 

Doorheen deze tragische toestanden evolueren 
de tipische Antwerpse figuren : Blinde Mus, 
Lange Sander, Jannéke de Zolderzeiker en Zot
te Rik, een ijverig militant voor de Japneuzen, 
die bij een verkiezingsrei droevig aan zijn ein
de komt. Als de rouwende gelen, blauwen en 
roden bij de begrafenis slaags zijn geraakt, stapt 
Rik terug uit zijn kist en vertelt aan de ver
baasde menigte over die schone droom die hij 
gehad heeft : 't Scheld was weer groen, de lucht 
blauw en het stonk niet meer naar peerdechik 
en overal groeiden er bloemen en planten in 
Antwerpen en de mensen lachten, want ieder
een was gelijk en er werd nog maar een paar 
uur per dag gewerkt. 

De juichende Parochianen zullen nog maar 
eens een pintje drinken op de verrijzenis van 
Zotte Rik en in een dwarrelende farandole waar
bij ook het publiek op de scène gehaald wordt, 
eindigt dit schitterende spektakel met een da
verende hit : « Ja d'er is plezier, d'er is ple
zier in Sint-Andries kwartier ». 

Niettegenstaande de mizerie. 
ray de bouvre. 

eerste nummer septentrion 
Reeds geruime tijd geleden kondigde de « Stich

ting Ons Erfdeel » een nieuw initiatief aan, name
lijk de publikatie van een franstalig tijdschrift 
over de Nederlandse kuituur en samenleving, naast 
het tijdschrift « Ons Erf dee' » zelf, waarvan de lof 
niet meer hoeft gemaakt te worden. Het eerste 
nummer van « Septentrion » is nu verschenen en 
meteen is voor het eerst een tijdschrift over onze 
kuituur verschenen dat volledig in het Frans is op-
gesteld. Dit is wel een enige gebeurtenis die meer 
dan gewone aandacht verdient. 

Behalve bijdragen over onze kuituur en samen
leving zal « Septentrion » handelen over de Neder
lands-Franse en Frans-Nederlandse kulturele rela
ties. De eerste jaargang — 1972 — zal uit drie num
mers van elk 96 bladzijden bestaan, zoals zijn ne-
derlandse broer rijk geïllustreerd, ook met kleu-
renreprodukties. De redaktie is dezelfde als deze 
van «Ons Erfdeel » en bestaat uit volgende per
sonen : kernredaktie de heren Jozef Deleu (Vlaan
deren) en Frits Niessen (Nederland) en redaktie 
de heren Jan Deloof, Gaston Durnez, Jacques Fer-
maut, Jozef Kampen, Erik Vandewalle, John Wil-
lems en dr. A.W. Willemsen. 

Het redaktieadres voor « Septentrion » is : in Bel
gië : Murissonstraat 160, 8530 Rekkem en in Neder
land : Kerkstraat 1, Raamsdonk-dorp, Nbr. 
door een « Comité de Conseil », waarin een aantal 

De redaktie van « Septentrion » laat zich bijstaan 
prominente Franstaligen uit Frankrijk en België 
zitting hebben genomen. 
VOOR FRANKRIJK 
"k Pierre Brachin, hoogleraar in de Nederlandse 
tal- en letterkunde aan de Sorbonne (Parijs). 
ik Yves Cazaux, historikus (Parijs). 
l*r Sadi de Gorter, gevolmachtigd minister. 
ir Paul Dibon, hoogleraar, direkteur van de Fon-
dation der Archives Internationales d'Histoire des 
Idees (Parijs). 
•fc Louis Fessard doctor in de Germaanse filologie. 
(Parijs). ^ 
ik René Huyghe, hoogleraar, lid van de Académie 
frangaise (Parijs). 
ir Emmanuel Looten, dichter (Parijs). 
ir Pierre Martin, direkteur van" het Centre Dépér-
tementa] d'Echanges Internationaux du Nord (Rij-
sel) 

REVUE DE CULTURE NEERLANDAISE 

iJlliUlflilii't 

VOOR BELGIË 
ir Hendrik Brugmans, rektor van het Europa-Kolle
ge te Brugge. 
ir Maddy Buysse, vertaalster (Deurle-Leie). 
ir J.P. du Ry, leraar Nederlands (Charleroi). 
ir M.P. Herremans onder-direkteur van het CRISP 
(Brussel). 
-Ar Walter Thys, voorzitter van de Internationale 
Vereniging voor Nederlandistiek, hoogleraar Ne
derlandse taal en literatuur te Rijsel. 
ir Eugene van Itterbeek, kritikus (Kessel-Lo). 
i: ' iliane Wouters dichteres, etterkundige (Brus
sel). 
WAT BIEDT HEI EERSTE NUMMER ? 

De redaktie opent het eerste nummer van « Sep
tentrion » met een « Avant-propos » waarin zij, uit
gaande van een Gidecitaat, wijst op de betekenis 
van een relatief kleine kuituur als de Nederlandse 
voor dê  Europese beschaving. 

André Malraux, een van Du Perrons trouwste 
vrienden, geeft zijn visie op de hoofdpersoon uit 
« Het Land van Herkomst » van Eddy Du Perron, 
een roman waarin Malraux zelf ook een belangrij
ke rol speelt. 

Eugene van Itteroeek gaat nader in op de relatie 
Du Pi^rron-Malraux. 

Sadi de Gorter brengt korrekties aan op het Fran
se beeld van de schilder Vincent van Gogh. Hij 
maakt duidelijk dat de Nederlandse oorsprong van 
Van Gogh bepalend 's geweest voor zijn pikturaal 
wer{i 

In een uitgebreide beschouwing schetst Edward 
Schillebeeckx, hoogleraar te Nijmegen, de heel spe
c i a l ontwikkeling die de Nederlandse Katolieke 
kerK doormaakt. 

Anton Kamphofl belicht een van de mternatip-
naal meest bekende balletgroepen : het Nederlands 
Dans Theater. 

Maddy Buysse vertaalde vier gedichten van Hu
go Claus in het Frans. Eric Standaert situeert deze 
gedichten in het geheel van het (t-uvre van Claus. 

Hendrik Brugmans ontleedt wederzijdse verhou
dingen, gevoeligheden en banden die Nederlanders 
en Vlamingen kenmerken. 

In de biidrage van Walter Thys wordt de situa
tie van het Nederlands aan de Rijselse universiteit 
uiteen gezet. 

In een met vee! fraaie illustraties verlucht arti
kel, belicht Jaak Brouwers de veelzijdigheid van 
de Vlaamse schilder Octave Landuyt. 

Kortom een schitterende eersteling. 



WIJ - 10-6-72 17 

prix orange 

Pol Van Himst heeft dus van 
de firma Looza en de lezers 
van Les Sports de « prix oran
ge » gekregen. De benaming 
lijkt ons vrijwel onvertaalbaar 
(sinaasappelprijs, zo u vvil), 
maar hij is zowat de bekroning 
van de voorbeeldigste voetbal
ler van het voorbije seizoen, en 
het tegenovergestelde van de 
« citroenprijs », eveneens aan
geduid maar bij ons weten niet 
tijdens een receptie uitgereikt. 
Al die fruitprijzen zeggen ons 
mets. Het was bij voorbeeld al 
opvallend dat alle « sinaasap
pelen » de richting van Brus
selse en Luikse spelers uitgin
gen, en alle « citroenen » in de 
Vlaamse gewesten terecht kwa
men. Daarenboven vinden wij 
het voor een idool, dat op alle 
manieren door alle mogelijke 
instanties dubbel beschermd 
wordt, niet zo overdreven 
moeilijk de minzame uit te 
hangen Dit wil niet zeggen 
dat de Pol geen voorbeeldig 
voetballer is. Wij bedoelen en
kel dat het geen zin heeft om 
het even wie te willen uitroe
pen tot de voorbeeldigste. 

waar naartoe ? 

Zondag hadden wij wat te 
doen in de buurt van Remou-
champs. Wij hebben van de ge
legenheid gebruik gemaakt om, 
samen met een kennis uit die 
streek en vrouw en kinderen, 
een fantastische wandeling te 
maken. Enkele kleine klauter-
partijtjes links en rechts zorg
den daarenboven voor het ele
ment sport. Een mislukte over
tocht over een riviertje bij 
middel van een boomstam voor 
het element spanning. Moe als 
honden, de longen boordevol 
goede, frisse lucht, onder de 
indruk nog van de stilte, de 
grootheid, de weldoende rust 
van het Ardennerwoud, heb
ben wij nadien de honderden 
auto's voorbij zien razen, vol
geladen met rode, driftige va
ders, kijvende moeders, zeu
rende kinderen. Waar reden zij 
naartoe ? Waarom reden zij al
lemaal voorbij waar het goed 

is ? Men zou, vinden wij, de 
mensen de weg moeten wijzen 
naar de duizenden heerlijke 
paadjes die nog overal in ons 
land te vinden zijn Auto rij
den is iets. Weten waar naar
toe iets anders. 

ook sportlui 

De Heer vergeve het ons, 
maar wij zijn hartstochtelijk 
kunstliefhebber, en dus hebben 
wij via radio en televizie geen 
noot gemist van de piano-wed
strijd Koningin Elisabeth Om
dat wij van onze baas nu een
maal de toelating krijgen m 
dit rubriekje de sport te plaat
sen in een ruimer kader dan 
het louter sport-technische, 
kommercieel-sportieve of kom-
petitieve, mogen wil hier mis
schien wel eens zeggen dat wij 
die twaalf jongens en meisjes 
niet alleen beschouwen als 
waardevolle kunstenaars, maar 
ook als uitmuntende sportlui. 
Dat blijkt uit de geweldige fy
sische inspanning die het kost 
om dergelijke wedstrijd voor 
te bereiden, uit de zelfbeheer
sing waarmee de zo belangrij
ke uitslag wordt afgewacht, uit 
de eerbied tegenover de tegen
strever, uit het vertrouwen in 
de jury. Kortom, uit alles. Men 
zou zich wel eens gaan afvra
gen of onze sportlui zich ook 
niet een beetje meer als kun
stenaar zouden kunnen gedra
gen. 

familietafereel 

Nu hebben wij hier al een 
halve bladzijde volgeklad, en 
wij hebben nog altijd niets ge
schreven over Eddy. Wij zul
len uiteindelijk nog moeten 
gaan geloven dat wij een beet
je « pik » hebben op die won-
derbelg. Om dat onrecht rap te 
herstellen haasten wij ons te 
melden dat het hunne konink
lijke hoogheden Leopold en Li-
liane behaagd heeft naar Italië 
te reizen om Eddy een pol te 
geven. Wij zagen zelfs een foto 
waarop Eddy naast de tafel 
stond waaraan hunne konink-

schitterend 

Zaterdagnamiddag zijn we even naar de Heizel gegaan. Wij hebben er, met de enkele mensen die 
er nóg waren, een van de meest grandioz'e sportmanifestaties bijgewoond die wij ooit gezien heb
ben. De internationale spelen voor gehandicapten namelijk, die mogen beschouwd worden als 
een laatste grote konfrontatie vóór de wereldkampioenschappen in augustus. Wij zeiden : gran
dioos sportvertoon. Men begrijpe ons niet Verkeerd. Het feit dat de deelnemers fysisch gehandi
capte mensen waren, had daar niets mee te maken. Maar wij hebben zelden sportwedstrijden 
gezien waar zo gekampt werd voor een overwinnng, waar de inzet van de atleet zo groot was, 
waar de deelnemer in die mate eerst zichzelf wou overwinnen, en dan de tegenstrevers, als 
zaterdag. En dat uiteraard in een onberispelijke geest van fair-play. Het kan hard klinken, rnaar 
het is onze mening, en dus zeggen wij ze : in vergelijking met de dames en heren op het Heizel-
stadion zijn onze commerciële idoVen en vedetten onbenullige stumperds. 

