
brussel grinnikf 
De Nederlandse Cultuunaad zal zich dus, evenals de 

Franse, te Brussel vestigen onder het waakzame oog van 
doorbakken unitaristen als Van Acker en Struve. Dat ver
heugt het hele franstalise Brusselse establishment in 
hoge mate. Jawel. Een ogenblik had men in dat milieu 
immers gevreesd dat Vlamingen en Walen heus werk 
zouden gaan maken van de decentralisering waarover zij 
al jaren praten. Die vrees blijkt nu ongegrond. 

De unitaire, centralistische hoofdstad kan weer op zijn 
beide oren slapen : de bevoorrechte plaats van Brussel 
op politiek, financieel en economisch gebied blijft onaan
getast. De dappere regionalisten uit de traditionele par
tijen dronken een glas, pisten een plas en alles blijft zo
als het was. 

De Brusselse patriotten hebben het hele zaakje, met 
de gewaardeerde hulp van hun verdoken bondgenoten in 
elke « staatspartij », goed georchestreerd en vernuftig 
gespeeld, Aan een aantal naïeve Vlamingen vroegen zij 
met een onschuldig gezicht of zij de Brusselse Vlamingen 
dan tocli in de steek zouden laten door hun Cultuurraad 
buiten Brussel te vestigen. De Waalse verdedigers van 
de franeofonie bezwoeren zij ter/,elfdertijd Brussel niet 
prijs te geven aan de Vlaamse barbaren. Voldoende Vla
mingen en Walen zijn er deze week in getrapt. De Bru-
xellois knipogen eens naar mekaar en gaan over tot de 
orde \an de dag. 

De geloofwaardigheid van de CVP heeft er al met a! 
nog een flinke deuk bij gekregen. Deze partij heeft ten 
slotte de doorslag gegeven bij het bepalen van de vesti
gingsplaats van de Nederlandse Cultuurraad. De CVP-ers 
doen al jarenlang erg struis tegenovei de Brussselse pre
tenties. Nog onlangs, na de ,^nti-Vlaamse ag>;lomeratie-
verkiezingen. zouden zij de ondankbare hoofdstad eens 
mores leren. Ze zouden Brussel ontvetten, insnoeren en 
er zou drastisch werk gemaakt worden van de decentrali
sering en de regionalisering. 

Nu zij deze week een unieke kans kregen om er inder
daad iets aan te doen. deden zij het net andersom. Het 
was voldoende dat enkele van hun excellenties eventjes 
tussen kwamen, opdat zij hun paradepaard, de gTOte gede
centraliseerde instelling die Cultuurraad heet, braafjes te 
Brussel op stal zouden zetten. 

Wij zullen niet meer ingaan op de «argumenten» waar
mee bijvoorbeeld de CVP-ministers en hun waterdragers 
de Brusselse kandidatuur verdedigden. Zij klinken daar
voor te onoprecht. Brussel werd verkozen omdat het uni
taire establishment dit zo wil. dat is de werkelijke reden. 
Sommige ministers bewijzen al eens wat lippendienst aan 
de « regionalisering », zoals zij het zo eufemistisch plegen 
te noemen, maar als puntje bij paaltje komt weten zij wel 
wat hun te doen staat. Zij willen immers ministrabel blij
ven, Paul Martens 

klaarheid gewenst ! 

socialistische ministers 
schonken miljoenen aan 
kapitalistische firma's 

Namens de Senaatsfraktie van de Volksunie werd een voorstel 
van wet ingediend dat de oprichting voorziet van een parlemen
taire onderzoekskommissie, ten einde na te gaan in welke om
standigheden de regering financiële hulp heeft verleend — het is 
gelijk langs welke weg — aan ondernemingen in moeilijkheden. 
De PVV diende een voorstel in met dezelfde strekking. 
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De oppositie is weliswaar nu
meriek niet in staat om er deze 
voorstellen door ,te duwen. 
Maai daarmee is voor de rege
ring de kous niet af. Er zijn 
twee elementen waarmee ze 
wel gedwongen zal zijn reke
ning te houden. 

Eerst en vooral heeft het Re
kenhof in bepaalde gevallen ge
weigerd zijn goedkeuring te 
hechten aan de manier waarop 
de regering tot de subsidiëring 
van ondernemingen in moei
lijkheden IS overgegaan. Om 
die onbehaaglijke dossiers te 
kunnen afsluiten, zal de Eys-
kens-ploeg — a posteriori — de 
wettelijke basis voor die ope
raties moeten scheppen. Dat 
kan een frisse episode in het 
leven van het huidige kabinet 
inleiden 

simonet dekt 

kapitalistische belangen 

Ten tweede staat in de tek
sten, die de regering bij haar 
moeizame geboorte aan het 
parlement heeft voorgelegd, 
een passus waarin ze zelf er
kent dat inzake voorlichting 
over financiële steun (of fi
nanciële waarborgen), door 
haar aan zekere ondernemin
gen verleend, het huidige black
out niet kan behouden worden 
Ook in de meerderheidspartij
en zijn er stemmen opgegaan 
om deze toestand aan te klagen. 

Wat de oppositie betreft : 
die is van plan om zich op dat 
gebied duchtig te weren. Tij
dens een bijeenkomst van de 

Kamer en een vergadering van 
de Senaatskommissie van Fi
nancien deze week tekenden 
de fronten zich terzake reeds 
af. IVIen mag zich afvragen hoe 
lang de socialistische partij aan 
Simonet zal toelaten de parle
mentaire controle en de parle
mentaire verantwoordelijkheid 
in het financiële domein te blij
ven negeren op een manier die 
zo flagrant is. dat een minister 
behoren tot een kapitalistisch 
gebonden partij het zich nog 
niet zo vlug zou durven veroor
loven. 

