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We waanden onze deze week in Clochemerle, het 
savoureuse Franse roman- en wijndorp waar de meest 
onmogelijke toeren tot de gewone gang van alledag 
behoorden. Clochemerle echter is ontsproten aan de 
fantazie van een geestig auteur, terwijl België ondanks 
alles wel degelijk blijkt te bestaan. Zo kon de meest 
bandeloze fiktie dan toch voor één keer op onze bloed
eigen vaderlandse bodem realiteit worden. 

Een week aan een stuk werd in de pers, in radio en tv 
het nieuws uit de onbelangrijke rest van de wereld voor
afgegaan door ellenlange en stierlijk-ernstige mededelin
gen over het al dan niet uitzenden van de voetbalwed
strijd België-Duitsland op de tv. Verleden dinsdag en 
woensdag heerste er in de Wetstraat een bedrijvigheid 
als op de allerbeste krizismomenten : bleke ministeriële 
excellenties schoten schichtig van de ene bijeenkomst 
naar de andere, de eerste-minister orakelde ten over
staan van de karnera's en de mikro's er maar wat wereld
wijs op los. 

Na Frankrijk zou België eindelijk zijn groot tv-schan-
daal hebben. De draak van de sluikreklame die reeds 
aan de boorden van de Seine op zijn Sint Joris gevallen 
was, zou ook in de beemden aan de Zenne gejaagd wor
den. Zo zou België opgestuwd worden in de rij der vol
keren, om zijn eervolle plaats in te nemen tussen de 
naties die de etische begrippen boven alles stellen. 

voetbal 
in clochemerle 

Het eindigde gelijk we gewoon zijn : in Clochemerle 
met een glas boergonje en in België met een pint kwaad 
bloed voor de Vlamingen. Was er in Vlaanderen geen 
sluikreklame, dan waren er toch ettelijke miljoenen 
sluikkijkers. Zij konden zich spijzen aan de in hun kon
treien verboden vrucht, door onder de toog ingevoerde 
waar uit Wallonië en Duitsland te kopen. Voor zover dat 
mogelijk was althans. Want in grote delen van het 
Vlaamse land — met name vooral in West-Vlaanderen — 
bleef men op zijn voetbalhonger zitten. 

Het strafste Clochemerle-woord werd gesproken door 
de heer Eyskens. De verschillende houding van de BRT 
en de RTB, zo zegde hij, is het gevolg van de kulturele 
autonomie. En meteen waste hij zich de handen in on
schuld. Deed het zwijgen er aan toe over het feit dat 
hijzelf en zijn regering niet in staat waren om een geldig 
en eensluidend « Belgisch » standpunt in te nemen in 
deze voor één keer toch bij uitstek « Belgische » kwestie. 
En legde zich neer bij het feit dat ook ten overstaan van 
de Omroepwet alle Belgen gelijk zijn voor de wet, maar 
de Vlamingen véél gelijker dan de Walen. 

Meteen is bewezen dat de fifty-fifty-verdeling van het 
kijkgeld uiterst billijk is, want de Vlamingen kijken op 
sommige avonden meer naar de RTB dan naar de BRT. 
Waar Julius Caesar zich moeizaam voortsleepte tot aan 
de dolk van Brutus, terwijl Van Himst het elders moest 
stellen met franstalig kommentaar. 

Ditmaal droeg Frans Van Mechelen géén sportpetje... 

Blip illiBl»"' 

Voetbal in Clochemerle 

droeve brusselse klucht 
Het « nieuwe België », zoals het tijdens de vorige regering uit 

de papieren is gekomen, krijgt langzamerhand zijn wandrochte-
lijke gestalte. Er gaat geen week voorbij of de meerderheid van 
gisteren — die ook de meerderheid van vandaag is — wordt ge-
konfronteerd met de soms potsierlijke, maar even vaak drama
tische gevolgen van de grondwetsherziening en het hele pakket 
dat daarbij hoorde. Vooral voor de Vlaamse CVP-ers moet deze 
konfrontatie ontnuchterend en onthutsend werken. Zij kunnen 
er niet onderuit, vast te stellen dat zij zich aan begoochelingen 
hebben overgeleverd en dat zij vreselijke fouten begingen. En op 
de paar terreinen waar zij in geweten meenden dat ze goed werk 
verricht hadden, moeten ze thans lijdzaam de uitholling en de 
ontkrachting van dit werk door hun partners van de BSP, de Be
houdende Staatspartij, beleven. 

Nauwelijks een paar weken 
geleden geraakten de cijfers be
kend, waaruit bleek dat de 
« liberté du père de familie » 
te Brussel reeds thans geleid 
heeft tot een achteruitgang van 
het Nederlandstalig onderwijs. 
Pas verleden week ontstond in 
de Nederlandse Kultuurraad 
het incident rond de nationale 
simbolen, incident dat volko
men past in de BSP-strategie 
om de kulturele autonomie nog 
verder af te takelen. 

Deze week kwam de kroon 
op het werk. De kroon op 
het werk — zo werd ons 
door de Vlamingen van de 
meerderheid tijdens de grond
wetsherziening voorgehouden 
— zouden de nieuwe Brusselse 
instellingen zijn. Ondanks de 
— of beter nog ; samen met de 
« liberté » zouden zij de inzet 
vormen van een bewegingsstra
tegie die de Vlaamse gemeen
schap in de agglomeratie uit 
haar gettho moest halen. 

Men kent de gevolgen. Al
hoewel de meerderheid tijdig 
verwittigd werd, werkte zij 
haar koncept met ongehoorde 
lichtzinnigheid uit. Bij de ver

kiezingen van 21 november 1971 
kwam niet alleen een fransdol-
le RB-meerderheid uit de bus, 
maar konden de Franstaligen 
zelfs zogenaamd Nederlandsta-
ligen op hun lijsten doen ver
kiezen zodat de pariteit in het 
kollege, die reeds een fiktie 
was omwille van het boven de 
pariteit verheven voorzitter
schap, tot een regelrechte be
spotting werd. De Brusselse 
agglomeratieraad die deze 
week zijn installatievergade
ring hield, telt 42 fransdolle op 
de 83 leden. Het kollege be
staat uit 12 schepenen waarvan 
er 8 — waaronder 3 zogenaamd 
Vlaamstaligen — op de frans
dolle RB-lijst verkozen zijn 
plus de RB-voorzitter, FDF-se-
nator Lagasse. Zelfs in de 
Vlaamse kultuurkommissie is 
het RB alvast zo sterk verte
genwoordigd, dat men er alle 
hoop op degelijk en vlot werk 
best kan laten varen. 

Wij worden vriendelijk ver
zocht ons te troosten met de ge
dachte, dat de Brusselse agglo
meratieraad zich slechts bezig 
te houden heeft met « techni
sche » aangelegenheden. Dat is 

wat men in goed-Vlaams een 
paterstroost noemt. De samen
stelling van de agglomeratie-
raad, 't feit dat de meest rabia
te anti-Vlamingen er volop de 
plak zwaaien, de verdere wer
king van deze raad en van het 
kollege zijn politieke feiten van 
kapitale orde. Van regerings
zijde kan men niet eens er naar 
streven om de bevoegdheden 
van de raad en het kollege te 
beperken, want meteen zou 
men dan de bevoegdheden van 
de fedei'atieraden en -kolleges 
moeten beperken. 

Ook wat betreft de randfede-
raticb is de ontnuchtering trou
wens reeds gekomen. Horen 
we thans niet van CVP-zijde 
vooropstellen, dat de federaties 
groter en sterker hadden moe
ten zijn, dat de vijf federaties 
best zouden omgevormd wor
den tot drie of zelfs tot één en
kele ? Verleden jaar, toen het 
nog mogelijk was, stond de 
Volksunie alleen om het te zeg
gen. Vandaag, nu het te laat is, 
wordt het beaamd. Maar de 
slechte plooi is genomen en 
valt niet meer weg te strijken. 

Wij zouden ons over deze 
bliksemsnelle ontmaskering en 
aftakeling van het « nieuwe 
België » kunnen verheugen, 
ware het niet dat de prijs er
voor door de Vlamingen — en 
vooral door de Brusselse Vla
mingen moet betaald worden. 
Het is inderdaad niet boontje 
dat om zijn loontje komt : de 
Vlaamse kleurministers en 
kleurpolitici knoeien onver
stoorbaar verder, terwijl de re
kening aan de Vlaamse gemeen
schap wordt geprezenteerd. 
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de kolporlageslog 
Nog altijd zijn er een paar arrondis

sementen, die de rezultaten van hun 
fcolportages niet hebben doorgegeven. 
Maar zoals we verleden week reeds zeg
den : de zaak loopt schitterend. Een 
voorlopige raming laat toe voorop te 
stellen, dat tijdens de eerste twee kol-
portage-weekends om en nabij de tien
duizend exemplaren van de offsetbro
chure « Uitdaging aan 62 % Belgen » 
werden verspreid. 

Verleden weekend werd de oppergaai 
afgeschoten door de afdeling Herder-
sem : in twee dagen tij ds werden er 
450 exemplaren aan de man gebracht 
in deze gemeente, die slechts 600 hui
zen telt. Wie doet dat na ? 

In het arr. Aalst werd de laatste twee 
zondagen door zowat vijftien ploegen 
gekolporteerd. De uitslag zag er als 
solgt uit : Herdersem 450, Aalst 207, 

Zottegem 200, Impe 200, Hofstade 188, 
Erembodegem 106, Geeraardsbergen 100, 
Burst 59, Haaltert 50, Heldergem 50, 
Herzele 50, Moerbeke 50, Welle 50, 
Zandbergen 50 en Kersken 30. Kam
pioen is gemeente- en provincieraads
lid Jan Caudron met 82. 

In het arr. Gent-Eeklo kwamen Ert-
velde (200 ex. met 4) en Balegem-Gavere 
(200 ex.) aan de beurt. In het arr. St 
Niklaas waren het Kruibeke (243) en 
Sinaai (190). Enkele hoge individuele 
cijfers uit het Waasland : Staf Ghijs 
62, Fons Van Raemdonck 57, A. Mees 
38, W. Lemaire 35. Daarmee maakt 
Oost-Vlaanderen, ondanks het nog 
steeds achterblijven van Dendermonde 
en Oudenaarde, een zeer goede beurt. 

In West-Vlaanderen was vooral het 
arr. Brugge aktief : Blankenberge 150, 
Oostkamp 100, St Kruis 150, Varsenare 

50, Zedelgem 100, St Andries (met 
volksvert. Pier Leys) 200. Omer Dom-
brecht van Sint Kruis verzette reeds 
53 ex., sekretaris Van Vlaenderen 47. 
Ook het arr. Kortrijk liet zich niet on
betuigd : een arrondissementele ploeg 
te Waregem 200, Vichte (een nieuwe 
afdeling) 50, Kortrijk 200. Te Kortrijk
stad was provincieraadslid Van de Wat-
tijne met 70 ex. de kampioen. In de 
kleine gemeente Waarmaarde werden 
door de afdeling Tiegem 75 ex. aan de 
man gebracht. In het arr. Roeselare-
Tielt werden te Ardooie-Koolskamp 54 
ex. verkocht. 

Uit de provincie Antwerpen komen 
slechts sporadische berichten. Te Wil
rijk werden 125 ex. verkocht. Tijdens 
een « persoonlijke wandeling » door 
St Job-in-Goor — zoals hij het zelf 
noemt — bracht Emiel Pierle 40 ex. 
aan de man. Uit het arr. Mechelen wer
den ons 150 ex. te Hingene gesigna
leerd ; over de andere kolportages, die 
reeds gehouden werden, kregen we nog 
geen nieuws. In het arr. Turnhout werd 
de zaak grondig aangepakt : de eerste 
zondag een kolportage in de streek van 
Westerlo en Tongerlo, de zondag daar

op in het Noorden. De eerste keer wer
den er 273 en de tweede keer 281 ex. 
verkocht. De afdeling Geel ligt aan de 
leiding met 118 nummers, gevolgd door 
Turnhout met 103 en Herentals met 102. 
Individuele kampioenen zijn Jan de 
Graef van Geel (47) en Meulenberghs 
van Ramsel (53). 

Uit Limburg kwam het bericht dat 
het arr. Tongeren-Maaseik kolporteerde 
te Bree (150). Maar ook van het arr. 
Hasselt zouden we graag eens nieuw» 
krijgen. . 

In het arr. Leuven werd verder ge
werkt te Leuven zelf (150), te Haacht 
waar Pol Verbeelen 35 en volksverte
genwoordiger Willy Kuypers 29 ex. 
verkochten en te Heverlee (175). Te 
Heverlee was L. Nelissen kampioen met 
40 ex., gevolgd door L. Van Puit met 31. 

Samenvattend zouden we willen zeg
gen dat momenteel Oost-Vlaanderen 
aan de leiding staat, gevolgd door West-
Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en 
Limburg. Maar die stand kan veran
deren : wie er verder in dit blad de 
« Bewegingswijzer » op naslaat, zal 
merken dat er vandaag en morgen weer 
zeer veel gekolporteerd wordt. 
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natuurschentiis 

Limburg, de laatste Vlaamse 
mrovincie die nog enkele prach-
%ge natuurgebieden bezit, 
wordt op zijn beurt verknoeid 
en verpest door de Belgische 
geldmachten, met de aktieve 
«ƒ passieve steun van de tradi-
^onele politiekers. Van jaar tot 
iiar zien wij hier hoe op een 

f ewetenloze manier hele gebie-
en verkaveld worden, door

kruist met banen, snelwegen 
en ordeloze projekten. 

De beroemde bossen van Zu-
tendaal zijn hopeloos versnip
perd in taloze banen en kiezel-
groeven. De Molenheide te 
Helchteren is kommercieel uit
gebuit en de rest bombarde
mentsterrein voor ons aller 
luchtmacht. De Koerselse hei
de is militair domein, dank zij 

' het gemeentebestuur. In de 
grandioze heuvels en vlakten 
Kunnen de heren nu naar har
telust rondrazen met jeeps en 
tanks. Opoeteren en de omge
ving van de Mechelse heide is 
men aan het verkavelen. Dwars 
door één van de meest auten-
tieke heidegebieden met venen 
en heuvels, de haagdoornheide 
te Zonhoven-Houthalen, snijdt 
een autosnelweg met verbin
dingen. En alsof dit nog niet 
volstond, wil met er nog een 
tweede doorheen brengen : 
Eindhoven-Hoei. 

Het nut van deze « Waalse » 
autoweg wordt fel betwist, 
•maar de manier van traceren 
nog meer, omdat er weer ver
schillende natuurgebieden aan
getast worden. 

Van de drie bestaande plan
nen kiest men natuurlijk de 
dure. ten koste van o.a. natuur 
die toch tot « niets » dient. 

Nu moeten wij de pers in
lichten. Nu moeten we des
noods 7>an huis tot huis in de 
betrokken Limburgse gemeen
ten pamfletten bussen met kla
re uitleg waarover het gaat, 
•wat er dient gedaan te worden. 
Of gaan wij onze tijd verdoen 
met nutteloos verbaal proteste
ren tot wanneer weldra ook 
Limburg een halve steenwoes-
tijn naar Oostvlaams model is 
geworden ? 

J.R., Hasselt. 

engij 
toestand te normaliseren. Ver
der volgde nog : niet aan sta
king te denken (het was nl. 
de vrees hiervoor die hem naar 
deze vergadering had doen ko
men) en te wachten tot maan
dag 8 mei waarop hij bespre
kingen zou voeren met de drie 
vaicbondssekretarissen. Men 
kon gedurende de vergadering 
zeer duidelijk merken dat het 
ABVV de zijde koos van de 
patroon, terwijl het ACV strikt 
het personeel verdedigde. 

's Maandags op 8 mei kregen 
de sindicale afgev. en hun 
plaatsvervangers geen toegang 
tot de vergadering, de kink in 
de kabel was dat op zaterdag 
de afgev. van het ACV ernstig 
ziek was geworden, alleen de 
vanbondsekretarissen mochten 
binnen, toen hebben de vak
bonden een eerste maal hun 
mensen verraden. Twee dagen 
daarop kregen we dan te ho
ren dat de vergadering een ver
trouwelijk karakter gehad had. 
En nu maar denken aan de 
slogans van de vakbonden : in
spraak, medebeheer, enz... 

Kort hierop kon men in het 
« Het Laatste Nieuws » lezen 
onder « Vergaderingen van 
vennootschappen » dat de aan
deelhouders uitgenodigd wor
den op de buitengewone alge
mene vergadering op 23 mei. 
Op de agenda het volgende : 
Bij toepassing van artikel hon
derd en drie van de gecoördi
neerde wetten op de handels
vennootschappen, voorstel tot 
ontbinding en in vereffening
stelling van de vennootschap. 
Verder een speciaal verslag 
van de raad van beheer enz. 
waaronder de aanzuivering van 
het verlies van 57.480.665 F dat 
op de balans van 31-12-1971 
voorkomt... 

inspraak ? 

Sedert geruime tijd doen in 
de firma « Le patrons Char-
cutiersY) (PECE) te Anderlecht 
de wildste geruchten de ronde 
die o.a. gewagen van een 
krach van 30 miljoen, het ont
slaan van 100 tot 120 werkne
mersisters) en bedienden en 
het stopzetten van de produk-
tie in sommige afdelingen. 

Op vrijdag 5 mei werden 10 
werknemers(sters) in voorop
zeg geplaatst. Op dezelfde dag 
werd er 's middags een per
soneelsvergadering belegd. Op 
het ogenblik dat de vergade
ring zou beginnen komt de af
gevaardigde-beheerder even-
eens de zaal binnen. De een 
van de weinigen die werkelijk 
voor de arbeiders(sters) streed, 
verzocht de afgev. - beh. de 
zaal te verlaten wegens het in
timidatie effekt dat hij uitoe
fende op de aanwezige perso
neelsleden. De Afgev.-beh. wei
gerde kordaat met de woorden 
dat hij toch in zijn huis was. 
Uit de diskussie die toen volg-
de kwam het volgende aan het 
licht : de firma had ernstige 
moeilijkheden op financieel en 
verkoopsniveau. Volgens de 
Afgev.-beh. was dit te wijten 
aan de op dit ogenblik heer
sende laagconjunktuur. Daar
uit vloeide voort, steeds vol
gens dezelfde zegsman, dat de 
produktie in sommige afdelin
gen zou verminderd worden en 
dat men zou overgaan tot het 
werkelijk ontslaan van 8 werk
nemers (sters), 2 ervan werden 
weerhouden wegens sociale re
denen. Tot slot zegde hij dat 
geen afdankingen meer zouden 
gebeuren voor september van 
dit jaar, er wel aan toevoegend 
dat alles zou in het werk ge
steld worden om tegen dan de 

F.C., Teralfene. 

en martens ? 

Op 29.5.72 werden in « Gazet 
van Antwerpen » de namen ge
noemd van de prominenten, 
die op het zangfeest te Ant
werpen aanwezig waren. On
der hen slechts één politieke 
partijvoorzitter, nl. Frans Van
der Eist van de Volksunie. 

Bij het overlezen van het 
lijstje heb ik mij de vraag ge
steld : « Waar was de zgn. 
Vlaams - nationalist, Wilfried 
Martens. CVP-voorzitter » ? 

Heeft Martens zijn vroegere 
idealen nu reeds in zoverre ver
loochend, dat hij zich te groots 
voelt om plaats te nemen tus
sen de 25.000 Vlamingen, wel
ke op 28 mei in het Sportpaleis 
aanwezig waren ? 

Of is hij nog niet bekomen 
van de emotie's tijdens de po
litieke gesprekken met de 
« Jonge dolle olifantjes » van 
de PVV in het oerwoud van 
Zaire ? 

W.S, Molenstede. 

vogelvangst 

Daar tuaar alle Noord- en 
Oost-Europese landen een vol
ledige bescherming aan de 
zangvogels verlenen, parazite-
ren in België 20.000 vogelvan-
gers-handelaars op deze be
schermingsmaatre gelen. 

Bij middel van een half mil
joen lokvogels en 280 km net
ten worden de in andere staten 
beschermde vogels, tijdens de 
herfsttrek naar het zuiden, in 
België met vele miljoenen ge
vangen en naargelang hun 
hoogste waarde dood of levend 
verhandeld. 

Op het ogenblik dat gans het 
leefmilieu van mens en dier 
steeds meer geschonden wordt, 
o.a. door de teloorgang van 
broed- en voedselplaatsen voor 
de wilde fauna en de onverant
woorde « konsum'ptie » van ui
terst giftige pesticiden, waar
onder grote hoeveelheden niet-
afbreekbare produkten, veroor
deelt het Europees Koördina-
tiekomitee tegen de Vogel
vangst ten strengste het mas

saal aan de natuur onttrekken 
van de tot het Europees na
tuurpatrimonium behorende 
zangvogels als een diefstal te
genover de Europese volkeren
gemeenschap. 

B.R., Wilrijk. 

subtiel spel 

Toen enkele maanden na de 
verkiezingen van 1968 Omer 
Vanaudenhove bekomen was-
van zijn baksteenziekte, mocht 
hij zijn opwachting maken bij 
de koning. Let wel. dit gebeur
de toen de regering reeds een 
hele tijd was samengesteld en 
bi7 volledige politieke wind
stilte. Meer dan een jaar later 
viel deze gunst ook te beurt 
aan Manu Ruys, toen er op 
lange na geen sprake was van 
verkiezingen. 

Om mij goed te kunnen vol
gen eerst nog dit : Many Ruys 
had de acht laatste dagen vóór 
de verkiezingen van 1968, om 
de twee dagen, duchtig van 
leer getroken tegen de dubbel
zinnigheid van het Liberaal 
Vlaams Verbond dat gangma
ker bleef spelen voor de libe
rale franskiljons die tal van 
verkiesbare zetels kregen (La-
haye, Vreven, Cuvelier, enz) 

Na de verkiezingen gaf men 
in « Volksbelang », het orgaan 
van het LVV, naast de geslui
erde verwijten aan het adres 
van Omer Vanaudenhove, als 
een der oorzaken van de ne
derlaag der PVV aan, de hou
ding van de Vlaamse dagbla
den tijdens de verkiezings-
strijd. En hier gaf Manu Ruys 
in « De Standaard » onbetwist
baar het impuls ! 

Vanaudenhove « est allé 
pleurer dans le gilet du Roi » 
en daar moet hij Manu Ruys 
aangewezen hebben als een der 
bewerkers van zijn baksteen
nederlaag. 

Lang genoeg nadien, opdat 
niemand nog enig verband zou 
kunnen leggen tussen beide 
verhoren, riep de koning Ma
nu Ruys naar het paleis. (De 
koning deed al even subtiel en 
sluw als Manu Ruys). 

Resultaat : bij de laatste ver
kiezingen heeft Manu Ruys 
met geen woord gerept over 
de zogenaamde « autonome f 
Vlaamse PVV, hoewel de 
franskiljons er hun verkiesba
re plaatsen behielden en de 
dubbelzinnigheid er dus nog 
veel dikker oplag dan de vori
ge keer. 

Voor mij is het klaar. Er be
staat een eedverbond tussen de 
drie traditionele partijen om 
door slijtage en ontmoediging 
van de Vlaamse kiezers, de 
Volksunie te kunnen nekken 
vooraleer zij ooit een vinger in 
de pap krijgt. 

Daarom, vóór de verkiezin
gen, die plotse bereidheid van 
de PVV om de grondwetsher
ziening in een doolhof te lood
sen, zoals gepland door het hof 
en het esthablishment ! 

R.d.M., Denderleeuw. 

ouders opgelet 

Minister Vermeylen heeft 
een revolutionaire wet ontwor
pen voor de Jeugdbescherming 
met een hele reeks maatrege
len en machtigingen handelend 
in opdracht van de jeugdrech
ter. 

Ik heb steeds gelezen en ge
hoord dat een kind, zodra het 
maar enigszins mogelijk_ is, 
best in zijn familiaal milieu 
verblijft. Maar de jeugdrechter 
blijft alvermogend en in de 
praktijk is er geen verschil tus
sen ouders die in hun onder
rechten ontzegd zijn en ouders 
die « geholpen » worden bij 
de opvoeding van hun kind. 
Diezelfde wet is gebaseerd op 
wederzijdse medewerking, 
maar in werkelijkheid beperkt 
zich deze mewerking voor de 
ouders tot een klakkeloos aan
vaarden van een reeds buiten 
hen om genomen beslissing. 

Ouders opgepast ! Komt men 
u ooit voorstellen dat uw kind 
in observatie moet in een ge
specialiseerd centrum voor 6 
weken, dan wil dat in werke
lijkheid zeggen dat er nu an-^ 
deren voor uw kind zullen zor-' 
gen of toekomstplannen ma
ken. Gedurende die 6 weken 
krijgt ge het niet meer te zien 
en als ge u niet hard weert 
misschien daarna ook niet. Dat
zelfde kind is dan koppig en 
onwillig omdat het maar niet 
begrijpt dat de losrukking van 
huis « voor zijn goed is » en 

dat het beschermd wordt en 
niet gestraft. Gepleegde feiten 
op het kind moeten ergens in 
een instelling vergeten worden, 
de dader zit weliswaar in de 
gevangenis ,maar kom, de moe
der is te zeer gehecht aan het 
kind en ook andersom, dan 
maar een brutale scheiding 
tussen moeder en kind. Er is 
ook geen beroep mogelijk, het 
is immers geen vonnis ! 

A.B.. Brakel. 

eeg 

taairegeling in 
uitgebreide 
europese gemeenschap 

Wat me als eenzaam verde
diger op laag niveau van het 
Nederlands als werktaal in de 
diensten van de Commissie der 
Europese Gemeenschappen 
reeds eerder bij geruchte ter 
ore kwam, werd vrijdag 2 juni 
II. door professor Coppe, lid 
van de Commissie der Europe
se Gemeenschappen, in zijn 
causerie voor de « Alumni-Leu-
ven », beuestigrd. 

Bij die gelegenheid werd na
melijk door spreker op een des
betreffende vraag uit de zaal, 
nog iets méér geantwoord dan 
dat «. Duitsers en Fransen zich 
gezamelijk zullen verzetten te
gen de exclusiviteit van het 
Engels in de interne EEG-ad-
ministratie » zoals het verslag 
over die causerie in de « Gazet 
van Antwerpen » van juni ver
meldt. 

Professor Coppe deelde na
melijk ook nog mee dat de uit
breiding naar buiten uit de ze
ven talen (het Keltisch der Ie
ren is dus al onder tafel ver
dwenen) gebruikt zullen wor
den gebruikt, het Duits, het En
gels en het Frans (alfabetische 
volgorde, honi soit qui mal y 
pense !). 
Spreker stelde tevens als vol
dongen feit dat thans reeds het 
Duits en Frans de werktalen 
voor intern verkeer zouden 
zijn. hetgeen mogelijk juist is 
voor verschillende diensten 
(die daardoor moeilijker toe
gankelijk zijn voor Italiaans-
o f Nederlandssprekenden ) 
maar iedere juridische basis 
mist. 

Volgens artikel 1 van de Ver
ordening no. 1/1958 van de 
Raad dd. 15 april 1958, (Publi-
blikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen van 6-10-1958, 
blz 385), zijn de officiële en 
de werktalen van de instellin
gen het Duits, het Frans, het 
Italiaans en het Nederlands. 

In artikel 28 van het voor dti 
Europese ambtenaren geldende 
statuut is bepaald dat de amb
tenaar een grondige kennis van 
een dier talen en een voor de 
dienst noodzakelijke voldoende 
kenins van een der drie andere 
talen moet hebben. 

Het recht van de ambtenaren 
om hun moedertaal (mits een 
der vier genoemde talen) te ge
bruiken in de uitoefening van 
hun functies, werd ondermeer 
nog eens duidelijk bevestigd 
door de Raad van Ministers 
van Europese Gemeenschappen 
in het antwoord op de schrifte
lijke vraag no. 348/69, gesteld 
door een Nederlands lid van 
het Europees Parlement (Pu-
blikatieblad der Europese Ge
meenschappen no C. 3 van 3-2-
1970, blz 5). 

Wanneer dus per 1 januari 
1973 de uitbreiding van de Ge
meenschappen zal meebrengen 
dat, wat de facto nu hier en 
daar al gebeurt, een legale ba-
.lis gaat krijgen door aanpas
sing met name van de genoem
de Verordening 1/1958 tot re
geling van het taalgebruik en 
door wijziging van het ambte
narenstatuut, zal daarmee de 
rol als Europese taal voor het 
Nederlands (en het Italiaans) 
zijn uitgespeeld. 

Of het juist is om als Vla
ming deze ontwikkeling lijd
zaam aan te zien omdat nu de 
Italianen als grotere taalgroep 
maar eens op de barrikade 
moeten moeten klimmen, kan 
ik als Nederlander niet beoor
delen. 

Wat ik wel vrees is dat mijn 
strijd tegen de tendens om het 
Nederlands als werktaal te 
doen verdwijnen, definitief 
verloren is. 

Nu reeds leerde me de er
varing dat met juridische ar
gumenten achter zich, het ver
dedigen van het Nederlands in 
de EEG-fceufcen. vechten tegen 
de bierkaai betekent. 

E.C.j Dilbeek. 

Dat in de EEG de mosselen 
nog niet aan wal zijn en er 
nooit zullen geraken moet nu 
toch stilaan voor iedereen dui
delijk worden, en is voor ons 
Vlamingen zeker geen verras-
.üng. Monsieur Pompidou big 
chief van de frankofonen, en 
de Gaulle voor hem, zijn daar 
om de knuppel in het hoender
hok te gooien. De partners 
schrikken er telkens van op, 
behalve wij Vlamingen, die al 
meer dan 140 jaar van onder 
in de zak zitten met een on
derdeel van la Frankofonie, 
dat, dapper geholpen door voor
aanstaande Vlaamse eigennest-
bevuilers en gemijterde tra
pen, die van een volk dat voor 
geen enkel ander moest ten 
achter staan, zelfs in de voorste 
gelederen stond op alle gebied 
een hoop zielige afgestompte 
sukkelaars maakte. Dank zij de 
heldhaftige strijd, soms betaald 
met hun leven, van bezielde 
Vlamingen kunnen de jonge
ren van nu hun pagekopjes fier 
in de hoogte dragen, denk daar 
nu en dan eens aan. Romaw-
tiekers ? Zij die hun leven in 
de weegschaal wierpen voor de 
heropstanding van hun volk ' 
Er is in de geschiedenis sprake 
van « Le miracle FranQais » 
en niet ten onrechte. Welk an
der land zou na wat er zo al 
te zien is geweest in 1940, met 
zoveel culot zijn edel hoofd in 
de hoogte hebben durven ste
ken en zich met de zg. groten 
op de eerste rang plaatsen ? 

In 1870 mankeerde er vol
gens Maarschalck Lebceuf geen 
knoop aan de beenstukken, het 
heeft niet mogen baten. Napo
leon deed het beter, maar dat 
was een Corsikaan en die wist 
dat er niets zo gemakkelijk te 
verslaan is als een koalitie. 
De Sovjets weten dat ook en 
zien met welgevallen en ')nis-
prijzen meer op het krabben-
mandje van het Europa in wor
ding onder het leiderschap van 
.. jawel of het komt er niet. 

Het politiek bureau van de 
EEG moet naar Parijs en weg 
uit Brussel, zo sprak Pom'pi-
dou. Burggraaf Davignon, dik
ke nek van onze buitenlandse 
politiek, en zijn loopjongen 
Harmei staan voor schut. De 
Flamins die al 140 jaar niks in 
de pap te brokken hebben in 
het buitenlands beleid van hun 
land (?) maar grinniken vel 
schadenfreude. 

Het zou een werk van barm
hartigheid zijn onze acht part
ners wegwijs te maken in de 
omgang met de gaulois en hun 
gauloiseries, gezien onze meer 
dan 140-jarige ondervindiyig op 
dat gebied. Dat onze EEG-ers 
beginnen met vlijtig onze 
Vlaamse iveekbladen te lezen, 
o.a. « Wij », « 't Pallieterke •», 
« Doorbraak », « Nieuw Vlaan
deren » enz. 

M.C., Tervuren. 

De redaktle draaft geen ver
antwoordelijkheid voor de la-
houd der gepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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de vijf federaties 
asse 

25 gemeenten, oppervlakte 
18.934 ha, 107.000 inwoners 

Verkiezingen 21.11.71 
CVP 

vu SOS-Dem. 
Lib.-Dém. 
Rode L. 
P L P 
PSB 

31,6%) 
22,9% 
19,5% 
8,1% 
7,8% 
7,1% 
2,9% 

9 zet 
7 zet 
5 zet 
2 zet 
2 zet 
2 zet 
0 zet 

Kollege : 
' 3 CVP, 2 VU, 1 SOS-Dem. 

• (strekking P W ) . 
Koalitie : 

.CVP-SOS (voorz. CVP) 
VU-schepenen (zonder be-
voegdheid) : dr. Valckeniers 
(burgemeester Schepdaal), 
Juu l Van Doren (gemeente
raadslid Asse). 

• In drie van de vijf federa
ties — namelijk Halle, Zaven-
tem en Tervuren — werden be
stuursakkoorden gesloten tus
sen de CVP en de VU ; in de 
federatie Halle komen daar 
nog de Rode Leeuwen bij. In 
deze drie federaties zal de VU-
schepen in het kollege de ver
antwoordelijkheid dragen voor 
de ruimteli jke orde. 

• In de federatie Vilvoorde is 
er een koalitie tussen de CVP 
en de Rode Leeuwen. Bij de 
Rode Leeuwen van het kanton 
Wolvertem (dat slechts ge
deeltelijk in de federatie is op
genomen) bestaat de neiging, 
om. ook de VU-schepen met 
een effektieve bevoegdheid te 
bekleden. Hiertegen is er ech
ter verzet van het sterkere 
BSP-kanton Vilvoorde, dat er 
bli jkbaar in slaagt om de CVP 
op sleeptouw te nemen. 

• In de federatie Asse zetelen 
de VU-schepenen dr. Valke
niers en Juu l Van Dooren zon
der effektieve bevoegdheid. De 
koalitie tussen CVP en SOS-
Demolcraten is echter tamelijk 
broos, vooral omwille van het 
feit dat de groep SOS-Demo-
kraten niet homogeen-Vlaams-
gezind is. De VU-schepenen 
zullen dus alleszins in het kol
lege een belangrijke kontrole-
rol te spelen hebben. 

• In de federatieraad Asse, 
waar de VU in de oppozitie zit, 
bond VU-schepen dr. Valcke
niers de kat onmiddellijk de 
bel aan door in een motie te 
betreuren dat de federatie te 
Idein en te zwak is. Zoals men 
weet werden een aantal ge
meenten uit Noordoost-Brabant 
omwille van louter partijpoli
tieke en elektorale redenen uit 

halle 
22 gemeenten, oppervlakte 
18.078 ha, 102.500 inwoners. 

Verkiezingen 21.11.71 

CVP 
P W 
Lib. Dém. 
VU 
PSB 
Rode L. 
K P 

Kollege : 

3 CVP, 1 
1 VU. 

34,1% 
17,5% 
14,3% 
13,6% 
11,2% 
8,1% 
0,7% 

P W , 1 Lib 

10 zet 
5 zet 
4 zet 
3 zet 
3 zet 
2 zet 
0 zet 

.-Dém. 

Koalitie : 
CVP-RL-VU (voorz. CVP) 
VU-schepen (Ruimtel i jke 
Orde) : Frans Adang (St. 
Pieters-Leeuw). 

zavent-em 
13 gemeenten, oppervlakte 
8.584 ha, 63.800 inwoners. 

Verkiezingen 21.11.71 

CVP 
Lib. Dém. 
VU 
Rode L. 
P W 
PSC 

29,3% 
21,9% 
21,4% 
13,5% 
8,9% 
4,9% 

7 zet 
5 zet 
5 zet 
3 zet 
2 zet 
1 zet 

Kollege : 

2 CVP, 1 Lib Dém^ 1 VU. 
Koalitie : 
CVP-VU (voorz CVP). 

VU-schepen (Ruimtelijke 
Orde) : J. Schaekers (ge
meenteraadslid Diegem). 

de federatie gehouden. Dr Val
ckeniers betreurde eveneens, 
dat de bevoegdheden van de fe
deraties te beperkt zijn. 

• Bij de installatie van de vijf 
federatieraden tracht ten de 
FDF-verkozenen (Liberté et 
Démociatie) de eed af te leg
gen in het Frans. Behalve de 
inmiddels reeds berucht gewor
den Jean Boon (« Jambon » 
zegt men te Kraainem) in de 
federatieraad Zaventem, gin
gen de heren vlug door de 
knieën en eindigden ze met de 
Nedci landstalige eedformule, 
door luidruchtig aangespoord 
door een vrij talrijk Vlaamsge-
zind publiek dat overal opge
komen was. Jambon werd, 
na een paar weigeringen, dan 
maar verzocht om tussen het 
publiek te gaan zitten. Een 
nieuwe « Strombeekse » af
faire... 