lijke hoogheden zaten te eten 
De andere Belgische koereurs 
waren op de foto niet te zien. 
Die waren waarschijnlijk al 
weg. Of ze moesten nog komen. 
Het heeft ons wel een klein 
beetje verwonderd dat Eddy 
stond, en dat Leopold en Li-
liane zaten, maar vermits Eddy, 
naar het schijnt nogal demo-
kratisch is aangelegd willen 
wij bij dit detail niet blijven 
stilstaan. Wel willen wij nog 
dit detail vermelden : prinses 
Esmeralda vergezelde haar ou
ders. 

m 

ons wereldrekord 

nijvel 

Zondag werd de Grote Prijs van Belgié (autorennen) voor de eerste keer gereden op de omloop 
van Nijvel, nadat de renners de omloop van Francorchamps te gevaarlijk hadden verklaard, en 
de inrichters die van Zolder waarschijnlijk te boers. Wi] zijn niet bevoegd ons uit te spreken 
outer de kwaliteiten van de diverse omlopen, maar die van Nijvel li]kt ons verbazend kort (oj is 
dat een verkeerde indruk ?) en ontzettend kaal. Dat heeft natuurlijk het voordeel dat de toe
schouwers de renners om de haverklap voorbij zien komen, en dat zij de wagens bnna voortdu
rend in het gezicht hebben. Het schept echter wel efen heel andere sfeer. Naar het schijnt ver
langde Jaak Ickx er heel erg naar deze eerste prijs van België op de nieuwe oriiloop te winnen. 
Het heeft echter niet mogen zijn. Hi] werd uitgeschakeld door mechanisch defekt. Beter dat dan 
een gebroken nek, zouden wij zeggen. 

De cross der jeugdbewegingen in Brasschaat heeft ons 
met weemoed doen terug denken aan de tijd, zo lang ge
leden al, dat wij het wereldrekord over de 100 meter vlak 
vestigden met een tijd van acht sekonden juist. Rekord 
dat helaas nooit gehomologeerd is. Nand Bracke is dus 
niet de enige verongelijkte in de sportgeschiedenis. 

Het was ook ter gelegenheid van een soort gouwdag 
van een of andere jeugdewegmg, en het feest zou beslo-

, ten worden met een atletiekmeetmg. Wij waren de klein
ste van onze bond, en werden dus aangeduid voor de 100 
meter. Eén van de joviale proosten, kennelijk een boe
renzoon, te zien aan de manier waarop hij traag en be
dachtzaam zijn vijfenveertig neerplantte, stapte honderd 
meter af in de reusachtige wei, liet van weerskanten een 
drapooke plaatsen, en riep ons naar de vertreklijn 

Wij mochten onze das losknopen, en onze kousen af
rollen, want voor het lopen van een koers was het uni
form niet zo strikt vereist. Als wij, de atleten, klaarston
den aan de meet, stevende hij met grote stappen en zwaai
ende rokken naar de aankomst, om de tijden op te ne
men. Op zijn fluitsignaal mochten wij vertrekken. 

Wij voelden ons niet lekker tussen al die lange lum
mels, die er in onze ogen écht atleetachtig uitzagen. De 
zware bottinen, waarmee wij de ganse dag door het natte 
gras hadden geklost, wogen als lood. Wij waren zowat 
geradbraakt uit het klassieke vlaggespel gekomen. Wn 
hadden al meer goesting om aan de kant te gaan staan, 
maar gmds in de verte donderde het « klaar », en on
middellijk daarop een schril gefluit. En wij weg. 

Bij de start gleden er al een stuk of vier op hun boem, 
en zo kwam het .dat wij na twintig meter al aan de leiding 
lagen. Iets achter ons draafde nog moeizaam een dikke 
semmariestudent mee, maar het kwam ons voor dat hi] 
even verder een beetje aan het reutelen ging Pijpen 
smoren was toen bij de tieners fel m de mode. En effek-
tief, na driekwart van de afstand hoorden wij het ge
dreun van zijn grote voeten al ver in de achtergrond. Wij 
snelden met ruime voorsprong door de finish, en er was 
zowaar een zeker applaus waar te nemen. 

Aan de meet stond de proost, de « professer » van boe
renafkomst, met zijn « raap » in zijn hand. Wij kregen 
een pol, en hij zei « Gij loopt gij niet slecht, zulle jongen 
Honderd meter in acht sekonden rond, dat is ver van 
slecht Ver van slecht ». 

Het moet zijn dat de anderen dat ook vonden, want 
niemand had wat aan te merken. En wij, die nog niet in 
de sportjoernalistiek zaten, en dus met wisten dat wij 
daarmee zo'n kleine 25 th onder het toen bestaande we
reldrekord waren gebleven, evenmin 

Wij hebben toen een wit schildje gekregen, met daarop 
in allerlei kleuren de vijf olimpische ringen. Wij hebben 
het schildje, toen wij terugkwamen van Brasschaat, opge
vist uit de vaas, waar het sedertdien heeft gelegen. Onze 
uitslag is toen opgetekend op een roos bad papier. Vermits 
de jeugdbeweging in kwestie nog bestaat, moet dat ar
chief nog bewaard zijn, en moet dus ook ons verbazena 
wereldrekord, afgelezen op de zakhorloge van de proosL. 
en "evestigd in een natte wei, met zware bottinen, nog 
opgetekend staan. Het onnozelste is dat wij toen overal 
gaan vertellen zijn dat wij de honderd meter hadden ge
lopen in acht sekonden, en dat iedereen ons uitgelachen 
heeft. Jaren later hebben wij aan de proost m kwestie 
eens gevraagd dat te bevestigen, maar hij wist het yer-
dekke niet meer. Hij had nochtans nog altijd dezeltde 
« raap » in zijn gelee steken. Wat hij nog wel wist, was 
dat wij « ne rapiede » waren in onze jonge jaren. 

En of, met 8 sekonden over de 100 meter. 

/ 



18 WIJ - 10-6-7a 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
oplossing nr 19 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

GELD VOOR ELK DOEL 
op handtekening vr partikulieren 
en zelfstandigen in 60 m. Snella 
afwerking. GEEN KOSTEN 

Tel. BRAFI, 03/19.03.68 
ook 's avonds. 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse firma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en vi l la 's vanaf 
650.000 F architektkosten inbegr. 

Tel. 016/657.29 of schrijf : 
EMfEL VAN DEN EYNDE 

Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

STIJLVOLLE en SOBERE 
GRAFZERKEN bij 

BAVO PAUSENBERCER 
Kerkhofstraat 40 - Zomergem 

Tel. 09/74.72.44 
Plaatsing in gans het Vlaamse land 

oplossing nr 18 
horizontaai 
HORIZONTAAL 
iy Reden tot dienstweigering •? Hoofd
deksel. — 2) Frans voegwoord - Engelse 

"ontkenning - Niet open - Thans. — 3) 
Heilige (afkorting) - Kanonnen - Een 
flater begaan. — 4. Koningszetol -
Bijbelse stad - Anagram van « DAL » -
Hoofddeksel. — 5) Stuur van een schip 
- Vorm van « zijn » - Gezellin van 
David (filmwereld) - Tijdperk. — 6) 
Voorzetsel - Anagram van (c FOUT » -
Bloedgever. — 7) Landbouwwcrktuig -
Buislamp - Duitse stroom - Boom — 
8) Lofgedicht - Geroemd broederpaar -
5trik. — 9) Persoonlijk voornaamwoord 
- ... en wee - Stuk metaal om stenen 
te verbinden. — 10) Verkleding - Brus
selse godendrank. — 11) Boskische vrij
heidsstrijders - Selenium - Bluffen - Uit
roep. — 12) Sommigen zijn het liever 
dan moe - En toen - Vaas - Anagram 
van « LES ». — 13) Vlaamse zangeres 
- Betastingsontvangers - Ten laatste. 
- 14) Slede - Sportkring - Vul in : EDL 
- twee medeklinkers - Fries water — 
15) Franse maarschalk - Brit - Vrouwe-
Hjke heilige (afkorting) - Telwoord. — 

16) Open plek in een bos - Ezelgeluid -
Zijn macht doon gelden. — 17) Ple
zierige dans - Opvatting. — 18) Frans 
voegwoord - Anagram van « NIET » -
En endere - Meisjesnaam. — 19) Frans 
voegwoord - Anagram van « OOG > -
Groente - Vereniging von handelssteden. 
— 20) De allerarmsten. 

Vlaamse gemeente met een VU-burge-
meester. — 12) Lage druk - Drukte -
Leemte. — 13) Kaartenboek - Woud -
Drie dezelfde medeklinkers - Duits meer. 
— 14) Toonrollers - Vakantieoord in het 
Eifelgebergte. — 15) Watervogel - Voor
naam van Van der Goten - Bloedvaten 
- Twee klinkers. — 16) Vikingschip -

Daar - Twee medeklinkers - Achter. — 
17) Neon - Ons inziens - God - Selenium 
- Twee klinkers - Laatste en eerste let
ter. — 18) Bloem - Teruggetrokken per
soon. — 19) Roem - Twee klinkers -
Europeaan - Voegwoord. — 20) Kwelling 
door iets dat niet te bereiken is - Holte 
in de muur. 

vertikaal 
I) Kookkunst - Fragment. — 2) Slag
instrument - Lidwoord - Spaanse stier 
— Duitse keizers. — 3) Geweldig week
blad - Twee klinkers - Fries water -
Gezinshoofd. — 4) Smerig - Persoonlijk 
voornaamwoord - Eerste vliegtuigreis. — 
5) Deel van de voet - Tegenover - Mu-
zieknoot - Persoonlijk voornaamwoord. 
— 6) Afdruk - Muziekinstrument -
Sportterrein met hoge tribunes. — 7) 
Boksterm - Meisjesnaam. — 8) Muziek-
term - Kleine terts van de toonladder. 
— 9) Meisjesnaam - Voertuig - Deel 
van een schip. — 10) Loot - Persoonlijk 
voornaamwoord (middelnederlands) 
Antwerpse laan - Twee medeklinkers. — 
I I ) ... en niet anders - Jaarlijkse plech
tigheid tijdens de IJzerbedevaart - Oost-

ONZE SCHOOL ? 

E R A S M U S 
NATUURLIJK ! 

Pluralistisch, volksnationaal onderwijs ! 
Talen - boekhouding - steno - daktylo - sekretariaat 
journalistiek - etalage - verkoop - hostessen - mannequins 

wegkode - rijlessen (door de Staat erkend) 
Lange Ridderstraat 36 - 2800 MECHELEN Tel. (015J173.68 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN Tel. (016)224.85 
Priester Daensplein 2 - 9300 AALST Tel. (053)284.55 
Gulden Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE Tel. (050)372.75 
Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT Tel. (011)237.12 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK Tel. (056)159.18 
Begijnenvest 99 - ANTWERPEN Tel. (03)33.60.58 

HOUTWORM? 
BehandsHng van dakwerken tegen al* hou(-
Inaektea TWINT1Q JAAR WAARBOHQ. 
Dok. op aanvraag. Oralis bestek In gans het 
land. P.V3A. INDUSTHADE VandeoIjpanMr. 
12, Wammel (8L) - Tal 02/70.2(i0a 

PROFITEER NU VAN HET ZOMERFESTIVAL 
• I • • lAA^^av^^i i^^ A . De Langlésiraat 4 - 1 0 

succes kleding meyerS 2e^^,je^]^^^ 
20.000 Gloednieuwe Kledingstukken 

aan CADEAUPRUZEN ! ! 
VAN 20 TOT 6 0 % VERMINDERING 

GEDURENDE 14 DAGEN ALLEEN VOOR TROUWE 
KLANTEN EN «WIJ»-LEZERS 

in de andere bladen start deze verkoop eerst op 25 juni 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis 

HAAL ER DUS VLUG DE BESTE KOOPJES U IT ! 
RESTAURANT B O O M . 