De toekomstige ontwikkeling 
van het regeringsbeleid is nog 
onzeker. Maar de geheimzinnig
heid waarmee tot nog toe over
heidsgelden besteed werden 
voor zeer partikuliere belangen 
in wel bepaalde ondernemin-
gen-in-moeilijkheden is zo 
klaarblijkelijk in strijd met de 
grondbeginselen van de parle
mentaire demokratie, dat ze 
niet houdbaar lijkt. 

h. de bruyne, 

het alternatief 
Elk seizoen heeft zijn modewoord. We hebben er de laatste jaren 

voldoende gekend : dialog strukturen. inspraak, besluitvorming, 
dooi .irommg, uitda» s»,-' optie. Wie al deze woorden op de beste 
wijze weet samen te klutsen in een paar zinnen die is het meest in. 
De jongste weken moet men een alternatief hebben. Om niet uit 
de circulatie te geraken bieden we hierbij het onze aan . 

Vlaamse 

toegevingsmode 

Vlaamse toegevingen zijn de 
jongste jaren in. De Vlaamse 
socialisten — we verontschuldi
gen ons voor het woord Vlaams 
— leiden de dans. Gewonnen, 
verloren geven ze toe om toch 
maar de Waalse socialisten van 
het federalisme verwijderd te 
houden. Om het even of dit de 
Vlaamse mens, de Vlaamse ar
beider, tientallen miljarden per 

De homen staan nog kaal, maar het licht van de zon wordt heller en 's morgens fluiten weer 
de vogels. In Vlaanderen barst straks opnieuw de lente uit. Geniet ervan, want wetenschap.'ilui 

voorspellen weldra een dode lente als de mensheid niet wijzer wordt. 

jaar kost. Als er ooit Vlaamse 
inciv.eken bestaan hebben, dan 
zijn dit wel de socialisten in 
Vlaanderen. Met een grenzeloos 
cinisme smijten ze met het 
geld van onze gemeenschap, 
verkwanselen ze ons grondge
bied, versjacheren ze onze men
sen te Brussel, in Vlaams-Bra-
bant. langsheen de taalgrens. 

De Vlaamse CVP, bij wie het 
flamingatisme dood is, volgt 
Eyskens omwille van zijn vier
de premierschap, de ministers 
omwille van de portefeuille, de 
kandidaat-ministrabelen om 
hun persoonlijke toekomst niet 
te verknoeien, de rest omdat ze 
niets van de Vlaamse Beweging 
begrijpen. 

De Vlaamse P W heeft ge
leerd dat ze niet meer frans
kiljon moet zijn dan de twee 
andere kleurpartijen en ze 
stemt haar houding af op die 
van de twee andere kleurpar
tijen. 

Zo Breugel nog leefde zou 
hij de parabel van de politielce 
blinden kunnen schilderen, de 
blinden op weg naar hun 
gracht, hun afgrond. 

onze keuze 

Het IS duidelijk dat zolang 
Wallonië en Brussel van de 
kleurpartijen alle geschenken 
krijgen en de Volksun'e er 
geen wil geven, dat diezelfde 
Volksunie afgezonderd staat 

Dit is voor ons het alterna
tief, mee opgaan in de maal
stroom van de toegevingen aan 
de Franstaligen en meespelen, 
of de ware belangen van onze 
volksgemeenschap verdedigen, 
ons schrap stellen en voorlopig 
alleen staan. 

De keuze kan voor een ambi
tieus politicus moeilijk schij
nen Voor ons, die de Vlaamse 
belangen oprecht en zonder 
persoonlijke voordelen willen 
dienen, is de keuze gedaan. 

Het is duidelijk dat de Waal
se federalisten om het even of 

het de Waalse socialisten be
treft ot het Rassemblement 
Wallon hun federalisme voor
lopig op zak steken zo lang het 
Vlaamse manna kwistig over 
hun hoofden heen gestrooid 
wordt. Zij vermengen daarbij 
een stuk oud Belgisch staats-
nationalisme, een stuk taalim-
perialisme. met hun federalis
me. Het Rassemblement Wal
lon raakt zo niet los van het 
akuut imperialistische FDF. 

de uitdaging 

Het is duidelijk dat aldus ook 
de Vlaamse gemeenschap voor 
een alternatief staat. Aan de 
ene kant, op één lijn zonder 
noemenswaardige schakering, 
de CVP, de BSP on de P W ] 
die men geen van alle nog 
Vlaams kan noemen en die 
men in één zak kan steken, aan 
de andere kant de Volksunie. 

Dit is de nieuwe uitdaging 
voor de Volksunie. 

Dit betekent voor haar de 
tweede faze. 

De eerste faze was partij te 
worden. Het vergde een massa 
energie, dit te worden tegen 
alles in : zonder scholen, zonder 
kranten, zonder sociale organi
saties, zonder kapitaal. 

De twee faze is dé partij voor 
Vlaanderen te worden. De 
kleurpartijen of de Volksunie, 
dat is het nieuwe alternatief. 

De bestendige toegevingen 
met de cinische uitverkoop van 
ons grondgebied, het cinisch 
versjacheren van onze mensen, 
de cinische miljardendiefstal 
om de eigen politieke carrière : 
de kleurpartijen in Vlaanderen. 