• Verheugend teken voor de 
strijdbaarheid van de Vlaams-
Brabanders was de talrijke op
komst van een uitgesproken 
Vlaamsgezind publiek in de 
vijf federatieraden. Te Asse en 
te Halle werd de Vlaamse 
Leeuw gezongen. Te Halle 
toen Van Eislande de publieke 
t r ibune liet ontruimen nadat 
gejouwd werd omwille van een 
(mislukte) poging tot afleggen 
van een franstalige eed. 

• In de federatie Asse ver
klaarde VU-raadslid Karel Van 
den Houtte, eerste schepen te 
Mollem.aat hij de klassieke 
Belgische eedformule « tegen 
zijn goesting » uitsprak. Hij 
moest het viermaal overdoen ; 
de vierde maal klopte het, maar 
dan vulde een zichtbaar opge
togen publiek de eedformule 
aan met de opmerking dat het 
« tegen zjjn goesting » was. 

vilvoorde 
15 gemeenten, oppervlakte 
13.468 ha, 87.800 inwoners. 

Verkiezingen 21.11.71 

CVP 
Rode L. 
VU 
Lib. Dém. 
PVV 
K P 

33,5% 
23,0% 
15,3% 
12,8% 
11,1% 
2,4% 

10 zet 
6 zet 
4 zet 
4 zet 
3 zet 
0 zet 

Kollege : 

3 CVP, 1 Rode L., 1 Lib. 
Dém., 1 VU. 
Koalitie : 
CVP-Rode L., (voorz. CVP). 
VU-schepen (zonder be
voegdheid) : P. De Neve 
(Grimbergen). 

tervuren 
11 gemeenten, oppervlakte 
15.259 ha, 47.800 inwoners. 1 

Verkiezingen 21.11.71 1 

CVP 
VU 
Lib. Dém 
Rode L. 
PLP 
P W 

Kollege : 

3 CVP, 1 
Koalitie : 
CVP-VU 

33,8% 7 zet. 
21,1% 4 zet. 
12,7% 2 zet. 
11,3% 2 zet. 
10,7% 2 zet. 
9,9% 2 zet. 

VU. 

(voorz. CVP). 

VU-schepen (Ruimtel i jke 
Orde) : M. Debroyer (ge
meenteraadslid Overijse). 

# In de federatieraad Tervu
ren legde VU-fraktievoorzitter 
Joris Depré een beginselver
klaring namens zijn groep af, 
waarui t het VU-voornemen t e 
onthouden is om het schepen-
ambt van ruimtelijke orde 
vooral te gebruiken in de strijd 
tegen « Ie triangle du t res 
grand Bruxelles », tegen de 
grondspekulatie en het ver
kwanselen van het natuur
schoon. 

• In alle vijf de federaties is 
het voorzitterschap naar een 
CVP-er gegaan. Zoals men 
weet wordt de voorzitter ver
kozen uit de raad en betekent 
het voorzitterschap een bijko
mend mandaat in de proportio
neel samengestelde kolleges. 

agglomeratie 
brussel 
Onze foto hiernaast en de kommentaar erbij, die we vertalen uit 
een triomfantelijk art ikel van de « Pourquoi-Pas ? » : « En het 
mooiste beeld dat we uit deze installatievergadering willen ont
houden is dat van de heer Machtens, een en al glimlach na de ver
kiezing, en de eerste om zijn gelukkige tegenstrever geluk te 
wensen ». De heer Machtens is, zoals men weet, de burgemeester 
van Molenbeek, bon Zinnoke billingue en Frafacais en in 't Vloms 
die door de CVP-PSC en de PSB voorgedragen werd als kandidaat 
en die het pleit verloor tegen de RB-meerderheid ; de « gelukkige 
tegenstrever » is de RB-voorzitter van de agglomeratieraad, FDF-
senator Lagasse. 

• Voor het voorlopig voorzit
terschap van de Brusselse ag
glomeratieraad, in afwachting 
van de verkiezing van de échte 
Toorzitter, werd het schoonste 
meubelstuk van de Belgische 
rommelzolder gehaald : burge
meester Cooremans, weliswaar 
« slechts » een PLP-er en geen 
FDF-er, maar daarom niet min
der rabiaat anti-Vlaams. Coo
remans —• die door een hard
nekkig misverstand nooit bij 
zijn ware naam Beulemans 
wordt genoemd — speelde zijn 
rolletje één en al glimlach 
voor de francofonen. Toen Vic 
Anciaux vanuit het publiek 
protesteerde tegen de komedie 
van de « Vlaamse » verkozenen 
op de RB-lijst, liet Cooremans 
onze VU-mandataris prompt 
aan de deur zetten. Het FDF-
publiek kon zich echter naar 
hartelust te buiten gaan aan 
anti-Vlaamse hatelijkheden. 

• VU-raadslid Steven Van 
Haelst, tevens gemeenteraads
lid te Anderlecht, protesteerde 
tegen het feit dat Beulemans 
alleen maar F rans sprak. De 
dienstdoende voorzitter zegde 
dat hij geen Nederlands hoefde 
te spreken omdat er toch si
multaanvertal ing was en dreig
de « nooit nog een woord 
Vloms te zullen gebruiken », 
wanneer Van Haelst verder 
zou durven aandringen. 

• De VU-fraktie diende tegen 
de kandidatuur van Lagasse — 
wiens verkiezing wiskundig 
vast stond — en tegen die van 
Machtens een eigen kandida
tuur in : senator Lode Claes, 
die vijf stemmen bekwam. 
Herinneren we er aan dat de 
VU-fraktie bestaat uit volgen
de vijf leden : senator Lode 
Claes (die schepen wordt in 
het kollege en aldus, volgens 

agglomeratie brussel 
19 gemeenten, oppervlakte 16.179 ha, 1.071.200 inwoners 

Verkiezingen 21.11.71 
42 zetels 5 F schepenen, 3 N 
15 zetels 1 F schepen 
15 zetels 2 N schepenen 
5 zetels 1 N schepen 
3 zetels 
1 zetel 
1 zetel 
1 zetel 

Kollege : 8 Rass. Brux., 1 PSB, 2 CVP, 1 VU. 
Koalitie : Rass. Brux. (voorzitterschap Rass. Brux.) . 
VU-schepen (zonder bevoegdheid) : senator Lode Claes. 

Rass. Brux. 
PSB 
CVP-PSC 
VU 
PLP-PVV 
K P 
Rode L. 
LIB 

49,2% 
17,4% 
17,2% 
6,0% 
4,1% 
2,2% 
2,0% 
1,9% 

Fosty, « recidiveert »), gemeen
teraadslid Jan De Berlangeer 
uit Jet te , gemeenteraadslid dr. 
jur. Steven Van Haelst uit An
derlecht, advokaat mr Roger de 
Brabanter uit Schaarbeek en 
de populaire Brusselse musicus 
Stan Philips. 

• Titel van « Le Soir » : « Af
gezien van het Volksunie-pro
test verliepen de debatten en 
de verkiezing van André La
gasse tot voorzitter zonder in
cidenten ». Dat is spijtig ge
noeg juist : de Volksunie stond 
moederziel alleen om de ko
medie van de verkiezingen van 
2] november en de droeve 
klucht van deze installatiever
gadering aan te klagen. Lode 
Claes las een korte beginsel
verklaring voor, waarin vooral 
aangeklaagd werd dat zoge
naamd « Vlaamse » kandidaten 

konden verkozen worden op de 
RB-lijst en dat daardoor de pa
riteit in het Kollege zelfs geen 
fiktie meer zou zijn. Onze se
nator werd onderbroken door 
een hele reeks hatelijkheden 
zowel uit de vergadering zelf 
als uit de publieke tribune. 

• Op de publieke tr ibune was 
het gezelschap zeer «gemengd»: 
een meerderheid van fanatieke 
FDF-aanhangers en een min
derheid van in deze omstan
digheden moedige en vastbera
den VU-mensen. 

O ...En zo is de molen van de 
agglomeratieraad beginnen ma
len. Herinneren we er aan dat 
deze installatie nog vóór het 
parlementaire reces en maan
den vóór de eigenhjke be
voegdheidsoverdracht een FDF-

eis was, die onderdanig inge
willigd werd door de regering. 
De RB-Vlaamshaters kunnen 
nu aan de slag. Zij hebben de 
meerderheid in raad en kolle
ge, ze hebben zelfs een aan
zienlijke fraktie in de Neder
landse Kultuurkommissie. In
zake de benoemingen van he t 
personeel dat de agglomeratie
organen nodig hebben, zijn ze 
oppermachtig. Op 1 januar i 
1973 ten laatste moet de over
dracht van bevoegdheden van 
de 19 gemeenten naar de agglo
meratie-organen een feit ge
worden zijn. Inmiddels hebben 
de RB-fanatiekers volop de tijd 
om hun politieke show voort t e 
zetten en vanuit de agglome
ratieraad en het kollede — die 
alleen maar « technisch » he
ten bevoegd te zijn — hun be
leid van Vlamüighaterij in t e 
luiden. 
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welkom te diksmuide 

Binnenkort komen er weer 
Benduizenden naar Diksmuide. 
Beseffen zij terdege, dat zij in 
het stadje van de IJzerbede
vaart werkelijk in « liartje 
Vlaanderen » zijn ? 

In de jongste parlements- en 
provincieraadsverkiezingen is 
het mogelijk geweest, vrij 
nauwkeurig aan de hand van 
fie telling per afzonderlijke 
kiesburelen te ramen, hoe sterk 
fle verschillende partijen te 
piksmuide eigenlijk waren op 
f november 1971. 
Voor de ganse gemeente Dlks-

ttiuide (Diksmuide, Kaaskerke 
en Esen) staat de Volksunie 
glansrijk aan de leiding met 
fj t.h. van de stemmen, gevolgd 
floor de CVP met 32,6 t.h. De 
BSP haalde 17 t.h., de PVV 
12,2 t.h. en de KP 1,3 t.h. 

Wie straks naar de IJzerbe
devaart komt moge beseffen, 
dat hij te Diksmuide thuis is 
tn een door en door Vlaamsge-
«ind stadje, waar meer dan één 
derde van de b e v o l k i n g 
Vlaams-nationaal stemt. 

zeventig met ere 

Verleden maandag is dr. Hen
drik Elias 70 geworden. Het zal 
wel overbodig zijn, hier de 
loopbaan van deze Vlaams-na-
tionale voorman nog eens te 
schetsen : leraar, advokaat, 
volksvertegenwoordiger, burge
meester van Gent, leider van 
het VNV en eminent historicus. 

Het is kenschetsend voor het 
karakter en de beginselvast
heid van deze man, dat hij na 
veertien jaar gevangenis nog 
*an een « tweede loopbaan » 
wist te beginnen. Het is ken
schetsend voor de verhoudin
gen in België en voor de plaats 
van het Vlaams-nationalisme in 
Vlaanderen, dat deze gewezen 
terdood veroordeelde gewaar
deerd wordt als een historicus 
van formaat, wiens gezag ook 
geldt daar waar hij geschiede
nis schrijft over de tijd en de 
periode die hij als politicus ak-
iief mede hielp bepalen. 

De politicus en de mens Elias 
hebben allerminst trouwens het 
oordeel van de geschiedenis te 
vrezen. 

Voor zijn volgelingen van 
toen blijft hij een sprekend 
voorbeeld van trouw en konti-
nuïteit ; voor de jongere gene
raties in het Vlaams-nationalis
me is hij, ondanks het feit dat 
hij een rol moest spelen in een 
uiterst bewogen en verwarde 
tijd, een waardig vertegen
woordiger van zijn generatie. 
Ad multos annos ! 

De staking van de hankhedienden (onze foto : stakingsmeetinq te Brussel) toonde deze week 
aan, dat ook de zo lange tijd immobiel gebleven « white collar »-groep steeds vaker revendika-

tief begint op te treden. 

radio en tv 

Door kamerleden van het 
FDF-RW werd een voorstel 
van wet ingediend, waarbij de 
absoluut volledige splitsing van 
Radio en TV wordt voorgesteld. 

Deze federalizering met vol
ledige overdracht van bevoegd
heden aan de Kultuurraden 
kunnen wij alleen maar toejui
chen. Onaanvaardbaar echter is 
artikel 10 van het voorstel, bij 
hetwelk de kijk- en luistergel
den op fifty-fifty-bazis aan de 
twee instituten zouden worden 
vedeeld. 

De Waalse federalisten voor
al zouden deze en andere uni
taire knepen eindelijk eens 
moeten gaan afleren. 

en nog eens zeventig 

Een zeer officiële jury van 
letterkundigen heeft zopas de 
Koopalprijs voor vertalingen 
uit vreemde talen in het Neder
lands toegekend aan Albe, voor 

diens bundel « Canto Flamen
co ». 

Een paar dagen voordien, op 
8 juni namelijk, was Albe ze
ventig geworden. 

Renaat Joostens ^- zoals zijn 
echte naam luidt — is voor ons 
niet alleen een begaafd letter
kundige, doch daarnaast ook 
een trouw Vlaams-nationalist. 
In de donkerste periode van de 
Vlaamse Beweging — de jaren 
onmiddellijk na de oorlog — 
was Albe medewerker aan het 
blad « Rommelpot », dat een 
nog altijd niet te overziene rol 
heeft gespeeld bij de heropstan
ding. 

Niet in het minst omwille 
van deze trouw door dik en dun 
heeft de overigens reeds zo ver
dienstelijke Albe recht op ons 
aller waardering en erkente
lijkheid. We wensen hem nog 
vele vruchtbare jaren. 

in de mist 

De kulturele autonomie gaat 
steeds verder de mist in. Met 
de dag wordt het duidelijker 

dat de CVP, pink op de naad 
van de broek, gehoorzaamt aan 
de druk van de Behoudende 
Staatspartij, de BSP. 

In de Begroting van Land
bouw komen enkele schamele 
kredieten voor die tot beschik
king van de Kultuurraden wor
den gesteld. Senator Van Hae-
gendoren vroeg aan minister 
Tindemans om deze kredieten 
nader te omschrijven. Hoe kan 
de Senaat beraadslagen over 
begrotingsposten, waarvan de 
wetgevende kamers de bestem
ming niet te bepalen hebben ? 
Om welke kredieten gaat het 
juist ? 

De vader van de kulturele 
autonomie bleef het antwoord 
schuldig. Hij moest blijkbaar 
eerst eens bij Van Eynde toe
stemming gaan vragen. 

Het debat over de middelen 
van de Kultuurraden deze week 
in de Senaat is trouwens de 
proef op de som geworden : de 
kulturele autonomie is een fop
speen, die daarenboven door 
de Behoudende Staatspartij in 
een arsenikoplossing is gedoopt 
geworden. 

tegen censuur ? 

We hoorden verleden zater
dag het radio-magazine « Ak-
tueel », dat volledig gewijd 
was aan de roemruchte cen
suur-verklaring van Van Acker 
in de Kamer. De Kamervoor
zitter draaide in « Aktueel » 
méér rond de pot dan dat hij 
het in het Parlement had ge
daan. Hij beweerde thans dat 
« niemand méér tegen censuur 
was dan hijzelf ». Wie het an
ders dierf beweren, zegde on
waarheid. Zo beweerde althans 
Van Acker. 

Maar inmiddels bleven in het 
Beknopt Verslag van de Ka
merzitting de échte woorden 
van Van Acker geboek'-taafd : 
de aansporing tot censuur-voor-
af door de minister van Kui
tuur en de vaststelling dat er 
ook in het Parlement « van de 
morgen tot de avond » censuur 
is. 

Van Acker is dus duidelijk 
in tegenspraak met zichzelf. 
Wat ons echter in « Aktueel » 
minstens even fel opviel, was 
de stuntelige wijze waarop 
dialektspeker Van Acker je 
reinste stamineepraat aan de 
man bracht. Is het de oude 
dag ? Of is hij altijd zo ge
weest ? In ieder geval was hij 
deerniswekkend, onze hoofd
censor. Beschamend ! 

eerste bsp-er 

Vraag : Wie was de eerste 
BSP-er ? 

Antwoord : Kristoffel Ko-
lumbus. Hij wist niet waar hij 
naartoe ging, hij wist niet waar 
hij was aangekomen maar hij 
had in ieder geval gereisd op 
kosten van de staat. 

onderwijs brussel 

« Ik heb helaas moeten vast
stellen dat er verscheidene ma
len ontspanningstucht was » en 
« ik vraag de leraar waarvan 
de naam geonderlijnd is » en 
« de deelneming in de houding 
van een zekere stand van rei-
nigheid » : dat zijn enkele 
fraaie volzinnen in uiterst keu
rig Beulemans, gevloeid uit de 
pen van de direktie van de ne-
derlandstalige afdeling van het 
Instituut voor Middenstandsop
leiding te Brussel. 

De direkteur en de adjunkt 
van deze Vlaamse afdeling ken
nen Nederlands, zoals U uit de 
citaten hebt kunnen opmaken... 

Dat moet dan nederlandstalig 
onderwijs in de hoofdstad he
ten ! 

de allerbeste der werelden 
Onze bedenkingen over België-Duitsland al dan 

niet op teevee ? Natuurlijk vijgen na Pasen ! We 
schrijven dit stukje woensdagvoormiddag, nog 
vóór de regering haar ultieme beslissing heeft ge
nomen en dus terwijl de rel haar hoogtepunt hfeeft 
bereikt. Als ons proza volgende zaterdag verschijnt, 
ts de hele zaak al ouwe kost. Maar waarom zouden 
we inmiddels niet, zoals iedere Belg (digne de ce 
nom, zoals Pan dat noemt), onze zeg mogen heb
ben over wat voor miljoenen van onze dierbare 
landgenoten Het Peit van de Week — en als ik 
sommigen mag geloven : zelfs van de Eeuw) — is 
geweest ? 

In onze vrijerstijd hebben we een paar zondagen 
zoekgebracht op het voetbalpleintje van het dorp 
waar ons lief woonde. Wa-doe-ne-mens niet alle
maal om een vrijerszondag in een negorij deftig 
door te brengen ? Sindsdien zijn toe ons slechts 
terug aan voetbal beginnen interesseren nadat de 
teevee in huis gekomen was. Mechico settenta en 
de grote bekerwedstrijden met het kurkdroge kom-
mentaar van Rik De Sadeleer : het zegt ons wel 
wat. 

Teevee-voetbal op woensdagavond is bezig, ons 
maatschappelijk leven te veranderen. Overdrijven? 
Verleden woensdagavond moest het VU-arrondis-
aementsbestuur Brussel vergaderen. Vergeet het 
maar ; de vergadering werd uitgesteld tot donder
dag. Wijzelf hadden woensdag te 18 uur eten ver
gadering belegd, maar dinsdag telefoneerden ons 
een aantal mensen de kategorieke mededeling, dat 
zij wél aanwezig zouden zijn doch slechts tot 19 
uur. Probeer maar eens een vergadering of een 
meeting of een bijeenkomst tte beleggen op een 
avond dat de leren blaas over het teeveescherm 
gestamp wordt... 

We hopen, met wat hierboven staat duidelijk te 
hebben gemaakt dat ice in voetbalaangelegenheden 
volslagen leken zijn. Wat we over de rel met d<e 
slmkreklame te zeggen hebben, is dan ook een 
volslageri lekenstandpunt. Dit lekenstatuut heeft 
alvast één voordeel : we kunnen ons nog mateloos 

verbazen over dingen, die voor ingewijden blijk
baar al lang geen stof tot verbazing meer bieden. 

Wife schetst onze lekenverbazing (dat is een 
mooie geijkte uitdrukking : verbazing moet altijd 
geschetst worden), wie schetst dus onze lekenver
bazing als we in één en dezelfde nieuwsuitzending 
verleden zondag geteisterd werden ten eerste met 
de herhaling van het bericht over de niet-uitzen-
ding van België-Duitsland en ten tweede met een 
uitvoerige reportage over de 24 Uren van Le Mans? 

Hoe zit dat nou : mag reklame op teevee of mag 
ze niet. Als ze mag, dan is het dik in orde : we 
werden in kennis gesteld van het feit dat een 
Matra-Simca te Le Mans het gehaald had op een 
Porsche, een Ferrari en noem maar op. Als ze ni*ei 
mag, dan had men ons omzichtig moeten meedelen 
dat een lichtblauwe wagen met nummer veertien 
(als we het goed voorhebben), bestuurd door 
meneer Zus-en-Zo, gewonnen had. 

Nou, met enige wellust hebben we een fefcstreein 
voorbeeld gekozen. De autorensport is een uitge
sproken merkensport. Als een wagen van een 
bepaalde firma ergens een Grand Prix wint, dan 
is dat een in hoofdzaak kommercieel sukses. Wat 
de teevee niet b'elet, ons desnoods urenlang in 
direkt relais met onze neus op deze kommerciële 
en publicitaire onderneming te drukken. Waarbij 
geen enkel détail ons bespaard blijft, want wanneer 
een wagen in de pit close voor de kamera rijdt, 
dan weten we meteen met Welke banden en met 
welke bougies en met welke lampen en met i-elke 
veiligheidsriemen en met welke benzine hij rijdt. 

We kozen dit voorbeeld om één ding duidelijk te 
stellen : wie er on-ver-zoen-lijk op staat dat er geen 
reklame op het schermpje komt, moet er even on-
ver-zoen-lijk op staan dat er nooit ofte nimmer 
sport op het scherm komt. Geen Matra-Simca in 
Le Mans. Geen Eddy Mxrckx van top tot teen onder 
de publicitaire mededelingen. Geen Gaston Roe-
landts wiens tijd door Longinus gekronometreerd 
wordt. En noem maar ap. 

We staan hier voor oên fenomeen van een derge

lijke omvang, dat h)et de toch wel ietwat nauwe 
grenzen van het teevee-scherm ruimschoots over
schrijdt : sport, beroepssport, kompetitiesport is 
een zakelijke onderneming geworden, waarbij de 
publiciteit — of in niet-kapitalistische landen : de 
staatspubliciteit, de propaganda — een niet meer 
weg te denken en weg te nemen dfeel van de infror 
struktuur geworden is. 

Kultuurfilozofen — en we rekenen ons tn alle 
bescheidenheid zo'n beetje tot deze groep — betreu
ren dat hartsgrondig en lopen niet warm voor de 
hedendaagse sport. Maar dat zijn de uitzonderin
gen. De minderheid, om h'et in demokratische ter
men te zeggen. De meerderheid denkt er anders 
over. De meerderheid houdt van sport. 

On doit vouloir les consequences de ce que l'on 
veut. Wie A zegt, moet ook B durven zeggen. Wie 
vis eet, moet weten dat er 'een graat in zit. En wie 
sport op de teevee wil, moet weten dat hij hoe dan 
ook een stuk publiciteit geserveerd krijgt. 

Wat is dat dan voor een etisch standpunt, gelijk 
het verdedigd werd door BRT-Pt,TB en door bij
voorbeeld Van Mechelen-met-de-sportpet ? België-
Duitsland mocht op het scherm, zo zegd'en ze, voor 
zover op de Bosuïl slechts de reklame-van^altijd 
zou te zien zijn. Als er gelegenheidsreklame tij-
kwam . geen teevee-uitzending, zo pi'oklameerden 
ze. 

Ons lekenverstand heeft daaruit moeten begrij
pen, dat het niet zozeer teffen i eklame-an-sich 
ging, maar tegen reklame-voor-de-gelegenheid. 
Reklame die gemaakt wordt zonder dat de BRT-
RTB de wettelijke en praktische middelen heeft 
om een graantje er van mee te pikken. 

We zouden zeggen : dcfe zo voort, jongens. Houdt 
U star aan het standpunt dat alleen reklame-van-
altijd op het scherm mag komen, in de Bosuil en 
elders. Het direkte gevolg daarvan zal zijn dat 
enkele grote miljoenenfirma's, in de paar tiental
len stadia die in aanmerking komen voor groot 
internationaal en teevee-sportvertoon, te eeuwi^n 
dage hun publiciteit zullen laten aanbrengen. Dan 
voldoen ze aan de merkwaardige etische norm die 
hen gesteld wordt én ze voldoen meteen aan de 
begeerde om op het scherm te komen. En allies zal 
opperb'est zijn in de beste der werelden. 

De allerbeste der werelden : de wereld waarin 
koningen op Nationale Feestdagen de hand druk
ken van fietsende reklamehorden. 

dio Genes. 
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alfende heeft het zeer lastig 

almeyda verliet brussel nief met lege handen 

Giedurende de vier weken dat we in Santiago verbleven om er 

ie UNCTAD-konferentie bij te wonen, werden we gewaar dat er 
rachtige pogingen gedaan werden om de diplomatieke en ekono-

tnisehe betrekkingen tussen Chili en België te verbeteren. De 
officiële uitwisseling van de geparafeerde teksten van het weder-
Eijdse luchtvaartverdag had tijdens de konferentie plaats. Chili is 
een van de (zeldzame) landen waar de Sabena erin slaagt, nogal 
gemakkelijk grond onder de voeten te krijgen en landingsrech
ten te bekomen. In Argentinië gaat dat niet zo gemakkelijk en in 
de VSA vecht men, wat dat betreft, tegen de bierkaai. 

Betekenisvol was ook de 
reeds tijdens de konferentietijd 
gedane mededeling m verband 
met een bezoek dat de Chileen-
^ minister van Buitenlandse 
Zaken, Almeyda, aan België 
J50U brengen. Ondertussen heeft 
4a t bezoek te Brussel plaats ge
had. De bekendmaking in Chili 
«rvan kon me t dadelijk gebeu
ren, omdat Chileense ministers 
ftlechts naar het buitenland mo
gen reizen na de instemming 
hiervoor van het par lement te 
hebben bekomen. De parlemen
ta i re meerderheid is in Chili 
iegen het door president Al-
iende geleide bewind. Ze kon 
teoretisch Almeyda beletten te 

Ser t rekken. Ze deed het natuur-
jk niet. 

bekaert en eternit 

Over de agenda van minis
t e r Almeyda in Brussel is men 
tameli jk goed ingelicht. De Chi
leen hoopte een lening los te 
maken van België. Hierin is 

hij dan ook geslaagd. Naar 
men zegt kreeg hij een krediet 
van 50 miljoen fr., met een 
looptijd van 30 jaar en een ren
tevoet van 2 %. Voor een staat 
die in zeer grote financiële 
moeilijkheden verkeert — Chi
li is er ekonomisch momenteel 
zeer slecht aan toe ! — is dat 
een meevaller. 

Ook inzake ontwikkelings
hulp ging Almeyda niet met 
lege handen uit Brussel weg. 
In rui l heeft hij vermoedelijk 
waarborgen gegeven wat be
treft de Belgische eigendom
men in zijn hand. Dit zou moe
ten betekenen dat onder meer 
het agrarisch patr imonium van 
Belgische staatsburgers in Chi
li het s ta tuut zou hebben in 
overeenstemming met de al
daar geldende wetgeving, maar 
zonder revolutionaire scheef
trekkingen. 

Ook voor de Belgische indus
triële ondernemingen in Chili 
is te Brussel onderhandeld. Het 
gaat in hoofdzaak over een Be-
kaert-fabriek en een Eternit-
onderneming. Wat Bekaert be

treft, verzet de Belgische aan
deelhouder zich er niet tegen 
dat de Chileense s taat de ak-
ties overneemt die thans in 
Chileense part ikuliere handen 
zijn. Dat de Chileense overheid 
een meerderheidsparticipatie 
verwerft, acht men eveneens 
aanvaardbaar, maar het dient 
dan te geschieden op basis van 
een klare wetgeving, waardoor 
chaos en onzekerheid vermeden 
worden. 

In Eternit-Chili heeft Eternit-
Belgié slechts een minderheids
participatie. De fabriek speelt 
een grote rol in de aflevering 
van uiterst goedkope sociale 
woningen. De naam van pater 
Van der Rest is onverbrekelijk 
met dit initiatief verbonden. 
Deze jezuïet speelt een grote 
rol op sociaal gebied in Chili. 
Zijn persoonlijke relaties met 
Allende zijn nauw en zeer 
goed. 

allende gesaboteerd 
door uiterst links 

Tenslotte zijn dat voor Bel
gië zeer belangrijke, maar voor 
Chili toch geen hoofdzakelijke 
vraagstukken. Er staat veel 
meer op het spel, namelijk het 
voortbestaan van de regering 
Allende. 

In zover president Allende 
aanstuurt op de nationalisatie 
van de grootste buitenlandse 
en grootste Chileense onderne
mingen, alsmede op een ver
kaveling van het grootgrondbe

zit, is er in het parlement van 
Santiago een meerderheid be
schikbaar. De vorige president, 
de kristen-demokraat Frei, 
streefde hetzelfde doel na. De 
nationale parti j van Allessan-
dri is eveneens, in beginsel, de
ze politiek toegedaan, In Chili 
is het nationalisme zeer sterk 
in alle partijen. De Amerikaan
se big business worden in de 
vroegere eigendoms- en be-
heersvormen door praktisch al
le Chilenen als hinderlijk aan
gevoeld. 

Indien Allende moeilijkhe
den ondervindt bij zijn natio-
nalisatiebeleid is dit niet te 
wijten aan het ontbreken van 
een voldoende sterke consen
sus in het parlement. De eer
ste oorzaak van de ontzettende 
moeilijkheden die de president 
ondervindt, ligt op het vlak van 
de wetgeving. Er zou een klaar 
wettelijk raam en een voldoen
de rechtszekerheid moeten be
staan om met kans op sukses 
een operatie uit te voeren die 
dan toch voorziet dat de 91 
grootste industriële bedrijven 
van eigenaar veranderen. Dat 
is geen kleinigheid en talrijke 
moeilijke Chileense en inter
nationale dossiers moeten nu 
een oplossing krijgen. 

Een andere oorzaak van de 
huidige spanning in Chili heeft 
verband met de sabotage van 
Allende's politiek door uiterst 
linkse groepen ( niet door de 
officiële kommunistische par
tij, die zeer gematigd is). Be
stendig wordt de goede gang 
van zaken in de genationali
seerde ondernemingen ge
stoord door sabotage en ge
welddaden, gepleegd door link
se groepen en groepjes die 
maar liefst zouden zien dat Al
lende's socialistische politiek-
in-de-wettelijkheid schipbreuk 
leidt. 

onbezorgde zuiderlingen 

Een derde oorzaak van de 
kritische toestand van Alleit-
de's bewind is van politieke 
aard. In het parlement heeft 
de president geen meerderheid, 
maar indien hij de grootste op
positie-partij (trouwens de 
grootste partij van Chili), de 
Democracia Cristiana, bij zijn 
beleid kan betrekken, kunnen 
talrijke punten van het soci
aal programma van de rege
ring verwezenlijkt worden. 
Daarvoor is echter een tot het 
uiterste uitgebalanceerde poli
tieke taktiek nodig. Allende, 
wiens verkiezing tot president 
slechts mogelijk geweest is 
door de steun der kristen-de-
mokraten, wordt bij zijn akro-
batische politiek gehinderd 
door de uiterste linkse vleugel, 
o.m. door de MIR, een revoluti
onair groepje dat zich heeft af
gescheurd van de Democracia 
Cristiana, de regering Allende 
steunt en er zelfs deel van uit
maakt. De president kan de me
dewerking van die splinter
groep niet afwijzen, maar zijn 
betrekkingen met de grootste 
oppositie parti j zijn er door ge-
hipotekeerd. 

En ondertussen verzonk de 
escudo elke dag dat de UNC!-
TAD-konferentie langer duur
de, nog wat verder in de diepte. 

Waarheen dit alles zal leiden 
— politiek, ekonomisch, finan
cieel en monetair — wist in 
Santiago niemand te zeggen. 
Ingevolge de Chileense onbe
zorgdheid — men mag gerust 
zeggen : lichtzinnigheid — leek 
ten slotte zelfs het ondraaglij
ke min of meer draaglijk t e 
worden. Voor hoelang ? 

hektor de bruyne, 
senator. 

wij in nederland 

vervuiling bedreigt nu ook het ijsselmeer 
(jeeveedee) Terwijl in Stockholm op hoog niveau gekonfereerd werd 

over de hescherming van ons aller milieu, dreigt in Nederland weer eens 
een aanslag op een gebied dat tot nu toe grotendeels aan de verontremi-
ging is kunnen ontsnappen. We bedoelen het IJsselmeer, het grote Hol
landse binnenwater dat destijds ontstond nadat de Ajsluitdi^k de voor
malige Zuiderzee had afgezonderd van het Westeuropese zeegebied. Dit 
meer vormt, zowel met zijn water als dank zij de oeverstranden, een 
rekreatiesti^eek van groot formaat, terwijl er ook nog de visserij wordt 
beoefend. Het IJsselmeer fungeert tevens in de natuurbeschernung door
dat er een aantal rivieren en kanalen op uitkomen waarvan het water 
regelmatig door het meer wordt ververst. Ook het drinkwater van de 
streek ten noorden van Amsterdam komt voor een gedeelte mt het IJssel
meer. 

Het gevaar dat voor dit binnen
water dreigt is nu dat een aantal 
oliemaatschappijen voornemens 
zijn er naar olie en aardgas te 
gaan boren, waardoor onvermij
delijk aanzienlijke vervuiling van 
het water zal gaan optreden. De 
kans dat de boringen (die reeds 
acht jaar geleden bij de regering 
werden aangevraagd) zullen be
ginnen, is vergroot nu zopas een 
kortgeding van tegenstanders der 
boringen door de rechtbank werd 
afgewezen. En deze afwijzing ge
beurde op zodanige formele gron
den dat heel sterk de indruk is 
gewekt dat alle heersende mach
ten in he t land, inkluzief de jus
titie, de ekonomische baten van 
gas- en olieboringen veel belang
rijker vinden dan de natuurbe-
schermende funktie van het IJs
selmeer. 

naar Den Haag waren gezonden. 
Met dezelfde hardnekkigheid 
waarmee opgekomen werd voor 
de zuiverhouding van het IJssel-
meerwater , bleef de minister de 
argumenten van het provinciebe
stuur verwerpen. 

In arren moede gingen de 
Noordhollandse bestuurders ten
slotte in beroep bij de Kroon (dat 
is regering samen met de konin
gin). Maar ook die stap leverde 
niets op, wat feitelijk niet hoeft 
te verbazen want het was op
nieuw de - minister van Ekono
mische Zaken wiens stem bij de 
beroepsprocedure de doorslag gaf. 
De ekonomische belangen gingen 
in Den Haag nog steeds boven 
alles en het provinciebestuur be
sefte dat het tegen een muur 
vocht. 

vergeefs protest 

Wat zijn de feiten rond deze 
kwestie die vele Nederlanders 
ernstig bezighoudt ? Het eerste 
verzet tegen de mogelijke borin
gen k w a m van de kan t van de 
provincie Noord-Holland. Het pro
vinciebestuur, bezorgd om de 
kwalitei t van het drinkwater , 
r icht te zich tot de minister van 
Ekonomische Zaken die ingevolge 
de wet de beslissingsbevoegdheid 
heeft over de eksploitatie van de 
bodemschatten van het land. Hoe
wel met klem van redenen om
kleed leverde he t provinciaal pro
test niets op, zelfs niet nadat — 
zoals het weekblad « De Groene » 
onlangs onthulde — elf brieven 
van de provincie Noord-Holland 

miljoenen-a ktie 

Toen het er dus naar uitzag dat 
binnen afzienbare tijd enkele 
grote Amerikaanse oliemaatschap
pijen met hun booreilanden in het 
IJsselmeer zouden verschijnen, 
besloten de gezamenlijke Noord
hollandse verenigingen die zich 
bewegen op het terrein van de 
natuurbescherming, samen met de 
organizatie van IJsselmeervissers 
een kortgeding tegen de staat te 
beginnen. Zij wisten zich ge
steund door vele t ientallen bon
den en ook landelijke organiza-
ties, zodat liefst een kleine twee 
en half miljoen mensen achter de 
eisers stonden. Men hoopte dat 
dit getal wel indruk zou maken 
en dat de rechter nu eens de be-
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zwaren van zoveel tegenstanders 
zou honoreren met een boor-ver-
bod. 