.LINDENBOS B U U I V I # 

^ ^ ^ ^ 

SPOORWEG 

St NIKLAAS 

*TEIV1SB 

NIEL 

MEYERS 
RUIME PARKING 

DUIZENDEN Gouden Koopjes aan alle afdelingen 

NU VLUG NAAR SUCCES Kleding 
er is echt « KOOP » te doen 

ENKELE VOORBEELDEN : 

HERENKOSTUMEN 
waarde tot 3.995 F 

NU vanaf 

1.750 F 
HEREN SPORTVESTONS 

waarde 1.495 F 
NU vanaf 

500 F 
Pracht BROEKEN HEREN 

waarde 695 F 
NU vanaf 

400 F 
jongens en meisjes 

BLAZERS 
waarde 995 F 

500 F 
DAMESMANTELS 
waarde 2.995 F 

NU vanaf 

750 F 
DAMESKLEEDjES 

waarde 995 F 
NU vanaf 

200 F 
MEiSjESMANTELS 

Honderden 
in alle maten 

uit te kiezen aan 

750 F 
Tientallen 

JONCENSKOSTUUMS 
van Ie kw. alle maten van 
4 tot 16 jaar - w. 2.250 F 

NU vanaf 
750 F 

MEiS|ESKLEED]ES 
vanaf 

150 F 
Massa's 

JONCENSBROEKEN 
vanaf 

150 F 
SCHORTEN en 

MEISjESBROEKEN 
vanaf 
99^F 

Volle rekken 
DAMESTAILLEURS en 

PAN-TAILLEURS 
waarde 2.995 F 

nu 995 F 
BROEKPAKKEN 

DAMES - ook « MARINE » 
waarde 1.995 F 

nu 950 F 
Honderden ROKKEN en 

DAMESBROEKEN 
vanaf 

200 F 
DAMES TUNIEKEN 

en BLOEZEN 
vanaf 

100 F 
HERENHEMDEN 

399 F . NU 

295 F 
HEREN-

REGENMANTELS 
1.995 F en 2.250 F • NU 

1.350 F 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur, 

Zon- en feestdagen gesloten. 

Zaterdag's tot 18 uur. 
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Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht 
allerhande I ! ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

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

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

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

Binnenkort 3 nieuwe THIER BRAU-HOVEN. ttz. : 
BERINGEN - MIDDELKERKE • en LANAKEN 

Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden. — Vast loon . Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet. - Liefst mensen van 't vak. 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje In prijs begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
•» Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek in prijs 

begrepen 
— trouwkleed kopen -f kado van de firma + feestkleed als 

trouwgesohenk. 

Al onze artikelen kQhhen 8TEEÖ8 AFZONDERLIJK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open ledera dag van 9 tol 20 u. 
Uesloten op sondag van 12 u. tot maandag 13 u. 

Wil! tura gelileed bij 
het liuis STANDING 

STAMPING DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 6 

AALST Mmm.li 

Vlaamse 
Handelaars 
en Zakenlui 

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

NiNOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

KfNDERARTIKELEN : ploot- en wandelwagens • bedjes en wiegen • 
stoelen en looprekken . schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens • kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei . turnkledij - rulterultrustingen . plng-
3ong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en Ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerel. 

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

sen . borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

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 

OPFS&T - 8TENCILWERK - FOTOKOPlT 
I N K A 

Tumhouleebaan 405 - Boroerhoul 
TBL. 03.38.70.00 

Neemt een advertentie in 
W i j VLAAMS NATIONAAL 
ledere week in 
« AANBEVOLEN HUIZEN » 
1 kolom breedte 3 cm hoogte 
Tegen slechts 380 F plus BTW 
per maand. 

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

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE 

fS\^ 

. # \ ^ ^ ^ ^ 
.iV^^^ * ANANASSAP 

.0-.<^° ^•ÏOVAN 
ae^4S^P 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg; 

GEVO p.v.b.a. 

Churchiltlaon 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03) 58.74.33 

ten huize franco zolang er 
voorraad is I 

LEEUWEN VLAG 
in kwaliteit Nylon of Wol Enkalon 

150x150 418 — 
200x200 — 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 t 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 - 2410 HERENTALS 

Tel. (014)21.207 

1 >^ ineester 
1 ^^ kleermaker 

Y VERMEESCH ^ J 

ByKLEM^^yHI 
STEENHOUWEHSVEST 5 2 

ANTWERPEN 
.ilff-' Til. 31,35.83 

UW 

ZQ'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU LEDEN. 

1 

2 f l 
3-1 
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NAAR LONDEN ? 
Kom dan eerst even langs bij de VTB 

Weef U.. . dat de ideale manier om een onbekende stad te bezoe
ken iiierin bestaat als gids een vriend te nemen welke in die 
stad woont. Londen is een komplete wereld en niet iedereen 
kent zo'n vriend, ook al staan elk van de 10 miljoen Londenaars 
bestendig klaar om U van dienst te zijn met raad, daad en vaak 
met baat... Maar als dit echt een éérste bezoek betreft, kom dan 
eerst toch even langs bij de V.T.B. Wij bezorgen U een stadsplan 
en een winkelmap en wij regelen uw reis tot in de puntjes. 

EEN SUGGESTIE 

Dé suksesformule sinds 2 jaar 
Alle vertrekuren zijn mogelijk, 
vliegtuig, trein en boot. 

Aantal dagen : onbeperkt. 
Vertrekdata : alle dagen. 

« London do as you please » ! 
volgens de uurregelingen van 

WAT WIJ U AANBIEDEN 
— de heen- en terugreis Oostende-Londen per boot en per trein 

ofwel per vriegtuig en per trein ; 
— de taxi heen en terug van het station naar het hotel ; 
— het verblijf met kamer en Engels ontbijt, half pension of vol

ledig pension naar keuze ; 
— en vooral een uitstekende service. 

PRIJZEN 3 dagen 

Kamer en ontbijt 
Half pension 
Volledig pension 
Toeslag bad 

RIT C1 
boot 

+ trein 
2.180 
2.501 
2.800 

160 

IT EP 4 
vliegt. 

+trein 
2.275 
2.610 
2.995 

160 

per dag 

verleng 
400 
565 
710 
80 

Goede treinaansluitingen mogelijk vanuit de meeste stations. 

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

http://Mmm.li
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bew\^ings|jjTlzer 

TER ATTENTIE V A N DE AFDELINGSBESTUURSLEDEN 
Per 30 juni wordt de ledenhernieuwing afgeslo
ten. Voor leden die na deze datum afgerekend 
worden kan onze administratie niet instaan voor 
toezending van lidmaatschapskaarten 1973 vóór 
1 januari 1973. 

ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON : JUNI 1972 
ANTWERPEN 
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. 
WIJNEGEM 
Maandag 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. B. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsestwg 22, (tel. 37.13.32), van 19 tot 20 u. 
MERKSEM 
Donderdag 15 juni : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : Tijl, Bredabaan 298, (tel. 45.89.76), van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 

ARR. RAAD 
De e.v. arr. i-aad zal doorgaan 

op vrijdag 16 juni om 20 u. 30 
in de bovenzaal van het lokaal 
« Nieuwe Carnet », Carnotstr. 
60, Antwerpen. 

KAMERAADSCHAP 
Op deze plaats brachten wij, 

twee weken geleden, een op
roep, om een zwaar getroffen 
Oostfrontstrijder zijn tijdsge-
bruik zo aangenaam mogelijk 
te maken, door hem postzegels, 
gebruikte of nieuwe, binnen- en 
buitenlandse, toe te zenden. Dat 
kameraadschap geen ijdel 
woord is blijkt uit de talrijke 
inzendingen tijdens de voorbije 
weken. Reeds vele trouwe 
« Wij «-lezers uit heel Vlaande
ren bewezen hun daadwerke
lijke kameraadschap door toe
zending van postzegels. Een 
zeer biezondere en gewaardeer
de dank hiervoor ! Deze « ka-
meraadschapsaktie » wordt 
voortgezet. Te zenden aan arr. 
sekretaris Wim Claessens, Pas
toor Deensstr. 19 te Mortsel, of 
aan Emiel Pierlé, Campinaweg 
4. St. Job-in-'t-Goor. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

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

OD 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-gevaUen uit de af-
dehng : 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. 

GROOT ANTWERPEN 
Binnenkort algemene verga

dering voor alle leden en sim-
patisanten over Groot Antwer
pen. Datum en plaats worden 
nog medegedeeld. 

BOECHOUT VREMDE 

GEMEENTERAAD 
Op 8 mei interpelleerde ons 

VU-raadslid Entbrouxk over de 
ontoereikende veiligheidsmaat
regelen in de « speelstraten » 
en over de gebrekkige behui
zing van het « Kinderheil ». 
Tevergeefs. 'Nog vóór de inter
pellaties verklaarde de h. bur
gemeester, dat hij zou weigeren 
te antwoorden. Is dit volgens 
het CVP-minderheidscollege de 
goede manier om tot een over
eenkomst en samenwerking te 
komen en een einde te maken 
aan de onbestuurbaarheid van 
Boechout ' 

BORGERHOUT 
PROFICIAT 

Op 27 mei kregen Wim en 
Tom een lief broertje Kris bij. 
Onze hartelijkste gelukwensen 
aan de gelukkige ouders, ons 
simpatiek bestuurslid Rita 
Daans-Remy en echtgenoot Gui-
do. 
WENSEN 

Vorige week werd Bart ge
boren. Wij wensen de gelukki
ge ouders, de heer en mevrouw 
Peelaers-Geysbrechts van har
te geluk. 
VLAGENAKTIE 

Neem uw besluit om voortaan 
aan Uw eigen woonst de Leeuw 
te hijsen. Bestel nog heden : 
zeer mooie nylon vlag (1,40 x 
1,30 m) aan 300 fr. bij gemeen
teraadslid Frans Dirks, Karel 
Van den Oeverstr. 26, 2200 Bor
gerhout, tel. 36.38.94. 

BORSBEEK 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 10 juni te 13 
u. 30 te Borsbeek. Iedereen op 
post. 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u 
terecht op de maandelijkse zit-
dag van COO-voorzitter Staf 
Kiebooms en gemeenteraadslid 
Peer Van Nuffelen op dinsdag 
20 juni van 20 tot 21 u. in zaal 
« Riviera ». Jozef Reusenlei 
(Centrum). 
VLAGENAKTIE 

De IJzerbedevaart en de 
Vlaams-nationale feestdag zijn 
in aantocht. Lezers of lezeres
sen die nog niet over een Leeu-
wevlag beschikken, krijgen de 
kans er zich een aan te schaffen 
tegen uiterst voordelige voor
waarden. Ook stickers met de 
Vlaamse Leeuw en autokente-
kens (VL) zijn beschikbaar. J. 
Peustjens, tel. 21.24.70, bezorgt 
u alles op eenvoudig verzoek. 