Of de handhaving van ons 
grondgebied, het behoud van 
onze eigen mensen, het behoud 
van de vruchten van de Vlaam
se arbeid, de bloei van onze ge
meenschap : de Volksunie. 

Is het nodig te hopen om te 
ondernemen ? 

Is het nodig te slagen om te 
volharden ? 

Wij hopen want wij onderne
men die taak 

Wij zullen slagen wan; wij 
blijven volharden. 

Ook ons volk zal ooit vrij le
ven en de sjacheraars verjagen. 

v^im jorissen. 

^ 

^ 
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engij 
zi jne excel lent ie 

gepensioneerden 

gepluimd 

Volledig akkoord waar u 
schrijft : gepensioneerden ge
pluimd. 

Als men het hoofdbestuur 
ban de Kristelijke Bond van 
Gepensioneerden wijst op het 
grote verschil tussen hoge en 
lage pensioenen, en dat het 
juist deze laatste zijn die het 
geld hest kunnen gebruiken om 
behoorlijk te kunnen leven, 
dan worden door onze bijzon
dere kristelijke personen deze 
hoge pensioenen verdedigd. Ze 
beweren dat het verworven 
rechten zijn in plaats van voor
rechten ! Is het misschien geen 
voorrecht van een gewezen of
ficier van 14rl8 achter de vuur
linie te hebben gezeten een 
pensioen ontvangt van 500.000 fr 
en meer, en daar tegenover een 
overgebleven soldaat van in de 
vuurlinie die het moet stellen 
met een inkomen van 30.000 fr 
per jaar. 

Wat nog veel erger is voor 
mensen die zich kristelijk dur
ven noemen dat is dat zij die
gene bewieroken en verdedigen 
die de verhoging van 4 % voor 
de kleine pensioenen hebben 
verworpen ! 

Voor deze daad heb ik bij 
ons plaatselijk bestuur gewei
gerd nog aan betaling van het 
verbond te doen, maar tevens 
gevraagd om in de plaatselijke 
hond te mogen blijven. Dat 
werd mij geweigerd door de 
pastoors en het bestuur. Toch 
staat in het evangelie dat men 
geen twee heren kan dienen : 
God en het geld. Maar dat is 
misschien niet voor iedereen... 

N.B. De bijdrage voor de ge
pensioneerden bij ons bedraagt 
72 fr per jaar, waarvan 66 fr 
voor het verbond en 6 fr voor 
de plaatselijke bond. 

R.V. te Waarloos. 
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actie 

Toen Flor Grammens, de A. 
Demedtsprijs ontving en toen 
hij op de tv kwam in « Ten 
huize van » beloofde hij, terug 
tot de aktie over te gaan. Vele 
Vlaams-nationalisten zullen de
ze uitspraak met een korreltje 
zout hebben genomen, omdat 
ze gedaan werd door een 
man op jaren. Flor voegde 
echter de daad hij het woord 
en nam niet de kalkborstel, 
maar wel de spuitbus ter hand 
en trok eerst naar Schaarbeek 
en daarna naar de taalgrens 
om er bepaalde franstalige op
schriften weg te spuiten. Een 
Vilenspiegelstreek zult ge zeg
gen. Misschien wel, maar deze 
Grammensaktie haalde dan 
dan toch maar even de eerste 
bladzijde van de dagbladen. 
Dhr. Éyskens zal ook wel even 
met zijn wenkbrouwen hebhen 
gespeeld, toen hij vaststelde 
dat de « open brief », die Flor 
aan hem schreef niet enkel een 
bedreiging was. 

In feite, zouden wij, jonge
ren, wel even moeten blozen 
bij deze Grammensaktie. Is het 
niet spijtig dat een strijder van 
het eerste uur in 1972 terug 
het voorbeeld moet geven ? Ik 
bedoel nu niet dat wij allen 
Brussel moeten gaan onder
spuiten, neen, deze Grammens
daad zou een stimulans moeten 
zijn voor ons allemaal voor 
verdere daadwerkelijke en 
doeltreffende akties, onder alle 
m,ogelijke vormen. Hierbij 
moet men bedenken, dat een 
aktie niet steeds geweld in
houdt. Er is een waaier van 
doeltreffende akties voorhan
den, we moeten er gebruik van 
maken. Het zou ten zeerste ont
goochelend zijn, indien er van
wege de Volksunie nu geen 
verdere akties zouden komen. 

Ik ben er mij wel degelijk 
van bewust, dat er hij sommi
gen (ook voor lezers van dit 
blad) een anti-gevoel voor 
straataktie bestaat. Ik veroor
loof mij echter om hier tegen
over te schrijven, dat door de 
jaren heen, geen enkel resul
taat werd gehoekt met motie's 
of met emotionele meetings, 
hoe goed en suksesvol die ook 
mochten zijn. Zelfs de waardi
ge Voerhetoging te Hasselt had 
slechts als resultaat, dat het 
beruchte anti-Vlaamse Voer-
ontwerp door de nieuwe rege
ring wordt gehandhaafd. 

Wanneer ik in politieke tri
bune van 26-1-72, H. Schiltz 
hoorde verklaren, dat de Volks
unie belooft, dat ze een harde 
aktie zal voeren, zowel in als 
buiten het Parlement, dan hoop 
ik dat dit geen ijdele belofte 
is geweest. In dit verband moe
ten wij vertrouwen hehhen in 
de nieuwe krachten, die de 
groep van VU-parlementsleden 
hehhen vervoegd. Dat de opna
me van Kuijpers e.a. geen 
maat voor niets is geweest heb
ben de voorbije weken reeds 
aangetoond. Voor Vlaanderen 
is het van het grootste belang 
dat de VU-parlemenstleden het 
niet houden hij technische en 
intellektuele uiteenzettingen in 
de Kamer of Senaat, maar dat 
ze ook daarbuiten eens wat 
doen. Het kan ! Desnoods met 
een spuitbv.s zoals Grammens ! 