Helaas liep het anders uit. De 
Haagse rechter konformeerde zich 
niet alleen met het standpunt van 
de minister, maar verklaarde bo
vendien de eis van de bqor-tegen-
standers niet ontvankelijk omdat 
dezen niet voldoende reprezenta-
tief werden geacht voor het be
handelen van het dreigend ver-
vuilingsgeval. Men mag zich af
vragen wat het begrip reprezen-
tatief dan voor een rechtbank 
voorstelt. Zijn enige miljoenen 
mensen daarvoor niet voldoende? 

woorden... en daden 

De zaken staan nu dus zo dat 
het gevaar van aantasting van het 
IJsselmeer niet is weggenomen. 
De minister kan straks toestem
ming geven om met het boren te 
beginnen, en gezien de voortdu
rende gebruikte argumentatie 
(ekonomisch belang e.d.) ver
wacht men dat die toestemming 
er inderdaad zal komen. Dat be
tekent vervuiling van Nederlands 
grootste waterreservoir, aantas
ting van de visstand, riziko voor 
de rekreatie, enz. Dit allemaal ter-
wille van de heilige koe van de 
vooruitgang en de welvaart, maar 
waarbij het welzijn van grote 
groepen mensen weer eens niet 
meetelt. Een nederlaag ook voor 
de milieubeschermers, die zich 
onderhand zullen afvragen of de 
regering haar mooie leuzen op dit 
gebied niet beter kan afschaffen. 
In elk geval is, wat het IJssel
meer betreft, de kreet « geen 
woorden maar daden » niet waar
gemaakt. 

P.S. In « Wij » van 3 juni reageert 
een Amsterdamse lezer nogal hef
tig op mijn korrespondentie over 
het Amsterdamse stadhuis van 
enige weken geleden. Er zit een 
misverstand achter : wij schreven 
dat het paleis op de Dam in deze 
tijd ongeschikt zou zijn als raad
huis, maar ook wij bedoelden als 
administratieve werkruimte. Voor 
de reprezentatieve taken van een 
stadhuis is het paleis inderdaad 
voortreffelijk geschikt. De gene-
ralizerende bewering van dezelf
de lezer over ontbreken van « elk 
besef voor het eigen kulturele we
zen » wijzen we nadrukkelijk van 
de hand. 
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wefrsvoorsfel 
fen baf-e van 
ongehuwde 
moeders 

Een Volksunie - wetsvoor, tel 
werd neergelegd ten bate van de 
ongehuwde moeder. Het wets
voorstel nr. 273 dat door de ka
merleden F. Baert, H. Goemans 
en mevr. N. Maes is neergelegd 
strekt er toe de kinderbijslagen 
van de kinderen van ongehuwde 
moeders gelijk te stellen met die 
van de wezen, terwijl ook de ge
boortetoelagen voor ongehuwde 
moeders gevoelig zouden ver
hoogd worden. 

Het wetsvoorstel heeft tot doel 
de positie van de ongehuwde 
moeder te verbeteren door haar, 
ongeacht of ze werkt of niet, de 
hoogst mogelijke kinderbijslag 
toe te kennen wanneer ze zelf 
voor haar kind zorgt. 

In een afzonderlijk wetsvoorstel 
stelt de indiener overigens voor 
een sociaal-pedagogische toelage 
toe te kennen aan de ongehuwde 
moeder die niet werkt teneinde 
het haar mogelijk te maken voor 
zichzelf en voor haar kind te zor
gen, (wetsvoorstel nr. 274). 

Hiermede heeft de Volksunie
kamerfractie een duwtje willen 
geven aan de verbetering van de 
situatie van de gediskrimineerde 
vrouw in de maatschappij. 

mijnwerkers-
pensioen 

Kamerlid Olaerts verdedigde 
tijdens de bespreking van het 
wetsontwerp over de aanpassing 
der mijnwerkerspensioenen (o.a. 
door de vermindering van het 
aantal dienstjaren) een door hem 
ingediende amendement (25 
dienstjaren i.p.v. 27) en wees op 
de veranderde situatie in het 
mijnwezen. 

informateurs 

Over de rol van de informateurs 
bij de staatsveiligheid werd mi
nister van Justitie Vranckx vori
ge dinsdag in de Kamer door de 
soc. Brouhon en de kommunist 
Drumaux geïnterpelleerd (deze 
laatste richtte trouwens ter zake 
een brief aan zijn collega's). De 
minister kwam ronduit voor de 
werving van betaalde informa
teurs uit en werd hierbij uitge
jouwd door diverse oppositiepar
tijen. Ook de VU-kamerfraktie gaf 
uiting aan haar ontstemming. 

gebouwen met vergoeding voor 
de betrokken landbouwers, uit
breiding van het aantal land-
bouwattachés en vestigde de 
aandacht van de mmister op de 
rol van de vrouw m üe landbouw. 
Daar slechts 30 % der eigenaars 
van landbouwbedrijven ook ge
bruiker is, is het met de huisves
ting van de landbouwer treurig 
gesteld, waardoor hij tinanciële 
steun vroeg in het kader van de 
pachtwet. 

Na over de sanering van het 
slachthuiswezen te hebben ge
handeld pleitte spreker voor meer 
kapitaalskontrole in de landbouw-
koóperaties, om dan over te stap
pen op de elektriciteitskwestie, 
de migratie van de landbouwbe
volking binnen de EEG-landen, de 
bescherming van de rassenteelt, 
de krisis in de vlassektor, de te
rugkeer naar de natuurlijke teelt 
in de veeteelt, de melkkontrole 
enz. 

De heer Van Haegendoren, die 
in de zelfde zitting éfen wetsvoor
stel indiende tot oprichting van 
een fonds voor landschaps- en 
natuurbescherming en tot toeken
ning van kredieten voor aanmoe
diging van kunstzinnige presta
ties, leidde feitelijk het debat 
over de landbouwbegroting in 
met een pertinente vraag. De se
nator wees er nl. op dat er in de 
begroting kredieten voorkomen 
die tot de kulturele autonomie be
horen en door de kulturele parle
menten moeten behandeld wor
den en niet door het parlement. 
Hij vroeg om mededeling van de 
begrotingsposten die niet tot de 
bevoegdheid der wetgevende ka
mers behoren, welke wel en om 
beide ook waarom. Een belang
rijke vraag die tot het parlemen
tair offensief van de VÜ behoort, 
dat ze voert tot maximale toe
passing van de kulturele autono
mie binnen het kader van de wet. 

Senator De Paep verheugde 
zich over de benoeming van een 
Vlaams minister van Landbouw 
en onderstreepte dan de sterke 
verschillen tussen de landbouw in 
Vlaanderen en Wallonië. Hij han
delde verder over de rechtstreek
se bedrijfsvergoeding, de veeteelt 
in de EEG, de melkproduktie en 
de proefnemingen die op dit ge
bied gedaan worden, de hervor
ming der K.I.-centra, en sprak tot 
slot over de meer specifieke Waas-
landse landbouwproblemen. 

Als derde en laatste VU-woord-
voerder in dit debat sprak sena
tor Vandezande over de taaiver
houdingen in het departement, de 
parastatale en wetenschappelijke 
instellingen .die van het departe
ment afhangen. Hij oefende scher
pe kritiek uit op de wanverhou
dingen ten nadele van het Vlaam
se ambtenarenkorps evenals op 
het relance-programma dat in 
Wallonië door gebrek aan belang
stelling veel vlotter verloopt ter
wijl in Vlaanderen niet eens de 
hangende aanvragen kunnen wor
den afgehandeld. Tot besluit 
vroeg hij de minister wat er van 
de belofte van premier Eyskens in 
huis is gekomen over een verde
ling per taalstelsel voor het we
tenschappelijk onderzoek. De be
lofte dateert van 1968... 

Drie tussenkomsten die mekaar 
wonderwel aanvulden en samen 
een indrukwekkend geheel vorm
den zowel op sociaal-ekonomisch 
als op volksnationaal vlak. 

onvoldoende 
inspraak 

Andermaal kwam mr. Van der 
Eist op de tribune om te proteste
ren tegen gebrek aan inspraak 
van het parlement n.a.v. de ge
forceerde bespreking van het 
wetsontwerp over de muntpari-
teit, waarbij feitelijk het parle
ment van zijn kontrolerecht af
stand doet. Het ontwerp, aldus 
spreker, stond niet eens op de 
agenda en er is slechts een mon
deling verslag. Daarom vroeg hij 
de verdaging, wat hem de steun 
van andere oppositieleden dan de 
VU-fraktie opleverde. De meer-
derheidsstemmachine liep echter 
braaf in het regeringsgareel en 
verwierp het verdagingsvoorstel. 
Arme parlementaire demokratie... 

rechfvaardige 
verdeling 
kredieten voor 
universitair 
onderwijs en 
wetenschappelijk 
onderzoek 

In de Senaatszitting van don
derdag 1 juni kwamen de twee 
voorstellen van wet van senator 
Van Haegendoren ten sprake tot 
rechtvaardige verdeling van de 
kredieten voor universitair onder
wijs en wetenschappelijk onder
zoek. 

Wij vatten de belangrijkste 
punten uit de argumentering sa
men. 

Vanaf het Witte Huis en het 
Kremlin, van de supermachten tot 
het laatste stammenhoofd m Afri
ka kennen alle regeringen het be
lang van de wetenschappelijke 
cultuur. Het zijn zaken, zoals in 
de tijd van de strijd voor Leuven-
Vlaams werd gezegd, die ons allen 
aangaan. 

De maatstaven die Van Haegen
doren voorstelt voor de verdeling 
te hanteren zijn, wat de universi
teiten betreft, de verhouding van 
de 18 tot 25-jarigen, volgens de 
demografische vaststelling. Dit 
zijn de normale leeftijden van de 
universitaire bevolking. Voor het 
wetenschappelijk onderzoek stelt 
hij de globale bevolkingsverhou
dingen als maatstaf voor. 

Wat Brussel betreft geldt de 
50/50 verhouding. Een andere ver
houding is wetenschappelijk niet 
bewijsbaar en indien zij mocht 
overdreven lijken, dan kan men 
het beschouwen als 'n kleine com
pensatie voor hetgeen aan de 
Vlaamse gemeenschap gedurende 
vele decennia werd tekort gedaan. 

Om te vermijden dat de Frans-
taligen minder zouden ontvangen 
dan nu zal er een belangrijke ver
hoging van de bedoelde budgetten 
moeten aanvaard worden. 

Alle volgens deze verhoudingen 
geglobaliseerde en verdeelde kre
dieten, zouden worden gegroe
peerd op één begroting. 

De verdeelde globale kredieten 
worden overgeheveld naar de kul-
tuurraden. Volgens de Grondwet, 
behoort het onderwijs, op enkele 

uitzonderingen na, doch met inbe
grip van de universiteiten, tot de 
kultuurautonomie. 

Met dit alles wordt er niet aan 
wetenschappelijk separatisme ge
daan. Wat betreft de wetenschap
pelijke centra — en dat zal vrij
wel altijd voor de mensweten
schappen het geval zijn — die Ne
derlandstalig of Franstalig zijn, 
zal er geen probleem rijzen. Het 
unitair karakter van een aantal 
centra in het toegepast en in het 
exact wetenschappelijk onderzoek 
is aanvaardbaar. Men zou ze zelfs 
moeten europeaniseren. Zij zullen 
uit beide kredieten worden ge
stijfd en als maatstaf gelden de 
salarissen die aan het wetenschap
pelijk personeel gedurende het 
voorgaande jaar zijn uitbetaald. 

Behalve voor het NFWO en de 
drie geassocieerde fondsen, neemt 
de regering slechts akte van de 
Vlaamse vooi'uitgang zonder deze 
vooruitgang te bevorderen. Er 
worden geen maatregelen getrof
fen om de achterstand doelmatig 
op te halen. Hetgeen over het op
halen van de achterstand ten aan
zien van de op sociaal gebied ach
tergebleven groepen wordt be
weerd, is even valabel voor de 
achterstand van onze nederlands-
talige gemeenschap. 

Wat het groot aantal buitenland
se studenten aan de franstalige 
universiteiten betreft is het toch 
duidelijk dat de gemeenschap 
waarmee deze vreemde studenten 
in contact komen, hetzij de ne-
derlandstalige of franstalige ge
meenschap, de kosten ervan moet 
betalen. 

Als tegemoetkoming werd het 
oorspronkelijk voorstel geamen
deerd in de zin dat de regering 
maatregelen kan treffen om bud
gettair trapsgewijze te werk te 
gaan. 

De verwezenlijking van dit 
voorstel zal niet zolang moeten 
duren ! In geval van federalisme 
zal er ipso facto een automatische 
rechtvaardigheid bestaan en ook 
een grotere samenhorigheid tussen 
de beide gemeenschappen. 

deurne 

Kamerlid Goemans pleitte via 
een spoedvraag andermaal voor 
de luchthaven van Deurne n.a.v. 
van de zoveelste remmende maat
regel door de regie der luchtwe
gen. 

akademisch 
ziekenhuis gent 

Kamerlid F. Van der Eist inter-
pelleerde minister Servais (Volks
gezondheid) over de diskriminatie 
ten nadele van het AZ Gent qua 
betoelaging voor de ligdagvergoe
ding (die bij toepassing de direk-
tie van het ziekenhuis tot het ont
slaan van 250 personeelsleden zou 
verplichten). De minister poogde 
het gemaakte onderscheid met an
dere ziekenhuizen te rechtvaar
digen doch sloot de mogelijkheid 
van een herziening « op grond 
van boekhoudkundige gegevens » 
niet uit. De prijs voor een Luiks 
en een Brussels ziekenhuis werd 
verhoogd... 

waarheen met 
de landbouw ? 

In de bespreking van de land
bouwbegroting 1972 — intussen 
reeds goedgekeurd meerderheid 
tegen minderheid — kwamen ver
scheidene van onze senatoren tus
senbeide. Als eerste en meest aan
gewezen spreker in deze materie 
kwam senator Persyn aan de 
beurt met een zoals steeds stevig 
gefundeerd betoog, waarin hij 
o.m. vroeg hoe het nu met de coör
dinatie i.z. landbouw gesteld was 
tussen het ministerie van Land
bouw en dat van Openbare Wer
ken. De senator vroeg de ruilver
kaveling uit te breiden tot de ge
bieden langsheen de autosnelwe
gen, meer groen rondom bedrijfs-
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persspiegel 
De sabotage van de al zo ma

gere kultuurautonomie door de 
broederschap van de (B)ehou-
dende (S)taats(P)artij heeft 
deze week nog heel wat inkt 
doen vloeien. 

Ondertussen kregen we de 
gesmoorde knal van de instal
latie van de Brusselse raad met 
zijn Vlaamse FDF-ers. Zoveel
ste bewijs van de mislukking 
van de Eyskens-grondwetsher-
ziening. Over het optreden van 
het censuurduo Van Acker-
Geldolf zijn er nog natrillingen 
tot in vijvertjes waar die BSP-
consuls het misschien niet had
den verwacht. 

volksgazet 

Om te laten zien dat we hier 
niet in het duistere censuur-
portugal of het klerikale Ier
land zijn — formulering dier
baar aan koUega Van Eynde — 
drukken we weeral vooraan af 
waarom politieker Van Eynde 
tegen het Vlaamse zelfbestuur 
is. 

« De BSP is bereid al de ge
volgen goed te keuren die, bin
nen de werkelijke bevoegd-
heidsgrenzen van de culturele 
autonomie en de zopas opge
richte cultuurraden, kunnen 
voortspruiten uit de nieuwe 
grondwettelijke beschikkingen. 

» Maar de socialisten, meer 
speciaal de Vlaamse, zullen er 
nooit toe bereid gevonden wor
den de wet op de culturele au
tonomie gebruikt te zien als 
een hefboom om de Belgische 
staat uiteen te rukken, zomin 
als zij er zich ooit zullen bij 
neerleggen dat deze wet zou 
worden aangewend om de vrij
zinnige meerderheid in Vlaan
deren in de verdrukking te 
brengen en de almacht te ver-
^chajjen aan een conjunctie 
van CVP en Volksunie, die van 
ons land een soort clericaal Ier
land of Portugal zou maken. 

Het is nutteloos ons de ver
zekering te geven dat zulks 
niet het geval kan zijn. Opdat 
wij het zouden kunnen geloven 
zijn een langere traditie van 
verdraagzaamheid en méér 
waarborgen nodig dan deze die 
op het huidige ogenblik be-
staan ». 

Ie peuple 

De broeders van Van Eynde 
in de behoudsgezindheid gaan 
hun afkeer tegen de Volksunie 
niet zoeken in vergelijkingen 
met verre landen ; zij zoeken 
het in verre tijden. Hoewel zij 
dan toch weinig geschiedenis 
blijken te kennen. Voor hen is 
de Vlaamse leeuw als simbool 
van de Vlaamse beweging 
weeral een uitvinding van Von 
Bissing en consoorten. Eenzij
dig en vervalst geheugen heb
ben die BSP-historici genre 
Geldolf wel. 

« In februari 1918 had Prof. 
Schmit van de universiteit van 
Leipzig in overeenstemming 
met de Raad van Vlaanderen 
en de Duitse autoriteiten een 
ontwerp van grondwet door 
Vlaanderen opgesteld. In dit 
ontwerp vindt men een artikel 
113 dat voorschrijft. De wapen-
simbolen van de staat zijn « de 
zwarte leeuw op gouden veld n, 
de leuze « Vlaanderen die 
leu », de kleuren « zwart-
geel ». Deze leeuw, aanvaard 
door de bezetter is die van de 
Volksunie. Waarlijk, toen ze 
een speciale vlag voor Vlaan
deren voorstelde heeft de par
lementaire groep van de Volks
unie niets uitgevonden. Zij 
heeft maar de teksten afge
schreven van 1917 en 1918 ». 

En Leon Degrelle ging met 
de Belgische vlag naar het 
Oostfront. Zodat Hitler die 
vlag heeft uitgevonden, om op 
Le Peuple-manier te redene
ren. 

verwaarlozing 
historische gebouwen 

Bij de bespreking: van het voorstel van de
kreet van senator Lindemans klaagde senator 
Wim Jorissen de gebrekkige politiek aan in 
dit land wat betreft het behoud en de restau
ratie van de historische gebouwen. 

De voorzitter van de Kultuurraad, senator 
Van de Kerckhove, was een aandachtig toe
hoorder en trok er reeds de les uit vermits 
hij enkele dagen later te Brugge pleitte voor 
de redding van de 2.000 woningen die vanuit 
historisch en architektorisch oogpunt dienen 
bewaard te blijven. 

Amsterdam telt inderdaad 7.000 geklasseer
de gebouwen, Maastricht 1,200, Brugge... 35. 

We geven hierbij de interventie van Wim 
Jorissen in de Kultuurraad, die treffend aan
toont hoe ver Vlaanderen op dit gebied ten 
achter staat met Nederland. 

Wat betreft het behoud en de restauratie 
van burgelijke gebouwen evenals van de his
torische dorps- en stadskernen wordt in dit 
land al te weinig gedaan. 

Om te beginnen zijn er al te weinig gebou
wen geklasseerd. Velen zijn verrast het te 
horen, maar het is een feit dat de Grote Markt 
te Mechelen b.v. slechts twee geklasseerde 
gebouwen telt en dat zelfs in het unicum in
zake burgelijke architektuur dat de Grote 
Markt te Brussel betekent, er slechts twee 
gebouwen werden gerangschikt : het Stad
huis en het Broodhuis ! Gent telt 64 geklas
seerde gebouwen, Antwerpen 53, Mechelen 43, 
Brugge 35, Leuven 32, Brussel 27. Samen 
maakt dat 234 voor de 6 grootste Vlaamse ste
den. 

Vergelijken we met Nederland : Maastricht 
alleen telt een 1.200 gerangschikte gebouwen 
of 5 maal meer dan onze 6 grootste steden 
samen. Amsterdam heeft 7.000 geklasseerde 
monumenten. Nederland in het totaal 40.000 
en er zullen er waarschijnlijk nog ongeveer 
20.000 bijkomen. 

In 1969 besteedden Monumentenraad en 
Rijksdienst voor Monumentenzorg 34 miljoen 
gulden of + 460 miljoen frank aan restauratie, 
in 1970 werd dit 540 miljoen frank. 

Waar tot voor kort nog 90 % van de be
schikbare bedragen in Nederland gingen naar 
de restauratie van kerken, kloosters en kaste
len of naar grote monumenten, daar gingen 
de jongste jaren steeds grotere bedragen naar 
partikuliere gebouwen en naar historische 
stadskernen of dorpskernen. 

IN KAMER EN SENAAT 

Zo werden te Amsterdam de jongste jaren 
1.000 huizen gerestaureerd tegen een tempo 
van 100 per jaar. 

De totale inspanning in Nederland voor 
restauraties van rijk, steden en gemeenten 
naast het privé-initiatief, bedroeg in 1970 
1 miljard 350 miljoen frank. Bij de desbetref
fende Rijksdienst in Nederland werken 140 
man, in de gemeentelijke dienst te Amster
dam 40 man. Men heeft inderdaad ook de ste
den en de gemeenten ingeschakeld voor het 
behoud en het onderhoud van de historische 
panden. 

Daarnaast de privé-initiatieven zoals de 
groepen Hendrik de Keyser en de Amster
damse Maatschappij voor Stedeherstel, zo de 
Stichting Diogenes. Het zijn niet-kommerci-
ele instellingen die de gebouwen opkopen, 
restaureren en verhuren en die zelfs winst 
maken. Voor niet-kommerciële instellingen 
is tot 7 % winst toegestaan. 

Niet alles is in Nederland beter dan in 
Vlaanderen. De monumentenzorg is dat ech
ter wel. 

We hopen met dit voorstel van dekreet de 
weg op te gaan naar meer belangstelling voor 
ons kultureel patrimonium en we rekenen er 
vooral op dat de minister van Nederlandse 
Kuituur zich door het goede Nederlandse 
voorbeeld terzake zal laten inspireren. 

geluidshinder 

Het is niet van vandaag, dat de VU ook te 
velde trekt tegen de hinder. In ons blad wijd
de o.m. senator Jorissen herhaaldelijk aan
dacht aan dit probleem. Evenzo deed vorige 
woensdag kamerlid Vic Anciaux in de Kamer 
tijdens de bespreking van het wetsontwerp 
over de geluidshinder. Ons Brussels kamerlid 
wees op de bedreiging voor de bevolking op 
medisch gebied van de geluidshinder en 
stipte terloops aan dat geluidshinder door 
vliegtuigen voor een residentiële buurt veel 
nadeliger is dan voor een drukke stedelijke 
agglomeratie. 
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Vacante betrekkingen 

Het onderwijs op het niveau van licentiaat en doctoraat zal 
worden georganiseerd In de richting : 
aggregaat hoger secundair onderwijs voor de scheikunde, 
de wiskunde, de natuurkunde, de biologie (dierkunde en 
plantkunde), de Romaanse, de Germaanse filologie en de 
politieke en sociale wetenschappen. 

In de nabije toei<omst worden leden van het academisch per
soneel aangeworven in de graden van : 

• assistent 
• eerstaanwezend assistent 
• werlcleider 
• faculteitsgeaggregeerde 
• docent en 

geassocieerd docent 
• hoogleraar en 

geassocieerd lioogieraar 
• gewoon en buitengewoon 

hoogleraar 
Geïnteresseerden worden verzocht schriftelijk in contact te 
treden voor 10 Juli 1972 met 
De Rector van de Universitaire Instelling Antwerpen 
Frankrijklei 64 B-2000 Antwerpen (België) 
onder opgave van specialiteit, bekwaamheden, curriculum, ge
wenste graad, bereidheid het full-timeschap al of niet te aan
vaarden. 
Details aangaande de departementale structuur, de curricula 
en wedden worden individueel medegedeeld. 
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HOUTWORM? 
Behandellns van dakwerken tegen alT* hou(-
fnseklen. TWINTIG JAAR WAAR80RQ. 
Dok. op aanvraag Gratie bestek In gans het 
land. P.VBA INDUSTRADE Vandsrzijpenitr. 
12, Wemmei (Bt) - TeL 02/79.20.00. 

( J ) WERE Dl 
SPORENHERDENKING 

VRIJDAG 23 JUNI 
20 uur 

Reuzenpoort 5, Borgerhout 
(b i j Turnhoutse Baan) 

sprekers 
WILLY KUIjPERS 
KAREL DILLEN 
WARD HERMANS 

Inlichtingen en kaarten 
Were Di sekretariaat 

Jordaenskaai 3 
ANTWERPEN 

Tel. (03)32.21.53 

OFFStrr - 6TENCILWERK • FOTOKOPM 
I N K A 

Tumhoutsebaen 40S - Boraertioul 
TEL. 03.3S.70.00 

zoekertjes 

Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me
chelen, Lier, Rupelstreek. 
TeL : 93/78.33.97. R168 

waiter luyten. 

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 

Antwerps Reclamebureau 
zoekt vrouwelijke medewerk
ster voor kantoor. Schrijven 
bureel blad onder letters R 92 
Gelieve pasfoto en curriculim:» 
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 

Voor avondwerk en week-ends 
schrijfwerk en tijpwerk. Zich 
wenden volksverteg. R. Mat-
teyssens, Liersestwg., 326, 2510 
Mortsel R 98 

Bekwame agressieve vertegen
woordiger voor sektor bouw, 
bouwspecialiteiten, plastic, hout 
e.d. Schrijven voor kontaktna-
me onder ref. HEA bureel blad 

R 97 
Artsengezin streek Heist-op-
den-Berg zoeken hulp in huis
houden. Uitstekende vergoe
ding. Telefoneren 015/223.83. 

R 98 
Dokters-assistent met ervaring 
zoekt betrekking bij huisarts, 
specialist of in een kliniek. 
Schrijven of telefoneren : sena
tor Wim Jorissen, Louisastraat 
31, Mechelen R 99 

Boekhouder, Duitse Nat., 20 J. 
kennis Nederlands, 3 j , erva
ring loonadministratie, huwt 
binnenkort Vlaams meisje, zkt 
onmiddellijk betrekking omg. 
Gent-Zelzate-Brugge. Contakt 
via gemeenteraadslid Fons Van 
Holderbeke, Stationstraat 6, 
Waarschoot. Tel. 09/77.33.78. 

— R 100 
Jongedame (19 jaar) hoger 

middelbaar onderwijs (econo
mische afdeling) zoekt werk. 
Contact via senator M. Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63, 3030 Heverlee (tel. : 
016/245.45) R 101 

http://03.3S.70.00
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naar diksmuide 

voor de 

vilfenveerligste 

ijzerbodevaart 

Heel Vlaanderen maakt zich 
gereed om tegen 2 juli 1972 voor 
de vijfenveertigste maal op 
bedevaart te gaan naar 
het Kaaskerkse slagveJd uit de 
Eerste Wereldoorlog, naar 
de plaats waar het zijn nationaal 
herinneringsmonument 
heeft opgericht. 
Een hermneringsmonument dat 
bij de generaties van nu en van 
later, een stuk geschiedenis 
van eer en van oneer, 
van adel en schande m de geest 
moet bestendigen. Hoe meer 
het verleden van het heden 
afstand neemt, hoe duidelijker 
de tegenstelling wordt tussen 
alles wat het IJzermonument 
simboliseert. 
De voor een vreemdeling 
onbegrijpelijke achteruitstelling, 
het door eenieder geplaatste 
misprijzen door de Belgische 
legerleiding vier jaar lang 
ten opzichte van de in meerder
heid zijnde Vlaamse jongens 
aan de dag gelegd, spreekt uit 
de stenen dokumenten die in 
en rondom de kruistoren 
zijn verwerkt. 
De smaad waarmede de eer 
van de Vlaamse piotten 
door het loze vaderland werd 
opgehouden, zal hard ten hemel 
blijven schreeuwen. 
Op honderd meier daarvandaan 
ligt nog steeds hel puin van 
wat eens de eerste Vlaamse 
IJzertoren was. Nimmer zullen 
de sporen van de door de 
weldenkende Belgen 
uitgedachte en uitgevoerde djma-
mitering in maart 1946 
verdwijnen. Toppunt van 
ondoorgrondelijke schande ' 
Het IS maar goed dat het puin 
met al zijn getuigenissen 
van schrijnende oneer 
daar blijft liggen, om in lengte 
van jaren als bewijs te 
dienen tot welke daden België 
ooit m staat was, en om te 
demonstreren hoe het 
officiële vaderland de stempel 
van misprijzen in 1946 opnieuw 
in het Vlaamse vlees heeft 
gebrand. 

De rechten van de geschiedenis 
moeten zorgvuldig gehandhaafd 
worden. Wij moeten ons 
daarover niet verlegen voelen. 
Na de sombere tijd, brak de 
wederopstanding aan en 
heeft de liefde en de offergeest 
in de Vlaamse harten 
tegenbewegingen opgewekt. 
Die hebben het mogelijk gemaakt 
dat krachtige inspanningen 
werden gedaan, welke tenslotte 
uitgemond zijn m de opbouw 
in groter en schoner afmetingen, 
van wat de haat had vernield. 
De nieuwe toren staat er, 
en hij staat er goed, tot 
beschaming van allen die hem 
tot een teken van de Vlaamse 
nederlaag hadden bestemd. 
De meesten van wie hem 
naar het leven stonden, zijn al 
uitgerangeerd, zij hebben 
zelfs geen nalopers om 
voort krijgertje te spelen. 
De verongelijkten van 1914-1918 
en van 1946 keren nu met 

tienduizendend vermenigvuldigd, 
in dichte drommen terug naar 
de plaats waar de smaad 
werd voltrokken. Niet door 
bloed of puin worden de 
oudstrijders van 1914-1918 
gerehabiliteerd, maar door de 
dankbare terugkeer van 
de jongere generaties, naar de 
weide van Kaaskerke. In 
1972, op 2 juli aanstaande zorgen 
zij voor de aflossing. 
Het drama van de IJzer gaat 
evenwel voort, 
onder een andere vorm, m wat 
door de kernachtige formule 
van « Vlaanderen blijft de 
eisende partij » best 
verwoord is. Op die plaatsen 
waar over onze volksnationale 
wezenheid bedongen en beslist 
wordt ; in de hoofdstad en in 
het parlement. 
Daar is het op verre na niet 
allemaal koek en honig voor het 
nochtans volwassen Vlaanderen, 
omdat anderen, bangerikken, 
volksvreemden en haters over 
ons, d.i. over onze welvaart, 
over onze kuituur, over 
ons stoffelijk en geestelijk 
bezit als evenwaardige 
doordrukkers beslissen kunnen. 
Men gaat voort met 
afpingelen, hoe wij ons ook 
weren om de kaas niet van 
onze boterham te laten 
gappen In het spel van beloven, 
geven en krijgen zijn wij 
meestendeels de dupe, omdat 
die anderen ons te sluw af zijn, 
ons met allerlei scheve 
knepen en troeven van onze 
Vlaamse meerderheidspositie bij 
voorbaat uit de handen slaan, 
en ons op een loense wijze 
onder de tafel spelen. 
Alle protesten ten spijt. 
Zo lang gaat de kruik te water 
tot ze breekt. Het behoort 
aan de Volksunie die kruik 
zo spoedig mogelijk in 
honderdduizend stukken kapot 
te slaan, zodat er geen 
repareren meer aan is De oorlog 
van 1914-1918 en die van 
1940 hadden voor ons een 
hachelijke politieke ondergrond. 
Men wilde te dier gelegenheid 
de Vlaamse beweging voor 
goed opdoeken, er alles op zetten 
om daarin te slagen. 
Wie dagelijks in de Brusselse 
Wetstraat komt en er de 
Belgische zeurpieten zijn wegen 
ziet kruisen, wordt het aan 
den lijve gewaar. Men heeft er 
maar eerbied voor wat 
Vlaams is, in de mate dat 
Vlaanderen sterker zal worden. 
Dat staat vast als een paal 
boven water. 

Alleen met herrie, met stok
slagen, met harde betogingen en 
met harde woorden haalt men 
iets uit. En wanneer de 
verkiezingen naderen, met een 
toename van het aantal 
Volkstuniestemmen. Dan slaat 
de heren de schrik om het lijf. 
Daarom zitten ze op vinkeslag, 
nu al, met hun tele-objektieven 
om te zien of er geen 
honderd of duizend man 
minder zou aanwezig zijn op 

de jaarlijkse IJzerbedevaart. 
Heel Vlaanderen zal het 
antwoord geven. In 1972 
geen man minder te Diksmuide ! 
Ik herhaal al tien jaar dezelfde 
oproep op deze plaats, 
en zal het blijven doen zolang 
mijn pen daartoe m staat is. 
Alle Volksunisten moeten die 
dag vrijhouden en te 
Diksmuide zijn, om te getuigen 
van het geloof van hun part i j . 
Niet om in de kijker te 
lopen achter een partijvlag, 
maar gewoon om aanwezig 
te zijn, zonder meer. 
Diksmuide is een heel-Vlaamse 
aangelegenheid. Als de 
senatoren van de andere partijen 
de Volksunie niet willen 
ontmoeten in een gezamenlijk 
Vlaams overleg om te zien 
wat er kan gedaan en bereikt 
worden, dan moet een Vlaamse 
honderdduizendkoppige massa te 
Diksmuide op 2 juli aanstaande 
een tegenzet doen. De 
Volksunie zal het hare ertoe 
bijdragen. Zij heeft bij de 
zeshonderdduizend kiezers, 
daarvan moet en zal ten minste 
één op tien te Diksmuide zijn. 
Voorda't de Vlaming met 
vakantie gaat. komt hij 
te Diksmuide. De oude 
Vlaams-nationalisten uit onze 
parti j , die men ten allen 
prijze tegen onze progressieven 
wil opzetten om de tegen
strijdigheden in eigen rangen te 
verdoezelen, zullen er zijn. 
De Volksunie-jongeren evenzeer, 
zonder beding noch bijkomende 
voorwaarde. 
Het antwoord op het beruchte 
tendentieuze Standaardart ikel van 
Manu Ruys moet klaar zijn ; 
als één man allen present. 
Ze laten de roden, de blauwen 
en de gelen kakelen over de 
Volksunie, om ter meest 
en naar hartelust ; kakelen 
is hun bloedeigen politiek 
dialekt. De Volksunie spreekt 
alleen Volksunietaal en die 
luidt : Vlaanderen is 
nog altijd de eisende part i j . 
Zij zal het door een massale 
aanwezigheid eens te 
meer bevestigen. 
Geen Vlaming blijft uit 
Diksmuide weg omdat een 
ander Vlaming er zal zijn. Men 
is er eensgezind : eensgezind 
om het offer van de mannen 
van 1914-1918 in dankbaarheid 

te gedenken, eensgezind 
om de Belgische machthebbers te 
doen begrijpen dat we hen 
in de gaten houden. 
We moeten de Vlaamse macht 
mobiliseren om te zien of we 
straks onze politieke 
zelfstandigheid in een goed 
federalisme kunnen 
verwezenlijken. 
Te Diksmuide moet harder dan 
ooit de eis « amnestie » 
gehoord worden. Eerst en 
vooral voor diegenen die m 
1914-1918 vochten voor de 
vrijheid van elkeen, en voor wie 
men nu, in het Parlement , 
nauwelijks iets wil in 
overweging nemen, maar aan 
wie men de voordelen van 
de vuurkaar t en de 
frontstreeprente blijft weigeren. 
Fosty werd ooit in 
Vlaanderen onder spot en 
paardevijgen platgetrapt, maar 
te Brussel raaskalt hij 
venijniger dan tevoren. 
Slechts wanneer België goed 
federaal zal zijn, komt er 
een oplossing voor die ergelijke 
wantoestand. 
Om hem aan te klagen zullen 
de Vlamingen te Diksmuide 
massaal op de grote weide staan. 
De aanwezigheid van de 
Volksunisten moet er de door.slag 
geven. 
En ook niet in de allerlaatste 
plaats om vandaaruit een 
dankbare groet te zenden naar 
de negentigjarige profeesor 
Frans Daels. een der stichters 
van de IJzerbedevaarten en 
jaren achtereen haar bezieler. 
We moeten naar de rustige 
kamer, waar hij alles 
met onverzwakte belangstelling 
volgt, gaan zeggen dat weer 
tienduizenden bedevaarders te 
Diksmuide waren. Die in 
zijn geest voor de Vlaamse 
oudstrijders van 1914-1918 recht 
en herstel opeisen, en voor 
dat doel tot het eind 
zullen gaan, met dezelfde scherp
te zoals hij dat veertig jaar 
lang heeft gedaan. 
Daarom ook zijn de Volksunisten 
te Diksmuide op 2 juli 1972. 