NIEUW BESTUURSLID 
Om de toenemende werk

zaamheden op te vangen, werd 
besloten het bestuur met één 
eenheid uit te breiden. Voor de 
eerste maal in de geschiedenis 
van onze afdeling viel de keuze 
op een vrouwelijk element. Met 
eenparigheid van stemmen 
werd inderdaad mej . Annemie 
Dreesen als nieuw bestuurslid 
gekoöpteerd. Langs deze weg 
danken we nogmaals Annemie 
voor het aanvaarden van haar 
funktie en we heten haar har
telijk welkom in ons bestuur. 
We hopen op een goede samen
werking en zijn er van over
tuigd dat haar werkkracht en 
haar jeugdig entoesiasme onze 
afdeling ten goede zullen ko
men. 
IJZERBEDEVAART 

Op 2 juli a.s. mag niemand 
ontbreken in Diksmuide. Door 
het bestuur wordt gezorgd voor 
vervoer. Eventuele gegadigden 
kunnen zich nu reeds melden 
bij de bestuursleden Nadere 
gegevens volgen. 

GEMEENTELIJK • 
FEESTKOMITEE 

Staf Kiebooms en Peer Van 
Nuffelen werden verkozen, res
pectievelijk als voorzitter en 

als lid van het dagelijks be
stuur van het Gemeentelijk 
Feeskomitee. 

EDEGEM 
GEMEENTERAAD 

Onze mandatarissen sloegen 
spijkers met koppen. H. De Wit-
Jacobs nam het in het vooruit
zicht van de vakantie op voor 
onze jeugd : zij stelde voor be
paalde straten om te vormen 
tot speelstraten en op de open
bare pleinen de nodige veilig
heidsmaatregelen te treffen op
dat het echte speelpleinen zou
den worden. Na een heftige dis-
kussie beloofde Van den Kerk
hof een onderzoek. R. Dekeyser 
stak de lont aan het vuurwerk 
door een snedige en goed gedo-
kumenteerde interpellatie te 
houden over de massaie bijen-
sterfte in de Lourdeslaan ten 
gevolge van arsenicum-vergif-
tiging. Renaat diende het sche
pencollege een k.o. toe met het 
voorlezen van het rapport van 
prof. De Backere (RUG) en eis
te meteen een onderzoekskom-
missie, wat geweigerd werd. 
MEDEDELING 

Ons gemeenschapscentrum 
telt voortaan twee uitbaters. 
Naast onze trouwe vriend Wil-
fried Schiltz zullen Walter en 
Pim Claessens u welkom heten. 

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, 
VUJO 

Wij houden volgende week
ends vrij : 1-2 juli voor de IJzer
bedevaart en 8-9 juli voor een 
voettocht met onbekende be
stemming en voor de 11 juli-
viering in « Drie Eiken ». 

HOBOKEN 
IJZERBEDEVAART 

Ook dit jaar weer een auto
bus naar Diksmuide. Inschrij
vingen bij : Jos Van den Nieu
wenhof, St. Bernardsestwg 793, 
tel. 27.28.48 ; Clem De Ranter, 
Steynstr. 106, tel. 27.72.78 ; Lo
de Van Camp, Jozef de Coster-
str. 38, tel. 27.85.58, en ook bij 
de andere bestuursleden. 
KOLPORTAGE 

Op zondagen 11, 18 en 25 ju
ni, kolportage met bijzonder 
« Wij «-nummer. 

Morgen zondag 11 juni, be
werken wij de wijk Centrum. 
Bijeenkomst « Oude Spiegel », 
Kioskplaats te 10 u. 

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 42, tel. : 
55.23.32 

KAPELLEN 
KOLPORTAGE 

Morgen 11 juni. Verzameling 
te 10 u. bij Leo Avermaete, 
Christiaen Pal lemanstraat 108. 

Op 18 juni te Hoevenen in sa
menwerking met de Vujo. 

KONTICH 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 11 juni met 
het speciaal « Wij »-nummer. 
Verzamelen aan lokaal Alca
zar, ver t rek om 10 u. 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mat
theyssens op woensdag 14 juni 
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. 
IJZERBEDEVAART 

VOS-Kontich gaat per auto
car naar de IJzerbedevaart . In 
de namiddag wordt een uitstap 
naar Dhoppe voorzien. Inschrij
vingen bij de bestuursleden 
van VOS en in lokaal Alcazar, 
tel. 57.13.52. 

VLAGENAKTIE 
Leeuvvevlaggen zijn altijd in 

voorraad op het plaatselijk se
kretariaat van de nat. bevlag-
gingsaktie. Kosterijstr. 6. 

KONINGSHOOIKT 
IJZERBEDEVAART 

Wie wil mee naar de IJzerbe
devaart en 's namiddags be
zoek aan zee ? Onze afdeling 
legt een autobus in. Om 7 u. 
vertrek aan de kerk in Jeut. 
Prijs 120 fr. Inschrijven bij Jos 
Goris, Mechelbaan , 19, tel 03/ 
82.13.16 

MORTSEL 
IJZERBEDEVAART 

Reis per luxe autocar van 't 
« Gewestelijk IJzerbedevaart-
komitee-Mortsel ». Zondag 2 ju
li vertrekken wij te 6 u. 30 aan 
't oud gemeentehuis van Mort
sel. Reissom 225 fr. (inbegrepen 
zijn : koffie, melk en suiker bij 
het ontbijt te Diksmuide, ge
leid bezoek aan 't kasteel van 
Ooidonk en volledig avondmaal 
in het restaurant « Rode Hoed » 
te Gent. Terug voor midder
nacht. Inschrijvingen en inlich
tingen bij Wim Claessens, Pas
toor Deensstr. 19, tel. 55.39.09 
of bij J. Van Weverberg, Tom-
meltlaan 56, tel. 49,69.37. 

ENIG MOOI 
De familiale wandeltocht naar 
en door de Kalmthoutse Heide 
blijft voor de 50 deelnemers 
een onvergetelijke dag. De on
overtrefbare heer Tirelire lood
ste ons Mortsels legertje op een 
énig aangename en biezondere 
vakkundige wijze door dit 
prachtig heideland en natuur
reservaat. Moet je meemaken ! 

VLAGENAKTIE 
Uw nylon leeuwevaandel 

(270 fr.), 1.50 X 1,50 m, ligt bij 
Wim Claessens, Pastoor Deens
str. 19, klaar. Bestel nog heden. 

MERKSEM 
IJZERBEDEVAART 

Het inschrijvingsgeld is vast
gesteld op 145 fr. per deelne
mer. Voor kinderen van leden 
is vermindering voorzien. Pe r 
bus maken wij er een echte fa
miliale bedevaart van om er 
met gans onze Vlaams Nationa
le familie eens een dag op ui t 
te gaan. Wij durven verhopen 
dat deze welgemeende oproep 
een gunstig gevolg zal hebben. 

Inschrijven bij Monique in 
« Tijl », J an Vinken, Akker-
bouwstr. 71 of Karel Van Bo-
ckel, St. Lutgardisstr. 56, tel, 
45.57,77. Dit laatste adres is ook 
voor wie zich nog een leeuwe
vaan wil aanschaffen. Mooie 
vlaggen in nylon, praktisch on-
verslijtbaar, 1,40 x 1,40 m. aan 
280 fr. Stok of raamvlag naar 
keuze. Kunnen ook bij de waar
din van « Tijl » besteld worden, 

NAAR DE HEIDE 
Door de Vlaamse Kring Groe-

ninghe wordt zondag 11 juni 'n 
tocht ingericht naar de Kalmt
houtse Heide. Meer inlichtin
gen in « Tijl ». 

NIEL-SCHELLE 
IJZERBEDEVAART 

De drie VU-afdelingen uit de 
Rupelstreek leggen opnieuw sa
men een bus in naar Diksmui
de. 150 fr. per volwassene, kin
deren jonger dan 14 jaar beta
len 75 fr en de kleintjes, die op 
de schoot zitten gaan gratis 
mee. 

Vert rekuren : Hemiksem : 
muziekschool 6 u. 15, Post St. 
Bernard 6u,20 ; Schelle, Fabio-
lalaan (Kapelstraat) 6 u. 25 ; 
Niel, Kruisweg 6 u. 30, Helle
gat 6 u. 35 ; Boom, Markt 6 u. 
40 ; Terhagen, Kerk 6 u, 45 ; 
Rumst, Kerk 6 u. 50. 

Inschrijven bij de bestuurs
leden der drie afdelingen. 

SCHILDE 
DIENSTBET001\ 

Telkens op zatei'dag van 10 
tot 12 u, door burgemester K. 
Ver Berne op het gemeentehuis 
en op donderdag van 19 u. 30 tot 
20 u. door schepen J. Hanssen 
eveneens op het gemeentehuis. 

ST-JOB-IN-'T-GOOK 
IJZERBEDEVAART 

Tot en met 20 juni wordt nog 
ingeschreven voor de autocar-
reis naar Diksmuide. Reisprijs 
(BTW en dringeld inbegrepen) 
150 fr. Inschrijven bij Emiel 
Pierlé, Campinaweg 4, tel. : 
63.14.94. 

TISSELT 
VLIEGEN MET «DE DISTEL» 

« De Distel » (kulturele vere
niging van de VU-afdeling Tis-
selt) richt op zondag 18 jun i 
een rondvlucht in met een char-
tervliegtuig. Dit vliegtuig zal 
ver t rekken te Deurne r icht ing 
Tisselt. Na een uitgebreide 
vlucht keren we terug naa r 
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 Srredt. Vorselaarlaan 
18, Vertrek • Kerkplein te Tis
selt om 13 u. 

WILRIJK 

WIJ VLAGGEN,., 
., op 2 juli ( IJzerbedevaart) 

en natuurl i jk op 11 juli. Wie 
nog geen « beest » heeft kan er 
zich een aanschaffen bij Guy 
of Jozef Eggermont, Hulststr . 
18, Wilrijk (tel, 28.05.62) die 
verder ook alle inlichtingen 
over formaat en prijs bezorgen, 

GEZINSRAAD 
Na een Jeugd- en een Bejaar-

denraad krijgt Wilrijk nu ook 
een Gezinsraad. Uitstekend, 
hoe dichter men de besluitvor
ming bij de basis brengt, hoe 
beter ! Maar... ergens vinden 
wij het toch altijd verdacht , 
dat er van de kant van het ge
meentebestuur enkel iemand 
van de meerderheid wordt af
gevaardigd. Die schepen zit 
daar niet enkel te luisteren, af 
en toe zegt hij ook wat. En 
daarover gaat het hem juist : 
die man is tenslotte ook lid van 
een politieke part i j en de in
formatie die hij vers t rekt is 
wel eens « gekleurde » infor
matie. Vandaar onze suggestie 
ook iemand van de minderheid 
af te vaardigen. 

WIJNEGEM 

GULDENSPORENVIERING 
Zaterdag 24 juni : gezellig sa

menzijn in het kasteel Wijne-
gemhof (park) . 

Zondag 25 juni : Vlaams Na
tionale plechtigheid in het pa rk 
met medewerking van de keur-
groep FRO en de muziekkapel 
van de Chiro. De feestrede zal 
uitgesproken worden door 
volksvert. Willy Kuijpers, 

Ter gelegenheid van deze her
denkingsplechtigheid zal een 
pamflet uitgegeven worden 
met onze Vlaamse eisen. 