W.S. te Diest 

schoolpakt 
en schoolvrede 

Ik wil niet ontkennen dat de 
CVP geen voordeel haalt uit 
het feit dat de meeste mensen 
van huis uit katholiek zijn, 
maar toch is daar al veel ver
andering in gekomen. De mees
te katolieken zijn tegenwoor
dig kritisch genoeg aangelegd 
om niet alles te geloven wat 
de CVP hun voorhoudt. Im
mers zijn de meeste Vü-leden 
niet van huis uit katoliek ? 

Wat de vrije school betreft, 
waarom moeten de katolieken 
2 maal betalen, ééns voor de 
officiële en eens voor de vrije 
school ? 

Wat de ' lonen van de paro
chiegeestelijke betreft, die lig
gen zeer laag, als men nagaat 
wat hun studies gekost hebben. 
Bovendien is het feit dat de 
geestelijke door de staat be
taald worden, het gevolg van 
een konkordaat tussen Napo
leon en de paus. 

M.F. te Assent. 

brussels-belgische 

B = de Burelen van de staat 
in Frans-Belgische han
den. 

B = het Bevel van het leger 
met Franstalige gene
raals. 

B = de Bedrijfszetel van 75 
% der grote vennoot
schappen. 

B = de BRT, waarbij Vlaan
deren jaarlijks voor 225 
miljoen benadeeld wordt 
op de kijk- en luistergel
den. 

B = de BTW, voor 60 % uit 
Vlaanderen maar als eco 
nomische hulp voor min
der dan 40 % terug naar 
Vlaanderen. 

B = de grote Bladen die Jan 
Publiek met vals nieuws 
bedotten. 

V.C. te Kasterlee. 

De afgevaardigden van de 
bazen, ook een professer en een 
excellentie, maar geen spoor 
van een lezer, bespraken de 
lamentabele financiële toe
stand van de Pers, lees de rooie. 
De StandaardTuan, niet al te 
welsprekend, zat gedurig in de 
wonde van Z. Ex. de staatsmi-
nister te wroeten, een Excel
lentie die water en bloed 
zweette bij de gedachte dat 
Edmond Je Magnifique hem op 
de vingers zat te kijken. Voer 
de rest een saaie boel. 

Wat denkt een ex-krantenlc-
zer erover ? En waarom ex ? 
Hij vindt dat onze rode. gele 
en blauwgetinte kranten de le
zer te zware en zelfs vieze za
ken opgeven. Moord, dood'ilag 
en verkrachtinq worden de gro
te koppen, en rjeen detail wordt 
ons onthouden, dat is ge^n 
voorVchting meer maar sadis
me. De acht of meer pagina's 
sport geven soms de indruk on
der invloed van LSD geschre
ven te zijn. Zijne Excellentie 
wist ook te vertellen hij het 
opsommen van wat er in die 
kranten te lezen is : « En ook 
seks, laat ons dat niet verge
ten » / Dus oeen dagblad, dat 
maakt jaarlijks 1500 frank ge
spaard. Wat met dat geld ? 
Juist beste lezers, « Wij ». 
<c 't Pallieterke » en « Door
braak » gekocht, daarin komt 
men te weten wie wie is en 
wat loat 7S, en die wetenschap 
doet niet alleen zijn verbazing 
stijgen maar ook zijn IQ. Al 
meer dan 140 jaar vechten ge
kleurde demokraten voor ech
te demokratie, en dat heeft niet 
kunnen beletten dat, loij Vla
mingen niet meer gedrild wor
den in het frankofonisch ' of 
overal toegesnauwd loorden in 
hetzelfde jargon. 

Van een resultaat ge.iproken! 

M.C. te Tervuren. 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen aile hout-
Insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
land. P.V.BA. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr 
12, Wemmel (Bt.) - Tel 02/79 20.00. 

open br ief aan 
w i l l y claes, minister van 
nat ionale opvoed ing 

Wij willen met dit schrijven 
Uw aandacht vragen voor 3 
punten, die onzes inziens ua?) 
kapitaal belang zullen zijn 
voor de goede verstandhouding 
tussen de minister van Natio
nale opvoeding en de leer
krachten (van alle sektoren). 
1) Vooreerst vragen wij van U 
al het mogelijke te doen om 
de nieuwe weddeschalen, die 
men ons beloofd heeft voor 1 
april, werkelijk op dat moment 
te laten toepassen. Wij hopen 
dat de vorige regering de leer
krachten niet hlijgemaakt 

heeft met een « dode m,us ». 
2) Vervolgen hopen wij dat U 
de bittere nasmaak van Uw 
voorganger zult wegnemen 
(o.m. in verband met wedde-
afhouding na gerechtvaardigde 
staking tegen uitblijven van 
achterstallige betalingen) door 
eindelijk eens voorgoed het 
overurenprohleem te regelen. 
3) Tenslotte vragen we dat U 
alle terugbetalingen voor hij-
ambten zoudt stopzetten : die 
belofte werd reeds door Uw 
voorganger gedaan, maar niet 
steeds nageleefd. 