I. elaut, 

senator. 
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europa op een keerpunt 
Het recente Europa-referendum in Frankrijk 

heeft bewezen, hoe groot de onverschilligheid van 
het publiek ten overstaan van de Europese proble
men wel is. Ik betwijfel, of het bij ons anders zou 
zijn. Deze onverschilligheid kontrasteert met de 
Europa-geestdrift in de jaren onmiddellijk na de 
oorlog. Allerlei faktoren kunnen deze evolutie ver
klaren. Een van de fundamentele faktoren is dat 
de West-Europese staten die na de oorlog zwak en 
uitgebloed waren, die zich bewust waren van hun 
zwakte, die inderdaad schrik hadden, sedertdien 
weer sterk geworden zijn, zelfbewuster, minder 
bewust van de noodzaak Europa een te maken. De 
roep naar Europa was in de naoorlogse jaren de 
spontane kreet van hen die een uitweg zochten, die 
veiligheid en welvaart zochten en tevens een toe
komstideaal waarin de mizeries en de tegenstel
lingen en de oorlogsbedreiging opgeheven werden. 
In de loop van de jaren, bij een moeizame en trage 
vooruitgang, is de geestdrift weggeëbd en ook de 
belangstelling. 

Ik meen te mogen vaststellen dat hetgeen over
gebleven is van die naoorlogse periode de vrees is 
voor de ontluistering van het Europa-ideaal. Men 
durft het niet goed aan de waarheid te zeggen. En 
toch moeten wij de zaken zien en beoordelen zoals 
ze zijn en niet zoals wij zouden wensen, dat zij zijn. 

1 
De Europese Ekonomische Gemeenschap zoals 

die na 25 jaar bestaat en funktioneert is niets meer 
dan een douane-unie, met daarbij een gemeenschap
pelijke landbouwpolitiek. Dat ongeveer 85 % van 
de begroting van de EEG bestemd is voor de land
bouwpolitiek, illustreert de beperking van de tot 
nu toe gevoerde Europese politiek. 

Van een Europese sociale politiek, een gemeen
schappelijke handelspolitiek, een gemeenschappe
lijke buitenlandse politiek en noem maar op, kan 
nauwelijks gesproken worden. Het gemeenschappe
lijk wetenschappelijk onderzoek wordt zelfs afge
bouwd : 20 % van het wetenschappelijk personeel 
wordt afgedankt. 

En nochtans wil men ook gaan naar een politieke 
gemeenschap, een politieke eenmaking. Het para-
doksale van de toestand is echter dat men geen poli
tieke gemeenschap van de ^es wenste, dat men om 
politieke en niet om ekonomische redenen de uit
breiding van de gemeenschap noodzakelijk achtte. 
Doch Groot-Brittanië en de andere toetredende 
landen treden toe om ekonomische redenen en niet 
om politieke. In hun opvatting treden zij toe tot 
een Ekonomische Gemeenschap, tot een douane
unie. Ik meen mij niet te vergissen wanneer ik be
weer dat zij absoluut niet bereid zijn een supra
nationaal gezag te aanvaarden, afstand te doen van 
een deel van hun soevereiniteit, zeker niet in poli
tieke aangelegenheden. 

2 
Dit gezegd zijnde als een waarschuwing tegen 

ongegrond optimisme, kom ik tot het grote twist
punt van dit ogenblik. Men wil niet alleen een 
Europese Ekonomische Gemeenschap, maar ook 
een Europese Politieke Gemeenschap. En de vraag 
is of,men naast de Europese Ekonomische Gemeen
schap — er van gescheiden — een Politieke Ge
meenschap zal in het leven roepen, dan wel of men 
van de Europese Ekonomische Gemeenschap — zo
als die bestaat — ook een Politieke Gemeenschap 
wil maken. Het is duidelijk dat Frankrijk, zonder 
daarom zijn bedoelingen te onthullen, door de op
richting van een « politiek sekretariaat » te Parijs 
de weg op wil van afzonderlijke politieke instellin
gen met eigen regels, niet onderworpen aan artikel 
235 van het verdrag van Rome. Het gaat hier in
derdaad om een fundamentele optie. 

En dan moet toch de vraag gesteld worden of het 
denkbaar is twee gemeenschappen te konstrueren, 
één ekonomische én één politieke, van elkaar ge
scheiden, met afzonderlijke instellingen en gezags
organen. Is dit mogelijk ? Kan men ekonomie en 
politiek scheiden ? Is dit realistisch ? Ik geloof het 
niet. De Europese Gemeenschap moet logischer
wijze één zijn : er kan maar één gezagsorgaan, één 
beslissingsorgaan zijn. 

De diepere ondergrond van het konflikt is dat 
Frankrijk — zoals steeds, zou men geneigd zijn te 
zeggen — een afzonderlijke positie inneemt en een 
afzonderlijke politiek voert die gericht is op eigen 
doeleinden. Het is duidelijk dat Frankrijk vast
houdt aan een eigen politiek, aan zijn soevereini
teit. Daarom is Frankrijk niet bereid te aanvaar
den dat de procedure van de gemeenschapsbeslissin
gen zou toegepast worden in politieke aangelegen
heden. Men kan het betreuren, maar het heeft geen 
zin er geen rekening mee te houden. 

Het is in het licht van deze nuchtere vaststellin
gen dat een politieke gedragslijn moet worden 
vastgelegd. Welnu, wat ook de evolutie weze, naar 
mijn mening zijn er twee objektieven die wij met 
de grootste beslistheid en als conditio sine qua non 
moeten nastreven : 

— de positie der kleine staten voldoende bescher
men ; 

— het demokratisch karakter der instellmgen 
waarborgen. 

Er is vooreerst de positie der kleinere landen in 
de Europese Gemeenschap. Wij mogen niet naïef 
zijn ; de grote staten zijn het ook niet. Wij komen 
in de verdrukking terecht, wij verzinken in het 
geheel wanneer wij niet oppassen. 

3 
In de uitgebreide Europese Gemeenschap verte

genwoordigen wij zowat 3,6 % qua bevolking (10 
miljoen op 260 miljoen), wat betekent dat wij ook 
in een Europees Parlement dat rechtstreeks en pro
portioneel verkozen wordt 3,6 % of "n onbeduidend 
klein aantal vertegenwoordigers zullen hebben. In
dien het 260 leden zou tellen, zouden wij er hooguit 
tien hebben ! 

Het is hoogst nodig te beklemtonen dat wij een 
federale struktuur wensen voor de Europese Ge
meenschap, dat het Europees Parlement — zoals 
dit in federale staten het geval is — twee Kamers 
moet hebben, waarvan één waarborgen moet bie
den aan de kleinere landen. In de Amerikaanse Se
naat zijn al de staten vertegenwoordigd op een 
voet van strikte gelijkheid, hoe groot of hoe klein 
het aantal inwoners ook is. 

Men kan van oordeel zijn dat dit momenteel niet 
zoveel belang heeft, gezien het huidig Europees 
parlement zeer geringe bevoegdheid heeft. Toch 
verontrust het ons dat de regering nog nooit enige 
belangstelling betoond heeft en bij mijn weten zelfs 
geen standpunt heeft in een voor ons land zeer be
langrijke kwestie. Met een uitbreiding van de be
voegdheid van het Europees parlement zal zich het 
probleem onontwijkbaar stellen. Het is dan ook no
dig dat wij tijdig een standpunt innemen en pro
pageren. 

Dit is de verantwoordelijkheid van de regering, 
maar ook van het Parlement. Het Parlement moet 
voorkomen dat het voor voldongen feiten geplaatst 
wordt. Het moet in de gelegenheid gesteld worden 
zijn goedkeuring te geven, vooraleer verdragen en 
verbintenissen ondertekend worden en niet achter
af, zoals thans het geval is 

4 
Het tweede voorname punt is het vrijwaren van 

het demokratisch karakter der Europese instellin
gen. De huidige toestand is verre van aanvaard
baar. Noch de Raad van Ministers, noch de Kommis
sie zijn politiek verantwoordelijk voor een gekozen 
lichaam. Het Europees Parlement kan hen niet tot 
ontslag dwingen. Er is ook geen de minste door-
stromingv van de Europese top via het Europees 
Parlement naar de bevolking. 

Sommigen willen de voorrang geven aan recht
streekse verkiezingen voor het Europees Parlement. 
Volgens mij moet de voorrang gegeven worden aan 
h€t toekennen van reële bevoegdheid aan dit par
lement en aan de struktuur van dit parlement. Het 
houden van rechtstreekse verkiezingen in enkele 
landen — er is momenteel geen sprake van dat dit 
in alle landen, o.m. in Frankrijk zou kunnen gebeu
ren — is in de huidige omstandigheden een pleis
ter op een houten "been. Volgens de huidige tekst 
van het verdrag kunnen alleen leden van de natio
nale parlementen lid zijn van het Europees Parle
ment. Men zou dus, na de parlementsverkiezingen, 
nog eens verkiezingen moeten houden waarbij al
leen parlementsleden kandidaat kunnen zijn. Wan
neer men daarbij de kiesplicht niet oplegt, dreigt 
het een groot fiasko te worden zoals het referen
dum in Frankrijk bewezen heeft. 

Het groot bezwaar tegen het huidig Europees 
Parlement is niet dat de leden ervan aangeduid zijn 
door de nationale parlementen — dat is ook een 
geldige, demokratische wijze van verkiezing — 
maar dat het geen rol speelt, dat het geen echt par
lement is, met werkelijke bevoegdheid. Recht
streekse verkiezingen veranderen daar niets aan. 

Verwachten dat deze verkiezingen, die eens om 
de vier jaar zouden gehouden worden en waarbij 
het gaat om een handvol personen, blijvend de be
langstelling van het publiek gaan opwekken voor 
de Europese politiek is een illusie. 

Het is echter wenselijk dat de regering nu ein
delijk ook eens haar standpunt ter zake zou bekend 
maken. Is zij voor of tegen rechtstreekse verkie
zingen in ons land hic et nunc ? 

De problemen en de moeilijkheden die oprijzen 
in verband met de verdere uitbouw en de toekomst 
van de EEG hoeven geen hinderpaal te zijn om» van 
hetgeen reeds bestaat zoveel mogelijk gebruik te 
maken en hoe dan ook voort te werken aan de kon-
krete opgaven van vandaag en morgen. Er is op 
velerlei gebieden nog zoveel te doen. 

Het zou ons verheugen indien in de schoot van 
de EEG een aantal dringende problemen, zoals deze 
van de milieu-verontreiniging, die dikwijls niet op
losbaar zijn bmnen de grenzen van één land, bij 
voorrang en met spoed zouden aangepakt worden. 

Het is met horten en stoten dat men poogt verder 
te gaan op de ingeslagen weg. De uitbreiding van 
de gemeenschap, zozeer gewenst en toegejuicht, zal 
onvermijdelijk zijn moeilijkheden mee brengen en 
een grote vertraging veroorzaken zelfs voor de af
handeling van de hangende problemen. Dit moet 
men aanvaarden. Erger is het fundamentele me
ningsverschil over de toekomst van de gemeenschap. 
Het helpt niet aan struisvogelpolitiek te doen en 
de gevolgen te negeren van de houding van Frank
rijk. 

5 
Ten overstaan van deze toestand en met het voor

uitzicht dat de verruimde EEG een periode tege-
rnoet gaat van moeizame aanpassing en van ver
traging, blijft het zinvol aandacht te besteden aan 
de Benelux. Wij kunnen geen genoegen nemen met 
de verwaarlozing van de Beneluxpolitiek, omdat 
verdere integratie van de Beneluxlanden voor ons 
een waarborg inhoudt van grotere stabiliteit, van 
een versterking van onze gemeenschappelijke po
sitie in Europa. De ervaring leert ons dat wij in 
krisis-momenten steeds moeten kunnen terugval
len en steunen op de Benelux. Daarom dringen wij 
aan op een hernieuwde aanpak van de enigszins 
vertraagde samenwerking in Beneluxverband, waar 
wij veel van te verwachten hebben. Ook hier moet 
de eis gesteld worden naar een versterking van de 
instellingen. 

6 
Wat de taal- en kultuurgemeenschappen in Euro

pa betreft hechten wij er belang aan dat de Euro
pese Verklaring van de Rechten van de Mens zou 
uitgebreid worden en dat ook de rechten van de 
taal- en kultuurgemeenschappen zouden erkend en 
gewaarborgd worden. Ik heb daar reeds sedert ja
ren de aandacht willen op vestigen. Het blijft onze 
menig dat, mede in het perspektief van de eenma
king en de groei van de Europese Gemeenschap, 
waarborgen moeten gegeven worden. 

f. van der eist. 

1. Europa-politiek totnogtoe te beperkt en eenzijdig 

2. Naar een politiek Europa. Maar hoe ? 

3. De pozitie der kleinere landen in de Gemeenschap 

4. Het demokratisch karakter der Europese instellingen 

5. Versterking van Benelux nog steeds noodzakelijk 

6. De rechten van de taal- en kultuurgemeenschappen 
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fokio 
na 
pekireg 
en 

(ARGOS) Van eind vorige week 
tot maandag il. verbleef Henry 
Kissinger, advizeur nationale vei
ligheid van prezident Nixon te 
Tokio voor besprekingen met de 
Japanse politieke, ekonomische 
ten akademische leiders. Op de 
agenda stonden ontmoetingen met 
premier Sato, de ministers Fuku-
da en Tanaka van Buitenlandse 
Zaken en Handel en andere poli
tieke leiders. Dat Kissinger zoveel 
Japanse politici ontmoette wordt 
in verband gebracht met het feit 
dat premier Sato zeer spoedig zal 
aftreden en dat de strijd om zijn 
opvolging nog niet is beslecht. 
Officiële kommentaar ap het be
zoek werd niet gegeven maar men 
neemt aan dat Kissinger te Tokio 
bevestigd heeft wat iedereen in
middels wel weet : dat de VSA 
erg veel belang hechten aan goede 
betrekkingen met Japan en dat 
de reg'ering-Nixon Tokio voortaan 
op de hoogte zal houden van de 
ontwikkelingen in de Amerikaan
se buitenlandse politiek. Dit laat
ste was niet het geval betreffende 
het « historisch » besluit van 
Nixon China te bezoeken en de 
ekonomische beslissingen die toen 
in Washington werden getroffen. 
Volgens Kissinger was het « on-
atVent » geweest in beide geval
len niet vooraf kontakt met Ja
pan te hebben opgenomen. 

ekonomische topmacht 

De belangstelling van de VSA 
voor Japan dateert niet van zater
dag jl. In minder dan een decen
nium is het keizerrijk er immers 
in geslaagd bondsrepublikeins 
Duitsland van zijn derde plaats 
op de ekonomisclrê bestsellerslijst 
te verdringen en alle oude Euro
pese industriestaten te overvleu
gelen. Op dit ogenblik is het aar
dig op weg om nu ook de Sovjet
unie van zijn tweede plaats te 
verdringen. Hun zwarte gordel 
aanspannend werpen de Japs al 
begerige blikken naar de (Ame
rikaanse) top van de lijst. Met
een is de vraag gerezen hoe dit 
machtig rijk zich tegenover het 
buitenland moet gedragen. Moet 
het een eigen defensiesisteem uit
bouwen, een eigen buitenlandse 
politiek gaan voeren, of moet het 
zoals wijlen de Gaulle stelde «een 
producent van transistors» blij
ven ? De hele ontwikkeling werd 
geaktiveerd door Amerika's eko
nomische schokmaatregelen en 
door de reis van Nixon naar Pe
king. Maar al vroeger had het 
keizerrijk zich bezonnen over zijn 
eigen mogelijkheden. Een land 
dat bijna kompleet van buiten
landse import afhangt moet uiter
aard belangstelling hebben voor 
alles wat buiten zijn grenzen ge
beurt. De « Japanse uitdaging » 
had trouwens overal afgunst ge
wekt. Om al die redenen is Japan 
de zaken erg pragmatisch en effi
ciënt gaan aanpakken. Ook Tokio 
heeft nu zijn «Staatsdepartement» 
met afdelingen voor marktana
lyse, plannng en research. Naar 
Amerikaans voorbeeld worden nu 
ook in Japan colloquia en semi
naries georganizeerd en worden 
ekonomen uitgewisseld. Dit alles 
volstond evenwel niet om een 
strak uitgestippelde buitenlandse 
politiek te kreëren. Maar sinds 
nagenoeg een jaar heeft de inter
nationale evolutie de Japanse lei
ders ahw een vast internationaal 
gedragspatroon opgedrongen. 

volgzaamheid 

Een eerste faktor waar Tokio 
rekening moest mee houden was 
wel het recent bezoek van Nixon 
aan Peking. Op dit bezoek volg
den geen drukke Amerikaans-Ja-
panse besprekingen. Wat dit be
treft werd alles tot een strikt 
minimum beperkt. Het bezoek 
van Marshall Green, adjunkt-
staatssekretaris voor Azië moest 
al begin mei jl. een bezoek van 
Kissinger aan Tokio hebben uit
gelokt. Dit bezoek werd om onbe
kende redenen met een maand 
verschoven. Nooit is een Ameri
kaans prezident in Japan ge
weest. In 1960 moest een door 
Eisenhower geplande reis wegens 
heftige straatrellen af gejast wor
den en de Amerikaans-Japanse 
topbesprekingen die dan later 
toch doorgingen hadden plaats op 
Amerikaans grondgebied. Inmid
dels leidde de « handelsoorlog » 
tot een heropflakkeren van latent 
Japans nationalisme. De omstan
digheid dat Japan nagenoeg een 
kwarteeuw lang bijna uitsluitend 
op Amerika aangewezen bleef 
heeft de goede verstandhouding 
tussen beide landen niet bevor
derd... ondanks de steun die 
Japan voor zijn wederopbouw uit 
Washington mocht ontvangen. 
Die Amerikaanse aanwezigheid 
ging trouwens voor Japan ge
paard met verlies van soevereini
teit over Okinava (tot 15 mei jl.). 
Ook reiken de Amerikaanse oog
merken wel verder dan het be
schermen van de voormalige te
genstander. Op het politieke vlak 
mondde de toestand uit in een 
soort berustende Japanse volg
zaamheid ...die voor Tokio naast 
nadelen ook voordelen inhield. 
Maar het bezoek van Nixon aan 
Peking blijft een harde dobber 
voor de Japanse diplomatie, te 
meer omdat Japan van zijn kant 
al sinds jaren op « goede » be
trekkingen met China doelt. 

Het normalizeren van de be
trekkingen met China staat hoog 
op de lijst van Japanse streefdoe
len. De kulturele affiniteiten, va
ge schuldkompleksen voor de 
schade tijdens de jongste wereld
oorlog aan China berokkend, de 
afwezigheid van elk territoriaal 
probleem tussen de twee landen 
maken die normalizering gemak
kelijker dan na WO II het geval 
was tussen Duitsland en de Sovjet
unie. Maar ook hier liggen ge
vaarlijke addertjes onder het gras 
verscholen. Voorzeker staat de 
meerderheid van de publieke opi
nie achter het opruimen van alle 
Chinees - Japanse hindernissen 
maar de politieke milieus lijken 
terzake erg verdeeld. Niet zozeer 
de bestaande betrekkingen met 
Taiwan lijken hier een eerste 
struikelblok. De malaise is meer 
te wijten aan de omstandigheid 
dat de Chinese leiders blijkbaar 
een « hardere » houding aanne
men tegenover Tokio dan tegen
over Nixon. Als voorwaarde voor 
verbeterde relaties met Japan ei
sen die Chinezen gewoon de af
schaffing van het verdrag dat 
Tokio in 1952 met Taipeh aan
ging. Verder hebben de Chinezen 
niets dan spot en misprijzen over 
voor Japans « konservatief » be
leid. Daarom gaan ze liever pra
ten met Japanners uit de privé-
sektor en... met leden van de op-
pozitie. In die samenhang klaagt 
Tokio al over ongeoorloofde Chi
nese inmenging in Japanse aan
gelegenheden. Deskundige waar
nemers gaan er echter vanuit dat 
de betrekkingen met Peking na 
het aanstaand vertrek van pre
mier Sato zullen verbeteren. 

aziatische veiligheid 

Een tweede faktor — de betrek
kingen met de SU — schijnt de 
Japanners psychologisch minder 
te beroeren. Weliswaar zijn de 
Japs niet vergeten dat het Rus
sen waren die Japan na de Ame
rikaanse atoombommen op Hiro-
sjima en Nagasaki de oorlog heb

ben verklaard. Velen hebben ook 
de gebiedsafstand niet verteerd 
die uit die verraderlijke « dolk
stoot in de rug » is gerezulteerd. 
De Japanners staan vrijwel una
niem achter de stringente eis dat 
de vier eilanden ten zuiden van 
de Koerillen Japans gebied zijn 
en blijven. Zelfs de Japanse kom-
munisten spreken terzake van on
toelaatbare gebiedsroof. Sovjet-
minister van Buitenlandse Zaken 
Gromyko heeft blijkbaar logische 
slotsommen getrokken uit zijn 
jongste bezoek (bij het begin van 
't jaar) aan Tokio. Hij verklaarde 
zich nl. akkoord over het openen 
van besprekingen betreffende een 
vredesverdrag tussen beide lan
den... zonder dat hij voorafgaan
delijk het intrekken eiste van de 
Japanse territoriale eisen. Voor
zeker heeft Gromyko geen pozi-
tieve beloften afgelegd, maar voor 
Japan blijft het een erg gunstige 
omstandigheid dat Moskou sinds 
het begin van het Chinees-Ame-
rikaans kontakt zowat op toena
dering tot Japan aangewezen is. 
Maar ook hier staan de Japanse 
politici niet onverdeeld. Naast de 
» radikalen » die mordicus de be
trekkingen met China willen nor
malizeren zijn er gematigden ge
noeg die hard op" toenadering met 
Moskou aansturen. Op die manier, 
zo menen ze, zou de toekomst van 
de « verloren » gebieden bevei
ligd zijn. Tegelijk zouden ze 
China alvast tot een meer soepele 
houding kunnen bewegen. Tussen 
de antagonisten in staat de rege
ring met haar verlangen naar ge
lijktijdige verbetering van haar 
betrekkingen met de hele kommu-
nistische wereld. Daarom allicht 
wil officieel Tokio vooralsnog niet 
weten van een « Aziatisch veilig-
heidssisteem »... zolang ook China 
niet onomwonden dit ontwerp bij
treedt. Premier Sato zelf gaat 
hierbij nog verder : naar zijn me
ning zouden ook de VSA bij dit 
sisteem moeten betrokken wor
den. 

keus te over 

Het ligt voor de hand dat bui
tenlandse politiek enge bindingen 
heeft met militaire weerbaarheid. 
Bijna overal ter wereld wordt het 
succes van de buitenlandse poli
tiek door militaire machtsfakto-
ren bepaald. Japan meent even
wel dat andere dan militaire mid
delen voorhanden zijn om zich 
internationaal te doen gelden. Het 
keizerrijk verwacht nl. enorm 
veel van zijn dinamische handel 
en techniek. Zaak is dat een meer
derheid van de bevolking, mede 
onder invloed van Nagasaki en 
Hirosjima, afkerig geworden is 
van militair vertoon. Maar die 
« pacifistische » ingesteldheid is 
op de duur niet ongevaarlijk voor 
de toekomst van Japan, te meer 
dat de kommunistische buren met 
de dag meer « militaristisch » 
gaan denken. Op die manier zou 
het « pacifisme »"van de Japs 
(ahw gesimbolizeerd door een 
natie zonder leger... en soldaten!) 
in een nabije toekomst ongunstig 
kunnen doorwegen op de Ameri
kaanse strategie in Zuid-Oost 
Azië. Toen minister Laird van 
(Amerikaanse) defensie recente
lijk Japanse belangstelling pro
beerde te wekken voor de situatie 
in de Indische Oceaan vond hij 
niet de verwachte steun. Maar 
later heeft premier Sato (hierbij 
door Moskou aangemoedigd) hef
tig gereageerd tegen de aanspra
ken van Indonesië en Singapour... 
op de zeeëngte van Malakka. 
Hieruit zou kunnen blijken dat 
Japan zich niet in lengte van da
gen kan afzonderen. Het verblijf 
van Kissinger te Tokio doet ver
moeden dat de VSA om diverse 
redenen niet erg gesteld zijn op 
de rol van Cavalier Seul die 
Japan tot dusver heeft gespeeld. 
Intussen heeft Tokio « L'embar-
ras du choix »... uit een triptiek 
van mogelijkheden. Maar ook die 
preferentiële pozitie wekt af
gunst net zoals de ongeëvenaarde 
ekonomische opvlucht waarmee 
Japan het Westen heeft verbaasd. 

• In een verklaring protesteert 
de Chinese regering scherp te
gen de Amerikaanse luchtbom-
bardementen in Noord-Viet-
nam. Te Peking blijkt de par
tij weer voorrang te zullen ver
krijgen op het leger. 
• Steeds maar geweld in Ul
ster : gevechten tussen unio
nisten en IRA, bomaanslagen 
en sluipschuttersaktiviteit. Voor 
de derde maal werpen prote
stanten te Derry barrikades op. 
De Britse minister Whitelaw 
door protestantse betogers uit
gejouwd bij het verlaten van 
zijn residentie. 
• Regering AUende neemt ont
slag wegens meningsverschil
len tussen socialisten en kom-
munisten ; de eersten willen ra-
dikale hervormingen, de twee
den wensen eerst een periode 
van konsolidatie. 
• Honderden doden en talloze 
daklozen te Rapid City (USA) 
na breuk van een dam ingevol
ge zware, aanhoudende regen
val. 
• Vakbondvoorzitter Hofman 
vraagt te Praag de vernietiging 
van alle dokumenten die in 
maart 1969 onder invloed van 
Doebsjek werden aangenomen, 
strekking die deze Quisling een 
zware nederlaag voor de vak
beweging noemt... 
• Drie personen, o.w. een Eu
ropeaan, na bomaanslagen te 
Dar-es-Salaam, Tanzania, aan
gehouden. 

deze week 
in de wereld 

• Na de ontmanteling van de 
Baader-groep toch nieuwe bom
aanslag te Munchen voor het 
Spaanse konsulaat-generaal. 
• Samenzwering tegen het re
gime van president Assad in 
Syrië, door militairen en leden 
van de Baath-partij met de 
steun van Irak en Zuid-Jemen, 
wegens de te zwak geachte 
houding der Syrische regering 
t.a.v. het geschil met Israël. De 
staatsgreep wordt tijdig voor
komen. 
• T w e e daagse besprekingen 
van Sovjet-minister Gromyko 
te Parijs, dat in tegenstelling 
met de andere Nato-landen niet 
akkoord gaat met gelijktijdige 
besprekingen over een even
wichtige troepenvermindering 
in Europa. Frankrijk vreest 
dat dergelijke troepenvermin
dering in het voordeel der Rus
sen zou uitvallen. 
• Mogelijkheid dat het Ame
rikaans Vietnamees overleg te 
Parijs zou hervat worden, nu 
de militaire toestand na het 
Noordvietnamees offensief min
der nadelig is dan enkele we
ken geleden. 
• Aartsbisschop Makarios, pre
zident van Cyprus, houdt stand 
tegen de drie bisschoppen die 
zijn aftreden als staatshoofd 
eisten (twee ervan zijn « oud 
en ziek », de derde werd uit 
zijn residentie verjaagd). Ma
karios tracht tegenover Grie
kenland tijd te winnen door 
tweederangstoegevingen. 
• Wereldkonferentie tegen de 
milieuvervuiling te Stockholm 
zou een eerste overeenkomst 
bereikt hebben (bescherming 
der genetische bronnen). 
• OAE - konferentie (Organ. 
Afrikaanse Eenheid) te Rabat, 
Marokko geopend in aanwezig
heid van 25 staatshoofden en 16 
eerste ministers en vice-presi-
denten. 
• Israëlisch-Egyptisch luchtge-
vecht boven de Middellandse 
Zee op 50 km van het Sinai-
gebied. Beide partijen beweren 
vliegtuigen van hun resp. te
genstrever te hebben neerge
haald. Dit is het eerste treffen 
sinds het wapenbesand van 
1970. 
• Bomexplosie in Amerikaans 
vlieguig, waarvan de piloot er 
niettemin in slaagt, het toestel 
« heelhuids » aan de grond te 
zetten. De internationale ver
eniging van vliegtuigpiloten 
eist de bijeenroeping van de 
UNO-veiligheidsraad en sank-
ties tegen landen, die vliegtuig
kapers asyl verlenen en niet 
straffen of uitleveren. De ver
eniging dreigt met een alge
mene staking over de hele we
reld op aanstaande maandag. 



(ARGOS) Over president Nixon werd tot dusver niets geschre
ven wat als definitief kan gelden. Ook voor zijn beste biografen 
is hij een raadsel gebleven. Calvin Coolidge meent zelfs dat Ri
chard Nixon de meest « ontoegankelijke » president van de 20ste 
eeuw is. Tussen mister president en zijn naaste omgeving rijst 
een onzichtbare muur die spontane, gewoon menselijke benade-
dering in de weg staat. Zijn onmiddellijke voorgangers konden 
wat hun menselijke dimensie betreft vrij gemakkelijk in een of 
andere kategorie ondergebracht worden. Harry Truman ging 
graag door voor banaal en alledaags. Hij zou in het straatbeeld 
niet opgevallen zijn. Thuis bij « mam » liep hij in bretellen rond, 
verzamelde postzegels, harkte in zijn moestuin en stoorde zich 
matig aan de historische atoombommen die onder zijn legislatuur 
boven Nagasaki en Hirosjima tot ontploffing kwamen. J.F. Kenne
dy was een nieuwsoortig Messias die waar hij ook verscheen erg 
kontradiktorische gevoelens loswoelde. L.B. Johnson een brok 
oernatuur uit het nog altijd archaïsche Texas was president en 
rancher tegelijk, maar zijn kolossale energie ging tragisch verlo
ren aan een verre aziatische oorlog. Met Richard Nixon zijn we 
aan veronderstellingen toe. 

Over zijn persoon werd dan 
ook lustig geraadseld. Zijn har
telijkheid lijkt nooit ongedwon
gen. Vrienden en kennissen 
schrijven hem koele berekening 
toe. Nixon zou akteren in rol
len die hij voorafgaandelijk 
heeft ingestudeerd ...en dan 
met een persoonlijk toets re
produceert. Vooral Eisenhower 
heeft hij grondig gekopieerd : 
een vader des vaderlands die 
tegenstellingen binnen en bui
ten de partij overbrugt, die 
haast providentiële beslissingen 
neemt. Dikwijls blijft het bij 
bedoelingen die Nion al te be
wust en te nadrukkelijk uit
voert. Een Amerikaans presi
dent heeft uiteraard ook zijn 
hoedanigheden. Zelfs zijn hef
tigste tegenstanders erkennen 
fijn scherpe en soepele intel
ligentie. Niemand heeft ooit 
?ijn rake feeling voor politie
ke verhoudingen betwist. Al 
twintig jaar geleden gold hij 
als een handig en sluw politi
cus die er toch nooit in slaagde 
kompleet vertrouwen te wek
ken. Men zal zich de reusachti
ge posters van de oppositie nog 
Vel herinneren : centraal staat 
tea aanmirmige Nixon, onder 
rijn foto een op z'n minst dub
belzinnige tekst : « wie koopt 
van die man een tweedehands-
Wagen ? ». Niet te verwonde
ren dat Nixon om de haver
klap zware slagen moest inkas-
^ ren . Maar hij pareerde met 
brio en sloeg genadeloos terug, 
Öaarom allicht weigeren mil
joenen Amerikanen te geloven 
tn het patriarchaal image dat 
hij ambieert. Nixon is al in zo
veel diverse gedaanten versche
nen dat de American Citizen 
eigenijk niet weet waar de ech
te Nixon precies schuilgaat. In 
de verkiezingen van '60 leerde 
Amerika hem kennen als een 
onverschrokken vechtjas. Met 
lawine-achtige geestdrift stort
te Nixon zich in de politieke 
arena. In die samenhang ver
wijst de oppositie vandaag naar 
het « geval » van de Ameri
kaanse diplomaat Alger Hiss. 
In die dagen wilde Nixon be
wijzen dat het kommunisme 
niet alleen de externe vijand 
van het Amerikaanse volk is. 
Hij stelde onomwonden dat 
Hiss en zijn kommunistische 
vrienden op het punt stonden 
ook de interne orde van de 
VSA te ondermijnen. Vandaag 
geven de meest verstokte repu
blikeinen weliswaar toe dat 
Hiss nooit verraad heeft ge
pleegd, dat de ietwat naïeve 
ambassadeur gewoon slachtof
fer werd van zijn eigen verwar
de denkbeelden over een sa-
Öiengaan van 's werelds mach
tigste mogendheden in hun gi-
fantische strijd tegen Adolf 

[itler. Nixon was dan ook wei
nig verrast toen hij moest vast
stellen, dat zelfs beproefde re-
iktionairen niet erg geestdrif
tig waren over de manier 
waarop hij zijn « tegenstan
der » had afgemaakt. 

In Ulo tempore ontpopte 
Mixon zich als een autentiek 
kommunistenvreter. Al vroeg 
besefte hij dat een figuur als 
Joseph McCarthy weinig sub
stantieels te bieden had en dat 
het reaktionair patriottisme 

van de fameuze senator ooit 
schadelijk moest worden voor 
het image van de Amerikaanse 
demokratie. Maar nooit kwam 
het tot een breuk met de patolo-
gische anti-kommunistische 
dweper. Wel wou Nixon tijdens 
de verkiezingskampanje ande
re dan anti-kommunistische re
gisters opentrekken. Dit keer 
hadden de politieke duivelskun
stenaars van Madison Avenue 
hun raspaard nieuw opgetuigd. 
Van meetaf aan ging Nixon de 
praktische problemen uit de 
weg. Bezwerend hamerde hij 
door op zijn onvoorwaardelijke 
oprechtheid — een eigenschap 
die door miljoenen wordt aan
vochten. Toch kon hij met een 
nipte meerderheid het Witte 
Huis veroveren. Wel zegt 
« men » dat hij nooit president 
zou geworden zijn indien Hu-
bert Horatio Humphrey zijn 
eigen kampanje grondiger had 
voorbereid. Maar... that's what 
Queen Ann said : voorbijge
streefd nieuws dat terzake niets 
wijzigt. Van belang is dat 
Nixon zijn veroverde stellin
gen hard en verbeten zal ver
dedigen met dezelfde genade
loosheid waarmee hij destijds 
zijn belagers heeft uitgescha
keld. Zo wil Nixon een eind 
maken aan de ideologische te
genstellingen met China en de 
Sovjetunie. Of beter : hij zal 
niet dulden dat levensbeschou
welijke spanningen nog langer 
zijn geplande toenaderingspoli
tiek onmogelijk maken. Boven
al wil hij de geschiedenis in
gaan als de man die belangrij
ke bouwstenen aanbracht voor 
wereldvrede en internationale 
solidariteit. M.a.w. hij wil een 
« historisch » president worden. 

Internationalist is Nixon al
tijd geweest. Steeds was hij af
kerig van zelfgenoegzaam 
Amerikaans isolationisme. An
derzijds voelt hij weinig voor 
Amerikaanse alomtegenwoor
digheid. Taiwan en Tsjang Kai 
Sjek heeft hij ietwat brutaal 
laten vallen. Ook generaal 
Thieu zou hij dolgraag willen 
vergeten. Maar hier wordt mis
ter president gedwarsboomd 
door zijn primordiale bekom
mernis om nationaal en inter
nationaal presige. Eigenlijk wil 
Richard Nixon op twee fron
ten sporen rapen. Hij wil de 
vrede bevorderen en tegelijk 
het sprookje (?) van Amerika's 
militaire onoverwinnelijkheid 
vrijwaren. Hij maakt zich sterk 
die kontradiktorische tenden
sen te overkoepelen Mijnen 
voor Haifong en bommen pp 
Hanoi schijnen hem moreel niet 
pijnlijk te beroeren. Inmiddels 
heeft hij toch al een slordige 
vierhonderdduizend GFs uit 
Vietnam weggehaald. Maar de 
president gaat gewoon klapper
tanden als hij in zijn dromen 
met de mogelijkheid van een 
Amerikaans Duinkerke wordt 
gekonfronteerd. 