Vergeet vooral niet te vlag
gen tijdens dit weekeind en op 
11 juli zelf. Leeuwevlaggen van 
270 fr. in nylon (1.50 x 1,5 Om) 
te verkri jgen op het sekretari
aat of bij L. Blom Marktplein 
23. 

GEMEENTERAAD 
Na een uitgebreide aktie 

rondom de problemen van de 
Wijnegemse middenstanders 
en het urgent ieprogramma dat 
ter dier gelegenheid aan de ge
meenteraad werd voorgelegd 
werd tijdens de laatste gemeen
teraad door de VU-fraktie een 
lange interpellat ie gehouden 
over verscheidene mistoestan
den en tekorten op gebied van 
de sportvoorzieningen in onze 
gemeente. Als besluit van deze 
interpellatie stelde men de 
noodzakelijkheid van een sport-
raad voorop. De lakse CVP-
meerderheid nam het voorstel 
weer eens in studie. Men zal 
zien wat verwezenlijkbaar is. 

Op diezelfde gemeenteraad 
viel eindelijk een beslissing 
over de televisiedistributie, 
meer dan een jaar nadat dit 
punt door de VU-fraktie op de 
agenda werd geplaatst. 

De CVP hinkt altijd op een 
been achterna en durft dan ons 
nog verwijten dat al onze voor
stellen louter demagogie zijn. 

IJZERBEDEVAART 
Wij ver t rekken om 7 u. op de 

mark t te Wijnegem. Na de 
plechtigheid te Diksmuide ver
t rekken wij dadelijk naar Frans 
Vlaanderen waar wij een be
zoek brengen aan Brockxzele 
en St. Omer. De terugreis gaat 
langs Westouter en de West-
vlaamse bergen waar wij zul
len avondmalen. Aangezien wij 
in Diksmuide direkt ver t rekken 
raden wij de mensen aan voor 
's middags hun eten mee te ne
men ofwel ergens broodjes te 
kopen. Wij komen terug om
streeks 23 u. De reisonkosten 
bedragen slechts 110 fr. en die
nen te worden betaalt bij in-
schrijing, uitsluitend in het 
Vleminckhof. 
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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, Welkomsti*. 
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 vrij
dag vanaf 20 u., Lt. K. Calu-
waerstr. 14. 

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

brabant 

ASSE (Fed.) 
INSTALLATIE 

Maandag 12 juni wordt de 
federatieraad geïnstalleerd. 
Wij dienen er met zoveel moge. 
lijk mensen aanwezig te zijn. 
Om 20 u. in het gemeentehuis 
van Asse. 

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. 

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. 65083, schepen. 

BERG - BUKEN - KAMPEN
HOUT - NEDEROKKERZEEL 
BEVLAGGINGSAKTIE 

De wapperende vlag is een 
goede getuige voor onze kor-
daat-Vlaamse aanwezigheid in 
Brabant. Wij stellen voor de 
Leeuwevlag (natuurlijk) uit te 
hangen op : 28 mei (VNZ), 4 
juli (IJzerbedevaart) en 11 juli. 
Een 20-tal vlaggen en fietswim-
pels z'-jii nog beschikbaar bij 
M.L. Thiebaut, Fazantendal 20, 
Berg, tel. 65474. 

DIEST (Kant.) 
BESLISSINGEN 

Op de kant. vergadering van 
10 mei werden door alle afde
lingen uit het kanton Diest, 
unaniem, volgende beslissingen 
genomen : 

25 juni : Grootscheepse kol-
portage met begeleiding van 
radiowagens. Op de Grote 
Markt te Die&t zal een VU-pa-
neelwagen postvatten, even
eens met geluidsinstallatie. Sa
menkomst om 9 u. 30 op de 
Diestse Grote Markt ter hoogte 
van de pui van het stadhuis. 

15 augustus : Reuze autoka
ravaan. Meer inlichtingen hier

omtrent volgen zo spoedig mo
gelijk. 

Op een nader te bepalen da
ta : volkvergadering, Vujo-
avond. 

Op 16 september zal het VU-
kanton Diest een groot « dans
feest » inrichten. Hou nu reeds 
rekening met die datum. 

Na onze deelname aan het 
« Vlaams Nationaal Zangfeest » 
worden al onze leden gemobili
seerd voor de «IJzerbedevaart» 
op 2 juli 1972. 

Op 18 mei verscheen in het 
« Staatsblad » het koninklijk 
besluit, dat de klassering van 
« Huize Ernest Claes » en om
geven bevestigt. Er weze aan 
herinnerd, dat onze volksvert. 
Willy Kuijpers hieromtrent een 
mondelinge vraag stelde aan 
de minister van Nederlandse 
Kuituur en dat twee dagen la
ter een positieve beslissing ge
nomen werd door de minister
raad. Wij hopen, dat door dit 
koninklijk besluit een einde 
komt aan de herhaalde intimi-
datties t.o.v. de conservator 
van het Claes-museum. 

Zoals men weet, heeft VU-
kanton Diest in samenwerking 
met de afd. Zichem onlangs een 
aktie gevoerd rond de «Zichem-
se Maagdentoren ». Het is thans 
zo, dat de minister toch al eni
ge belangstelling schijnt te krij. 
gen voor dit historisch monu
ment. Onze aktie gaat onver
minderd voort tot wij positief 
resultaat hebben bereikt. 
EVA 

Wij vernamen de geboorte 
van het kleine « leeuwtje » 
Eva, in het gezin van de afde
lingsvoorzitter van Scherpen-
heuvel, André Crabbé. Namens 
het kanton Diest hebben wij 
onze oprechte gelukwensen aan
geboden. 

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 y. 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. 

ERPS-KWERPS 
LEDENVERGADERING 

Op donderdag 15 juni om 20 
u. in de Kultuurzolder te 
Kwerps. Gastspreker volksvert. 
Willy Kuijpers zal handelen 
over « De toekomst van het 
Volksnationalisme ». 

HALLE (Fed.) 
KOLPORTAGE 

In het kader van de nationale 
kolportage kampanje heeft op 
zondag 11 juni e.k. de eerste fe-
deratie-kolportage plaats, ge
richt op de gemeenten Ruis
broek en Drogenbos, beiden nog 
braakliggend voor de Volks
unie. Wij verwachten talrijke 
bestuursleden uit de andere af
delingen van de federatie, en 
nog ettelijke vrijwilligers. De 
bijeenkomst is om 10 u. aan de 
kerk van Ruisbroek. 

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. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
GOOIK : 
Op maandag 12 juni in « De Groene Poort » van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
(Bob Maes). 
HAREN: 
Op maandag 12 juni in café « Ons Huis » van 19 u. 30 tot 20 u. 30 
(Vik Anciaux en R. De Brabanter). 
MACHELEN : 
Maandag 12 juni in zaal « Egmont », Dorpstr. van 21 tot 22 u. 
(Vik Anciaux en J. Puelinckx). 
MERCHTEM : 
Dinsdag 13 juni van 20 tot 21 u. bij Herman Depril (E. De Facq). 
STEENOKKERZEEL : 
Dinsdag 13 juni in café « De Appel », tegenover de kerk, van 21 
tot 22 u. (Vik Anciaux en Mon Schepens). 
ST. KWINTENS-LENNIK : 
Maandag 12 juni in café « De verzekering tegen de dorst » op de 
wijk Eizeringen van 19 tot 20 u. (Bob Maes). 
WEZEMBEEK-OPPEM : 
Dinsdag 13 juni in café « Bij Mathilde », naast het gemeentehuis, 
van 19 u. 39 tot 20 u. 30 (Vik Anciaux en schepen Ceuppens). 

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

Alle zaterdagen van 11 tot 12 
u. bij Jan De Berlangeer, ge
meente- en federatielid, De 
Smet de Nayerlaan 158, 1090 
Brussel, tel. 28.34.80. 

KORTENBERG 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Zitdag iedere woensdagavond 
van 19 tot 21 u. bij Frans Nop
pen, Parkslr, 42. 

LEUVEN (Arr.) 
ZIJ DIE ONS ONTVIELEN 

Louis Becquet, Kessel-Lo. 
Vele van de oudere vrienden 
waren woensdag in Kessel-Lo 
verzameld om Louis Becquet 
naar zijn laatste rustplaats te 
vergezellen. Louis en zijn fa
milie behoren tot de eerste 
vrienden van ons arr. in de 
donkere na-oorlogse periode. 
Wij danken hem voor zijn in
zet. 

Karel Meylemans, Lubbeek, 
Naast zijn drukke handelsbe-
zigheden was Karel steeds op 
post in de Vlaamse Beweging 
en als afdelingsbestuurslid, hoe
wel de repressie ook hem en 
zijn familie zeer zwaar getrof
fen had. De vele vrienden in de 
bomvolle St. Martinuskerk heb
ben ontroerd geluisterd naar de 
zeer treffende homilie van z.e.h. 
deken Frans Nuyts. 

Het arr. bestuur biedt' aan 
beide families haar oprechte 
deelneming aan. 
EN EEN JONG GELUK 

Greta, redaktiesekretaresse 
van « Op de Wip », en dochter 
van onze populaire propagan
dist en arr. bestuurslid Jef 
Vinckx, trad op zaterdag 3 juni 
in het huwelijk met Kris Van 
de Ven. Onze beste gelukwen
sen en mogen ze als jong gezin 
hun Vlaamse overtuiging ver
der uitdragen. 

LIEDEKERKE 
SARDIENTJES 

Door de afdelingen van Te-
ralfene en Liedekerke werd 
aan het station van laatstge
noemde gemeente een trein-
pamflet uitgedeeld. Er worden 
nl. meer treinen van en naar 
Brussel gevraagd tot zolang ge
brek aan werk in eigen streek 
de pendel in stand houdt. On
der de titel : « Wij willen niet 
langer meer sardientjes zijn » 
werd het plaatsgebrek voor de 
« opstappers » te Liedekerke 
aangeklaagd, 's Avonds werden 
de gehandtekende briefjes weer 
opgehaald om naar de bevoeg
de diensten te worden opge
stuurd. 

Het werd een sukses ! 

OVERUSE 
SOC. DIENTSBETOON 

Na de suksesvoUe beurten te 
Eizer (32 man), Terlanen (50 
man) die tot ware volksverga
deringen uitgroeiden, houden 
we de volgende beurt op ver
zoek van de bevolking terug te 
Eizer heden zaterdag 10 juni te 
20 u. in « Café op de grens » bij 
Tomy Van Desees, Stwg naar 
Overijse 45 te Eizer 

Ook nog deze maand komt 
Overijse Centrum met Vik An
ciaux aan de beurt. Bij die ge
legenheid zal ook de Vujo op
gericht worden op verzoek van 
een aantal jongeren. Na de ver
lofperiode komen Tombeek en 
Maleizen aan de beurt. 

Komen ter sprake : het per
sonenvervoer, uitbetaling van 
de werklozensteun in de ge
huchten, sociale bouwpercelen, 
middenstands- en serristenpro-
blemen. 

Federatieschepen Marcel De 
Broyer, schepen Emiel Dewaet, 
voorzitter Marcel Dominet, se-
kretafis Raoul Vanderceelen, 
Dirk Hiers voor de Vlaamse 
Ziekenkas staan ter beschik
king van de bevolking voor al
le mogelijke problemen. 

ST KATHERINA-LOMBEEK 
BEVLAGGING 

Er wordt aan de bewoners 
van onze gemeente gevraagd de 
leeuwenvlag uit te hangen op 
4 juli (IJzerbevaart) en op 11 
juli (Guldensporenherdenking) 
eveneens werd er een schrijven 
gericht aan het gemeentebe
stuur, op die dagen het gemeen, 
tehuis te sieren met de leeu
wenvlag. 