Namens VVL-Limhurg. 
Jaak Gabriels Jan Vanveggel 
voorzitter secretaris 

statuut mi l i ta i ren 

Het bepalen van het defen
siebeleid en het beperken der 
middelen hiervoor ter beschik
king gesteld zijn prerogatieven 
van het parlement. Het tot pa
raatheid voorbereiden en het 
paraat houden van de strijd
krachten behoort tot de be
voegdheid van het militair 
kommando en dient het te blij
ven. Problemen die de levens
houding van de militaire be-
invloeden mogen verder niet 
meer onder de uitsluitende be
voegdheid van het kommando 
ressorteren. De militaire over
heid moet rekening houden 
met de waarde en de verzuch
tingen van het militair perso
neel. Het ware normaal dat 
de werkgever rekening zou 
houden met de algemene evo
lutie die ook bij de militairen 
gebeurde en aanleiding geeft 
tot een gerechtigde wens tot 
medezeggenschap. 

De Liga nam akte van de be
slissing der huidige regerings
partners om de militairen een 
sinèikaal statuut toe te kennen, 
zoals het sinds 1955 bestaat 
voor'alle andere funktionnaris-
.9671. Dit sindikaal statuut zou 
•pluralistisch zijn en de sindika-
le vrijheid loaarborgen. Het 
sindikaal korporatisme zou der
halve buiten beschomving blij
ven. 

De regering erkent dat het 
leger niet langer het enig ele
ment is om de instellingen van 
een geëvolueerd land te verde
digen. Het statuut van vol
waardig burger geeft de mili
tair de sindikale vrijheid ; het 
is gerechtigd dat hij ook over 
de politieke vrijheid kan be

schikken en in dit kader akti-
viteiten kan voeren en verant
woordelijkheden dragen. 

Wij roepen op tot waakzaamr-
heid daar het ons ter ore kwam 
dat militaire overheden ageren 
om de gewettigde verzuchtin
gen van het militair personeel, 
zowel van beroepsmilitairen 
als van dienstplichtigen, in de 
kiem te smoren en zouden 
trachten de beslissingen van de 
uitvoerende- en wetgevende 
macht te beïnvloeden. 

Liga van de Families 
van Militairen 

S. Delvaux, 
Voorzitster. 

regionale vu-pers 

in volle opgang 

Afdelingen, kantons, federa
ties, arrondissementen, die re
gelmatig een blad, ideale opla
ge minimum 15.000 eks. of 
meer, wil len uitgeven kunnen 
onder goede voorwaarden te
recht bi j Rotatyp, de drukkerif 
van « WIJ ». W i j beschikken 
over vier bladformatert in 
rotatiepers. Vraag eens inl ich
tingen : tel . 02 23.45.22, 

Alle goede boeken 
en encyclopedieën 

plus tijdschriften 
(algemene en gespecialiseerde) 
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europa liep vast op 
monetaire zanillianic 

Het is mogelijk dat vóór het einde van dit jaar het Europa van 

de Zes verruimd is tot het Europa van de Tien. Dat is een veelbe

lovend perspektief. Maar dit vooruitzicht wordt overschaduwd 

door de chaotische toestand — men moet dat woord gebruiken — 

van het Europees monetair beleid. Daar staat men namelijk ner

gens. En vermits een gemeenschappelijk monetair beleid de hoek

steen van het Europese beleid in de landbouwsektor is, maar ook 

in alle andere gebieden, staan we met de integratie feitelijk op

nieuw op het nulpunt. 

kommunautaire besluit
vorming onbestaand 

Dit oordeel kan misschien 
iets te kategoriek schijnen. 
Maar in werkelijkheid drukt 
het de huidige toestand zeer 
juist uit. 

Als men zou nagaan welke 
monetaire houvasten er ons 
momenteel nog overblijven, 
dan kan men zeggen dat de tijd 
van de zwevende valuta's dan 
toch tot een einde is gekomen. 
Tussen de valuta's van de zes 
EEG-landen werd, na de deva
luatie van de dollar, opnieuw 
een wel bepaalde pariteit vast
gesteld. Ook de bandbreedte, 
binnen de welke de zes wissel
koersen mogen schommelen, 
werd bepaald. 

Het bezwaar is, dat die mar
ge vooralsnog te ruim uitvalt. 
Met een bandbreedte van 2,25 
% opwaarts, en evenveel bene
den de pariteit, komt men tot 
een schommelingsmarge van 
4,50 %. Maar indien één van 
de zes valuta's bij voorbeeld 
aan die onderste vloer staat, en 
een andere munteenheid be
reikt integendeel het hoogste 
plafond, dan kan het verschil 
9 % zijn. De Belgische frank 
en de Italiaanse lire, om een 
konkreet voorbeeld te noemen, 
bevonden zich deze week bij
na in die positie tegenover el
kaar, met de Belgische munt
eenheid op haar sterkst, en de 
Italiaanse op haar zwakste. 

Het hoeft wel geen nadere 
toelichting dat een verschil van 
9 % op de wisselmarkt, als hin
derpaal voor het ruilverkeer, 
gelijk mag gesteld worden met 
een of andere tolpositie. 

Om een echte eenmaking van 
van de EEG-markt te berei
ken, en de ekonomische betrek

kingen op een gemeenschappe
lijke basis te herbevestigen, is 
het nodig die bandbreedte te 
vernauwen. De EEG streeft dit 
na. Maar het communautaire 
gezag is momenteel derwijze 
verzwakt, dat het sukses van 
een nieuwe monetaire start 
lang niet zeker is. 