Vier jaar geleden heeft Nixon 
zijn kiezers beloofd dat hij 
« this country » nog tijdens zijn 
eerste legislatuur uit het Azia
tisch konflikt zou leiden. Van
daag, nu blijkt dat die belofte 
maar matig werd gehonoreerd, 
rekent hij op de politieke 

richard 
nixon 

goodwill van de gemiddelde 
Amerikaan. De American Citi
zen, zo meent Nixon, moet no
dig gaan inzien dat de presi
dent niet aansprakelijk kan ge
steld worden voor het Noord-
vietnamees offensief dat zo on
gelukkig zijn pacifistische oog
merken doorkruist. Daarom 
heeft hij tijdig voor kompen-
satie gezorgd. De « akkoorden » 
die hij uit Moskou meebracht 
moeten a.h.w. bewijzen dat 
Amerika's president met allen 
(die de eerlijkheid van zijn mo
tieven erkennen) in vrede wil 
leven. Daarom ook heeft hij 
recentelijk nog gedreigd met 
hardere maatregelen tegen die 
« ongezeggelijke spelbrekers » 
uit Hanoi wier offensief wel 
eens een streep kon halen door 
de elektorale rekensommetjes 
van mr. president. Tot vandaag 
weet Nixon weliswaar nog niet 
hoe hij die gevaarlijke hinder
nis op weg naar het Witte Huis 
moet opruimen. Tussen droom 
en daad liggen ergens « prak
tische » bezwaren ! Nixon zal 
dus hard moeten aanklampen 
aan zijn historische reizen naar 
Peking en Moskou. Zijn ver
blijf in China's hoofdstad leek 
meer een belegging op lange 
termijn. Maar met zijn bezoek 
aan Moskou heeft hij impliciet 
erkend dat de Sovjetunie ook 
op het vlak van de machtsver
houdingen Amerika's gelijk
waardige partner is geworden. 
Voortaan beseft de « biggest in 
the world » dat Washington en 
Moskou aan elkaar gewaagde 
grootheden zijn. Dit is een be
sef van welhaast historische be
tekenis (waarvoor Nixon moet 
gekrediteerd worden), dat in 
de toekomst nuttig tot ver
standhouding en wereldvrede 
kan bijdragen. 

Tot dusver toonde Nixon 
slechts matige belangstelling 
voor binnenlandse politiek. Op 
binnenands vlak bewandelde 
hij konservatieve paden. Mis
schien ontbreekt hem ook de 
tijd om grondig over maat
schappijhervormingen na te 
denken. Allicht is hij, bij alle 
buigzaamheid, toch niet soepel 
genoeg om resoluut de progres
sieve toer op te gaan. Eenmaal 
overgebracht op staat en maat
schappij betekent « revolutie > 
een wetmatig voortwentelen in 
de baan naar een nieuwe ge
boorte toe — een beetje zoals 
de Feniks die moest verbranden 
om herboren te kunnen wor
den. « Herboren worden » 
spreekt de zwijgende meerder
heid niet aan. De gemiddelde 
Amerikaan meent dat de term 
revolutie erg dubbelzinnig en 
onduidelijk geworden is. Hij 
heeft het meer begrepen op 'n 
« evolutie » die zonder geweld
dadigheid en zonder al te he
vige schokken gebeurt. Nixon 
IS hier niet onwetend van. Oc& 
beseft hij dat charisma niet 
zijn sterkste troef is. Uit een 
en ander heeft hij slotsommen 
getrokken. Vandaag werpt hij 
zich op als een toonbeeld van 
onbaatzichtigheid. Inmiddels 
blijft erg onzeker of dat nu de 
fundamentele Nixon is of een 
van de diverse gestalten die 
het Amerikaanse volk van hem 
kent. 

Om te bewijzen dat zijn ziekte maar loze geruchten waren 
speelde Fidel Castro 'een stevig robbertje basket... 

sak, evenvt^icht van de angst 

De onlangs te Moskou ondertekende tekst inzake de beperking 
van de aanmaak van strategische wapens slaat op een periode van 
vijf jaar, binnen welke termijn beide grote mogendheden ofwel 
een bepaalde wapenstand moeten bevriezen ofwel de aanmaak er
van binnen bepaalde perken houden. 

Beide partijen verbonden zich, de aanmaak van afweerraketten 
(binnen onbegrensde termijn) te beperken zodanig dat de ene 
partij niet over een ondoordringbaar afweerscherm beschikt zo
danig dat hij niet in de verleiding kan gebracht worden tot een 
slag over te gaan, zonder het risico te moeten lopen van een dode
lijke tegenaanval. 

De huidige stock interkontinentale raketten wordt voor 5 jaar 
bevroren : USA 1054 en SU 1618. Tijdens de zelfde periode mogen 
beide mogendheden hun onderzeevloot vergroten, de USA van 41 
tot 44 eenheden, met 710 raketten, de SU van 25 op 62 met 950 ra
ketten, met dien verstande dat ze een gedeelte daarvan tot schroot 
moeten verwerken nl. 54 raketten voor de USA en de SU 210 en 
bovendien nog 30 duikboten. 

Op het eerste gezicht schijnen de Sovjets er een betere zaak aan 
te doen dan de USA. maar bij nader toezien is dit niet zo, want 
noch het aantal sprmgkoppen noch het aantal lange afstands
bommenwerpers is in het verdrag begrepen. Welnu Amerikaanse 
raketten kunnen 10 atoomkoppen op hun doelen afschieten. Rus
sische slechts drie. Einde 1972 zal het aantal Amerikaanse spring-
koppen 5700 stuks bedragen, het aantal Russische slechts 2500. 
Hoewel de verdragen een technische verfijning niet verbieden 
gelooft men niet dat de Russen hier hun achterstand — binnen 
de overeengekomen termijn — kunnen inhalen. Qua kernkoppen 
voorziet men tegen 1975 7500 tot 9000 in de USA en 3250 in de SU. 
Ook wat de strategische luchtmacht betreft is er een Amerikaans 
overwicht : 460 superbommenwerpers tegen ongeveer 140 Russi
sche toestellen. 

Het Russische produktieritme ligt hoger dan het Amerikaanse 
en door de beperking ervan vermijdt men dat de Russen een te 
grote voorsprong zouden bereikt hebben Niet te verwonderen dat 
de Russen zich lange tijd tegen bepaalde clausules van het ver-
dragsontwerp verzet hebben. 

De toekomst zal uitwijzen of deze verdragen ook door beide 
mogendheden zullen toegepast worden Van de toepassing hangt 
alles af, verdragen sluiten is één zaak, ze naleven is een ander» 
zaak. 
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Gerard Siegers, 46, geboren in de Antwerp
se Kempen (Dessel) huwde op 24-jarige leef
tijd. Hij heeft één dochter, gehuwd, die hem 
reeds tot grootvader maakte, en vier kinde
ren, die nog thuis zijn. De jongste, een na-
komertje, is vier jaar. Die heeft vast en zeker 
al opgemerkt dat vader Siegers altijd in de 
weer is. Wat zou je willen. Nu al heeft Gerard 
al 500 dossiers i.v.m. sociaal dienstbetoon. 
De mensen komen liever naar Gerard, « Om
dat ze met 'n gewone mens te doen hebben » 
zeggen ze. 

gerord siegers 

Het parlement heeft weinig of geen inspraak. 
Het beleid van dit land wordt gevoerd door een 
klein groepje van mensen, die waarschijnlijk van 
ergens anders hun richtlijnen krijgen. Volgens mij 
van het internationaal kapitaal. Een zeer kltine 
kern van mensen bepaalt de politiek. Toen ik in 
de Senaat kwam, toen waren bij de meerderheids
partijen alle banken bezet, behalve de eerste. Als 
ik er nu kom, dan zijn ze allemaal leeg, behalve de 
eerste. En daar zitten zij, die de politiek maken. 
Die zijn er door middel van nationale kc-èptatie in 
gekomen. En het zijn zij, die de macht hebben in 
de meerderheidspartijen. De rest in die partijen, 
dat is gewoon een stemmachine. Die stemmen 
tegen hun eigen ideeën. Waarom wordt er trouwens 
altijd juist om drie uur gestemd ? Omdat dan het 
stemvee aanwezig is. En moet aanwezig zijn. Voor 
de rest kunnen ze in een koffiekamer gaan liggen. 
Ik vind het schandalig. Die stemmingen moesten 
gewoon na elk debat plaatsvinden. 

Wij : Welke problematiek liqt je het nauwst aan 
het hart ? 

GS : De sociale problematiek. Ik zit in de kom
missie van Arbeid en Tewerkstelling, Sociale Voor
zorg en van de Naturalisatie, omdat we enorm veel 
te maken hebben met de gastarbeiders. Het schept 
wel problemen voor die mensen, om de Belgische 
nationaliteit te verkrijgen. 

Ik dacht jjat er in die kommissie ernstig werk 
geleverd werd, maar dat is een ontgoocheling 
geworden. 

Trouwens ik zit daar bij een « zeer goede » minis
ter. Als je Major kent... het is een hopeloos geval. 

Wij : Wat streef je na als poIititeTcer ? 

GS : ten eerste, de Vlamingen als volk hun recht 

f even. Zolang ze dat niet hebben, zullen we niet 
unnen gaan bouwen aan andere verwezenlijkin

gen. En ten tweede, zoveel mogelijk doen om de 
sociale status van de arbeiders te verbeteren. Als 
ik arbeider zeg, bedoel ik niet niet alleen de loon-
trekker, maar ook de landbouwer en de kleine 
middenstander. Deze vormen de nieuwe « arme 
klasse ». Nu ik hun problematiek ken, zijn ze me 
even nauw aan het hart komen te liggen al« de 
arbeiders. 

Gerard Siegers, provinciaal senator 
voor Limburg, die tijdens de 

laatste verkiezingen niet minder dan 
21.045 voorkeurstemmen kreeg, woont met 

zijn vrouw en kinderen in de 
Vennestraat te Genk. 

Gerard — zeg niet meneer de 
senator of iets dergelijks — is een 

onbevangen natuur, die het hart niet in 
de buik draagt. Hij is zeer gevoelig 

voor waardering. Dat wel. 
En hij praat altijd recht voor de vuist. 

Zowat het zelfzekere type, waar frustraties 
geen vat op krijgen. Konsekwent en 

onverbloemd eerlijk. 
Hij praat niet over aardappelen, als hij 

patatten bedoelt. 

overbetaalde paljas 

Wij ; Wat zijn je eerste indrukken als senator in 
de senaat ? 

GS : Ik ben ontgoocheld, tot en met. Ik heb in 
de senaat gedurende de eerste maanden geen enkel 
nuttig werk gezien. Ik zat daar als een overbetaal
de paljas. We zijn nu pas bezig met de commissie
vergaderingen, omdat nu de begrotingen er door 
komen. 

Eerlijk gezegd, voor mij geloof ik er nog altijd 
in, dat wij als politiekers van de oppositie dood
gewoon op de fouten moeten wijzen en ons pro
gramma moeten verdedigen in Brussel ; maar ook 
geloof ik dat we daar niet teveel tijd aan moeten 
verspelen. Dat we aan de bazis moeten gaan wer
ken, dat we de bazis moeten bewust maken. En 
daarom ga ik helemaal niet met mijn overtuiging 
naar die senaat. Ik ben altijd blij dat het gedaan 
is, dat ik terug naar Limburg kan, dat ik terug bij 
mijn mensen kan werken. Ik vind dat ik daar veel 
meer resultaat zal halen. 

niet boven, maar tussen 
de arbeiders 

GS : Van mijn dertien jaar af, ben ik wees. Mijn 
vader is toen gefusiljeerd geworden door de Duit
sers. Als zo iets gebeurt in de oorlog dan vergeet je 
die periode nooit meer. Mijn moeder is er vijf jaar 
ziek van geweest. Ze bleef achter met vier kleine 
kinderen. Je kunt wel denken dat wij het onder de 
oorlog niet breed hadden. Onmiddellijk ben ik gaan 
werken. Ondertussen heb ik ook altijd gestudeerd. 
Elke frank die ik kon loskrijgen, die ging aan boe
ken. Ik was in het verzet onder de oorlog — ik heb 
daar niks gedaan, dat zeg ik er direkt bij — en in 
'44 ben ik oorlogsvrijwilliger geworden, orndat ik 
dacht carrière te maken bij het leger. Dat is mijn 
eerste zware ontgoocheling geworden. Daar was 
voor ons geen weg te maken. Eén feit kan ik in dit 
verband wel vertellen : we waren daar op een 
gegeven moment (met allemaal «gewone jongens») 
sektie-overste, en die werden plots allemaal ver
vangen door zogezegde intellektuelen, die het 
gedaan kregen van altijd Frans te spreken. Ik heb 
toen het leger verlaten, en ging terug studeren, en 
werken ter zelf der tijd. In een katoendrukkerij. Daar 
werd ik assistent-bedrijfsleider, en later bedrijfs
leider. Op dat ogenblik kon ik me niet lostrekken 
van het arbeidersmilieu, en dat heeft de direkteur 
me daar dikwijls verweten. Dat ik teveel arbeider 
was. Ik stond er niet als chef, maar als raadgever. 
Ik moest natuurlijk bevelen geven en de produktle 
goedkeuren, maar ik stond er gewoon als vriend 
tussen die mensen. Dat heeft men mij dikwijls 
verweten, en ik heb ook daar een konflikt gehad. 
De direkteur had er later spijt van. Maar ik heb 
er nooit spijt van gehad, dat ik terug bij de arbei
ders gaan staan ben. Ik ben toen naar de mijn 
gegaan. Ook weer met het gedacht daar een car
rière op te bouwen. 

Toen heb ik wel geluk gehad. In die tijd werd de 
beroepsvorming opgericht, en door hetgeen Ik 
gestudeerd had, vroeg men mij om de mijnschool 
te volgen, en ik heb dat aangenomen. Maar we 
moesten toen een test ondergaan. Een gelijkaar
dige test had ik lang zelf afgenomen bij het leger. 
Ik heb dat direkt gezegd, maar aangezien dit toch 
al een hele tijd geleden was, hebben ze me die test 
toch maar afgenomen. Ik kende nog alles, want ik 
heb een zeer goed geheugen. Toen heb ik met die 
van Brussel gepraat, en die zei : « Je moet hier 
vooruit in de mijn. In de toekomst zullen de meest 
sociaalvoelende mensen de leiding moeten nemen, 
want anders gaan er geweldige sociale konflikten 
rijzen in de bedrijven ». 

In die tijd kwam er al stilaan kontestatie in de 
mijn, en zelfs in de vakbonden. Ik was daar één 
van de grote kontesteerders. Ik was nochtans altijd 
trouw lid van de ACV geweest. In het begin van 
1960 ben ik in konflikt gekomen met het ACV. En 
ik heb dat eigenlijk op een verkeerde manier 
gedaan. Ik had moeten blijven vechten, in plaats 
van het af te stappen. Ook in de mijn was ik toen 
aan 't kontesteren ; dat was in de periode dat voor 
het eerst die kollektieve arbeidersovereenkomsten 
werden afgesloten. Ik vroeg toen dat de arbeiders 
die volledige arbeidsovereenkomst zouden te zien 
krijgen. De arbeiders hebben wel de loon-resul-
taten daarvan gezien, maar niet de echte verbin
tenissen, die aangegaan waren tussen syndikaat en 
patronaat. Ik wist dat er iets vuil inzat. Ik wist 
toen nog niet hoever we achteruit stonden in Lim-



•Hi 

WIJ . 17-6-72 13 

GS : Ik geloof niet in « alle macht aan de arbei
ders », maar wel in medebeheer en rechtvaardig
heid. Links en rechts, dat vind ik twee modewoor
den. Waar houden die op ? Sommige mensen van 
de beweging « alle macht aan de arbeiders », geven 
gewoon geen inspraak aan de arbeiders. Er zijn 
uitzonderingen. Maar als we zien boe zij op ver
gaderingen « hun » ideeën willen opdringen, en 
hoe ze hetgeen de arbeiders repliekeren, gewoon 
wegmaaien... hoe wil je dan dat wij daarin gaan 
geloven ? Als diegenen die alle macht aan de 
arbeiders propageren, nog geen inspraak geven aan 
die arbeiders. Dat kan nooit goed gian. 

Ik persoonlijk zie het meer zitten in een nieuwe 
arbeidersbeweging, die zich gaat verenigen in 
komitees, die ook alle macht aan de arbeiders pro
pageren. Maar die bij syndikale verkiezingen aan 
elke arbeider de kans geven zichzelf kandidaat te 
stellen, als ze de steun krijgen van een zeker aan
tal mede-arbeiders. Wie wordt er momenteel kan
didaat gesteld ? Momenteel in de mijn zijn dat de 
meest achterlijke, en minst bewuste arbeiders. Het 
zijn doorgaans die mensen, waar ze niet veel mee 
kunnen aanvangen, die een mooi postje krijgen. En 
daar ben ik niet mee akkoord. Het moeten de meest 
strijdbare elementen zijn. De taak van de vakbond 
moet er in bestaan die mensen te begeleiden en te 
vormen. Want het zijn die mensen, die zullen moe
ten beslissen in de kollektieve arbeidsovereen
komst. Niet enkele intellektuelten aan de top, zoals 
het nu is. Mensen, die nooit tussen de arbeiders 
geleefd hebben. De kontrole moet gebeuren door de 
arbeiders, dus door de lagere bazis van de vakbond, 
en dus niet door de leiding van de vakbond. Het 
beslissingsrecht blijft bij de baas. 

burg en wat er juist gebeurd was. Ik had toen nog 
niet die studie over het kolenbekken gemaakt. Ik 
heb toen wel het gevoel gehad dat ik het moest 
doen. Maar je staat daar als nieuwe werkleider en 
je neemt het risico nog niet. 

Als werkleider kom je weer in aanraking met de 
arbeiders en hun problemen. Ik ben altijd sociaal-
voelend geweest, en de mensen wisten dat. Als er 
problemen waren, kwamen ze bij mij. Ze gingen 
niet naar andere werkleiders. In Winterslag heb 
ik werkelijk een andere geest gebracht. Juist om
dat ik altijd samenwerkte met de mensen. Ik stond 
niet boven hen. Ik was toen ook al politiek-bewus-
fer tot de Volksunie bekeerd. Vroeger was ik ook 
•1 vlaamsvoelend — mijn beste vriend was een 
VNV'er — maar toen was ik nog bij de CVP. Ik ben 
Intiem bevriend geraakt met Jef Olaerts, onze 
volksvertegenwoordiger, die in dezelfde straat 
woont (als ik) ». 

z>vartberg 

« Ten tijde van Zwartberg, heb ik ook weer de 
fout gemaakt het niet zelf te doen. Omdat ik dacht, 
dat de opstand er zo zou komen, zonder dat er 
iemand de leiding ging nemen. Ik had toen nog 
altijd gedeeltelijk vertrouwen in de syndikaten, 
maar niet veel meer. Na Zwartberg was dat ver
trouwen totaal weg. 

De plaatselijke politiekers, die in hun meetings 
hun leven gingen wagen voor Zwartberg, lieten 
na het vastleggen van de sluitingsdatum niks meer 
van zich horen. Ze pleegden verraad. Op dat ogen
blik ben ik razend geworden. Ik heb meegedaan 
aan de opstand. Ik had er de leiding moeten 
nemen : ik wist dat ik ertoe bekwaam was. En het 
is zo, dat men wel een werkleider zal volgen, maar 
niet een gewone arbeider. Maar tijdens de grote 
staking, heeft er geen enkele werkleider gestaakt. 
Er was er maar één, die met het volk meeleefde, en 
dat was ik. Ik ben hier niet aan 't stoefen. Waar
schijnlijk komt dat omdat ik als oorlogswees hun 
nood zo goed begreep. Na Zwartberg hebben we 
ons « in ons hol teruggetrokken », maar dat had
den we niet mogen doen. We hadden moeten ver
der vechten. Dan hadden we Zwartberg behouden, 
en hadden we toen al onze macht getoond. Het is 
omdat we toen gestopt zijn, na die twee doden, dat 
de syndikaten gedacht hebben, dat ze het terug in 
handen konden nemen. Door ons weer op te pep
pen (cfr '60) en ons dan met een zekere loonsver
hoging — die dan toch belangrijk was — braaf te 
houden. Het resultaat van die aktie ligt 'm niet 
alleen in die loonsverhoging, maar vooral in het 
feit dat de mijnwerkers nu wel begrepen hebben, 
hoe Limburg, en heel Vlaanderen, bedrogen werd, 
door het wegschenken van die kolenmijn. Aan die 
bewustwording heb ik vooral willen werken. En 
dat verklaart het groot aantal voorkeurstemmen ». 

Gerard was sterk bevriend met een VNV'er tij
dens de oorlog. Ondanks het jeït dat hij in het 
verzet was, woonde hij veel vergaderingen van die 
groep hij. Het is hem daarbij opgevallen, dat er 
nooit gepraat werd over een Duitse overwinning of 
zelfs over de oorlog, maar over d'e bewustmaking 
van het Vlaamse volk. 

Daar werd de kiem gelegd van zijn Vlaamsge-
zindheid. 

In het leger kwam hi] algauw in aanraking met 
officieren, die geen woord Èederlands verstonden. 
Onder leiding van deze franstalige hogere leger
leiding moesten de Vlaamse soldaten naar het 
front. 

Ook mo'esi Gerard, die hogerop wou in het leger, 
stelselmatig ondervinden, dat m,en als VlamAng 
onmogelijk hogerop kon, als hij geen Frans sprak. 
De ekonomische diskriminatie van de Vlamingen 
heeft Gerard ontdekt, toen hij werkte aan zijn 
studie over het Limburgs kolenbekken. Dan heeft 
hij gezien hoe de Limburgers (ook voor de ontdek

king van het Limburgs kolenbekken) uitgebuit 
werd'en. Hoe ze als pendelarbeiders naar het Waals 
industrie-gebied trokken, om het ondankbaarste 
werk aan de kleinste lonen te verrichten. De Lim
burgse kolenindustrie kwam niet ten goede aan de 
bevolking, en de Vlamingen in het algemeen. De 
concessies zijn « weggeschonken » aan de grote 
maatschappijen. Om dan nog te zwijgen van d'e 
manier, waarop dat kolenbekken uitgebaat is 
geworden. 

Toen Gerard Siegers werkleider werd, waren 
alle direkteurs Walen. Alle eerst-aanwezende inge
nieurs waren Walen. Hij heeft collega's gekend, 
die — om zijn uitdrukking te gebruiken — die 
nog niet b'ekwaam waren « om de patatten achter 
de ploeg op te rapen », maar omdat ze Waal waren, 
en konden schreeuwen en vloeken (in het Frans), 
werkleider waren geworden. Aan de bazis is alles 
nu vernederlandst. Aan de top evenwel is men nog 
altijd francofoon. Als werkleider is Gerard over
tuigd flamingant geworden. Na Zwartberg is hij 
scherp gaan aanvoelen, dat hieraan 'enkel te ver
helpen viel, langs politieke weg. Waarom de Volks
unie ? 

GS : We zijn door elke andere partij afgewezen 
geworden tijdens het drama van Zwartberg en de 
grote staking. Persoonlijk had ik nooit de ambitie 
om in de politiek een mandaat te verkrijgen. Wel 
om er gewoon te werken als militant. Toen heb ik 
begrepen, dat ik elektoraal goed geplaatst was om 
een mandaat te verkrijgen. Met zo'n mandaat win 
je nog geen strijd, maar je ontneemt de andere par
tijen toch een zekere macht. 

kontrole door de arbeiders 

Wij : Wat denk je over de slogan : Alle macht 
aan de arbeiders, en de beweging dife dit propor 
geert ? 

nog overal gerard 

Wij : Word je nu door je mensen niet anders 
benaderd, nu je een hogere status hebt ? 

GS : Oh neen, er is niks veranderd. Als ik naar 
de voetbal ga, zal ik niet op de tribune gaan zitten, 
maar sta ik nog altijd achter de goal tussen mijn 
mensen. Ook in de omgang... ik zou het pijnlijk 
vinden als iemand mij meneer de senator zou noe
men. Het is overal nog Gerard ! Ik geloof, als je in 
Limburg op een affiche « senator Gerard Siegers > 
zou zetten, dat ze die senator zouden doorschrap-
pen. Ze willen er niet van weten. 

Als Gerard over zijn mensen praat, verschijnt er 
steeds een glimlach om zijn mond. Hij praat erover, 
als een moeder over haar bendie kinderen. 

Wij : Wat wil je als mens « voor jezelf » berei
ken ? 

GS : ...Me gewoon ten dienste stellen, zolang ik 
kan. Ik zou nooit rijk willen worden. 

Wij : Waarom ? 
GS : Ik vind een leven ,dat je voor jezelf slijt, 

niet waard om geleefd te worden. Want dan heb 
je doodgewoon in afzondering geleefd. Dan heb 
je nooit aan het leven deelgenomen. Als je alleen 
in je eigen gezin het geluk nastreeft, vind ik dat 
te eng. Toen ik werkleider was, stelde ik me ten 
dienste van de mensen, die onder me stonden. Ik 
had er ongeveer driehonderd in die tijd. Mensen, 
die naar mij opkeken en waarvoor ik verantwoor
delijk was. Ik heb niet gezegd : ik ben hier de man 
en zij staan er voor mij. Neen, ik stond er voor hen. 
Om hen te helpen. Zo sta ik nu ook als politieker 
voor een ganse gemeenschap. En ik geloof dat ik 
daarin gelukkig ben, en altijd geweest ben. Het is 
waarschijnlijk te danken aan mijn jeugd dat ik 
zeer weinig ambitie heb. Andere mensen gelukkig 
maken is veel beter, dan in het eng geluk van je
zelf te blijven leven. 

kris c. 
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berichten uit de samenleving 

hooggeplaatste vrouwen 

De waarnemende direkteur 
van het FBI, Patrick Gray, had 
beloofd de Amerikaanse fede
rale politie een nieuw aange
zicht te geven en daarom meer 
vrouwen aan te werven. Om 
zijn belofte geldig te maken 
benoemde hij prompt de 27-
jarige Barbara Hedwig tot zijn 
speciale assistente, waardoor 
zij meteen de hooggeplaatste 
vrouw in de FBI werd. Ter-
zelfdertijd werd de 25-jarige 
Marsha Lyons benoemd tot 
hoofd van de afdeling « Krimi-
nele Zaken » van het Ameri
kaanse prokureursbureau. In 
haar nieuwe funktie zal deze 
jonge vrouw kontrole uitoefe
nen over 16 rechters, van wie 
veertien mannen. Waarom ook 
niet ? Alleen de bekwaamheid 
en noch het geslacht noch de 
politiek — wat een illusie !!! — 
dient de doorslag te geven. 

plas water 

Volgens het in Nederland 
verschijnende « Vakblad voor 
Biologen » kopen wij bij de 
slager samen met het vlees een 
flinke plas water. Het rundvee 
bevat nl. heden ten dage 20 % 
meer water dan uiteraard het 
geval zou zijn. Het vakblad 
weet trouwens nog een hele
boel andere dingen te vertellen 
over het vlees, o.m. over al de 
toemaatjes die het vee tegen
woordig krijgt. 
• vitaminen om tekorten aan 
te vullen die ontstaan door het 
kunstmatig voedsel. 
• enzymen om een snelle groei 
mogelijk te maken. 
• Kalmeermiddelen om het 
vee tijdens het vervoer naar 
het slachthuis rustig te houden 
en gewichtverlies te beletten. 
• hormonen die de seksuele 
drift, de spanning en het voed-
selgebruik doen afnemen. 
• arseen om buikloop te be-
sti'ijden. 
• antibiotici om ziekten te 
voorkomen en de groei te be
vorderen door betere voedsel-
opname. 

Smakelijk eten, beste vrien
den ! 

f ietsende senatoren 

Het aantal Amerikaanse par
lementsleden, dat de fiets ge
bruikt om naar de Senaat te 
rijden, is tot vijftien gestegen. 
Daarom worden nu in het re
geringscentrum parkeerplaat
sen voor rijwielen aangelegd. 
Dit voorbeeld is alleszins prij-
zensvvaarig. Het heeft niet al
leen gunstige gevolgen wat be
treft de luchtvervuiling, maar 
een fiets neemt tevens heel wat 
minder parkeerruimte in en be
hoeft daarenboven geen dure 
chauffeur. 

Wij vrezen dat de fiets van 
Wim Jorissen heel sterk zal 
moeten zijn. ! 

pol i t iek 
en verzeker ingen 

« In de politiek loopt men 
lichamelijk en financieel ge
vaar, vooral in de verkiezings
tijd. Wij verzekeren al Uw ri-

vende invaliditeit en zelfs de 
dood, veroorzaakt bij rellen en 
ander geweld. De uitkeringen 
kunnen ten hoogste 50 miljoen 
lire of 4 miljoen fr bedragen. 
Er is ook een speciale polis 
voor parlementsleden die zich 
willen verzekeren tegen niet-
herkiezing. 

Uit alles is munt te slaan, je 
moet er alleen maar aan den
ken ! 

maatschappij 

rico's ». Met deze slogan, nieuw 
voor de politiek en ook voor 
het verzekeringswezen, had de 
Italiaanse verzekeringsmaat
schappij « Minerva » zich ge
richt tot de 925 kandidaten van 
de parlementsverkiezingen. 

Voor een premie van 50.000 
Lire of ongeveer 4.000 fr verze
kert « Minerva » de kandidaten 
tegen lichamelijk letsel, blij-

ekonomische waarde 
van de hu isv rouw 

Een regelrechte schande is 
dat de huisvrouw nog steeds 
geboekt staat als zijnde « zon
der beroep ». Hoe groot haar 
ekonomische waarde wel is, 
werd uitgerekend door de Ne
derlandse Gezinsraad en zo we-

zavelalarm 

De baan Ronse-Brakel is op de rechter helft, en vooral 
bij nat weder, geel van de zavel, vanaf D'Hoppe (Vloes-
berg). Verschillende transportfirma's zijn gemobiliseerd 
voor het groot offensief : Rekreatieoord D'Hoppe kapot 
maken. 

Er is nu geen houden meer aan. Over de afstand 
Ninove-D'Hoppe kom je, aan een gezapige snelheid, zo
wat twaalf twintigtonners tegen, behoorlijk volgeladen 
met zavel. En wanneer je een zware voet op je gaspedaal 
hebt, laat je heel wat lege vrachtwagens achter je, die 
naar een nieuwe lading toe rijden. 

Een slordige berekening leert je dat ongeveer twee a 
drieduizend ton ondergrond per dag uit de bossen van 
D'Hoppe wordt weggeschept. Dat is tussen tien- en vijf
tienduizend ton per week. 

Te D'Hoppe zelf, in de omgeving van het eens zo lief
lijke ontspanningsoord, is het niet meer om aan te zien. 
De natuur bloedt er dood uit ongeneeslijke wonden. 
Bomen vallen tot de laatste. De café-restaurants staan 
er naakt, van kop tot teen bestoven, totaal nutteloos 
geworden. 

Wij vinden maar één passende konklusie : de verant
woordelijken die zoiets toelaten of in de hand werken, 
ook al wolden zij er dik voor betaald, en dat werden zij, 
handelen mensonwaardig. Zij alleen vernietigen in de 
kortste tijd dat wat ons allemaal toebehoort, die na tuur 
die uit het tijdeloze van duizenden jaren tot ons is geko
men . 

De administratie die, na zo'n ongehoorde gevolgen van 
een toegestane vergunning, niet meer kan of wil op haar 
stappen terug komen, is een rot-administratie. 

De vooruitgang die moet gebeuren ten koste van de 
natuurlijke omgeving van de mens zelf, is achteruitgang. 
Laten wij het konkreter zeggen : de baan die moet aan
gelegd worden ten koste van een bos, is in de huidige 
situatie onverantwoord, en moet dan maar niet aange
legd worden. 

Wie nog moet overtuigd worden kan naar D'Hoppe 
gaan zien. Het heeft geen naam ! 

groenkomi tee vlaamse ardennen. 

ten wij dat de arbeid van de 
huisvrouw jaarlijks tussen de 
112.000 en 322.000 fr. vertegen
woordigt. Deze hoge sommen 
zijn berekend op de verschil
lende handelinken en funkties 
die de vrouw in het huishou
den vervult. Het verschil tus
sen beide sommen vloeit voort 
uit het aantal kinderen en de 
opleiding die de moeder kreeg. 
Voorts splitste men de uitge
breide taak van de huisvrouw 
in twaalf duidelijk omschreven 
aktiviteiten. De planning van 
het huishouden, het onderhoud 
van huis en kleding, het inko
pen doen en de vele andere 
dagelijkse bezigheden werden 
vergeleken met gelijkaardige 
bezoldigde taken buitenshuis. 
Zo kwam men tot deze waarde
schaal die onze huismoeders ze
ker niet zal troosten. 

onbekwaam 

Grote ondernemingen doen al 
eens beroep op wat men noemt 
een bedrijfsadviseur. Zo ie
mand is de h. Whitney, die zich 
zelf « de duurste bedrijfsadvi
seur van Amerika en Euro
pa » noemt. Destijds was hij 
zelfs adviseur van president 
Truman op het Witte Huis. 
Slechts eenmaal in zijn psy
chologische loopbaan heeft hij 
ernstige moeili.ikheden gehad. 
Hij had namelijk een bepaalde 
man niet geschikt geacht voor 
een zeer belangrijke funktie en 
zond hem wandelen. Achteraf 
bleek da t -he t de zoon van de 
direkteur was. 

Wij kunnen ons die pijnlijke 
situatie heel goed voorstellen. 

taal fouten op z i jn Belgisch 

Senator Bourgeois van het 
FDF maakte zich boos omdat 
in het verslag over de begro
ting van Landsverdediging 
heel wat fouten waren geslo
pen bij de vertaling van üet 
Nederlands naar het Frans. Mi
nister Vanden Boeynants nam 
deze beschuldiging niet en ont
kende met klem dat de dien
sten van zijn departement iets 
met de vertaling te maken had
den. Hij opperde dat wellicht 
de vertaaldiensten van de Se
naat verantwoordelijk waren. 
Senaatsvoorzitter Struye nam 
het evenmin toen zijn diensten 
op de korrel werden genomen 
door de minister. Hij kaatste 
de bal terug en betwijfelde dat 
die diensten dergelijlce tekort
komingen zouden vertonen. 
Achteraf scheen de h. Struye 
toch niet helemaal gerust te 
zijn in zijn eigen ver taaldienst 
want hij vroeg verslaggever F. 
Cuvelier van de BSP met wel
ke dokumenten hij het verslag 
had samengesteld. Volgens de 
verslaggever ging het meestal 
om oorspronkelijke Franse 
teksten van het depar tement 
van Landsverdediging, die in 
het Nederlands werden ver
taald. Dus zou minister Van
den Boeynants er toch voor iets 
tussen zitten. Hij antwoordde 
echter : « Wellicht ging het 
om Nederlandse teksten, die 
eerst werden vertaald in het 
Frans om dat weer in het Ne
derlands te worden omgezet ». 
Wie geraakt daar nog wijs uit. 

hilda u. 

AANBEVOLEN 
HUiZEN 

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

DE MONTE 
Adegemstraat 9 - 2800 Mecholan 

Tel. 015/150.34 
Naamsestraat 178 - 3000 U u v M i 

Tel. 016/310.50 
Deskundige voor l icht ing ! 

BLONDEEL 
St-Annastraaf 24 - 9240 BOTTELAftl 

Schilder- behang- en 
decorat iewerken 

Plaatsen van v loerbek led ingen 
Tel. 09/70.65.39 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismi jn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan ve rb ru i 
ker voor : d iepvr ies, wek . ontvangst 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste t i jd 

Schooldreef 19 — Gentbrugg» 
INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebr i l len 
Schooldreef 21 — Gentbrugg» 
Z a a k v o e r d e r | A N D E M O O R 
VU-gemeenteraadsi id - Tel. 52 01.22 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van de V lamingen 
—• Stemmige muziek — 
Mev rouw LAURENT DELEU 
Kortrl jksestraat 3 - MENEN 

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schi l 

derwerk - Verven 
Speciale pr i jzen voor «Wi j» - le ï« f» 

|. WJLLEMS 
Ernest Jouret laan 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 
Schoonheidsinsti tuut 
Parfumerieart ikelen 

Dambruggestraat 55 - AntW«rp«« 
Tel. 33.72.99 

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - D e u m * 

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

Koop b i j ons in ve r t rouwen 

Wever i j V A N HOUTE 
Tapijten - Vaste v loerbek led ing 

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

VLAAMSE TAP!|TWEVERI | 
Broekstraat 138/140 - 9160 H a m m * 

Tel. 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 - An twerpen 
b i j Carnotstraat en Turnhoutsebaam 

Keizerstraat (Mark t - TernatJ 

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

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212 - Tel. 058 /526 .2 f 

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

Verhur ing - Verkoop van vi l la» 
Appar tementen - 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 JOZEF 
(BERT C.) 