ST. KWINTENS-LENNIK 
VOLKSVERGADERING 

Vrijdag 16 juni a.s. te 20 u. in 
de herberg « In de verzekering 
tegen de grote dorst », aan de 
kerk Eizeringen, volksvergade
ring met als sprekers sen. Bob 
Maes en Lode Claes en burge
meester Jef Valckeniers, die 
zullen handelen over de pro
blemen in en rond Brussel. 

TERVUREN 
ZIEKENFONDS 

Ook in Tervuren bestaat een 
Vlaams ziekenfonds Brabantia. 
Voor alle inlichtingen wendt u 
tot Walter Ferdinand, Brussel
se stwg 174, Tervuren. telefoon 
57.67:19. 

oost-yfaanderen 

ASPELARE 
SOC. DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave : elke 4de zaterdag in 
café « De Zwaluw » bij Elvire, 
Cyriel Prieelstr., te 18 u. 

BALEGEM-GAVERE 
BESTUUR 

Gezamenlijke bestuurs- en 
werkvergadering heden zater
dag 1 Ojuni te 14 u. 30 te Asper, 
Steenweg 87. Afrekening kaar
ten 11 juli-avond, daarna kol
portage. 
11 JULI 

Strijdvergadering op 11 juli 
te 20 u. in zaal « Oberbayern » 
te Scheldewindeke. Spreker : 
Valere De Pauw. Kleinkunst : 
't Kliekske (volledig program
ma). Omlijsting : Jagerskapel 
(Gent). Toegang : 40 fr. Kaar
ten bij dr Meysman (tel. 751485) 
en Piet De Pauw (tel. 213206). 
BEVLAGGING 
Zorgt tijdig voor de Leeuwen
vlag ! Vlaggen bij sekretaris 
Mark De Langhe, Scheldestr. 
17, Gavere (tel. 751703). 

BELSELE 
KOLPORTAGE 

De afdeling verkocht 96 num
mers. In de loop van de week 
wordt de aktie verder gezet. 

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. 

DENDERMONDE (ARR.) 
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. 

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. Vondel en 55. 

DENDERLEEUW 
SOC. DIENTSBETOON 

Gemeenteraadslid WilfrieJ 
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. 
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. 

DE KLINGE 
KOLPORTAGE 

Wij verkochten 80 nummers. 
Hiervan nam Renaat Bogaert 
er niet minder dan 50 voor zijn 
rekening. Hij is hiermee de 

kampioen van de dag gevolgA 
door Paul Kerckhove met ^ 
nummers en Fons Van Raera-f 
donck met 28. Onderstrepen was 
nog dat de laatste twee de zesJ 
tig reeds voorbij zijn. 

EREMBODEGEM-
TERJODEN 
TENTOONSTELLING 

Op initiatief van de Vlaamsa 
Kring van Terjoden stelt kunstó 
schilder Etienne Le Compte tear 
toon in de parochiezaal van Te»» 
joden (Erembodegem) van zoi>»' 
dag 18 juni tot en met 25 juni. 

Openingsuren : zondagen e»' 
maandag 19 juni van 10 tot if 
en van 14 tot 20 u. Andere da
gen van 14 tot 20 u. 
ELCKERLYCK 

Ons spiksplinternieuw lokaal 
« Elckerlyc » (aan de kerk van 
Terjoden) wordt officieel geo 
pend vandaag zaterdag 10 junL 
Wij verwachten ook simpati-
santen uit de streek op die ope. 
ning. 

GENT-EEKLO 
IJZERBEDEVAART 

Net als vorig jaar rijdt én 
marsjeert VUJO-Gent-EekIo 
weer naar Diksmuide. Voor 
voettocht en busreis kan je in 
Vlaams Huis Roeland de in-
schrijvingslijst vinden. Prijs en 
vertrekuren delen we volgende 
week mee : reserveer alvast je 
plaatsen. Telefoneer of schrij-
en naar Huguette De Bleecker, 
Tolhuislaan 15, 9000 Gent, nt, 
tel. 25.64.87. 

TUBERIES LOUIS JULIEN 
Na een jaar onzekerheid en 

allerlei geruststellende verkla
ringen sluit de Tuberies Louis 
Julien, één der oudste fabrie
ken van Gent, haar deuren. 
125 mensen staan op straat. De
ze week deelden we pamfletten 
uit. We krijgen hier heel kon-
kreet het nut van zelfbestuur : 
indien we de beschikking had
den over eigen kapitaal, dan 
zou het zeker niet zo ver zijn 
gekomen. (Zie blz. 14). 

KOLPORTAGE 
Op zondag 18 juni kolporte-

ren we met de speciale brochu
re. We doen verschillende wij
ken van de stad. We spreken 
af om 10 u. aan Vlaams Huis 
Roeland. 

GENTBRUGGE 
FC GEMEENTEPERSONEEL 

Naar aanleiding van het be
halen van de kampioenstitel in 
de Corporatieve Voetbalfedera
tie werd het gemeenteperso
neel ontvangen op het gemeen
tehuis op zondag 4 juni. Buiten 
3 gemeenteraadsleden van de 
oppositie was slechts één sche
pen van dienst opgekomen. De 
rest stuurde zijn kat. 

Het gemeentepersoneel denkt 
er het zijne over. 
NAAR BOKRIJK 

De Jef Goossenaertskring or
ganiseert een gezinsuitstap per 
autocar naar Bokrijk op zon
dag 18 juni e.k. Vertrek in de 
Em. Verhaerenlaan te 8 u. Te
rug te 21 u. Leden : 65 fr. (niet-
leden 120 fr.). Inschrijvingen 
bij R. Vercouteren, Walstr. 91 ; 
R. Depestele P., Benoitlaan 185 
of bij de andere bestuursleden. 

GERAARDSBERGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Herman Lallemant : elke 2de 
zaterdag van 15 u. 30 tot 17 u. 
in café « De Postkoets », Markt. 

GENT 
BEZOEK AAN 
GERAARDSBERGEN 

Vrijdag 16 juni om 8 u. 30 aan 
de Markt te Geraardsbergen. 
FRANSE PREKEN 

Morgen zondag start de aktie 
tegen de Franse preken. 
MARS NAAR VILVOORDE 

Zondag 15 oktober betoogt 
W B te Vilvoorde. Het TAK 
(taalaktiekomitee) houdt een 
voetmars (ca 40 km) doorheen 
het Pajottenland, met eindpunt 
te Vilvoorde diezelfde dag. 

KERKSKEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Urbain De Grave : elke 4de 
zaterdag van 15 tot 16 u. ten 
huize van E. De Kegel, Berg-
straat 140. 
Gemeenteraadslid Etienne Van 
Londersele ontvangt ten huize, 
Dorpstr. 32, op afspraak. 
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HEUSDEN 
AKTIE TEGEN GEPLANDE 
RING ROND GENT DOOR 
HEUSDENSE JONGEREN 

Zaterdag 3 juni had te Heus-
den een Uilenspiegelse jonge-
renaktie plaats tegen de ge
plande ring rond Gent. Gezeten 
op een boerenkar doorkruisten 
zij de voornaamste straten van 
Heusden. een harmonie op de 
voet volgende. Op bepaalde 
plaatsen beantwoordden de ver
raste toeschouwers de kontes-
tanten op applaus. Uiting ge
vende aan hun eisen door slo
gans, tekeningen en pamfletten 
wensten zij de bewoners in te 
lichten over het dreigende ge
vaar van patuurverwoesting te 
Heusden. Vooral het Gebergte, 
Heusdens laatste bos zou mid
dendoor gesneden worden door 
de toekomstige ring rond Gent. 
Ook 't gemeentebestuur kreeg 
een veeg uit de pan, vooral om
dat zij 'n voorstel van gemeen
teraadslid Koen Van Meenen, 
om de akties van het Groenko-
mitee moreel en financieel te 
steunen, verworpen had. Ver
der eisten zij dat « 't Geberg
te » (16 ha) een wandelbos zou 
worden toegankelijk voor 
iedereen. Ook moet een einde 
komen aan de vernietiging van 
de poelen en oude turfputten 
die eens deel uitmaakten van 
het natuurreservaat « De Dam-
slootvallei », maar nu een vuil
nisbelt zijn. De Heusdense jon
geren nemen het niet meer dat 
als argument voor de vernieti
ging van de natuur, wordt ge
schermd met mooie woorden 
zoals « welvaart », « het veilig
stellen van de toekomst », 
enz. Dit is volgens hen allemaal 
goed en wel, maar waarom 
moet dit steeds gebeuren ten 
koste van het welzijn en de ge
zondheid van duizende mensen 
en de leefbaarheid van de hele 
omgeving. 

Op de avondmarkt werden 
door deze jonge natuurliefheb
bers plastiekzakjes met zuivere 
boslucht gratis uitgedeeld. 
IJZERBEDEVAART 

Te Heusden vertrekt er een 
bus op zondag 2 juli naar Diks-
muide. Inschrijvingen zo vlug 
mogelijk bij volgende personen: 
Koen van Meenen, Nederbroek-
str.1, tel. 52.73.88 ; Pol van Dur-
me, Heidestr. 56 ; Mare Meir-
schaert, Tramstr. 43b ; Roger 
van Brussel, Zondernaamstr 16; 
Gabriel De Vos, Tramstr. 44 en 
Marie-Josee Lataer - Delnoy, 
Hooistr. 1. 

Vertrek aan de Tramstatie te 
7 u. 30. 

LEDEBERG (Kant.) 
KOLPORTAGE 

In samenwerking met de af
delingen Gentbrugge, Heusden 
en Ledeberg kolporteren onze 
propagandisten met het specia
le « Wij «-nummer te Destel-
bergen op zaterdag 17 juni e.k. 

Bijeenkomst te Destelbergen 
aan de kerk te 15 u. Met de 
hulp van de gemeenteraadsle
den uit het kanton hopen wij 
op een rekordverkoop. Verdere 
inlichtingen bij de kant. verte
genwoordiger J. De Moor, 
Schooldreef 19, Gentbrugge, tel. 
52.01.22. 

x>IERELBEKE 
KOLPORTAGE 

Onze eerste kolportage met 
de speciale brochure « Uitda
ging aan 62 % Belgen » hielden 
we op zondag 4 juni. Twintig 
propagandisten en bestuursle
den hadden de oproep tot deel
name beantwoord en bewerk
ten samen de wijk Flora. Eer
ste resultaat, 282 verkochte 
nummers. Kampioen van deze 
eerste dag werd Marinus met 
33 nummers op zijn aktief 
Vaststelling : veel gesloten deu
ren, zodat dag en uur een rol 
spelen in de toekomst. Het be
stuur van de afdeling over
weegt dan ook om in de toe
komst in plaats van de zondag, 
op zaterdag te kolporteren. De 
e.v. zal binnen veertien dagen 
plaats hebben. Tweede vaststel
ling ; belangrijk is het kontakt 
met het publiek, sociale pro
blemen worden gemakkelijker 
naar voor gebracht en afspra
ken gemaakt, de mensen de 
eerste stap doen zetten om met 
u in kontakt te komen is heel 
belangrijk. Voor de zoveelste 
maal dan doen we beroep op 
al onze mensen om zo talrijk 
mogelijk en zo veelvuldig als 
het kan aan deze kolportages 
deel te nemen. 

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 (tel. 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. 