Eén enkel voorbeeld zal vol
staan om dat te illustreren : 
Tijdens het jongste bezoek van 
kanselier Brandt aan Parijs 
was het mogelijk dat de Duit
sers en de Fransen éénzijdig, 
tussen hun beidj es, beslissin
gen met grote monetaire draag
wijdte namen zonder dat de 
andere EEG-partners ook maar 
geraadpleegd waren — laat 
staan dat die andere de gele
genheid zouden gehad hebben 
om aan de voorbereiding van 
die beslissing of aan de uitvoe
ring ervan te kunnen meewer
ken. 

Deze ernstige krisis in de 
communautaire besluitvorming 
in de monetaire sektor zal, naar 
we hopen eerstdaags bezworen 
worden. Maar vooralsnog is de 
situatie alles behalve rooskleu
rig. 

dollarpositie niet 
gesaneerd 

Indien de EEG opnieuw vas
te grond onder de voeten kreeg 
op monetair gebied, zouden we 
een hele stap verder zijn. Maar 
dan zou de monetaire samen
hang van het Westen nog niet 
hersteld zijn. Daarvoor is ver
eist dat Europa zijn verhouding 
tot de dollar kan saneren. Ook 
dat is vooralsnog een vrome 
wens. 

Enige vooruitgang werd er 
wel bereikt, nu op de konfe-

In het Centraal Station te Brussel gaat de tiende heurs van het Nederlandse hoek door. Een 
manifestatie m de hoofdstad waar de Vlaamse treinreizigers het hunne kunnen toe bijdrage*. 

rentie van Washington althans 
een nieuwe pariteit van de dol
lar werd vastgesteld. Maar de 
omwisselbaarheid van de Ame
rikaanse valuta werd niet her
steld. De dollar heeft zijn funk-
ties van reservemunt juridisch 
en kontraktueel nog niet te
ruggekregen. Feitelijk blijft hij 
de wereldmunt bij uitstek, 
maar deze positie zou moeten 
bevestigd worden op een vaste, 
wettehjke basis. Dat lijkt in de 
huidige omstandigheden onbe
reikbaar. De koers van de dol
lar geeft op vele Europese wis
selmarkten trouwens nog niet 
de indruk dat de koortstoe
stand volledig geweken is. Nog 
deze week moest de Nationale 
Bank van België overgaan tot 
de aankoop van dollars tegen 
de steunkoers. Indien de Bel
gische centrale bank het niet 
gedaan had, zou de dollar ge
zakt zijn beneden de vloer 
waarover men zich op de mo
netaire konferentie van Was
hington akkoord verklaard had. 

Men moet die toestand niet 
dramatiseren. Hij kan van 
voorbijgaande aard zijn. Maar 
het feit blijft dat de nationale 
bank gedwongen is een munt 
te steunen waarvan ze niet 
weet in welke voorwaarden en 
wanneer ze er zich van zal 
kunnen ontmaken. 

h. de bruyne, 
senator. 

grooNantwerpen 
Op een druk bijgewoonde en naderhand in de pers uitvoerig 

gekommentarieerde perskonferentie heeft de Volksunie-Antwer-
pen bij monde van volksvertegenwoordiger Schiltz een oproep 
gedaan tot frontvorming bij de verdediging van een plan tot sa
menvoeging van twintig gemeenten tot Groot-Antwerpen. Tijdens 
het recente begrotingsdebat is gebleken, aldus de heer Schiltz, dat 
drie van de vier partijen, nl. de CVP, de VU en de PVV zich duide> 
lijk uitspraken voor de fusies der gemeenten die daarvoor in aan
merking komen en tegen de omslachtige en niet-efficiënte agglo
meratievorming. 

Als redenen die aangehaald worden voor de fusie somde kamer
lid Schiltz als voornaamste op : een eenvoudiger, dinamischer en 
demokratischer kontroleerbare beheersstruktuur ; een sterker fi
nanciële positie van Antwerpen tegenover het centrale bestuur ; 
rechtvaardiger spreiding der lasten om een doeltreffender haven-
beleid en -beheer mogelijk te maken ; oordeelkundiger organisatie 
van de ruimtelijke ordening in het gebied Antwerpen ; en ten 
slotte maar niet in het minst: door de fusie aan Antwerpen toela
ten in de toekomst op kultureel en politiek vlak tot een voIwaai> 
dige Vlaamse hoofdstad uit te groeien, ten einde een tegengewicht 
te vormen tegenover de Brusselse dreiging die op Vlaanderen 
blijft wegen. 

Dit is bondig de inhoud van deze perskonferentie, die trouwens 
niet alleen de provincie Antwerpen doch ook Oost-Vlaanderen 
aangaat vermits de samenvoeging ook gemeenten van de Linker
oever zou omvatten en waarover uiteraard ook deze gemeenten 
en de provinciale instanties zich zouden moeten uitspreken, nos 
afgezien van de reakties der betrokken partij-afdelingen in Oost-
Vlaanderen. Niettemin heeft de VU-Antwerpen met deze oproep 
een vraagstuk aan de orde gesteld dat men niet langer zal kunnen 
ontwijken. 

de abonnementenslag 

de staart roert zich ! 

Vorige week stelden we vast 
dat de medewerking van een 
tamelijk groot aantal kaderle
den in de abonnementenwer
ving « een tikkeltje te gering » 
was. We moeten deze vaststel
ling herhalen en wagen het 
nog maar eens, aan te dringen 
opdat ze een inspanning zou
den doen om de reeds gunstig 
verlopen abonnementenslag tot 
een reuze-sukses te doen uit
groeien. 