Assesteenweg, 117 
1740 TERNAT 

Cafe-Restaurant DE PLUIM 
OVERMERE-DONK 

w o r d t opn ieuw uitgebaat door d « 
FAMILIE LATEIR 

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

Tel. (09)79.51.51 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 
F. LAMBRECHTS 

ABD. Braeckmansstraat 34, RUMST 
Veerstraat 91 RUMST 

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

aanbouwkeuken i TIELSA 
TIELSA geeft u modern ^ 

• n nut t ig komfor t 
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De Uitgeverij Heideland heeft 
ter gelegenheid van haar 25 jarig 
bestaan een grootse onderneming 
op het getouw gezet : de uitgave 
van een verzamelwerk « Twintig 
Eeuwen Vlaanderen » in niet min
der dan 15 delen. Het eerste deel 
is reeds verschenen en werd aan 
de pers en de genodigden voorge
steld in het Brussels stadhuis. Het 
is van de hand van onze gekende 
historicus dr. Rob. Van Roos-
broeck en geeft een overzicht van 
de geschiedenis van Vlaanderen 
van de vroegste tijden tot en met 
de Boergondische Tijd. 

In de Verantwoording die voor
afgaat aan helieerste deel wordt 
er door Max Lamberty aan herin. 
nerd dat Van Roosbroeck voor de 
oorlog de hoofdredakteur was van 
een « Geschiedenis van Vlaande
ren » in zes delen, uitgegeven door 
de Standaard-Boekhandel. Overi
gens zijn er nog andere, soortge
lijke uitgaven, die moeten in ver
band gezien worden met de 
Vlaamse Beweging en de strijd 
voor Vlaamse bewustwording, te 
vermelden, te beginnen met 
« Vlaamsch België sedert 1830 », 
een verzamelwerk in zes delen, 
uitgegeven in 1905-1912 door het 
Willemsfonds, waarin opgenomen 
werd de « Schets eener geschiede
nis der Vlaamsche Beweging » 
van Paul Fredericq. Voor de eer
ste wereldoorlog ook verscheen de 
eerste uitgave, in twee delen, van 
« Vlaanderen door de eeuwen 
heen », onder de leiding van Max 
Rooses. Dit initiatief werd nog 
tweemaal hernomen, met andere 
medewerkers. Een eerste maal in 
1932, ditmaal onder leiding van 
Jan Denucé en J.A. Goris, een 
tweede maal in 1952, onder leiding 
van Max Lamberty en R.F. Lis-
sens. In 1941 was een ander verza
melwerk verschenen dat thuis 
hoort in dezelfde kategorie van 
publikaties : « Honderd Grote Vla
mingen ». Na de jongste oorlog 
verscheen « Flandria Nostra », van 
1957 tot 1960 in vijf delen uitge
geven door de Standaard-Boek
handel. 

Andere uitgaven staan op het 
getouw en worden aangekondigd. 
Lannoo geeft een « Encyclopedie 
van de Vlaamse Beweging » uit, 
waarvan het eerste deel over en
kele maanden op de markt komt. 
Ook Elsevier brengt een verza
melwerk gewijd aan Vlaanderen 
en de Vlaamse Beweging, indien 
we goed ingelicht zijn. 

Naast de verzamelwerken, waar
aan meerdere auteurs hun mede
werking verlenen, zouden we ook 
nog kunnen verwijzen naar ande
re opmerkelijke prestaties die 
overigens een groot sukses ken
den. Dr. Willemsen's boek over het 
Vlaams-Nationalisme kende een 
tweede uitgave. Dr. Elias' groot 
werk in vier delen over de ge
schiedenis van de Vlaamse Ge
dachte was vlug uitverkocht en er 
verscheen spoedig een tweede op
lage. Dit was ook het geval met 
zijn « 25 jaar Vlaamse Beweging », 
waarvan de tweede uitgave aan 
het verschijnen is bij de Neder
landse Boekhandel. Dit alles is 
verheugend en een bewijs zowel 
van belangstelling voor de Vlaam
se zaak als van een opmerkelijk 
geestesleven in Vlaanderen. 

In zijn Verantwoording wijst 
Max Lamberty er op dat deze on
derneming moet gezien worden 
als een dienst aan de Vlaamse Be
weging en aan het Vlaamse volk : 
enerzijds als een poging om te ko
men tot een verantwoord inzicht 
in de positie van het Vlaamse 
volk in de wereld van vandaag, in 
de problematiek waarmee wij ge-
konfronteerd worden, anderzijds 
als een Vlaamse kulturele pres
tatie. 

Een Vlaamse kulturele prestatie 
wil deze uitgave zijn zowel door 
de inhoud als door de presentatie. 
Inderdaad is de presentatie zeer 
verzorgd. Er is een overvloed aan 
illustratie, zoveel zelf dat de be
denking kan gemaakt worden dat 
er waarschijnlijk meer plaats
ruimte naar de illustratie gaat dan 
er ter beschikking gesteld werd 
van de auteur. 

Dit is natuurlijk een optie die 
door de uitgever (en de hoofdre-
daktie ?) genomen werd, maar 
waardoor toch het karakter van 
het werk bepaald wordt. Men kan 
veronderstellen dat deze optie sa
menhangt met de wens een zo 
ruim mogelijk publiek te interes
seren en niet zozeer wetenschaps
mensen. Er werd dan ook verzaakt 

aan een wetenschappelijke appa
ratuur : er zijn geen verwijzingen, 
geen voetnota's, geen bibliografie. 
Indien dus zonder meer kan ge
wezen worden op de overvloedige 
en schitterende illustratie, zal kri
tisch moeten gekeken worden naar 
de tekst, naar de eigenlijke in
houd al is de illustrate ook wel 
van belang in funktie van de in
houd. Indien men inderdaad wil 
streven naar een « maximale 
kulturele prestatie » kan of mag 
niet alleen het uiterlijk bepalend 
zijn maar moet ook qua inhoud 
een hoog peil gehandhaafd wor
den. 

De eerste delen zullen gewijd 
zijn aan een geschiedenis van 
Vlaanderen. Men zou de vraag 
kunnen stellen of er na de Ge
schiedenis van de Nederlandse 
Stam van prof. dr. P. Geyl, na de 
Geschiedenis van Vlaanderen, na 
de grote Algemene Geschiedenis 
der Nederlanden, in twaalf delen, 
verschenen van 1949 tot 1958, be
hoefte was aan een nieuwe ge
schiedenis van Vlaanderen. Max 
Lamberty poogt een antwoord te 
geven op deze vraag door te ver
wijzen naar de uitspraak van prof. 
Geyl dat de geschiedschrijving 
« een diskussie zonder eind » is, 
dat het verleden telkens opnieuw 
moet geïnterpreteerd worden. De 
bedoeling zou zijn « even sistema-
tisch, even volledig, doch op nog 
ruimere schaal en in een eigen
tijdse geest, aan te boren wat voor 
vroegere uitgaven werd ontgon
nen, de belangstellenden het re
sultaat voor te leggen van een uit
gebreid en verdiept onderzoek ». 
Hierdoor worden dan toch wel ho
ge eisen gesteld aan de medewer
kers ! 

Met die beperking tot Vlaande
ren zit Rob Van Roosbroeck eigen
lijk toch wel een beetje verveeld 
en hij poogt dan ook in zijn inlei
ding het opzet te verdedigen. Men 
kan natuurlijk het huidige Vlaan
deren, zoals het na 1830 vorm en 
inhoud gekregen heeft, projekte-
ren in het verleden. Zoals men 
het België van 1830 in het verle
den geprojekteerd heeft en zelfs 
heeft laten beginnen met de Bel
gen van Caesar. 

Maar de gefundeerde kritiek 
van de school der Groot-Neder
landse geschiedschrijvers op de 
Belgische en Hollandse historici 
is ook toepasselijk op een geschie
denis van Vlaanderen. Men kan 
de geschiedenis schrijven van het 
Graafschap Vlaanderen, met dien 
verstande dat een zeer belangrijk 
deel van dit graafschap thans in 
Frankrijk ligt ! Men kan ook de 
geschiedenis schrijven van het Ne
derlandse volk, omdat door de eeu
wen heen en spijts territoriale ver
brokkeling, een Nederlandse taai
en kultuurgemeenschap ontstaan 

en gegroeid is in de Lage Landen 
bij de zee. Dit is een feit dat door 
niemand kan ontkend of tegen
gesproken worden en dit feit be
wijst een diepere verbondenheid, 
ook een historische verbondenheid. 
Die kan men opsporen en beschrij
ven. 

In de XVIe eeuw is er de scheu
ring gekomen, zijn Noord- en 
Zuid - Nederland, aanvankelijk 
noodgedwongen, hun eigen weg 
gegaan, hun eigen lotsbestemming 
tegemoet, zijn ze van mekaar ver
vreemd. Maar zelfs de Zuidelijke 
Nederlanden van na de scheuring 
zijn niet zonder meer gelijk te 
stellen met 't hedendaagse Vlaan
deren en nog veel minder met het 
België van 1830 ! Men vergeet te 
gemakkelijk of te opzettelijk dat 
het prinsbisdom Luik niet tot de 
Zuidelijke Nederlanden behoorde 
en dat de Waalse gewesten er 
diensvolgens niet konden opwegen 
tegen de dietssprekende gewesten. 

Het hedendaagse Vlaanderen, 
in zijn huidige grenzen, met zijn 
eigen gemeenschapsbewustzijn, 
zijn eigen natiebewustzijn, is pas 
na 1830 een realiteit, een histo
risch gegeven geworden. Het is 
een schepping indien men wil van 
de Vlaamse Beweging. Dr. EUas 
heeft eens een boek geschreven 
over « Onze wording tot natie ». 
Het was veeleer een schets, een 
voorontwerp. We hadden gehoopt 
dat meer aandacht zou besteed 
zijn aan de vraag waarom en hoe 
in de Lage Landen bi der see, tus
sen het Franse en het Duitse taai
en volksgebied een Nederlands 
taal- en volksgebied ontstaan is. 
Het waarom van ons volksbestaan. 
Belangrijk is het dan het ontstaan 
en de verspreiding van onze taal, 
de eerste uitingen van een eigen 
nationaal bewustzijn op te spo
ren. Het bewustzijn dat de inwo
ners van ons volksgebied hadden 
anders te zijn dan hun naburen en 
verbonden te zijn o.m. door een 
eigen taal, het Diets. Een derge
lijke geschiedenis kan niet beperkt 
worden tot het huidige Vlaande
ren, o.m. niet omdat naar alle 
waarschijnlijkheid in deze wor
dingsgeschiedenis, in de vroege 
middeleeuwen het zwaartepunt 
lag in gebieden die thans tot 
Frankrijk behoren. Uiterst be
langrijk als kultuurcentra waren 
bv. de grote abdijen St. Bertinus, 
St. Vaas, S. Riquier, Corbie, allen 
gelegen in verloren gegaan gebied. 
Het is daar dat de monikken pro
testeren wanneer hen « vreemde
lingen » opgedrongen worden als 
abt, deze vreemdelingen zijnde 
Fransen die geen Diets spreken ! 
Tot dit gebied behoorde Petrus 
Pictor, van St. Omaars, die ver
moedelijk in 1103 uiting gaf aan 
zijn Vlaamse vaderlandsliefde, 
zijn nationaal bewustzijn, zijn na

tionale trots in het merkwaardig 
gedicht : de « Laus Flandriae », 
Spijtig toch dat dit niet vermeld 
wordt. 

Persoonlijk ben ik steeds zeer 
geboeid geweest door hetgeen 
zich afgespeeld heeft in de eerste 
eeuwen van ons volksbestaan. 
Toegegeven dat deze periode duis
ter is en moeilijk te behandelen. 
Maar in de loop der jaren zijn 
toch een aantal gegevens aan het 
daglicht gebracht in allerlei pu
blikaties, in verspreide artikels, 
in studies die thuishoren in uiteen
lopende wetenschappelijke disci
plines zoals taalgeschiedenis, 
kunstgeschiedenis, volkskimde, 
enz... Het zou wel de moeite lonen 
al deze gegevens te verzamelen, 
bijeen te brengen om te zien hoe 
ver wij staan met de geschiedenis 
van onze wording tot volk. 

Is het juist dat zelfs in Parijs 
in de kerken gepredikt geweest is 
« in theodisc », in het Frankisch 
voor de Frankische adel ? Is het 
juist dat ook in Doornik, in 
Atrecht en andere steden Diets 
gesproken geweest is ? Pater Stra-
cke o.m. heeft er onze aandacht op 
gevestigd dat wij aan zelfvermin
king gedaan hebben door geen of 
onvoldoende aandacht te schenken 
aan een zeer belangrijk gebied om
dat in de loop der eeuwen dit ge
bied voor ons verloren gegaan is. 

Alhoewel deze uitgave gepland 
werd op 15 delen is, zoals ik reeds 
aanstipte de plaatsruimte waar
over de auteur beschikt, althans 
in dit eerste deel, vrij beperkt o.m. 
door de overvloedige illustratie. 
Daarbij komt nog dat de beschik
bare plaatsruimte niet uitsluitend 
besteed is aan de eigenlijke alge
mene geschiedenis, maar twee af
zonderlijke hoofdstukken gewijd 
zijn aan kultuurgeschiedenis. Doch 
ook deze hoofdstukken bevatten 
niet meer dan een zeer bondig 
overzicht, in vogelvlucht. Daarbij 
maakt men toch wel de bedenking 
dat het spijtig is dat niet te min
ste ' verwezen wordt naar enkele 
belangrijke werken waar de ge-
interesseerde lezer méér kan vin
den over hetgeen hem boeit. 

Maar wij moeten aanvaarden 
dat de uitgevers en de hoofdre-
daktie een bepaalde keuze gedaan 
hebben. Deze keuze beoogt een 
vulgarisatie op hoog peil, afge
stemd op een zo breed mogelijk 
lezerspubliek. Wetenschappelijk 
brengt dit deel geen vernieuwing 
of geen vooruitgang. Het is een 
degelijke, beknopte sinteze. 

Indien men deze beperkingen 
die voortvloeien uit het opzet zelf 
in acht neemt, kan men slechts 
met lof spreken over de presenta
tie en de inhoud — tekst en illus
tratie — van dit eerste deel. 

f.v.d.e. 

J 
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aktuele problemen 
" Van de Reflector-reeks die 

bij de uitgeverij Keesing, 
Deurne-Antwerpen, verschijnt, 
bespraken wij reeds enkele 
boekjes. De nummers 9, 12 en 
14 zijn gewijd aan ontwikke
lingshulp, drugs en opvoedmg. 

Over drugs werd al heel wat 
geschreven : zin en onzin, we
tenschappelijk en niet-weten-
schappehjk, met of zonder bij
bedoelingen. Walter Geerts, die 
een TV-reportage aan het pro
bleem der drugs wijdde, geeft 
in zijn boekje een kort over
zicht van de soorten, het ge
bruik en de gevolgen van de 
belangrijkste drugs. Interes
sant IS Geerts « konklusie, die 
aandringt op een voorlichting 
in het onderwijs, een « ontmy-
tologisering » en een mentali
teitswijziging. Onze genotsge-
neratie moet zichzelf verbete
ren door haar kontekst te wij
zigen, en niet door steeds naar 
nieuwe genotsmiddelen te grij
pen ! 

Paul Morren wijdde een bro
chure aan « Een nieuwe opvoe
ding voor een nieuwe maat
schappij ». De kritiek op de 
huidige onderwijsindeling en 
het sisteem gaat gepaard met 
een pleidooi voor een realisti
sche en praktische oriëntatie 
en een demokratisering, ook in 
het beheer. In hoeverre is de 
kritiek gegrond, en is de reme
die geen bron voor nieuwe kri
tiek "> Over het onderwijspro
bleem werd gisteren zowel als 
vandaag gediskussieerd en ge
schreven, en werd geëksperi-
menteerd, en aangepast. Ge
schreven door bevoegden en 
minder-bevoegden en vanuit 
verschillende standpunten, met 
verschillende oogmerken. Al
leen al a a n duitstalig werk 
hierover noteerden wij in een 
zeer kort tijdsbestek 'n twaalf
tal boeken. Morrens boekje is 
ui teraard bij het algemene 
moeten blijven, en zijn premis
sen krijgen een nogal aprioris-
tisch karakter • wat is tenslotte 
een « nieuwe maatschappij » 
en waarom moet zij een « nieu
we opvoeding » hebben ? Mor
rens kritiek richt zich tegen de 
ortièntering naar een elite-se-
lektie, naar wat men een « me 
ritokratie » noemt, een verde
ling van bezit, tnacht, prestige 
en invloed naar de begaafdheid 
en de vorming. Of hier essen
tieel iets aan kan veranderd 
worden, is een andere vraag : 
het zijn in elke, zelfs de pri
mitiefste maatschappij, steeds 
de begaafdsten geweest die 
naar de macht dongen en ze in 
handen gelegd kregen. De de-
mokratie dient hier als kon-
trole op de uitvoering der 
macht Morren keert zich ook 
tegen de vervroegde dwang tot 
kiezen, tegen de « niets bewij
zende » examens en de hiër
archie der afdelingen. 

Er schuilt in dit alles, even 
in de eis tot democratisering 
van het beheer het gevaar van 
'n te vroege en veelvuldige di-
versifikatie. Toch blijkt in 't pe
dagogisch ideaalbeeld voor 
morgen veel aanwezig wat 
reeds oud is, wat reeds da
teert vanuit Pe=:talozzis en 
Montessoris tijd. De sistemen 

waren gisteren en zijn vandaag 
niet ideaal, en zij zullen het 
morgen evenmin zijn. Zo vre
zen wij bijvoorbeeld dat het 
door de auteur geprezen VSO 
niet alleen « vele en rijke be
loften » inhoudt, maar ook dat 
de vele bezwaren die het opge
roepen heeft, niet ongegrond 
zijn. Het komt tenslotte — en 
daar heeft schrijver gelijk — 
op de mentaliteit van de op
voeder meer dan op de metho
des en strukturen aan 

Prof. Jan Tinbergen schreef 
de brochure « Van hulp en sa
menwerking ». Tinbergen is 
voorzitter van de Commissie 
v o o r Ontwikkelingsplanning 
der V.N. Hij is tevens een der 
« uitvinders » van de (sterk 
iDetwiste) konvergentie-teorie. 
In het Reflector-brochuurtje 
herhaalt hij zijn bekende the
ses : de indeling van de we
reld in « rijke » en « arme )i 
landen, de morale verplichting 
om het onderscheid tussen bei
de ongedaan te maken en de 
middelen daartoe : investerin
gen, opleiding, hervormingen, 
internationale samenwerking, 
handelspolitiek 

Tinbergen deelt de geschiede
nis der ontwikkelingslanden in 
in een koloniaal en een met-
koloniaal tijdperk, maar hij 
voegt er wel aan toe dat po
litieke onafhankelijkheid niet 
aanstonds ekonomische onaf
hankelijkheid betekent. Hij 
stelt ook vast dat het Kolonia
lisme niet a priori een stelsel 
van uitbuiting was : de meeste 
basis-investeringen en infra-
strukturen stammen uit de ko
loniale periode. Tinbergen 
=preekt van de noodzaak van 
e e n mentali teitsverandering 
om tot bevredigende inspan
ningen te komen. 

Een meedogenloze kritiek op 
teorie en praktijk van de ont
wikkelingshulp brengt prof. 
Helmut Schoek in de 143 blz. 
tellende pocket, uitgegeven bij 
Langer-Miiller, Munchen ; in 
de reeks « S t i c h w o r t e ». 
Schoeck, die promoveerde bij 
E. Spranger. was van 1950 tot 
1965 professor aan verscheide
ne Amerikaanse universiteiten 
en is nu ordinarius voor socio
logie aan de universiteit van 
Mainz. Hij schreef, benevens 
« Die Soziologie und die Ge-
sellschaft », « Soziologisches 
Wörterbuch » en menig opstel 
over dit onderwerp, een zeer 
interessante studie over « Der 
Neid ». In « Entwicklungshil-
fe » onderzoekt hij één na één 
de argumenten voor en de me
todes van ontwikkelingshulp. 
Zijn analise wijkt wel enigs
zins af van de gebruikelijke 
ontwikkelingshulp-teorieën van 
Tinbergen tot Baeck. Er zijn 
geen « arme » en « rijke » lan
den, zegt Schoeck. De vergelij 
kingsbasis van het BNP is ir-
rieel gezien de diversiteit der 
situaties en lokale noden : kle
dij, woonst, verplaatsing, ver
warming, enz... verschillen van 
streek tot streek. De ontwik-
kelingsteoretici hebben op de 
primordiale vraag waarom de 
ene natie zich zonder ontwik
kelingshulp kon opwerpen en 

de andere niet, nog niet geant
woord. 

Hij keert zich scherp tegen 
de marxistische tesis van het 
« imperialisme » dat een mo
rele schuld zou hebben : een 
tesis die door kristelijke ker
ken werd overgenomen en ge
propageerd o.m. door Helder 
Camara. De « politiek van het 
slechte geweten » is een slech
te raadgever want de hulp zo
als zij nu bedreven wordt ver
groot 1 p.v verkleint de inner
lijke ongelijkheden in de mees
te geholpen landen. 

Schoeck spreekt van de «apo-
kalyptische onzin die men 
vooral in de Amerikaanse po-
litologie der vijftiger jaren tot 
wetenschappelijge prognose 
o m h o o g-stiliseerde »... en 
hij citeert de (zeker onver
dachte, links-liberale) Kennan 
die zowel de moraliteti als de 
efficiency van de ontwikke
lingshulp-planning betwistte. 
De publicist Peter SchoU-La-
tour schreef in de linkse « Die 
Zeit » nu een uitgebreid onder
zoek m Afrikaanse en Aziati
sche landen o.m. « Het kolonia
lisme is anachronistisch en 
stervend, maar het huidige 
masochistische anti-kolonialis-
me der Europeanen is niet veel 
meer dan een emotionneel neo-
konformisme... ». Het verdelen 
van de wereld in twee bezits-
groepen is al even onwerke
lijk als de verdeling van de 
huidige maatschappij in het 
Westen in « rijken » en « ar
men », in uitbuiters en uitge-
buiten, zoals het marxisme dit 
doet. Deze indeling en het vast
houden aan het begrip van een 
homogene « derde wereld » is 
een fiktie. « Sedert tien jaar, 
zegt de auteur, weten de ont-
wikkelingsexperten dat ont
wikkelingshulp zonder een 
voorafgaande daling van het 
geboortecijfer'^geen hulp bren
gen kan.. . ». Die daling kan 
alleen maar bereikt worden 
door een verheffing van het 
ontwikkelingspeil en het mag 
hard klinken maar de scholen 
moeten er komen vóór de hos
pitalen, die trouwens zonder 
die scholen ook alleen maar 
recht en open gehouden kun
nen worden met vreemde hulp. 
Wat helpen sociaal opbod en 
wereldvreemdheid o.m. van 
« Populorum Progressio » wan
neer men zich tegen de eerst-
vereiste maatregel blijft ver 
zetten ? 

Schoecks uiteenzetting mag 
vaak hard en meedogenloos 
klinken : zij is het echter niet. 
en zij wil alleen naar een 
realistische vertrekbasis zoe
ken. 
Zij mag soms eenzijdig lijken : 
tegenover de eenzijdigheid van 
de andere kant, tegenover een 
vaak irieel en sentimenteel al
truïsme dat de sociale en men
selijke werklijkheden over het 
hoofd ziet, is het een noodza
kelijke korrektief en «en aan
sporing om argumenten en me
todes van de ontwikkelings
hulp te toetsen aan die werke
lijkheden Aanbevolen aan al 
wie ook een «een andere klok» 
over dit probleem wil horen 
luiden. 
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een nieuw fotoboek 
De stijlvolle en verzorgde uitgaven van dfe Uitgeverij Lannoo 

zijn een begrip in de Vlaamse boekenwereld. 
Onlangs verscheen het ni'euwste fotoboek van dit huis, getiteld 

« Antwerpen, provincie » gerealizeerd in samenwerking met de 
toeristische federatie van de Provincie Antwerpen, 'en met mede
werking van andere provinciale instanties. 

De grafische vormgeving, verzorgd door Rob Buytaert, ligt in 
de lijn van de Lannoo-edities : sober en modern. 

Het tekstgedeelte, in 4 talen, inleiding door Ward Ruyslinck 
en poëtische bindteksten bijeengezameld door Ludo Simons, is 
eveneens geslaagd. 

Het beeldmateriaal, ten slotte de essentie van een fotoboek, 
heeft mij echter teleurgesteld, zowel naar de selektie van de 
onderwerpen als naar de kwaliteit van de foto's. 

Maar deze waardering hangt natuurlijk af van wat je van een 
dergelijk album verwacht. 

Wann>eer het in de bedoeling lag, een public-relations-instru
ment voor de provinciale instanties, een officieel geschenkboek 
voor gasten, samen te stellen, dan is dit fotoboek geslaagd. 

Gezien de medewerking van allerlei provinciale diensten, wat 
a priori niet te verwerpen is, lijkt het initiatief in die richting 
opgezet te zijn. Uiteraard heeft dit zijn kon^kwenties bij het 
bepalen van de onderwerpen. Dit wordt bewezen door hc aanta l 
foto's over allerlei provinciale instellingen, scholen, domeinen e.d. 

Alles bijeen wordt een tamelijk brede, maar konventionele 
Rundschau van de provincie gegeven, di>e erg aan de oppervlakte 
blijft. , 

Én wie van een fotoboek méér verwacht dan een mooi plaatjes
boek, wie gelooft in de kracht van het beeld als eigentijds 
medium, kan dit enkel maar betreuren. 

Hoe kan nu een authentiek en realistisch beeld van een levende 
regio als onze provinci'e opgehangen worden, zonder oog te heb
ben voor de grote welvaartsverschillen in de provincie, voor de 
konsekwenties van het hoge welvaartsniveau voor het milieu in 
andere delen van de provincie, zonder oog te hebben voor de 
desastreuze ruimtelijke ordening met lintbebouwing en wild
bouw, met vervallen stadsk<ern en monotone randgemeenten, het 
schaarse groen doorsneden door autowegen, zonder oog te hebben 
voor de gastarbeiders, voor de jeugdsubkultuur in Antwerpen?... 

Verre van mij, van te beweren dat een gans fotoboek hieraan 
moet gewi]d worden, maar al die reële facetten en problemen 
totaal negeren lijkt mij ergens oneerlijk. 

De opmerking over de konformistische en oppervlakkige bena
dering van het tema, kan ook doorgetrokken worden naar de 
kwaliteit van de foto's. 

Naast een aantal knappe beelden zijn de meeste opnamen niet 
bijzonder origineel of treffend, en nogal konventioneel, deels tte 
verklaren door de inhondehjke benadering. 

« Antwerpen, Provincie », een gewoon mooi fotoboek, een van 
de vele, om met genoegen te doorbladeren en snel te vergeten. 

En voor efen werk, uit de reeks waarin « Vlaanderen tussen 
gisteren en morgen » en « Antwerpen, stad aan de stroom » ver
schenen vind ik dit echt onvoldoende en jammer. 

Misschien kan Uitgeverij Lannoo voor eventuele volgeride 
fotoboeken minder beroep doen op allerlei officiële instanties, 
en meer op een team jonge mensen m'et méér inspiratie, kreativv-
teit en engagement. 

anita v iaene. 

Bïbl. geg. : « Antwerpen, Provincie », Uitgeverij Lannoo, 88 blz. 
tekst en 152 blz. foto's en kaarten. Prijs : 700 fr. 

INSTITUUT P. VERMEIR 
AALST : Dirk Martensstraat 48 
KORTRIJK : Gentsesteenweg 37 
DENDERMONDE : De Bruynlaan 1-3 
ROESELARE : H. Consciencestraat 46 

Tel. (053)205.16 

Tel. (056)120.61 

Tel. (052)215.14 
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PLAATSINGSDIENST 
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ouderwets 
Sporting Andeiiecht heeft een nieuwe opvolger voor E. Steppe. 

Het is Gustaaf de Louvien, in « burger » werknemer van m'sieur 
Constant in diens brouwerij, « Les Sports » vertelt dat de nieuwe 
«ekretaris van Anderlecht alle dagen in brouwerij en klub samen 
Kal werken van 6.45 u. 's morgens tot 10 uur 's avonds, en dat 
xijn vrouw daarmee helemaal niet in haar nopjes is. Bezwaar dat 
glimlachend wordt weggewuifd natuurlijk, vermits voor de sport 
niets te veel is. Heel algemeen denken wij dat veel «onmisbaren» 
Jn de sportverenigingen, die bijna dag na dag, dikwijls tot een 
stuk in de nacht, « werken » voor het welzijn van hun klub, wel 
de lof verdienen van de sportgazetten, maar dat men achter die 
facade wel eens vergeet dat zij een belangrijker taak hebben, een 
taak die thuis ligt : het welzijn van hun gezin. Persoonlijk heb
ben wij meer respekt voor de man die zorgt voor zijn huishouden, 
en die op tijd en stond is waar hij moet zijn, d.i. thuis, dan voor 
al die straffen die altijd maar denken aan hun klub en vereniging 
(en zichzelf), maar hun vrouw en kinderen vergeten 't Is een 
ouderwets standpunt, maar het is er een. 

ondankbaar voik 
Merckx heeft dus de ronde van Italië gewonnen, zoals voorzien, 

volgens plan, en dank zij drie of vier pedaalstoten. De sport
gazetten zullen wel de nodige superlatieven uitvinden om duide
lijk te maken wat een bovenmenselijke, gigantische, wereldschok
kende, vaderlandslievende en humanitaire prestatie de chet--
sandwichman van de Molteni-worst nu weer heett geleverd 
Persoonlijk zijn wij in het boerendorpje, waar de wieg van onze 
wederhelft stond, zondagavond eens een staminee ot twee binnen
gelopen en wij hebben zo links en rechts eens gevraagd wie de 
ronde gewonnen had. Eén wist het, één meende Merckx, maar 
hij wist niet of hij meegereden had, en een twaalftal zeiden 
« da weet ich ni, meneer », of « och, 't is mich te flauw » of iets 
in die aard. Wij zeiden het al, het was in een boerendorpie te 
doen, en wellicht zijn sommige streken in Vlaanderen nog m 
veel hogere mate onderontwikkeld dan «• Les Sports » denkt. 
En dat wil wat zeggen... 

overdoen 

Daniel Mortier, meer bezorgd 
dan ooit, heeft maar dadelijk 
een TV-onderzoek gewijd aan 
de relatie sport-reklame-TV. 
Naar de gewoonte van het huis 
was er aan heel de uitleg kop 
noch staart te vinden. Een hut-
sekluts van meningen zonder 
één werkelijk gegeven, een 
woord en wederwoord, geen 
enkel cijfer, kortom, een hoop 
stamineepraat bijeen. Nochtans 
lijkt het ons een boeiend on
derwerp, en, meer bepaald 
voor de beroepssport, een on
derwerp van veel belang. Wij 
hopen dat Mortier de zaak nog 
eens zal overdoen, en dat hij 
Hch dan niet laat afschepen 
met een paar dooddoeners. Om
dat de materie ons voor de 
jongens van de sportsektie van 
de TV alleen nogal ingewik
keld lijkt, zou men misschien 
aan een Maurits de Wilde eens 
kunnen gaan vragen hoe men 
dergelijke koeien bij de horens 

pakt. Alleen, zo vrezen wij, 
zouden er dan wel eens een 
paar ballonnetjes kunnen door
prikt worden, die de sportjon-
gens liever héél laten. 

afgelast 

Omdat de televisie er niet 
voor te vinden is nog gratis 
voor niks — of ongeveer — 
veel reklame te maken voor 
firma's die rap een reklame-
bordje komen plaatsen in sta
dions waar zij weten dat de 
TV een match zal komen op
nemen, zal de voetbalwedstrijd 
België-Duitsland dus niet wor
den uitgezonden. 

Men was namelijk tot de be
vinding gekomen dat er, met 
het oog op die uitzending, nog
al veel publiciteitsborden wa
ren bijgekomen, die er anders 
niet staan. Veel voetballiefheb
bers zullen boos zijn, omdat zij 
via het schermpje de avontu-
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Hoogspringer De Prefer haalde met zijn sprong van 2mll een 
nieuw Belgisch rekord. 

ren van Pol en Co niet zullen 
zien. Maar ja, het moest er van 
komen. Men kan niet verwach
ten dat de ene firma voor haar 
publiciteit stukken van mensen 
moet betalen, en dat de andere, 
die het via de sport wil doen, 
door de TV gratis zou bediend 
worden. In ieder geval, deze 
eerste weigering van de BRT 
lijkt ons maar de inleiding tot 
een kwestie die zowel in het 
wereldje van de publiciteit als 
in dat van de sport, ernstige 
gevolgen zou kunnen hebben. 

prima geest 

Verleden week ontmoetten 
wij een groep jongens van het 
instituut te Ruisselede, die met 
veel sukses examens waren 
gaan afleggen, en hun diploma 
kwamen halen. Vanzelfspre
kend moest op dat sukses eens 
gedronken worden, en zij be
gonnen allemaal met een straf
fe pils. Bij de meesten was de 
tweede « pot » al een waterken 
of een cola'ken, en meer dan 
twee biertjes heeft geen van 
hen gedronken. De reden ? 
Simpel het feit dat zij 's avonds 
een voetbalmatch moesten spe
len, zo maar « voor de frim », 
om een gelegenheid te hebben 
om de beker, die zij in het 
kampioenschap van het insti
tuut hadden gewonnen, in ont
vangst te nemen. En als ge 
voetbal wilt spelen, nietwaar 
meneer, dan moet ge dat een 
beetje serieus doen, en niet 
eerst uw lijf vol bier gieten. 
En of dat nu een vriendematch-
ken is, of een match voor het 
kampioenschap, dat blijft ook 
hetzelfde, nietwaar. Zeker, 
jongens, zeker. Wij hopen dat 
gij met die gezonde sportop-
vatting nog veel bekers zult 
winnen .. en veel diploma's 
behalen. 

belabberd 

De 24 uren van Le Mans mo
gen geslaagd genoemd worden. 
Er was immers een dode. De 
42-jarige Joachim Bonnier na-
meli)k. Voor ons zijn die dode
lijke ongevallen sedert lang 
een essentieel element van de 
autosport. Geen reden dus om 
ons nogmaals druk te maken 
over déze dode. Het moet ons 
nochtans van het hart dat de 
kommentaar die de Vlaamse 
televisie bij dit ongeval lever
de er ons een leek van de al-
lerbelabberste soort. Kortom, 
helemaal in de stijl van de mi
serabele sensatiebladen. Voor 
de rest geen enkel woord van 
afkeuring voor het feit dat het 
sportje wéér een mens geof
ferd heeft aan de waanzinnige 
drang naar sensatie van een 
meer dan ooit op <i spelen » be
luste groep konsumenten. Ie
der zijn mening, maar spik-
kers die de ongebreidelde en 
ziekelijke sensatiezucht van een 
zeker publiek nog willen sti
muleren zijn volgens ons in 
deze tijd en in een instituut als 
de televisie niet op hun plaats. 

als... 