NIEUWERKERKEN 
SOC.'DIENSTBETOON 

Sen. Diependaele : elke 3de 
maandag te 19 u. 30 in café 
« Bierfontein ». Schoolstr. 9. 

SCHOONAARDE 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 2 jli ver t rekt de VU-
Schoonaarde om 7 u. (Gemeen
tehuis). Na de plechtigheid om 
14 t., reis naar Damme. Terug 
rond 22 u. Onkosten : volwas
senen 110 fr. en —18 j . 80 fr. 

SINT NIKLAAS 
BEZOEK INDUSTRIEZONES 

Het arr. bestuur van de VU-
Waasland, organiseert op za
terdag 10 juni 1972, in samen
werking met de afdeling Kallo 
een bezoek aan de industrie
zone op de Linker Scheldeoever 
Ook de VU-provincieraadsfrak-
tie van Oost-Vlaanderen neemt 
aan het bezoek deel. Vertrek 
om 14 u. 30 op het Gemeente
plein te Kallo met eigen midde
len. Gids is de heer Honoré 
Hermans. Iedereen welkom. 
ARR. KOLPORTAGE 

Met mensen uit Nieuwker
ken, van de Scheldekant, St. 
Niklaas en met sen. Coppieters, 
volksvert. Nelly Maes, de prov. 
raadsleden Etienne Audenaert, 
Alfons Claes en Leo Van Hoey-
landt, werden er 355 ex. van 
de kolportagebrochure ver
kocht. 
VOLGENDE KOLPORTAGES 

11 juni : Scheldekant in 
Kruibeke en St. Niklaas in Si-
naai. 

18 juni : Scheldekant in Ru-
pelmonde-Steendorp. 

Wie volgt ? 
VLAAMS VERBOND VAN 
GEPENSIONEERDEN 

Een onderafdeling hiervan 
werd op 15 mei 11. te St. Ni
klaas opgericht. Hiermede is 
aan het verlangen van heel wat 
van onze Vlaamsbewuste men 
sen van de derde leeftijd tege
moet gekomen. Zij kunnen nu 
toetreden tot een politiek onaf
hankelijke maar echt Vlaamse 
ouderlingenbond. Een ideale 
vriendenkring voor de derde 
leeftijd. Daarom mevrouwen, 
mijnheren, reken het uzelf als 
een Vlaamse plicht aan hierbij 
aan te sluiten. Daar alleen zijt 
ge op uw plaats. 

Hierbij enkele nuttige adres
sen : Cornells A., voorz., Konin
gin Elisabethplein 57 ; Vander-
vreken J., H. Conciencestr. 21, 
mevr. wwe Verstraeten, Min-
derbroedersstr. 14 te St. Ni
klaas en voor de Scheldekant : 
Fideel Verstraeten, Graaf van 
Vlaanderenlaan 26, Rupelmon-
de, waar ook alle inlichtingen 
te bekomen zijn. 

WETTEREN 
SOC. DIENTSBETOON 

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

ZANDBERGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Lieven 
Minnaert : elke werkdag ten 
huize, Stationsstr. 2A, van 19 
tot 20 u. 

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 Uytterhaeghe, lid COO 
Provinciebaan, Velzeke : thuis. 

west-ylaanderen 

BRUGGE (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

St. Kruis : G. Van In, bij O. 
Dombrecht, Engelendalelaan, 
van 19 tot 20 u. op maandag 12 
juni. 

Assebroek : P. Leys, bij R. 
Reynaert, Gen. Lemanlaan 26, 
van 20 tot 21 u. op maandag 12 
juni. 

Ruddervoorde : P. Leys, in 
café « De Sportman », op dins
dag 13 juni. 

Torhout : G. Van In, bij apo
theker P. Vlieghe, Hofstr. 9, 
van 9 tot 10 u. op zaterdag 17 
juni. 

Brugge : P. Leys of G. Van 
In in « Breydelhof », Suvéestr. 
2. van 11 tot 12 u. op zaterdag 
17 juni. 

DEERLIJK-DESSELGEM-
DIENSTBETOON 

Iedere 3de zaterdag van de 
maand door prov. raadslid Ro
ger "V'an De Wattijne in ons lo
kaal « café De Keizer ». Harel-
bekestr., Deerlijk van 16 tot 
17 u . 

DUDZELE 
SOC. DIENSTBETOON 

Woensdag 21 juni in café 
« De 3 zwanen », van 19 tot 20 
u door sen. Guido Van In. 

GULLEGEM 
KUNSTAVOND 

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

lEPER (Arr.) 
KOLPORTAGE 

Ook het arr. leper wenst van 
de kolportage een sukses te 
maken. Daarom drukken wij 
hier even het tijdschema af die 
wij in de komende maanden 
zullen volgen. Iedereen wordt 
verzocht, in de mate van het 
mogelijke, zoveel mogelijk deel 
te nemen aan deze kolportage-
tochten. 

11 juni : Roesbrugge, Watou, 
Proven. 

18 juni : Poperinge. 
25 juni : Woesten, Elverdin-

ge, Oostvleteren. 
9 juli : Zonnebeke, Paasen-

dale. 
16 juli : Zillebeke, Hollebeke, 

Zandvoorde. 
23 juli : Geluwe, Geluveld, 

Beselare. 
30 juli : Mesen, Wijtschate, 

Voormezele. 
6 augustus : Langemark, 

Poelkapelle, St. Juliaan. 
13 augustus : Vlamertinge, 

Reningelst, Westouter. 
20 augustus : Dikkebus. Kem-

mel. Loker, Dranouter. 
27 augustus : Wervik. 

lEPER 
OPEN DEURDAG 

Morgen zondag 11 juni houdt 
de VU-Ieper voor zijn leden en 
simpatisanten een open-deur-
dag in het lokaal « Het Bel
fort ». Aan de bestuursleden 
zullen vragen gesteld kunnen 
worden over o.a. het gemeente
beleid, COO-aangelegenheden, 
werking van het bestuur, enz. 
Alle leden worden vriendelijk 
uitgenodigd om 10 u. in ons lo
kaal. 

KORTRIJK (Arr.) 
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. 
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 . 

KORTRIJK (Stad) 
VROUWENAFDELING 

10 km wandelen heden zater
dag 10 juni met ver t rek om 14 
u. aan het Oud Konijntje te 
Waregem. De trektocht gaat 
door een bosrijke omgeving tot 
aan het Stokerijtje. Bij slecht 
weder wordt de wandeltocht 
afgelast. Bijkomende inlichtin
gen op tel. 056/22639. 
LEEUWEVLAGGEN 

Steeds te verkrijgen in ons 
lokaal « 1302 ». Iedereen doet 
mee aan de bevlaggingsaktie. 

KOEKELARE 
BESTUUR 

Met spijt zien wij onze afde-
lingssekretaris Paul Vandecas-
teele uit Koekelare weggaan : 
hij zal eerlang in het huwelijk 
treden en te Snaaskerke gaan 
wonen. Wij danken hem voor 
de diensten aan onze afdeling 
bewezen, tijdens twee zware 
verkiezingsstrijden vooral ! 

In zijn plaats wordt René 
Hemeryck afdelingssekretaris. 
De vrijgekomen bestuursplaats 
wordt na koöptatie, ingenomen 
door mevr. Lootens. echtgenote 
van onze betreurde voorman 
Etienne. Zij wordt erevoorzit
ster van de afdeling en zal het 
soc. dienstbetoon verderzetten. 

KLEMSKERKE VLISSEGEiW 
BESTUUR 

In vervanging van Marcel 
Dewulf, die reeds een paar 
maanden naar Oostende ver
huisd is, heeft ons bestuur Jean 
Pierre Dejonghe gekoöpteerd, 
aan wie we veel werklust toe
wensen. 
SOC. DIENSTBETOON 

Onze voorzitter Hans Haeck 
heeft aanvaard deze functie er
bij te nemen. Mensen en vooral 
leden die met problemen zitten, 
kunnen zich tot hem wenden. 
Adres : Mezenlaan 7, Klems
kerke. 

LAUWE 
G. SLEGERS 

In samenwerking met het 
Dosfelinstituut richt de Vujo 
een gespreksavond in met sen. 
Gerard Siegers over « Arbeids-
belangen en Vakbonden » op 
donderde^ g 29 juni om 20 u. 

LEDEGEM DADIZELE 
PROFICIAT 

Bij ons gemeenteraadslid Gil
bert Dejonghe en zijn trouwe 
Lucréce Van Thuyne werd de 
familie uitgebreid op 16 mei 11. 
met een zoontje Gesrt geker
stend. Van harte onze geluk
wensen. 
LEDEN EN ABONNEMEN
TENSLAG 

De ledenhernieuwing 1972 is 
afgelopen, en nu terug aan de 
slag. Ónder onze abonnees zijn 
er wellicht een paar die geen 
lid zijn, wordt ook lid van de 
Volksunie, en het tegenoverge
stelde is ook waar, wordt ook 
abonnent op ons weekblad 
« Wij ». Ook vragen wij dat ie
der lid ons een of meerdere 
adressen van u bekende simpa
tisanten aan ons overmaakt, 
waar wij eventueel een l idkaart 
kunnen aanbieden, en mogelijk 
(beter) ook 'n abonement kun
nen plaatsen. Het l idmaatschap 
voor een gans jaar bedraagt 
100 fr., voor bijleden of stu
denten 50 fr. Alle inlichtingen 
kunnen bekomen worden bij : 
Rik Vandenberghe, Fabrieks-
laan 20, 8650 Ledegem, PR nr 
5004.16 of bij Georges Raes, 
Provinciebaan 23. 8650 Lede
gem. 
KOLPORTAGE 

Er wacht ons veel werk, kor
telings gaan wij terug de baan 
op met ons weekblad « Wij », 
alsmede met andere uitgaven. 
Leden, simpatisanten en vrien
den die met ons willen meewer
ken, gelieve di't te laten weten 
aan bovenstaande adressen. 
DIENSTBETOON 

Hebt u problemen of raad no
dig ? Volgende leden staan 
steeds ter uwer beschikking : 
gemeenteradsleden Dejonghe 
Gilbert, Papestr. 61 en Raes 
Arnold. Stationstr. 93 en COO-
lid Vandenberghe Hendrik, Fa-
briekslaan 20, allen te Lede
gem. 

NIEUWMUNSTER 
SOC. DIENSTBETOON 

Zondag 18 juni in café « Ge
meentehuis », van 11 tot 12 u., 
door gemeenteraadslid J. Fryns 
van Blankenberge. 

OOSTENDE VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
ARR. RAAD 

Onze raadsvergadering van 4 
juni kende grote belangstelling 
en wij hebben, na goedkeuring 
en debat, een deel amendemen
ten ingediend op het voorstel 
tot statutenwijziging inzake het 
samenstellen en goedkeuren 
van de kandidatenlijsten bij de 
verkiezingen. De ledenstand is 
de grootste die we ooit konden 
noteren. Er wordt ook op gewe
zen dat de nieuwe financiële 
regeling in voege treedt per 
1 juli. 
KOLPORTAGE 

De kolportoge met het na
tionaal pamflet zal gehouden 
worden op 't gebied van Groot-
Oostende, en dit op zondag 18 
juni. Op 15 juni vergaderen al
le gevolmachtigden voor orga
nisatie en propaganda van alle 
24 afdelingen in de zaal « Her
tog van Arenberg » te Koeke
lare. 