Dat ze een voorbeeld nemen 
aan onze top-werver, de heer 
Joris Depré uit Tervuren, die 
week na week de kaap der hon
derd overschreed en daarmee 
zijn verbluffende prestatie van 
vorig jaar herhaalde. Dat ver
dient wel een dubbel proficiat! 

In de rangschikking van de 
arrondissementen is er niet zo
veel verandering gekomen : 
het arrondissement Leuven 
leidt nog steeds de dans, ge
volgd door Antwerpen en Brus
sel. De zgn. middenklasse werd 
echter vervoegd door het ar
rondissement Brugge dat zich 

top 20 

Joris Depre u i t Tervuren 
heeft de zo zeer begeerde 
kaap van de 100 bereikt . 
Van harte prof ic ia t ! W i e 
doet het hem na ? 

uit de staart los heeft gewerkt. 
Dit arrondissement vervoegt 
dus de groep van Gent, St. Ni
klaas, Mechelen, Hasselt, Ton
geren-Maaseik, Kortrijk en 
Turnhout. 

Hallo jongens van Aalst, Oos
tende, Roeselare-Tielt, Dender-
monde, leper en Oudenaarde : 
doet nog eens een extra-mspan-
ning om uw cijfers te verho
gen. Dat kan nog best vermits 
de abonnementenslag 1972 tot 
31 maart werd verlengd : in 
de vijf weken die voor ons lig
gen kunt u best in de rang
schikking opschuiven als er 
maar enkele sterke armen wat 
harder aan de wagen gaan du
wen. We verwachten volgende 
week een flinke wijziging van 
de rangschikking. 

P.S. Bij het afsluiten van dit 
blad bereikte ons het bericht 
dat kamerlid Babyion (Roese-
lare) een pak van 51 nieuwe 
abonnees instuurde. Daardoor 
klimt zijn arrondissement van
zelfsprekend hogerop in de 
rangschikking. 

1. JORIS DEPRE (Tervuren) 

2. Jef V inex (Erps-Kwerps) 

3. M i k Babyion (Roeselare) 

4. Laurent De Backer (St-Katharina-Lombeek) 

5. Jozef Labaere (Kor t r i j k ) 

6. Mar leen Schouteden (Leuven) 

7. A lbe r t Aendenboom (St. Niklaas) 

8. Piet De Pauw (Vurste) 

9. Edward De Schrijver (Cent) 

10. Jacqueline De Caster (Ledeberg) 

11. Jos Heylen (Herenthout) 

12. Leo Van Hoeylandt (St. Niklaas) 

13. Jaak Cabriëls (Bree) 

14. Marcel De Boeck (Vilvoorde) 
Lode Van Put (Heverlee) 
jan Verbeke (Mariakerke) 

17. Mieke Op de Beeck (Koningshooikt) 
Ceorgette De Kegel (Ninove) 
Evrard Raskin (Eigenbilzen) 

20. Custaaf Van Looveren (Wommelgem) 
Ferre De Beuckelaer (Kont ich) 

100 

68 

51 

46 

44 

43 

39 

36 

34 

32 

29 

26 

24 
22 
22 
22 

20 
20 
20 

18 
18 
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perikelen van de 
culturele autonomie 

Het reperingsakkoord bewijst eens te meer de geringe waarde 
van de cu)turele autonomie, dat laat-geboren kind van het voor
bijgestreefde cultuurflamingantisnie. Het reserinssakkoord is in 
tegenstrijd met grondwet en wet ; de meerderheid begint haar 
tweede leven met haar eigen dochter te verkrachten. De verdeling 
van de gelden wordt nadeliger voor Vlaanderen. 

ongrondweUeüjke regeling 
in vooruitzicht voor 
radio en televisie ? 

Volgens wet en grondwet be
horen radio-omroep en televi
sie tot de culturele aangelegen
heden die door de Cultuurraden 
worden geregeld. Het rege
ringsakkoord stelt statutaire en 
andere wijzigingen in het voor
uitzicht. Zullen deze centralis
tisch door regering en parle
ment worden doorgevoerd of 
door iedere Cultuurraad ? 

Is het niet eve. genoeg dat de 
dotaties aan BRT en RTB niet 
berekend worden volgens kijk
en luistergelden ? 

de ministers voor de 
cultuurraden. 

In het regeringsakkoord leest 
men : « Elke minister van wie 
de begroting een culturele sec
t ie bevat, zal voor elke van de 
betrokken Cultuurraden het ge
deelte van de begroting verde
digen waarvoor hij bevoegd is, 
daarin begrepen het voorstel 
tot verdeling dat zich bevindt 
in het dokument dat aan ge
noemde raden werd onderwor
pen ». 

Op verzoek van dhr Van 
Audenhove werd echter be
paald dat de ministers niet « po
litiek verantwoordelijk » zijn 
voor de Cultuurraden. Hoe kan 
een minister een krediet verde

digen voor een Assemblee voor 
dewelke hij niet politiek ver
antwoordelijk is ? 

Welke culturele aangelegen
heden, buiten deze die van Na
tionale Opvoeding en Cultuur 
afhangen, zullen onder de cul
turele autonomie worden ge
plaatst ? 

cultuurpakt 

Hetgeen als cultuurpakt ont
staan is heeft geen wettelijke 
waarde ; het is een overeen
komst onder partijen. Toen de 
drie oude partijen in 1958 het 
schoolpakt afsloten werd dit 
akkoord wettelijk verwoord 
(schoolpakt-wet van 29 mei 
1959). 