Roger Claessen, auteur van 
wereldschokkende memoires in 
« Sport 70 », ex-idool van Luik, 
Aken en Beerschot (waar hij 
toch een paar keren opgesteld 
werd), zou nu naar Crossing 
Schaarbeek gaan. Dit ondanks 
het feit dat met zekerheid be
weerd werd dat hij ergons in 
de oostkantons «"dichtbij de 
plezante Duitse Rijnsteden) 
een onderkomen had gevonden. 
Naar het schijnt heeft hij de 
zeer zware proeven op Cros
sing schitterend doorstaan, en 
zou men op Crossing (en Beer
schot) niet beter vragen dan 
dat de koop kan gesloten wor
den. Moesten wij klubdirigent 
zijn, wij zouden er niet aan 
denken een man als Claessen 
te kopen. Dat belet niet dat wij 
geloven dat hij een klub inder
daad diensten kan bewijzen, 
als zijn « leverkwaal » inder
daad vals alarm was, als hij 
geen te grote dorst heeft, als 
bij zich een beetje kan schik
ken naar de regeltjes die gel
den voor de gemeenschap, als 
het een beetje naar zijn zm is, 
als.. Enfin, naar onze mening
ene « als » te veel. 

liever brem dan madolles 

De brem bloeit en daarom zijn wij verleden zondag 
een lange zwerftocht gaan maken in de streek waar de 
Dommel ontspringt. Wij waren vergezeld door twee 
zoontjes, waarvan één van een jaar of vijf. die sedert 
een paar weken kan fietsen. Die jongens van ons maak
ten de tocht mee per fiets, en dat bracht mee dat het 
voor ons eerder een snelle cross werd dan een wandeling 
Halfweg hadden wij dorst en wij zijn dus een pmt gaan 
drinken. Toevallig zagen wij op het TV-schermp]e in dat 
kafee minister Van Elslande een stel madolles uitreiken 
aan enkele kinderen die blijkbaar een of andere sport
prestatie hadden geleverd. Nu hebben wij niks tegen 
Van Elslande, kinderen, madolles en sportprestaties 
Maar wij vragen ons toch af of wij er niet beter zouden 
aan doen de kinderen te leren aan sport te doen zonder 
dat daar madolles en zo bij te pas komen Wat onze 
eigen spruiten betreft : zij hadden genoeg aan de « zand
bergen », de brem, de Wijer, de kikkers, de zandpaadjes 
en hun groot glas limonade. Een madolle had het niet 
schoner kunnen maken. 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
oplossing nr 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 l 2 l 3 l 4 l 3 1 b l 7 i 8 l 9 20 

vert ikaal 
1) Gekunsteld - Jaorboeken — 2) Ana
gram van « OOR » - Ri iksinst i tuut -
Franse straat - Onder andere - Muziek-
noot — 3) Pus - Facil i teitengemeente 
- 4) Muzieknoot - Anagram van 
« MUTS » - Tennisterm - Neon — 5) 
Gelofte - Welaan - Dubbele medekl in
ker - Mast - Dokter — 6) Vui l , bont -
Indianenwapen. — 7) Deel van een huis 
- Slag - Lid van een bepaalde letter
kundige vereniging - Lengtemaat — 8) 
Deel van een boom - Eerste en loatste 
letter. — 9) Li jn tussen twee landen -
Programma voor de al lerkleinsten — 
10) vu -sena to r - Kleding - Dubbele 
k l inker — 11) Snui - Tuinhuisie - M u 
zieknoot - Finse havenstad — 12) Boom 
- Anagram van « DAL » - Werk van 
Joost Van de Vondel - Kroon (afkor
t ing) . — 13) Troefkaar t - Inspiratie -
Onmeetbaar geto l . — 14) Smalle sloot 
- Mannel i jk schaap - Geneeskundige 
dienst (a fkor t ing) . — 15) Vocht ig - Ge
zell in van Roel - Begrijpen — 16) S k o n - ' 
dinavische munteenheden - Boom 
Stoer, struis - Muzieknoot — 17) Kip 
- Mijnheer - I tal iaanse stroom - Onder 
andere. — 18) Bedoeling, overtuiging 
- Rivier in Ierland — 19) Het zi j zo -
Daar - Twee kl inkers - Persoonlijk voor
naamwoord. — 20) Gel i jkmaken - Prik
kel 

opgave nr 20 

1) Doet ons steeds weer terugdenken 
aan 1302 - Insekt — 2) Gesloten -
Mannetjeshond - V lak temaat - Muz iek
noot. — 3) Insekt - Gekend jazzmusicus 
(voornaam + naam) - En volgende —-
4) V laktemaat - Achter - Roem - Vul 
fn « SNE » — 5) Bars - Groot -Br i ton-
nie - Aonvulsel — 6) Duitse duikboot 
( W O . II) - Twee medeklinkers - Pun
t ig voorwerp - Opstootje — 7) Groente 
- Vogel - Ezelgeluid - Per ekspres -
Oostvlaamse gemeente — 8) Limburgse 
gemeente - Kerk waar Pieter Breugel 
begraven l igt — 9) Verwoonde hou
ding - Vakont ieoord in het noorden van 
Jogoslavie - Zoogdier — 10) Roem -
Gesleep - Weerman — 11) Gemeente in 
Klem-Brabont - Anagram van « LAND » 

.- Zokkengoed - Niet — 12) Tegoed -
Twee medeklinkers - En zo - Dub
bele medeklinker - Gog — 13) Frans 
voegwoord - Twee medeklinkers - Voor
naamste opstellen van de « Declamation 
of Independance > (1776) - Kinderen 
toegelaten — 14) V lak temaat - Ame
rikaanse jongensnaam - Vorm van 

«ETEN II - Brusselse tox i -maotschoppi j . 
— 15) Anagram van <c KAM » - Sele
nium - Engels schrijver verbli jvend in 
Frankri jk — 16) Vrucht - Anogrom von 
« KOER > - Spil — 17) Zoogdier - De 
heer - Smart - Jongensnaam. — 18) 
Most - Welaan - Meisjesnaam — 19) 
Paradijs - Persoonlijk voornaamwoord -
Gril l ig — 20) Naamgeving - Medeli jden. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Vlamingen die van Blankenberge 
houden, U kunt terecht b i j 

A . SCHERPEREEL - DECNÖOP 

PENSION BRITANNiQUE 
De Smet de Naeyerlaan 6 

8370 Blankenberge - Tel. 050 42230 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfeno 

Tel. (053)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buf fe t 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Gezell ige vlaamse sfeer 
wekel i ikse 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 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

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

CORTHALS 
Kattestraat 20 . Aalst 

Tel. 053 244.80 
Bekendste kof f iehuis van de 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van wafels 

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

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

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

Bezoek de herberg 
« UILENSPIEGEL » 

Laurent DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Katharina-Lombeek 
Lokaal van de 

plaatseli|ke Volksunie-afdel ing 
In hef go lvend Paiottenland 

HET 'laams huis 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Rrmsdonck 

Tel 015 714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondqenotenlaan 171 
Te] 016 347.49 

Voor West-Vlaanderen 
DE MEYcR Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051 612 84 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

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

Brugstraat 10 - 9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag, v r i id 15u tot zat. 15u 

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 
Ver t rouwel i j k adres 

ERKEND VERDELER keukens ALNO 
en SIE MATIC 

« HOME » 
Eigentijdse WONINGINRICHTING 

KUNSTNIJVERHEID 
HUWELIJKSLIJSTEN 

Rijschoolstraat 45 B St. Truiden 
Tel. 011/74196 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

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

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

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

vol. pens. 300 fr alles Inbegr. 

GELD VOOR ELK DOEL 
op handtekening vr part ikul ieren 
en zelfstandigen in 60 m. Snelle 
a fwerk ing . GEEN KOSTEN 

Tel. BRAFI, 03/19.03.68 
ook 's avonds 

Laat uw huis bouwen door een 
Vlaamse f i rma met Vlaamse mensen. 

Bungalow's en vi l la's vanaf 
650 000 F architektkosten inbegr. 

Tel. 016/657.29 of schri j f : 
EMIEL V A N DEN EYNDE 

Buurtspoorweglaan 16 
3080 STEENOKKERZEEL 

STIJLVOLLE en SOBERE 
GRAFZERKEN bl i 

BAVO PAUSENBERGER 
Kerkhofstraat 40 - Zomergem 

Tel. 09/74.72.44 
Plaatsing In gans het Vlaamse land 

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

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wi l r i j k 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u 

Natuursteenbedr i j f - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kor t ing 

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

Tel 3919.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELUNGEN A A N HUIS 

TV PELMAR 61 scherm 
12 500 f r i.p.v. 18.950 f r . 

Andere merken grootste kor t ing 
T.V VANAF 9.000 F 

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

Al le herstel l ingen 
Nieuwbaan 120 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel 053/67919 

Ver l lcht ingsgroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE . 

200 m. bu i ten de Kathel l jnep. 
Grote baan Brugge-Kort r i jk 

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschi l lende ver l icht ingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

A l le schilder- en behangwerken 
V loerbek led ing 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67889 

VERZEKERINGEN V A N ALLE AARD 1 
LENINGEN V A N ALLE SLAG I 

KONTAKTEER IN VERTROUWEN : 
LUC THIBAUT & CO 

Tel (03)27.75.86 - (03)27.43.34 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekrefans J WEYNE 
leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

Vlamingen, 
wij verwachten U in 

TAVERNE KLOKKE 
Christinastraat 35A 

OOSTENDE 

Goede bediening 
Vlaamse sfeer 
Kamers met ontbijt 

KIP A A N 'T SPIT 

GARNAALKROKETTEN 

BOERENBROOD MET HESP 

Tel. (059)7^0.04 

VOOR COMFORT IN HUIS... 
VAN DER CRUYS 

Badkamers - Keukens 
Sanitair 

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

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemeiryck 

Grote keus van aparte geschenken 
KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 

EEKLO — TEL. 09,77.39.79 

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

ONZE SCHOOL ? 

Talen 
journa 

Lange 

ERASMUS 
NATUURLIJK I 

Pluralistisch, volksnationaal onderwijs 
- boekhouding - steno -

listiek - etalage - verkoop -
wegkode - rijlessen (door 

daktylo 
hostessen 
de Staat < 

^idderstraat 36 - 2800 MECHELEN 
Bondgenotenlaan 84 - 3000 LEUVEN 
Priester 
Gulden 

Daensplein 2 - 9300 AALST 
Vlieslaan 26 - 8000 BRUGGE 

Thonissenlaan 23 - 3500 HASSELT 
Sint Jorisstraat 33 - 8500 KORTRIJK 
Begijne nvest 99 - ANTWERPEN 

l 
- sekretariaat 
- mannequins 

;rke 
Tel. 
Tel. 
Tel . 
Tel . 
Tel. 
Tel. 

Tel. 

nd) 
(015)173.68 
(016)224.85 
(053)284.55 
(050)372.75 
(011)237.12 
(056)159.18 

(03)33.60.58 

PROFITEER NU VAN HET ZOMERFESTIVAL 

succes kleding mSVCrS 2é4o'NiÊ["Ter7l n.!" 
* * • • E ^ B ' J ^ •^M'mm B j ^ Nr 510504.169 H.R.A. 61.500 

20.000 Gloednieuwe Kledingstukken 
aan CADEAUPRUZEN ! ! 

VAN 20 TOT 6 0 % VERMINDERING o 
GEDURENDE 14 DAGEN ALLEEN VOOR TROUWE 

KLANTEN EN «WIJ»-LEZERS 

in de andere bladen start deze verkoop eerst op 25 juni 

HAAL ER DUS VLUG DE BESTE KOOP|ES UIT ! 
RESTAURANT B O O M -
LINDENBOS uuuiv i» 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis 

^ ^ ^ ^ 

SPOORWEG 

HAUt 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

NIEL 

MEYERS 
RUIME PARKING 

DUIZENDEN Gouden Koopjes aan alle afdelingen 

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

ENKELE V O O R B E E L D E N : 

HERENKOSTUMEN 
waarde tot 3.995 F 

NU vanaf 

1.750 F 
HEREN SPORTVESTONS 

waarde 1.495 F 
N U 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 
DAMESKLEED)ES 

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-

RECENMANTELS 
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 

maafschappijen 
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, fi jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
las{ - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

beter dan In Duitsland. 
lEUVEN ! Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatten. 
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) : Autovi/eg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrli'k) : Brugsesteenv/. 1 . Tel. 056/715.36 • 2.400 plaatsen 
KONTICH : Mechelsesteenweg • 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 r l . • 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 

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 zwartgele Leeuw (zonder sterren, met klauwen), 
het symbool van die Vlaamse Beweging, dominere 
het straatbeeld In Vlaanderen I 

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

Wafrersfraat 133, 9110 ST-AMANDSBERC 

Tel. (09)51.15.83 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat' 47 

AALST 

Vlaamse 
Handelaars 
en Zakenlui 

D I R K M A R T E N S 
P.V.B.A. 

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

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

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagent - bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens • kinderkleding. 

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

kampingartlkelen • turngerel. 

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

ten • borden • tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Neemt een advertentie in 
WIJ 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! 

WS? ,.fc?.^^^ «ANANASSAP 

100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

GEYO p.v.b.a. 

ChurchillIcKin 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03) 58.74.33 

W A L - m ROLAND 

Qt^iilmtKi •fiUn.aAMil lat 

URWniAAT i^ AHTVWrCN 

^•t op het hulemmmer 9 
TtlAwa M M (1 

ALLE OLAZBN 
ALLE MONTliftEN 

' K M hnH na * UtJ 11« V̂  iMMias 

• m Vlamingen, 
• ^ • l "^'"^ GRATIS ADVIES 
^ 1 ^ voor uw hypotheek-
^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem kontakt met ons I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

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 

OFFStr • STENCILWERK • POTOKOPU 
I N K A 

nmnhoutaabaan 406 - BorgertKHit 
TBL. O3.3e.7a00 

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 : 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 • 2410 HERENT ALS 

TeL (014)21.207 

• •• ^meester .:•©:'• 
•/ '̂  kleermaker w ^ ^ 

^jm^MEESCHjfl l 

STEENHOUWEHSVEST 5 2 
ANTWERPEN 

i- Tel. 31:35.83 

N#flR 
UW 

zo'VEEX BETER 

VERMINDERING VOOH 
VU LEDEN. - . 

ii 
5 - i 
6-B 
7-f 
8-S 
^ ^ 

lOfl 
I W 
12-« 
13-1 

um 
15« 
16-B 
1 7 -
18-B 
19-1 
?om 

VERTREKUREN 

MET B.I.A. NAAR LONDEN 
VAN UIT DEURNE 

Dagelijks (behalve zaferdag en zondag) 

Vertrek Deurne lOu 20u05 
Aankomst Londen 

luchthaven Catwick l l u l 5 21u20 
Vertrek Londen Gatwick 8u20 18u25 
Aankomst Deurne 9u30 19u35 
Een plus-punf- : direkte treinaansluiting vanaf Londen 
Victoria Station en vv. (duur enkele reis 40 minuten). 
Prijs luchtreis Antwerpen - Londen en terug in ek. kl . : 

3.820 F 
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-Jorlsstraat 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-Michielsstraaf 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - TeL (02)51.17.15 
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bewegingsyjOjzer 

TER ATTENTIE VAN 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 19 juni : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 26 juni : sen. H. De Bruyne en vollisvert. 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 
Woensdag 28 juni : volksvert. B. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsestwg 22, (tel. 37.13.32), van 19 tot 20 u. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
AANDACHT 

De afdelingssekretarissen die
nen er zorg om te dragen dat 
alle nog af te rekenen lidgel
den, o.a. « speciale-verhuizers-
leden-lijst » vóór 25 juni '72 af
gerekend worden (dubbel van 
lijst aan arr. sekr. Wim Claes-
sens). 

De afdelingssekretarissen die 
nog niet voldeden bij het na
zicht en terugzending van de 
« globaal-abonnementsgelden 
« Wij » dienen dit zonder nog 
verder uitstel onmiddellijk te 
regelen door terugzending aan 
arr. sekr. Wim Claessens. 

ANTWERPEN (Stad) 
KOLPORTAGE 

We deden mee aan de natio
nale oproep, 't Ging ongeloof-
Tijk goed. Het is dan ook een 
bizonder knap nummer. We 
zouden deze brochure in alle 
bussen van de stad moeten kun
nen steken. Helaas ! De centjes! 
Wil u er in uw staat gebust 
hebben ? Dat kan als u ons 
hiervoor helpt met een financi
ële steun. Voor afspraak tel. 
sekr. 36.84.65. 

Zondag 25 juni gaan we weer 
terug op straat met het specia
le nummer. Vertrek sekr. Wet-
str. 12 om 9 u. 30. Al onze be
stuursleden geven prompt ge
hoor aan de oproep van hun 
mandatarissen, die zoals vori
ge keer weer zeker allen zullen 
aanwezig zijn. 
KLEURENFOLDER 

80.000 ex. in alle bussen van 
de stad rond 20 juni. Het is een 
initiatief van onze afdeling. 
Kan echter ook in andere afde
lingen gebust worden, is daar
om verkrijgbaar op ons sekre-
tariaat. De uitgave is mogelijk 
door de steun van verschillen
de extra steuners uit onze afde
ling. Hartelijk dank. 
GROOT ANTWERPEN 

Dinsdag 20 juni spreekt Hugo 
Schiltz in lokaal Bristol, Frank
rijklei 19 te Antwerpen voor al
le leden en simpatisanten uit 
de afdeling. Gratis toegang. 
VAKANTIE 

Als het weer goed is. Als we 
goesting hebben. Als we nog 
ne frank overhouden, gaan we 
in augustus op reis. Het sekre-
tar iaat is dan potdicht vanaf 1 
augustus. Op maandag 28 au
gustus doen we dan, goed bruin, 
de deur weer open. 
DIENSTBETOON 
Alle dagen op uw sekr e tar iaat 
tijdens de openingsuren. Voor 
speciale gevallen kan men best 
terecht op maandag van 16 tot 
20 u., dan is er steeds een volks
vert. aanwezig. 

Voor COO-gevallen gelieve te 
tel. naar dr. De Boel 33.97.90 of 
Fr. De Laet 38.66.92. 

BOECHOUT VREMDE 
GEMEENTE-RAADSEL 

Als de CVP het college van 
burgemeester en schepenen in 
handen heeft, maar op slechts 
6 stemmen van de 13 kan reke
nen, wat moet de CVP dan nor
maal doen ? Boechout onbe
stuurbaar blijven houden door 
halsstarrig vol te houden dat 6 

meer is dan 7 ? Of het VU-
raadslid willen dwingen blinde
lings te stemmen, wat de CVP 
voorschotelt — en kwaad zijn, 
als hij dat niet braafjes doet ? 
Of trachten te onderhandelen 
om ten minste een 7de stem 
voor een meerderheid te vin
den ? 
IJZERBEDEVAART 

2 juli. Per autocar. Dringend 
kontakt opnemen met sekr. 
Flor Van Praet, Provinciestwg 
363, Boechout. 

BORGERHOÜT 
VLAGGENAKTIE 

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 
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). 
VLAGGENAKTIE 

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. 
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. 

BBECHT 
PROFICIAT 

Op 27 mei 11. was het feest 
bij de Kon. Harmonie « De 
Eikel ». Onze afd. voorz. Roger 
Van Dijck, tevens voorz. van 
de Harmonie, samen met nog 
6 leden-muzikanten, ontvingen 
bij deze gelegenheid, voor hun 
25 jaar t rouw spelend lid zijn, 
het ereteken. Hartelijk profi
ciat aan Roger. 

EDEGEM 
WENSEN VAN HERSTEL 

Wij wensen mevr. De Backer, 
echtgenote van Walter, onze 
verantwoordelijke voor organi
satie, een spoedig herstel van 
de chirurgische ingreep die zij 
heeft ondergaan. 

Onze propaganda-verant-
woordelijke. Ivo Van den Eyn-
de, is tijdelijk non-aktief we
gens zware ziekte. Wij wensen 
hem een goede genezing toe. 

Onze trouwe vriend Jef De 
Boel is nog steeds ziek. Wie 
hem kent weet dat hij er de 
moed in houdt. Een kort be
zoekje zou hem toch veel ple
zier doen, menen wij. 
PENSENKERMIS 

De pensenkermis van 3 juni 
11. werd een daverend sukses. 
Ons gemeenschapscentrum zat 

eivol met smullende pensen
eters. Tot laat in de nacht werd 
er gefeest. Dank aan de wer
kers : I. Van den Eynde, Jul ia 
Engelen-Saenen, Albertine Sae-
nen, Wilfried Schiltz, K. Van 
Reeth en aan de « bakkers » J. 
en L. Michiels. 
AFDELINGSRAAD 

Op de vergadering van de af-
delingsraad van dinsdag 20 juni 
om 20 u. 30 spreekt K. Ver Ber
ne, burgemeester van Schilde, 
voor onze kaderleden. 
VOLKSFEESTEN 

Ter gelegenheid van Edegem-
kermis worden op zondag 18 
juni om 15 u. volksspelen geor
ganiseerd in «Drie Eiken». Wie 
meet zijn krachten op de kegel
baan en wie strijdt mee naar 
de titel van koning-vogelpik ? 
11 JULI-VIERING 

Op zondag 9 juli viert de 
Vlaams Nationale gemeenschap 
van Edegem onze nationale 
feestdag. Programma : 's na
middags vanaf 14 u. vrij klein-
kunstpodium voor jongeren in 
« Drie Eiken » ; 's avonds om 
20 u. korte akademische zitting 
en optreden van de grote dame 
uit de kleinkunst, Lea Cousin 
met o.a. 'n 11 juli-lied in avant-
première. 
VUJO 

Zaterdag 24 juni om 20 u. fui
ven wij de examenkoorts weg 
in « Drie Eiken » ; de blokkers 
kunnen even nieuwe krachten 
opdoen. 

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 ». 

EKEREN 
KOLPORTAGE 

Heden zaterdag 17 juni kol-
porteren wij in Ekeren Donk. 
Bijeenkomst om 14 u. aan het 
station van Ekeren. 
VU-FLITS 

Dit is de nieuwe naam van 
ons plaatselijk VU-ledenblad. 
Simpatisanten die « VU-Flits » 
regelmatig willen ontvangen 
vragen dit eenvoudig aan bij 
Veerle Thyssens, Geestenspoor 
72, Ekeren. 

HERENTALS 
IJZERBEDEVAART 

Op 2 juli met autocar. In
schrijving : lokaal « Kempen-
land », Stationsplein 9, tel. 014/ 
230.33 ; Rik Verheyen, Kleer-
roos 57 en August Van Genech-
ten, Stationsstr. 27. Deelname : 
150 fr. en 75 fr. voor kinderen. 
Vertrek : 6 u. Terug rond 20 u. 
Met bezoek aan een badstad 
na de bedevaart. 
VUJO 

Er wordt een bus ingelegd 
naar de IJzerbedevaart op 2 ju
li, uitsluitend voor jongeren. 
Inschrijving : Paul Peeters, Mo-
lenvest 54, tel. 24.635. Deelna
me in kosten : 150 fr. 
11 JULI-VIERING 

Op vrijdag 7 juli te 20 u. in 
lokaal «Kempenland», Stations
plein 9. 
DIENSTBETOON 

Sen. Wim Jorisen : elke 3de 
maandag in « De Zalm », Grote 
Markt, vanaf 19 u. 

Volksvert. Jo Belmans : elke 
2de dinsdag in «Kempenland», 
vanaf 21 u. 

HOBOKEN 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 18 juni, met 
het extra « Wij »-nummer in 
de wijk Vinkenvelden. Bijeen
komst « Oude Spiegel », Kiosk-
plaats te 10 u. 
HUWELIJK 
Vandaag treedt juffrouw Mar
leen Vandermeirch, dochter 
van bestuurslid Pol en mevr. 
Vandermeirch in het huwelijk 
met de h. Walter Stryckers. 
Beste wensen voor een goede 
vaart namens de ganse afdeling. 
IJZERBEDEVAART 

Ook diT; jaar weer een auto
bus naar Diksmuide. Inschrij
vingen bij : Jos Van den Nieu
wenhof, S t 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. 

HOVE 
SPORENVIERING 

In tegenstelling met wat we 
vroeger meldden zal de 11 juli-
viering doorgaan op vrijdag 23 
juni om 20 u. in de Rodenbach-
school, Onderwijsstr. Nelly 
Maes zei er de feestrede hou
den. 
IJZERBEDEVAART 

Het « Gewestelijk IJzerbede-
aartkomitee Mortsel en omstre
ken » legt weer autocars in die 
zoals gewoonlijk de bedevaar- | 

ders van Hove zullen opladen. 
Inschrijven bij de Miei in de 
« Reinaert », Mortselsestwg 21, 
tel. 55.39.21. 
VLAGGENAKTIE 

Uw leeuw ligt klaar bij Lode 
Verreyt, Azalealei 12, tel. : 
55.23.32. 

KONTICH 
KOLPORTAGE 

Vandaag, zaterdag 17 juni om 
14 u. 30, wordt elk aktief kader-
lid verwacht in de Alcazar van 
waaruit vertrek voor een kol-
portage met het speciaal «Wij»-
nummer. Elke hulp is inder
daad welkom want van dit uit
stekend propagandanummer 
moeten 1.000 ex. aan de man 
gebracht worden. 
TREKTOCHT 

Als ontspannend slot van het 
werkjaar '71-'72 nemen wij, op 
zondag 25 juni a.s. deel aan de 
jaarlijkse wandeling van de 
plaatselijke VTB-afdelmg in 't 
Hoogveen. Vertrek te 6 u. 30 
aan de St.-Maartenskerk en bij
eenkomst te 9 u. op de parkeer
plaats van de Baraque Michel, 
van waaruit ons een pracht van 
een geleide wandeling werd 
voorbereid. Knapzak voor twee 
maaltijden en drinken mee. Te
rug op de Baraque Michel om
streeks 18 u. Botten liefst mee 
gezien de wandeling voor 3/4 
over begaanbare wegen gaat. 
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 ui ts tap 
naar Dhoppe voorzien. Inschrij
vingen bij de bestuursleden 
van VOS en in lokaal Alcazar, 
tel. 57.13.52. 
VLAGGENAKTIE 

Leeuwevlaggen zijn altijd in 
voorraad op het plaatselijk se-
kretar iaat 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. 
ver t rek aan de kerk in Jeut . 
Pri js 120 fr. Inschrijven bij Jos 
Goris, Mechelbaan 19, tel. 03/ 
82.13.16. 

MERKSEM 
IJZERBEDEVAART 

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. 

Voor de bedevaarders die 
met eigen wagen rijden, affi-
chen of plakbanden voor de 
achterruit , eveneens kentekens 
en programmas zijn te verkr i j 
gen in Tijl, of bij J an Vinken, 
Akkerbouwstr . 71, tel. 45.49.13. 
DANK 

De penningmeester van onze 
afdeling, Jan Vinken, dankt al
le vrienden «n bekenden voor 
de vele blijken van simpatie, 
dié hij mocht ervaren tijdens 
zijn wekenlange immobiliteit, 
gevolg van een voetbreuk, op
gelopen bij een amnestiemars. 
AFELINGSLEVEN 

Ten gerieve van de leden die 
er op aan dringen, kunnen wij 
dededelen dat er een dezer da
gen een uitgebreide kaderver
gadering zal bijeengeroepen 
worden. 

MORTSEL 
KOLPORTAGE 

De inzet van onze plaatselij
ke mandatarissen met volks
vert. R. Mattheyssens aan het 
hoofd, en onze t rouwe propa
gandisten maakte de eerste kol-

WU - t7-«-7a 

portage-fase tot een noemens
waardig sukses, zodat wij een 
bijbestelling van het special» 
« Wij «-nummer dienden door 
te voeren. . en de VU-Mortsd 
...zij kolporteerde verder ! 
IJZERBEDEVAART 

Reis per luxe autocar van t 
« Gewestelijk IJzerbedevaart-
komitee-Mortsel ». Zondag 2 ju
li ver t rekken wij te 6 u. 30 aaj» 
't oud gemeentehuis van Mort
sel. Reissom 225 fr. 
VLAGENAKTIE 

Uw nylon leeuwevaandel 
(270 fr.), 1.50 X 1.50 m. ligt bij 
Wim Claessens, Pastoor Deens-
str. 19, klaar. Bestel nog heden. 

NIEL-SCHELLE 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen op volgende 
adressen : 

Hemilcsem : Reyniers Frans , 
De Bosschaertlei 26 en Cotteg-
nie Jos, Assestr. 124. 

Schelle : Delrue l « d e , Fabio-
lalaan 106 en Van Houtte Wil-
fned, A. Meulemansstr. 1. 

Niel : De Koek Jos, Kar l 
Marxstr. 42 ; De Decker Mar
cel, Schuttershofstr. 26 ; De-
heusch Luc, A. Vermeylens t» 
5 ; Barbier-Boeynaems I rma, 
Oudstrijdersstr. 6 en Janssen» 
Florent, Boomsestr. 294. 

Boom : Spillemaeckers E3>-
nest, Acasialaan 33 en Claes Pe
trus, Velodroomstr. 27. 

Rumst : Van Buggenhout 
Gust, Doelhaagstr. 26 ; Welle-
kens Paul, Tuinwijk 53 ; Lan»-
brechts Jan, Veerstr . 91 : 
Brunseels Leonard, Molenveld 
67 en De Herdt Frans, Em. Van_ 
dereldelaan 3. 

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

RALLY 
Dat onze autozoektocht oj» 

tweede sinksendag een enorme 
Vlaams Nationale propaganda 
was kunnen de deelnemers ge
tuigen. Voor de fantastische af
werking hiervan danken we de 
organisatoren Jos De Graef en 
Frans Struyf. Tot volgend jaa», 
mannen. 
DIENSTBETOON 

Buiten het normale dienstbe
toon van elke v r i jdagavon^ 
door onze vrienden Jos De Koer 
en Frans De Meulemeester, zal 
kortelings de specialist t e r za
ke Jos De Graef één donder
dagavond per maand tn he* 
sekretariaat , Antwerpsestr . 18ft, 
zitdag houden voor de zelf
standigen, die moeili jkheden 
ondervinden met de BTW. 

RÜMST 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Bij wijze van proef is op vri}-
dag 26 mei 11, ons « Gezellig Sa
menzijn » doorgegaan voor de 
bestuurs- en kernleden, opda* 
in de herfst een algemene le
denvergadering met een ont
spanningsavond zou k u n n e n 
plaats vinden. Deze proef is 
schit terend gelukt. Na 'n klein 
aperitiefke schoven we om 20 
u. met 24 personen aan tafdl 
om aan een uitgebreid feest
maal deel te nemen. In zijn kor
te toespraak dankte G. Van 
Buggenhout de aanwezigen om 
hun opkomst, de vrouwen om 
de steun en begrip voor de af
wezigheid van hun man t i jdens 
een vergadering of dergelijke, 
en in de derde plaats de be
stuurs- en kernleden zelf votw 
hun ononderbroken ijver en 
idealistische werking in én bui
ten de afdeling. 
VLAGGENAKTIE 

In het rood-gele Rumst waar 
een Leeuwenvlag, vooral op het 
gemeentehuis ten strengste ver
boden is gaan we op 2 en 11 ju
li aan kleurenverwisseling doen 
We vervangen het rood door 
het zwart, zodat die dagen alle 
s t ra ten geel-zwart zien van de 
([ beest » uit te hangen. Wi« 
nog geen Leeuwenvlag heeft 
kan er zich één aanschaffen bij 
alle bestursleden. 
IJZERBEDEVAART 

Zie berichtgeving onder Nifli-
Schelle a.u.b. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Telkens op zaterdag van 10 
tot 12 u. door burgemeester K. 
Ver Berne op het gemeentehuis 
en op donderdag van 19 u. 30 tot 
20 u. door schepen J. Hanssen 
eveneens op het gemeentehuis. 



WIJ . 17-6-72 > _ . _ _ 

— 21 
TURNHOUT 

IJZERBEDEVAART 
Voor de bedevaart van 2 juli 

heeft de afdeling Turnhout een 
bus ingelegd naar Diksmuide. 
Inschrijven vóór 18 juni bij Ka-
re l Willemsen, Jakob Smitsstr. 
15, Turnhout, tel. 014/46534 of 
Swat Van Houten, tel. 014/ 
42969 en 42305. 135 fr. per per
soon. Vertrek om 6 u. aan het 
gemeentehuis Oud-Turnhout, 
verdere opstapplaatsen : Turn-
houts kursaal 6 u. 10 ; Treinsta-
tie : 6 u. 15 ; Koningin Astrid-
laan 6 u. 20 ; Vosselaar-kerk 6 
u. 30 ; Vosselaar Edelweis 6 u. 
35. Terug om 20 u. 

WIJNEGEM 

GULDENSPORENVIERING 
Zaterdag 24 juni : gezellig sa

menzijn in het kasteel Wijne-
gemhof (park) . 

Zondag 25 juni : Vlaams Na
tionale plechtigheid in het park 
me t 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 

IJZERBEDEVAART 

Wij ver t rekken om 7 u. op de 
mark t te Wijnegem. Na de 
kopen. Wij komen terug om
streeks 23 u. De reisonkosten 
bedragen slechts 110 fr. en die
nen te worden betaal t bij in
schrijving, uitsluitend in het 
Vleminckhof. 

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. 

IJZERBEDEVAART 

Wij laten dit jaar de wagen 
thuis en maken er een gezellige 
uitstap van. Zo krijgen wij met
een de gelegenheid om mekaar 
wat beter te leren kennen. Voor 
125 ballen brengt de bus ons 
veilig in Diksmuide en daarna 
in De Panne ; dit jaar kunnen 
wij nog in de duinen, volgend 
jaar misschien niet meer. In
schrijven : Mia Damen-Segers, 
Koolfhofstr. 4 te Wilrijk, tel. : 
28.15.17. 

PAMFLETTEN-AKTIE 

In geen tijd werden aan kerk 
en supermarkt 125 ex. van de 
« Uitdaging aan 62 % Belgen » 
verkocht. Spijtig dat er niet 
meer waren. We bedoelen 
« boekjes ». 

SCHERP GEZIEN 

« Scherp Gezien », juni, moet 
ondanks de blok ook in de bus 
komen. Wie wil meehelpen ge
ve een telefoontje aan voorz. 
Vandenbossche, Doomstr . 24, 
iel. 28.09.25. Nu dadelijk doen, 
anders vergeet u het. . . 

WOMMELGEM 

UZERBEDEVAART 
Voor deelnemers die dit jaar 

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

DIENSTBETOON 

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

J a n 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 vr i j 
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 

BRUSSEL (Arr.) 
ARR. RAAD 

De e.k. arr. raad zal plaats 
vinden op heden zaterdag 17 
juni te 14 u. 30 in het lokaal 
« Waltra » bij Stan Philips, Ar-
duinkaai 2-4 te Brussel. Alle 
raadsleden worden verwacht. 
ARR. SEKRETARIAAT 

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

BERG - NEDEROKKERZEEL 
VOOR AL UW PROBLEMEN ! 

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

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

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

BERG - BUKEN - KAMPEN-
HOUT - N E D E R O K K E R Z E E L 
BEVLAGGINGSAKTIE 

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

D I E S T (Kant.) 

KOLPORTAGE 
25 juni : Grootscheepse kol-

portage met begeleiding van 
radiowagens. Op de Grote 
Markt te Diest 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. 

HAACHT 
KOLPORTAGE 

Te Haacht werd dankbaar ge
bruik gemaakt van de jaar
markt , waar de tentoonstel-
lingswagens van het kanton 
Diest de blikvanger was voor 
de duizenden jaarmarktbezoe
kers. Naast de kolportagebro-
chures werden ook leeuwen
vlaggen ,speldjes, klevers e.d. 
verkocht, terwijl eveneens hon
derden « Wij's » uitgedeeld 
werden. Wij vermelden de ver
koopsprestatie van Pol Verbee-
len met 35 brochures en van 
volksvert. Willy Kuijpers met 
29 brochures. 

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. 

JETTE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

KAPELLEN-OP-DEN-BOS-
N I E U W E N R O D E -
RAMSDONK 
KOLPORTAGE 

Zondag 25 juni om 10 u. 30 
in St. Jozefkring. Wij verkopen 
het speciale blad van « Wij » 
huis aan huis. 

IJZERBEDEVAART 
Programma : 6u., s tatr aan 

St. Jozefkring te Kapelle-op-
den-Bos ; 6 u. 15, start aan kerk 
Nieuwenrode ; 7 u. 30, even uit
stappen (ontbijt) ; 11 u., bede-
vaartplechtigheid met eucharis-
ieviering ; 14 u., een (picnic of 
resaurant) . Daarna bezoek aan 
het Zwin aan de kust te Knok-
ke. Deelnemingsprijs : 120 fr. 
(60 fr. tot 18 jaar of mili tair) , 
onder de 12 jaar gratis. Inschrij
ving bij een bestuurslid of in 
St. Jozefkring tot uiterlijk 26 
juni. 
11 JULI-VIERING 

Op 8 juli in Londerzeel Sint-
Jozef. Programma : 18 u. 45 : 
samenkomst aan St. Jozefkring; 
19 u. : samenkomst aan Hoog-
huis te Londerzeel St. Jozef ; 
20 u. 30 : souper in Hooghuis 
(kip, salade, appelmoes, brood, 
koffie, gebak). Samenzang. 
Toespraak Nelly Maes; 21 u. 30: 
gezellig samenzijn met DJ. 
Deelnemingsprijs : 75 fr. In
schrijving tot 26 juni bij de be
stuursleden. 

KORTENBERG 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

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

LEUVEN (Arr.) 
IJZERBEDEVAART 

Algemene koördinatie voor 
de busreis naar Diksmuide ligt 
bij André Van Hoof, Overwin
ningsstraat 24, Kessel-Lo, tel. 
27014. Reisgeld : 135 fr., jonge
ren (tot 21 jaar) : 90 fr. 