OOSTENDE 
VUURTOREN 

Hendenavond is er algemene 
ledenvergadering van onze 
vrienden uit de Vuurtorenwijk. 
Plaats : café « Zeemansverlan-
gen », Dr. Moureauxlaan. E r 
zullen vrienden uit Oostende-
Stad aanwezig zijn en van he t 
arr. bestuur, alsmede onze man
datarissen. 
OVERLIJDEN 

Op 30 mei jl. werd onder gro
te deelneming van de bevol
king en van de par t i jvr ienden 
ons lid Oskar Degeyter in Ma-
riakerke-Oostende ten grave 
gedragen. Hij was één van de 
eersten te Oostende die tot de 
VU toetrad en was de vader 
van ons lid en gewezen voorzit
ter Jaak Degeyter. Aan de fa
milie onze innige deelneming. 

SINT KRUIS 
KOLPORTAGE 

Onder de lentezon ging onze 
kolportageploeg in de Sint Lu t . 
gardiswijk van deur tot deur. 
Niet minder dan 123 nummers 
werden aan de man en de 
vrouw gebracht. De beste ver
kopers waren Omer Dombrecht 
(39), sekretaris Van Vlaenderen 
(34), Jean-Marie Bogaert (25) 
en Jaak Van Vlaenderen (25). 
Morgen wordt de wijk Sint 
Franciskus aangepakt. 

TIE GEM 
DIENSTBETOON 

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

ZUIENKERKE 
SOC. DIENSTBETOON 

Morgen zondag 11 juni in ca
fé « De Smidse », van 11 tot 12 
u., door gemeenteraadslid J. 
Fryns van Blankenberge. 

MEDE6E0EELD 
GEMEENTE MARIAKERKE 
Dienst : reispassen 

Personen welke zich ter ge
legenheid van het verlof naar 
een land begeven waarvoor een 
reispas vereist is dienen zich 
zo spoedig mogelijk in regel te 
stellen. 

De aanvragen of verlengin
gen van een reispas kunnen ge
beuren elke voormiddag van 
8u30 tot l lu30, bureel 13, ten 
gemeentehuize. 

Voor een nieuwe reispas is 
vereist : 
2 recente pasfoto's -I- identi
teitskaart + aanvraagformu
lier door aanvrager persoonlijk 
te ondertekenen. De nieuwe 
reispassen dienen naderhand 
ook persoonlijk afgehaald te 
worden. 
Kostprijs : 115 fr., 265 fr. of 
465 fr. naar gelang de duur van 
3 maand, 2 jaar of 4 jaar. 
Verlenging : Is slechts mogelijk 
wanneer de reispas nog geen 
4 jaar werd afgeleverd. 
Kostprijs : 80 fr. of 230 fr. naar 
gelang de duur van 3 maand 
of 2 jaar. 

De aandacht wordt er nog
maals op gevestigd dat, om t i j 
dig in regel te zijn, de aanvra
gen tijdens de maand juni moe
ten ingediend worden. 
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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 LiNDENHOVE 

Koud en warm buf fe t 

lAUWEREYS - DE BRUYN 

Gezel l ige vlaamse sfeer 
wekel i jkse 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 -

industr ie 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 

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

CORTHALS 
Kattestraat 20 . Aalst 

Tel. 053 244.80 
Bekendste koffiehuis van de 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van wafels 

Bezoek de herberg 
« UILENSPIEGEL > 

Laurent DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Katharlna-Lombeek 
^ Lokaal van de 

plaatsel i jke Volksunie-afde l ing 
In het go lvend Pajottenland 

HET ' laams huis 

AL AL KEUKENS GLASAL 
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 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

- HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met fami l ie t radi t ie 

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag: vrijd. 15u. tot zat. 15u 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater : TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr alles inbegr. 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

Te Oostende 
Hotel - pension Richard 

Boekareststr. 10 - Tel. 059/779.77 
KAMER & ONTBIJT of VOL of 

1/2 PENSION. 

Meubelen VERBEKEN 
Caudenberg 8, 1790 Hekelgem 

tel. 053/67190 
MODERNE EN STIJLMEUBELEN 

KEUKENINRICHTINGEN 
Vertrouwelijk adres 

ERKEND VERDELER keukens ALNO 
en SIE MATIC 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

VOOR COMFORT IN HUIS... 
V A N D E R C R U Y S 

B a d k a m e r s - K e u k e n s 
S a n i t a i r 

Kerkstraat 46 St. Katharina-Lombeek 
Tel. 02/52.29.15 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

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

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemeiryck 

Grote keus van aparte geschenken 
KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 

EEKLO — TEL. 09/77.39.79 

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

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

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kor t ing 

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

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

Tel. 39.19.2t 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

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

Andera merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

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

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

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

Verllchtingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

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

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verllchtingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris : J. WEYNE 
Leuvenselaan 43 • 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

Voor een PRETTIG VERLOF 
in Blankenberge-aan-Zee I 

— Vlamingen huur bij Vlamingen — 
« Villa Christina » heeft 4 appart. ter 
uwer beschikking en is gelegen op 
50 m van het strand. - Inl. en prosp. 
te bekomen bij : 

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

Tel. (050)41201 

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

KONTAKTEER IN VERTROUWEN : 

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

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

A l le herstel l ingen 
Nieuwbaan 120 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67919 

Al le schilder- en behangwerken 
Vloerbek led ing 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-lombeek 
Tel. 053/67889 

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

DE MONTE 
Adegemstraat 9 - 2800 Mechelen 

Tel. 015/150.34 
Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 

Tel. 016/310.50 
Deskundige voor l icht ing I 

BLONDEEL 
Sf-Annastraaf 24 - 9240 BOTTELARE 

Schilder- behang- en 
decorat iewerken 

Plaatsen van v loerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan verb ru i 
ker voor : diepvries, wek. ontvangst 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste t i j d 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebr i l len 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 

Zaakvoerder JAN DE MOOR 
VU-gemeenteraadsl id . Tel. 52.01.22 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

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

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schi l

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

|. WILLEMS 
Ernest Jouretlaan 57 - Edegem 

Tel. 57.32.80 

ELECTRA-BREE P.V.B.A. 
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 • Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN T.V, TECHNICUS 

Koop bi j ons in ver t rouwen 

Weverij V A N HOUTE 
Tapijten - Vaste v loerbekleding 

Woolmark . Ny lon - Draion 
Garantiemerk «Prado» - «V.T.W.» 

VLAAMSE TAPIJTWEVERII 
Broekstraat 138/140 - 9160 Hamme 

Tel. 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 
bi j Carnotstraaf en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE 1 
De Ideale oplossing bij • 

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

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

Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

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

Garage ST )OZEF 
(BERT C.) 

Assesteenweg, 117 
1740 TERNAT 

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

wordt opnieuw uitgebaat door de 
FAMILIE LATEIR 

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

Tel. (09)79.51.51 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraaf 34, RUMST 
Veerstraat 91 RUMST 

Tel. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

• • Vlamingen, 
l y V l ^ ' ' " ^ GRATIS ADVIES 
l l ^ » voor uw hypotheek-
^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem kontakt met ons I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 lot 18 o. ('s zat. geslot.) 
Agenten en makelaars 

WALTER ROLANO 

GtdipUimttri opucw». «rkottd door 

MÏRRJTIIAAT H. ANTWERPEN 

(L»t op h«t hulMtummer I) 
JtlthotL H ti 62 

ALLE QLAZEN 
ALUE MONTUREN 

Voer Imttft T«n tik ü»<t : 16 ^ ^«rting 

NATIONALE 
BEVLAGGINGSAKTIE 

In afwachting 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 ; op 
de Guldensporendag '72 zullen weer duizenden 
Leeuwen getuigenis afleggen van een waakzame 
Vlaamse Beweging. 

De zwartgelo 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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AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutfer 
O s b r o e k s t r a a t 4 7 

AALST 

smm 
KOflLTOOEM 
KOELKAMEHS 
Dt£PVFtli2inS 

D1S»VRIESTUNNEI.S 
KAMtONKOEUIMG 
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brasser ziet brt-van acker 

de 

eerste kus 
Jlf̂ M jongste zoon is zesenhalf jaar. Gisteren 

mg ik hem het ongeveer evenoude meisje der bu
ren kussen op de tuinbank die ik in een zeldzame 
ambachtelijke bevlieging had getimmerd. Het leek 
nu wel dat mijn zoontje en het meisje der buren 
precies op die bank hadden gewacht om te doen 
wat zij krachtens de wetten van het leven niet 
meer laten konden. 

Mijn oudste zoontje heeft van de hele vertoning 
niets gemerkt. Gelukkig maar, want het zou hem 
slechts als een ergerlijke energieverspilling en een 
helemaal overbodige verdeling van de kinderlijke 
aandacht zijn voorgekomen. Hij leeft als een vol
wassene die in enkele jaren tijds zijn hele leven 
wil goedmaken. Hij leest tenminste één boek — 
een jeugdboek, gelukkig — per dag, hij interpre-
ieeft de krant, de politieke partijen, Vietnam, 

Appollo en Belgies winstkansen in de Europese 
voetbalbeker. Hij kiest de televisieprogramma's 
die geschikt zijn voor het hele gezin. Steunend, 
leunend en liggend in een luie zetel bouwt dit wel
vaartskind zich een eigen en besloten wereld op. 
Daarnaast bestaan geen dingen die voor hem vol
doende belangrijk zijn. Bij hoogste uitzondering 
kan ik hem beroeren met wat in mij nog altijd de 
bovenhand haalt : de wonderbare kleuren van de 
opkomende morgen, het warmgeluidig schuifelen 
van de wind door hoge bomen, de lucht die elke 
dag een ander uitzicht heeft. Als ik over de ziekte
verschijnselen in het visvijvertje spreek — er pa
rasiteren vreemde schimmels in het water —, kijkt 
hij mijn vrouw bijna collegiaal aan met een uit
drukking van zie je wel dat iemand als jij beter 
bij zijn boeken blijven zou. En toen ik eens in een 
langdurige euforie om onze kanarievogel uitriep 
« kijk eens hoe hij te keer gaat en hoor eens hoe 
hij zingen kan », antwoordde hij koelweg : daar
voor heeft hij je ook 225 fr. gekost. 

De oudste bevond zich dus op een veilige af
stand toen de jongste gisteren zijn idylle met het 
buurmeisje zelfzeker doorspeelde. Het meisje ver-
scheen trippelend vanachter de uitgebloeide Ja
panse kerselaar. Ze droeg een ruiker pinkster-

bloemen, net op dezelfde manier zoals mijn vrouw 
tien jaar geleden haar bruidsboeket droeg : met 
tedere zelfzekerheid, aanstekelijk ontspannen en 
in de overtuiging dat zo'n bloemen de eeuwigheid 
van een huwelijk zullen overleven. 

De dag waarop je je kind een eerste maal een 
vreemde ziet kussen, gaat er ineens iets kapot in 
je teven. Want het is alsof je de vermoeide zon ziet 
zakken achter het hoogriet van je eigen liefdo-
verwachtingen. 

ik dacht : deze kus blijft een kapitaal moment 
in mijn leven. Ik vroeg mijn zoontje en het meiije 
der buren dat zij alles nog eens zouden overdoen^ 
Intussen rende ik als een gek om mijn fotoappth 
raat. Terwijl ik het kleine hendeltje naar beneden 
drukte, vond ik dat de kinderen ineeits nogal hot^ 
terig deden- In de keuken achter mijn rug hoorde 
ik mijn oudste afkeurend zeggen : kijk eens ma
ma, ons papa verbrast heel die dure kleurenfilm | 

frans-jos verdoodt 