Reeds bekende opstapplaat
sen : Leuven : stadsschouw
burg, 7 u. ; Herent, kerk, 7 u. ; 
Kessel-Lo : Gemeenteplein, 6 
u. 45 ; Heverlee, kerk Krieken-
bos, 6 u. 15 ; Bierbeek, Kerk
plein, 6 u. 45. 
GULDENSPORENVIERING 

Op 8 juli in de Stadsschouw
burg te Leuven om 20u30. Ver
lenen hun medewerking : keur . 
groep Tijl, de Vaganten, diri
gent Lode Dieltjens, presenta
tie Annemie Coppieters, alge
mene leiding Bert Muysewin-
kel. Kaar ten aan 20 of 50 fr. bij 
André Van Hoof, Overwin-
ningsstr. 24, Kessel-Lo ; VTB-
kantoor, Bontgenotenlaan, Leu
ven ; Davidsfonds, Blijde Ir 
komststr. 79, Leuven. 

LEUVEN 
KOLPORTAGE 

De kolportageploeg van Leu
ven, die reeds vorige week pre
sent was te Keerbergen ver
kocht thans in eigen stad 150 
brochures. 

LUBBEEK 
DEELNEMING 

Aan onze vriend Marcel 
Scheys, afdelingsbestuurslid, 
en aan de ganse familie bieden 
wij onze innige deelneming aan 
bij het overlijden van zijn moe
der. 

SCHAARBEEK 
BESTUURSVERGADERING 

Op dinsdag 20 juni om 20 u. 
Lokaal «Het Castel», hoek Lod. 
Betrandlaan en Josaphatstr . 
Dagorde : algemene werking, 
IJzerbedevaart . 

ST KATHERINA-LOMBEEK 
VOLKSVERGADERING 

Op vrijdag 23 juni om 20 u. 
30 in herberg « Uilenspiegel », 
Kerkstr . 26, voor alle leden en 
simpatisanten. Zullen er het 
woord voeren sen. Bob Maes 
en burgemeester Jef Valke
niers. Ze zullen spreken over 
de problemen in en rond Brus
sel. Iedereen van harte welkom. 
BEVLAGGING 

Er wordt aan de bewoners 
van onze gemeente gevraagd de 
leeuwenvlag uit te hangen op 
2 juli (IJzerbedevaart) en op 11 
juli (Guldensporenherdenking). 
Eveneens werd er "n schrijven 
gericht aan het gemeentebe

stuur, op die dagen het gemeen, 
tehuis te sieren met de leeu
wenvlag. 

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. 

VILVOORDE 
IJZERBEDEVAART 

VTB-VAB-Vilvoorde legt een 
bus in naar Diksmuide. In
schrijvingen in het kantoor van 
de VTB en in boekhandel Tijl. 
Prijs : 150 fr. 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 18 juni in de 
wijk « De Kassei ». Samen
komst om 9 u. 30 aan de kerk 
van de Kassei in de Thaelstr. 
Kolporteerders van de omlig
gende afdelingen zijn steeds 
welkom. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
NIEUWE 
PENNINGMEESTER 

Ter vervanging van de h. 
Verhoeven, ontslagnemend, 
werd de h. Richard De Grom 
door de arr. raad aangesteld tot 
penningmeester van het arr. 
De h. De Grom is geen nieuwe
ling in het arr. bestuur en wij 
weten dat hij zijn taak degelijk 
en met geestdrift zal vervullen. 
Wij wensen hem een sukses-
volle werking. 
HALFJAARLIJKSE 
ABONNEMENTENSLAG 

De bestuursleden der afde
lingen zullen niet nalaten hun 
steentje bij te dragen tot het 
wellukken van de halfjaarlijk
se abonnementenslag voor het 
partijblad. Resultaten per af
deling verschijnen in volgend 
mededelingsblad. 
LEDEN 

Het arr. heeft op dit ogen
blik meer leden dan bij de af
sluiting 1971. Mits een kleine 
inspanning halen wij nog vóór 
het begin van de vakantiepe
riode de ons opgelegde streef-
norm voor 1972. Mogen wij die 
kleine inspanning van de afde
lingen vragen ? 
STREEKPERS 

Wij dringen nogmaals aan' 
bij de verschillende redakties 
om 25 ex. van elk verschenen 
nummer te sturen aan Martine 
De Leeuw, Bergemeersenst. te 
Aalst, die de opdracht heeft de
ze nummers aan de verschillen, 
de redakties op te sturen. Zo 
helpen wij elkaar. 

ASPELARE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

BALEGEM-GAVERE 
11 JULI 

Stri jdvergadering 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). 
KOLPORTAGE 

De eerste 200 nummers van 
de speciale editie zijn weg. Ge
volg : 2de kolportage vandaag 
zaterdag 17 juni te Balegem. 
Verzamelen in « Oberbayern », 
Scheldewindeke te 15 u. Ook 
deze 200 ex. moeten worden 
verkocht. 
ABONNEMENTEN 

ledere afdeling kreeg als taak 
één nieuwe abonnee te maken 
voor einde juni. Aan het werk. 

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. 

DEINZE 
ARR. KOLPORTAGE 

Zondag 25 juni te Deinze. Sa-
menkamst om 9 u. 30 in café 
Rossbrau, Markt 129. Alle af
delingen worden verzocht hun 
eigen nummers mee te bren
gen (speciale uitgave van 
« Wij »). Verdere inlichtingen 

bij Herman Maes, Kapel les t t 
86, Deinze, tel. 76.24.53. 
KOLPORTAGE 
MEETJESLAND 

Op zondag 25 juni aan de 
hoofdkerk te Zelzate om 9 u. 30. 
Wij verkopen het speciale kol-
portagenummer van « Wij ». 

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 gemeentehuizen 
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. Vondelen 55. 

DENDERLEEUW 
SOC. DIENTSBETOON 

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

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

ERTVELDE 
200 « WIJ 'S » ! 

We kolporteerden verleden 
zondag met 4 man en verkoch
ten 200 ex. van de brochure. 

GENTBRÜGGE 
GEMEENTERAAD 

In de gemeenteraad van 7 ju
ni jl. liet de meerderheid in 
haar vuile kaarten kijken. Ver
ontrust door de grote weer
klank welke de VU heeft door 
haar tussenkomsten in de raad, 
besliste de CVP-BSP-coalitie 
geen bespreking meer toe te 
laten van VU-voorstellen, hoe 
gefundeerd ook. Zo beleefden 
de vele toeschouwers het stu-
piede feit dat de diktatoriale 
burgemeester elke repliek op 
onze voorstellen verbood en 
onmiddellijk tot de stemming 
overging, meerderheid tegen 
minderheid. Zo werden ver
worpen : boomplanting in de 
Mellestraat (voorstel R. Depes-
tele en van schepen-voorzitter 
van het gem. groencomité ; 
openstellen van vage gronden 
als speelterreinen voor de va-
cantie (R. Depestele), ook ver
worpen door de schepen van de 
jeugd ; oprichten van midden-
standsraad (J. De Moor), ook 
verworpen door schepen van 
middenstand. De interpellaties 
o.m. over het (ontbrekende) 5-
jarenplan voor openbare wer
ken, en het gemeentelijk on
derwijs kon de burgemeester 
niet zomaar wegwimpelen. 
Fraktievoorz. A. Verpaele wees 
met een lijst pert inente argu
menten op het f al j iet van de 
huidige gevoerde wegenpolitiek 
en het ontbreken van enige 
planning. Raadslid J. De Moor 
deed een heleboel voorstellen 
in verband met de toekomst 
van het gem. onderwijs en de 
modernisering van het scholen-
net. Bij het traditionele vragen
uurtje kreeg de burgemeester 
het opnieuw op de heupen en 
verweet de VU enkel maar tus
sen te komen om elektorale re
denen en om in het blad « De 
Weergalm » viktorie te kun
nen roepen. Als het zo voort
gaat, dreigde hij, is het gedaan 
met vragen te stellen in de 
raad. Gelukkig voor de VU telt 
nog de gemeentewet om burge
meesters met diktatorneigingen 
op hun plichten te wijzen. Wat 
met de demokratie en de in
spraak van de inwoners als de 
burgemeester zijn zin zou krij
gen. 
BC KOUTERHOF 

U wordt uitgenodigd op de 
plechtige openstelling van de 
biljartzaal in het Kouterhof, 
Kouterstr. 5, door VU-raadslid 
Jan De Moor, schenker van de 
Wisseltrofee, betwist onder de 
Gentbrugse biljartsclubs. Aan
vang te 19 u. heden zaterdag 17 
juni. Nadien gezellig samen
zijn. 

SOC. DIENSTBETOON 
ASSE : 

Dinsdag 20 jun i van 21 tot 22 u. in het sekretariaat . Prieelstraat 1, 
(Juul Van Doeren en Vic Anciaux). 
DIEGEM : 
IMaandag 19 juni van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in jeugdklub Bacchus, 
(Jaak Schaekers en Vic Anciaux). 
ESSENE : 
Dinsdag 20 juni van 19 tot 20 u. in lokaal « De Keizer », bij Schoon-
jans (E. De Facq) . 
HEKELGEM : 
Dinsdag 20 juni van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in zaal « Lindenhof », 
(Tuur De Schrijver en Vic Anciaux). 
KRAAINEM : 
IVIaandag 19 juni van 19 u. tot 20 u., bij Boutmans, Oudstrijders-
straat 4 (Bob Maes) . 

ST. KATHERINA-LOMBEEK : 
Dinsdag 20 juni , in lokaal Uilenspiegel (E. De Facq). 
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AALTKR-LOTENHULLE 
MEER DAN 150 ! 

Tijdens onze jongste verga
dering werd beslist een einde 
te maken aan de aktie « leden
werving ». Suksesvol was het 
in ieder geval want de kaap 
der 150 werd overschreden. Een 
hartelijk proficiat hiervoor 
zmxden we willen richten aan 
aËe bestuursleden en in het bie-
zander aan de mensen van Lo-
t-eöhuUe die beslist een flinke 
ig^panning hebben geleverd. 
IJZERBEDEVAART 

Twee autocars werden bespro
ken. Alle leden zullen een in
schrijvingsformulier ontvan
gen met de nodige richtlijnen. 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Baert : iedere 2de zater
dag in café Casino, Markt te 
A ü t e r van 11 tot 12 u. 

GENT-EEKLO (Vujo) 
IJZERBEDEVAART 

Onze bus ver t rekt om 7 u. 
aan café Driekoningen op St. 
Amandsberg en of 7 u. 30 aan 
de Roeland, en dit op 2 juli e.k. 
Inschrijvingen : in de Roeland 
of tel. naar Huguette De Blee-
Cker, Tolhuislaan 15, Gent, nr. 
25.64.87. De bus wordt ingelegd 
in samenwerking met de Jef 
Goossenaertskring van Sint-
Amandsberg. Prijs 90 fr. en 60 
ft-, beneden de 14 jaar. We blij
ven in Diksmuide en vertrek
ken vandaar enkele uren na 
het einde van de bedevaart, on
middellijk naar Gent terug. 
VOETTOCHT 

De VUJO-dapperen die het 
te voet wagen, ver t rekken op 
vrijdag 30 juni aan de Pinte-
laan. De lijst hangt eveneens in 
Roeland. Onze bus brengt jul
lie behouden op 2 juli naar 
Gent terug. 
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. 

GENT 
TUBERIES LOUIS JULIEN 

Het VU-bestuur publiceerde 
een protestmotie i.v.m. de 
sluiting, en die verscheen in 
verschillende kranten. Raads
lid Guido Deroo interpelleerde 
een onwetend stadsbestuur over 
de zaak. Vorige dinsdagavond 
verspreidden we duizend pam
fletten in de buurt Voor-Muide, 
om de bewoners te vertellen, 
wat de kranten en sindikale 
bladen angstvallig verzwijgen. 

GERAARDSBERGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

HELDERGEM-AAIGEM 
IJZERBEDEVAART 

Per bus op 2 juli. Vertrek 
aan het huis van Urbain De 
Grave te 6 u. 55 en aan de Gou
den Koterhaak (Heldergem) te 
7 u. Deelname : 100 fr., fooi en 
kenteken inbegrepen. Inschrij
vingen bij de bestuursleden. 

HERZELE 
ONTMOETINGSAVOND 

In zaal Koilos, Groenlaan te 
Herzele. DJ Focus zorgt er 
voor dat het schuimend vocht 
geenszins in doodse stilte zal 
naar binnen en buiten vloeien. 
Aanvang : 20 u. 

HEUSDEN 
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 

KRUIBEKE 
KOLPORTAGE 

Hier verkochten mensen van 
Kruibeke en Rupelmonde met 
pro. raadslid A. Claes 243 ex. 
van de kolportagebrochure. 
Top-verkopers waren : Staf 
Ghijs 62 ; F. Van Raemdonck 
57 ; A. Mees 38 en W. Lemaire 
35. Fons Van Raemdonck staat 
aan de leiding met 85 ex. 

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. 

LEDEBERG (Kant.) 
KOLPORTAGE 

In samenwerking met de af
delingen G«ntbrugge, 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. 

MERELBEKE 
KOLPORTAGE 

Na de suksesvolle kolportage 
in de wijk Flora gaan we op
nieuw aan de slag en wel mor
gen zondag 18 juni. Ditmaal 
doen we het Merelbeeks cen
t rum aan. Samenkomst vanaf 
19 u. 15 in het lokaal « Vier 
Wegen ». 
11 JULI-VIERING 

Onder het motto « Voor een 
leefbaar Vlaanderen » herdenkt 
Merelbeke op zondag 9 juli de 
Slag der Guldensporen. Onder 
de auspieciën van de Merel-
beekse kul tuurraad en in sa
menwerking met alle gemeen
telijke organisaties gaat deze 
dag door in het Gemeentelijk 
Instituut, Potaardeberg 59. Be
gin te 14 u. 30. Animatie met 
« 't Kliekske ». 

MOORSEL 
IJZERBEDEVAART 

Per bus op 2 juli. Vertrek te 
7 u. Bijdrage : 110 fr. VU-leden 
schrijven in bij De Pet te r Al
bert, Avouéstr. 14 en in café 
St. Hubertus, aan het station. 

SCHOONAARDE 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 2 juli 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. 

SINAAI 
KOLPORTAGE 

Door mensen uit S.-Niklaas 
en ook van de pas opgerichte 
afdeling Sinaai zelf, werden, 
samen met volksvert. N. Maes 
en prov. raadslid L. Van Hoey-
land 190 ex. verkocht. 

ST. NIKLAAS (Arr.) 
VOLGENDE KOLPORTAGES 

Morgen zondag 18 juni te 
Nieuwkerken door de afdeling. 

Zaterdag 24 juni te Rupel
monde. 

Zondag 25 juni te Steendorp 
door de Scheldekant. 

Zondag 25 juni te Stekene 
door St. Niklaas. 

Het arr. heeft reeds een bij
bestelling van 1500 ex. gedaan, 
meer dan het opgelegde aantal. 

WAARSCHOOT SLEIDINGE 
GOLIATH 

Heden zaterdag 17 juni te 18 
u. op het terrein Bovenmeers : 
voetbalwedstrijd VU - Waar
schoot tegen VK Roeland Gent. 
KOLPORTAGE 

Zondag 25 juni te Zelzate. De 
leden uit Waarschoot en Slei-
dinge komen te 9 u. bijeen bij 
F. Van Holderbeke, Stationsstr. 
6. 

ZANDBERGEN 
SOC. DIENSTBETOON 

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

west-vlaanderen 

BRUGGE (Arr.) 
IJZERBEDEVAART - AVOND 

Heden zaterdag 17 juni om 20 
u. 30 in de bovenzaal van het 
Breydelhof, Suvéestr., buiten
gewone dia-avond in overvloei-
ing en daarna een dia-monta
ge over Brugge. Toegang 30 fr. 
SOC. DIENSTBETOON 

Oostkamp : P. Leys, bij N. 
Mollet-Saenen, Legeweg 169, op 
zaterdag 24 juni van 10 tot 11 u. 

Brugge : P. Leys of G. Van 
In in Breydelhof, Suvéestr. 2, 
op zaterdag 24 juni van 11 tot 
12 u. 
VUJO 

Er was inderdaad de jongste 
maand nogal wat leven in de 

Vujo-brouwerij. De dansparti j 
van 30 april 11. trok 150 jonge
ren aan, zodat een deel van de 
opbrengst kon afgestaan wor
den aan het Brugs Fonds voor 
Ontwikkeling en Samenwer
king (bouw van een school te 
Malang-Indonesië), waarin Vu
jo vertegenwoordigd is. Een 
groep Vujo's woonden een de
bat bij over « De rol van de 
regio's in een federaliserend 
België » op 25 mei, en waaraan 
o.m. Hugo Schiltz deelnam. 
Door deelname aan de Duinen
betoging te Nieuwpoort op 27 
mei kreeg Vujo van E3-Burger. 
welzijn de nieuwe eretitel van 
«bloedzuigers» toebedacht, om
dat we met « extra-sportieve » 
doeleinden zouden bezield zijn. 
De wekelijkse Vujo-klub wordt 
elke zondagvoormiddag in het 
Breydelhof verder trouw bijge
woond en gaat tot nader order 
verder door. 

UITDAGING AAN 62 % 
BELGEN , 

Met de speciale uitgave van 
ons weekblad « Wij » werd op 
4 juni van deur tot deur gekol-
porteerd door de afdelingen : 
Blankenberge 100 ; Oostkamp 
100 ; St. Kruis 150 ; Varsenare 
50 ; Zedelgem 100. De afdeling 
St. Andries (200) deed het op 
11 juni. In al de voornoemde 
afdelingen was de verkoop een 
prettige verrassing zodat op een 
paar uurtjes de ganse voorraad 
uitgeput was. Bijbestellingen 
regenen binnen bij onze arr. 
sekretaris. Waar blijven de an
dere afdelingen ? Vooruit, de 
straat op jongens ! 
BERICHT AAN DE 
ABONNEMENTEN 

Het is werkelijk niet moge
lijk in alle gemeenten en stra
ten van de gemeenten te kol
porteren met de speciale uit
gave van ons weekblad « Wij ». 
Daarvoor is de oplage 5 maal 
te klein. De abonnenten die er 
sterk aanhouden een exemplaar 
van deze mooie en interessante 
uitgave te bezitten, waarvoor 
10 fr. een spotprijs is, kunnen 
zich wenden, hetzij schriftelijk, 
telefonisch ofwel persoonlijk 
tot de arr. verantwoordelijke 
voor propaganda : Hector Van 
Rijsel, Kon. Boudewijnlaan 25 
te Blankenberge (tel. 41201) of 
tot een van de bestuursleden 
van de onderscheidene afdelin
gen. 

GULLEGEM 
KUNSTAVOND 

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

lEPER (Arr.) 
KOLPORTAGE 

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

ge, Oostvleteren. 
9 juli : Zonnebeke, Passen-

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. 

vrijdag van 19 tot 20 u. in lo
kaal Brit tania, 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 
WANDELTOCHT 

Op zaterdag 10 juni trotseer
den 42 jeugdige trippelaars tus
sen 2 en 53 jaar regen en mod
der in de enige mooie streek 
tussen Waregem en Wortegem 
en trokken langs het VTB 
« Planquaer t «-wandelpad. 

Wind, regen noch slijk kon
den de stemming bederven, 
daarvoor zorgde de bevoorra-
dingsdienst die met milde hand 
snoep bedeelde aan de jeugdi
ge deelnemers ; de ouderen 
verkozen te wachten op 't goe
de bier en het lekkere bruine 
brood dat voor hun hongerige 
magen klaar stond in de Oude 
Stokerij . 

ALGEMEEN VERBOND VAN 
VLAAMSE SINDIKATEN 

Gewestelijk sekretar. West-
Vlaanderen : R.A. Vandewat-
tijne, Koning Leopold Ill-laan 
35a, 8500 Kortrijk, tel. 056/ 
115.94. Permanent dienstbetoon 
iedere woensdag van 18 tot 22 
u. Bijdragen per maand : le
den onder de wapens en stu
denten : 5 fr. ; steunende leden, 
gepensionneerden : 20 fr. ; min
derjarige effektieve leden : 45 
fr. ; effektieve leden openbare 
dienst : 60 fr. ; effektieve le
den privébedrijf : 65 fr. 

SOC. DIENSTBETOON 
VAN PROV. RAADSLID 
R.A. VANDEWATTIJNE 

ledere woensdag vanaf 18 tot 
22 u. : Koning Leopold Ill-laan 
35a, Kortrijk, tel. 115.94. 

ledere zaterdag tussen 11 u. 
30 en 12 u. 30 in lokaal « 1302 », 
Burg. Renaertstr . 9, Kortrijk, 
tel. 116.00. 

ledere 3de zaterdag : Anze-
gem : Café Den Yzer, Statiestr. 
11, tel. 687.73, van 14 tot 14 u. 
45 ; Kerkhove : café Century, 
kruispunt aan de kerk, tel. 055/ 
383.81, tussen 14 u. 45 en 15 u. 
15 ; Tiegem : café 't Park, 
Plaats 3, tel. 682.65, tussen 15 
u. 15 en 16 u. ; Deerlijk : café 
De Keizer, Harelbekestr., tel. 
715.40, tussen 16 en 17 u. 

ledere laatste zondag van de 
maand : Ingooigem : Streuvels-
zaal, St. Antoniusstr. van 10 u. 
45 tot 12 u. 

KLEMSKERKE-VHSSEGEM 
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 
donderdag 29 juni om 20 u. 

wijk te Oostende met zijn 750© 
inwoners. We wensen alvast on
ze nieuwe bestuursleden veel 
werklust toe ! Waar zal nu de 
26ste afdeling komen ? Kandi
daten zijn — gezien de bevol
king — de volgende gemeen
ten op de eerste plaats : Eerne-
gem, Oostduinkerke en Adin-
kerke. Waar zal het zijn ? 

KOLPORTAGE 
Morgen zondag verwachten 

we uit alle afdelingen van ons 
arr. een schare « kolporteurs » 
centrum). Het wordt een groot
aan Peti t-Paris om 9 u. (Sport-
scheepse aktie over de s tad 
Oostende. De volgende keer 
komt een andere kantonhoofd
plaats aan de beurt . Nogmaals 
dringen we sterk aan dat de 
voornaamste bestuursleden en 
ook onze mandatar issen van 
kamer, provincieraad en ge
meenteraad inkl. COO het voor
beeld zouden geven. 

OOSTENDE - VUURTOREN 
EIGEN AFDELING 

Op 10 juni ging een lang ver
hoopte wens in vervull ing : on
ze wijk kreeg op die dag een 
eigen afdeling. Bij de stichting 
waren voorzitter en sekretar is 
van de moederafdeling aanwe
zig, alsmede de mandatar issen 
Vansteenkiste, Lambert en 
Vandemeulebroecke. Een fees
telijke bijeenkomst is voorzien 
na het seizoen. Het volgend be
s tuur kwam uit de bus : Annie 
Stuyck, voorz. ; Omer Vanhout-
te, sekr. ; Albert Joseph, peHr-
ningm. ; Silveer Loncke, prop. ; 
Herman Defurme, org. en Rudy 
Joseph, Vujo. 

VISSERSMIS 
Ook in de Vuurtorenwijk be

gint men stilaan rekening te 
houden dat ook bij ons de VU 
een realiteit is. Zo werden dit 
jaar onze mandatarissen ook 
uitgenodigd op de plechtige 
Vissersmis en op de receptie 
ter gelegenheid van de kermis. 
Miei Vansteenkiste, Kris Lam-
bert en J. Nagels waren op he t 
appel en konden vanwege 
meerdere inwoners blijken van 
simpatie in ontvangst nemen. 

» 
RUDDERVOORDE 
IN MEMORIAM 
A. VANDENBERGHE 

Vorige week vrijdag werd te 
Ruddervoorde in aanwezigheid 
van bijna duizend vrienden en 
bekenden de h. Achiel Vanden-
berghe, voorzitter van de COO-
Ruddervoorde (waarin hij na
mens de Volksunie zetelde) ten 
grave gedragen. De overledene 
— 66 jaar — was een overtuigd 
en stri jdend Vlaming, die zijn 
medeburgers steeds ten dienste 
stond. Hij werd dan ook t i jdens 
de waanzin van de repressie 
zwaar getroffen doch werk te 
zich na de beproeving weer kra
nig op, tot spijt van zijn bela
gers, die slechts een kortston
dige « roem » beleefden en in 
vergetelheid stierven of verder 
leven. 

Wij betuigen zijn achtbare 
nabestaanden ons zeer oprecht 
leedwezen. 

ST. ANDRIES 
ENTOESIASTE 
KOLPORTAGE 

Op 11 juni te 10 u. gingen 9 
entoesiaste propagandisten van 
de afdeling, met op kop onze 
volksvert. P. Leys, de s t raat op 
met de speciale uitgave van ons 
weekblad « Wij ». Drie propa
gandisten, die reeds hun mede
werking toegezegd hadden, 
dienden om verantwoorde rede
nen op het laatste ogenblik ver
stek te maken. Omwille van het 
propagandistisch effekt bleven 
de 9 in groep. Alleen de Pasto
riestraat, de St. Hubertuslaan 
en de daartussen gelegen twee 
nieuwe wijkjes konden aange
boord worden. Op minder dan 

• twee uur waren de 200 ex. ver
kocht. Gedurende deze korte 
kolportage werd nogmaals be
wezen hoe onze volksvert. en 
oud-burgemeester te St. An
dries op de handen gedragen 
wordt. Hoe dat tot ui t ing werd 
gebracht, vertel len wij niet we
gens het weinig stichtelijke van 
de gevolgen. Wie biedt zich nog 
aan voor het vormen van een 
tweede kolportageploeg ? 

ZUIENKERKE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

KORTRIJK (Arr.) 
KOLPORTAGE 

De arr. ploeg kolporteerde 
op zaterdag 3 juni te Waregem 
en verkocht op een paar uur 
tijd de 200 meegenomen bro
chures. 

Afd. Tiegem verkocht op kor
te tijd 75 ex. te Waarmaarde. 

De nieuwe afdeling Vichte 
vertrok met 50 ex. en moest 
er nog 50 bijbestellen. 

Afd. Kortri jk kolporteerde 
op 4 en 11 juni en verkocht vlot 
de 200 beschikbare nummers . 

Ook in de andere afdelingen 
verliep de kalportage zeer vlot, 
juiste gegevens hierover vol
gende week. 

Prov. raadslid R.A. Vande-
watijne verkocht reeds 70 ex. 
ARR. KADERDAG 

Op 25 juni e.k. Alle kader
leden houden deze dag vrij . 
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 

LEDEGEM-DADIZELE 
DIENSTBETOON 

Hebt u problemen of raad no
dig ? Volgende leden staan 
steeds ter uwer beschikking : 
gemeenteraadsleden 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-
KOLPORTAGE 

De kolportoge met het na
tionaal pamflet zal gehouden 
worden op 't gebied van Groot-
Oostende, en dit op zondag 18 
juni. 

OOSTENDE-VEURNE-
DIKSMUIDE (Arr.) 
ZILVEREN JUBILEUM 

Inderdaad, vorige zaterdag 
werd onze 25ste afdeling ge
sticht, en wel op de Vuurtoren-



Raadpleeg een aannemer... 

W a t ook uw probleem weze, raadpleeg eerst en vooral 

een aannemer. Iemand met ervaring, die U precies kan ver

tel len wat U wel en niet mag doen. 

W i j bieden sinds jaren onze kifenten GRATIS een al

gemene voor l icht ing en zelfs een grondige voorstudie. Zo 

weet U meteen, met zekerheid en op voorhand, wat het al

lemaal kost en U bespaart zichzelf misrekeningen en onaan

gename verrassingen. Al leen een goede aannemer heeft vol

doende ervaring om van meet af aan de kostpri jzen te druk

ken zonder de kwal i te i t te schaden. 

Het hele geheim van ons sukses berust op deze van 

meet af aan eerl i jke en deskundige voorl icht ing. Vermi jd 

tussenpersonen en voorkom onaangename verrassingen. Kom 

even k i jken en vergeli jk of bel even op zodat w i j U haarf i jn 

kunnen verklaren wat er allemaal bij komt k i jken. Reeds bij 

de keuze van uw bouwgrond en bij uw f inanciering kan U 

veel geld sparen. Volg de beproefde methode en raadpleeg 

ons t i jd ig, dat w i l zeggen op voorhand : 

600 arbeiders... 1001 mogelijkheden 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 

te 

ANTWERPEN 

CENT 

GENK 

LEUVEN 

Meir 18 

Onderbergen 43 

Winterslagstraat 22 

Brusselsestraat 33 

(03)31.78.20 

(09)25.19.23 

(011)544.42 

(016)337.35 

N A A M : 

ADRES : 

B O N 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor 't bouwen van r i jwoning, villa-
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

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

Handtekening 
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brasser ziet de lieve centjes 

;;êkï^éösr.. 

keuterboer 
Het was zondagmorgen. Het liep tegen elven. 

Net toen mijn vrouw voorstelde een stel verwaar
loosde familiaire verplichtingen ten uitvoer te leg
gen, werd er nadrukkelijk aangebeld. Doorheen 
de volglazen deur aan de straat zag ik Petrus Hert-
tnans staan, ongeschoren maar met een clean grijs 
pak en met een nieuwe grijze klak, wat onhandig 
van gebaar en een beetje beschaamd om die nette 
zondagse kleren. Petrus Hertmans woont in een 
kleine hoeve op de haast onbereikbare uitkant 
van het dorp : aan het ver en verlaten uiteinde 
van het sportvliegveld. Soms (dit is als de wind 
vanuit die richting aanwaait) glijden kleine toe
stellen rakelings boven de lage boerderij. Dan 
spreken de bewoners der naaste omgeving wel 
eens over de keuterboer die jaren geleden al 
klachten had geuit over de waaghalzerij boven zijn 
hoofd en zijn kleine doening. 

Toen ik tegenover Petrus Hertmans stond, dacht 
ik er plots aan dat de wind misschien al dagen
lang over zijn hoofd heen naar de vliegweide toe
waaide en dat hij naar mij was gekomen om een 
geleerde en scherpe brief te schrijven waarmee 
hij de autoriteiten zou bezweren nu eindelijk wat 
te gaan doen aan het stijgen en dalen der vlieg
tuigjes. Maar ik vergiste me. Want, nadat hij zelf 
de deur achter zich had dichtgeduwd, zei Hert
mans zonder overgang : ik heb ontdekt dat Chris
tus 7 jaar eerder is geboren dan de christenen aan
nemen. Het kwam net uit de mond van een over
moedige geleerde die voor sensatie wil zorgen. En 
dat is nog maar het begin van de ellende, zei Pe
trus Hertmans, Copernicus en Galliléi waren ge
niale kerels maar zij plooiden zich niet naar de 
goesting van de paus, wiens latere opvolger Leo 
de 13e die beroemde Rerum Novarum niet zelf 
heeft geschreven, neen hij liet het doen door de 
Duitse geestelijke von Ketteler. Al die opgepotte 
wijsheid werd als een emmer koud water over 
mijn hoofd uitgegoten, ik begreep het verband tus
sen dl die dingen niet, evenmin als ik het verband 
begreep tussen die uitgestalde kennis en de plotse 
aanwezigheid van Hertmans in mijn huis. 

Ik moet u even spreken. Kan het ? 
Ik antwoordde ja en trok met hem naar mijn 

werkkamer. Mijn vrouw was intussen met de wa
gen al vertrokken. Petrus Hertmans zat tegenover 

mij, ik voelde dat hij nerveus zocht naar het eer
ste woord van het nieuw gesprek, ik wist dat hij 
twijfelde om de sluizen van zijn vereenzaamd le
ven wijdopen te draaien. Terwijl hij daarmee be
zig was, schonk ik hem een borrel in en bood hem 
een vulling tabak aan voor zijn leeggebrande pijp. 
Hij aanvaardde wat verlegen. Maar ik stopte daar
op ook een nieuwe pijp en daarop zag ik dat hij 
vertrouwen putte uit het licht van de aangestreken 
lucifer. Het opsteken van een pijp is een diepzin
nig ritueel, dacht ik. Maar ik verdreef onmiddel
lijk die romantische uitweiding en herhaalde luid
op wat ik daarnet bij de deur had staan denken 
over de misselijke acrobatie met sportvliegtuigen 
boven de kleine boerderij. 

Nee, zei Hertmans, daarvoor ben ik niet geko
men. Maar, zie je, ik zit daar nu al dertig jaar lang 
alleen op dat hof, ik heb die dertig jaar alleen 
maar nagedacht en verder gezwegen. Op een dag 
gaat dat niet meer. Men zegt wel eens dat een boer 
een gelukkig man is. Maar hij heeft te veel omheen 
zich dat hem doet piekeren : de grillen der seizoe^ 
nen, de duivelse ziekten die tot tweemaal toe de 
dood in mijn stallen brachten, de mensen van het 
dorp die mij als kwelgeesten vanop verre afstand 
bespieden, de technische vooruitgang die feitelijk 
de achteruitgang der maatschappij is. Over al die 
dingen zou ik willen boeken schrijven, grote ro
mans die moeten bewijzen dat ik nooit een boer 
had mogen zijn. 

Bijvoorbeeld ? vroeg ik. 
Er staat een molen hier, begon hij en wees 

met zijn rokende pijp naar de hoek van de schrijf
tafel. En daar staat een andere molen. Hij wees 
vaag naar de andere hoek van de tafel. De eigen
aars zijn boeren, elk met hun gezin van zonen en 
dochters. En ja, je weet hoe boeren zijn, de ene 
bedondert de andere en intussen vrijt de oudste 
zoon van de ene met de oudste dochter van de 
andere en de molens die elkaar wind en voorspoed 
benijden, houden de geliefden van elkaar geschei
den. Tot op een dag de rijkste molen brandend 
over kop gaat zodat nu naar een verdachte dient 
gezocht, die verdachte is natuurlijk de afgewezen 
minnaar die intussen de welvaart kent van de 
uitgeschakelde mededinging. Met die molenaars
zoon in de gevangenis gaan de molenwieken voort-
taan nodeloos draaien, want in de nabije stad is 
een mechanische molen gebouwd die nu dag en 
nacht maalt voor de boeren die liever wegblijven 
op het erf van een brandstichter. En de dochter 
van de vernielde molen huwt, ver daar vandaan in 

de grote havenstad. Zij heeft zopas haar tweede 

kind ter wereld gebracht als zij verneemt dat haar 
eerste en ware liefde opnieuw in vrijheid is ge
steld want de echte brandstichter is aangehouden, 
hij is een vreemde landloper aan wie ooit gast
vrijheid op de molen was geweigerd... 

Wat dan verder volgt, zei Hertmans onzeker 
is de wanhoop der geliefden. Er moet in elk geval 
voor een gelukkige afloop gezorgd worden. (Hert
mans die dertig jaar lang alleen Davidsfondsro-
mans had gelezen dacht dat 't niet anders mocht). 

Intussen was mijn vrouw alweer thuisgekomen. 
Ik hoorde hoe ze in de eetkamer samen met de 
kinderen aan tafel ging, zij schakelde de radio aan, 
de nieuwsberichten van 13 uur waren reeds ver 
gevorderd. Petrus Hertmans ving net zijn tweede 
roman aan : weerom een vete onder boeren en een 
intrige die ik bij gebrek aan een beter woord een 
onmogelijke liefde noem. Tenslotte volgde nog een 
roman van een soldaat die in de eerste dagen van 
de veldtocht een veldkeuken moet gaan inrichten, 
bij treurig toeval precies op het erf van een jong 
gezin waarvan de vrouw ooit zijn eerste geliefde 
was geweest. 

Uiteindelijk kon ik Hertmans overtuigen dat 
dit nu toch wel het laatste verhaal wezen moest, 
mijn vrouw had mij door bemiddeling van de kin
deren laten roepen en het was intussen al twee 
uur geworden. Ik schonk hem nog een hoeveelheid 
Balegemse jenever in. Santé, zei hij en ledigde in 
éénmaal zijn glas. In dit dorp wil niemand van me 
hebben, maar ik heb gehoord dat jij romans wil 
schrijven, ik ben maar een keuterboer, maar ik 
weet dat ik je kan helpen. 

Dan schuifelde hij tussen mijn kinderen en mij 
naar de deur aan de straat. Hij vertrok precies op 
het ogenblik waarop zijn spraakzaamheid tot een 
retoriek hoogtepunt was gedreven door het over
matig drinken. De dingen van de geest zijn niet 
door iedereen gewaardeerd, maar hier in uw huis 
heb ik mijn zelfvertrouwen teruggevonden. 

Ach, zo maar, zei ik en sloot na hem de deur. 
Borrels maken mij meestal stil. Mijn vrouw had 
de afscheidsscène vanop veilige afstand gevolgd. 
Omdat zij altijd de dingen des levens in nuchtere 
en praktische termen vertaalt, zei zij wat bitter : 
dat betekent dat hij volgende zondag weerom aan 
de bel zal komen hangen, blakend van zelfver
trouwen. 

frans-jos verdoodt. 