Volgens de grondwet-Eyskens 
behoren vele aangelegenheden 
van het cultuurpakt tot de be
voegdheid van de Cultuurra
den. Indien men de grondwet 
geen geweld wil aandoen zou 
het cultuurpakt moeten vastge
legd worden niet alleen in een 
wet maar tevens in dekreten. 

Op deze en andere vragen 
uitdrukkelijk gesteld bij de be
spreking van de regeringsver
klaring bleef de regering het 
antwoord schuldig. 

Wij worden weer bestolen en 
men zal aan de Vlaamse goege
meente het tegenovergestelde 
voorschotelen. 

Het regeringsakkoord be
paalt dat « de culturele uitga

ven zullen gedekt worden door 
een dotatie, waarvan een schijf, 
die normaal de uitgaven van de 
verschillende vormen van de 
permanente opvoeding zal moe
ten dekken, tussen de twee ge
meenschappen zal verdeeld 
worden naar verhouding van 
het algemeen totaal van de uit
gaven voor onderwijs, terwijl 
de tweede schijf die normaal de 
andere culturele uitgaven in de 
eigenlijke betekenis van het 
woord moet dekken, als de do
taties voor radio en televisie, de 
kunsten en letteren, de interna
tionale culturele betrekkingen, 
de werking van de Cultuurcom
missie van Brussel, tussen de 
gemeenschappen volgens gelij
ke delen zal verdeeld worden ». 

Het gedeelte van de dotaties 
op pari taire basis te verdelen, 
bedragen ongeveer 60 pet. van 
de uitgaven. 

Voor ongeveer 40 pet van het 
eigenlijke budget Cultuur, zal 
de berekening van de dotaties 
geschieden prorata de Neder
lands-Franse onderwijsuitga
ven, die inderdaad hoger liggen 
in de Nederlandse dan in de 
Franse sector. 

Het gedeelte van de begro
ting Cultuur, dat volgens de 
verhouding Nationale Opvoe
ding zou worden berekend, 
stond in 1971 in een verhouding 
57 Nederlands - 43 Frans op de 
begroting Cultuur. 

Volgens het regeringsakkoord 
zal de verhouding 1972, 56 Ne
derlands - 44 Frans zijn voor 
het betrokken gedeelte van de 
dotaties Cultuur. 

Het is onrechtvaardig de uit
gaven als basis van berekening 
te hanteren voor het gedeelte 
permanente vorming en derge
lijke in de dotaties. 

Daar 65 pet. van de jonge be
volking Nederlandstaligen zijn, 
is deze 56 pet. het gevolg van de 
achterstand die wij boeken, in 
de duurdere onderwijstakken 
en in het hoger onderwiis. 

Deze achterstand hoeft niet 
te worden bewezen, er zijn geen 
historische oorzaken. 

Het is deze achterstand die 
men akteert voor de verdeling 
van de schijf van de culturele 

kredieten, met name voor per
manente vorming, dan wanneer 
de permanente vorming juist 
moet dienen om de achterstand 
op te halen. Individueel is dat 
zo en het moet ook zo zijn wat 
gemeenschappen betreft. 

Wat ontvangt de Nederlandse 
gemeenschap dan te weinig op 
de uitgaven Nationale Opvoe
ding (gewone begroting) ? 

Naar demografische verhou
ding zou het Vlaams gedeelte 
onderwijsuitgaven de begroting 
onderwijs 34 miljard moeten 
bedragen. 

Op de begroting Nationale 
Opvoeding wordt ons dus te
kort gedaan. Het is deze ont
vreemding die men projecteert 
op de permanente vorming en 
aanverwante uitgaven. 

Men hoeft niet aan te voeren 
dat de cul tuurraden dan toch 
het voordeel hebben vrij te 
kunnen bes' 'hikken over de do
taties, want wij weten dat er 

niet veel bewegingsvrijheid be
staat in het raam van de t radi 
tionele begrotingen. 

De cul tuurraden — wij bewe
zen het met cijfers — zullen 
voor het cultuurbeleid een de-
creterende bevoegdheid hebben 
die niets meer is dan een kleine 
reglementerende bevoegdheid. 

Verwrcht mag worden dat in 
het algemeen de uitgaven Cul
tuur zullen stijgen. Deze stij
ging zal zowel voor de Franse 
als voor de Vlaamse begroting 
gelden ; zij ligt in de lijn van 
de ontwikkeling. 

Achter deze stijging die niets 
te zien heeft met de interne 
verdeling, zal men de veronge
lijking verbergen. Wedden dat 
men de verdeling prorata de 
onderwijskredieten en de aan
groei als overwinningen van de 
culturele autonomie zal voor 
stellen ? 

m. van haegendoren 

wij in nederland 

de "drie van breda" weldra vrij 

(jeeveedee) Alle emoties van het doorgaans voor « nuchter » versle
ten Nederlandse volk krijgen deze dagen weer de vrije loop nu voor de 
zov'eelste maal — en deze keer voor het laatst ? — de vrijlating aan de 
orde is van drie Duitsers die reeds 27 jaar in Nederland gevangen zitten. 
Het gaat om een « oorlogserfenis » .• het drietal maakte zich schuldig aan 
ernstige misdaden tijdens de bezetting en het werd daarvoor aanvankelijk 
ter dood veroordeeld. Dit vonnis werd, na gratieverlening, omgezet in 
levenslang, en h'et Nederlandse rechtsgehruik wil dat dan te zijner tijd 
vrijlating volgt. 

Wie A gezegd heeft, moet ook B laten volgen. Maar in het geval van 
de drie Duitsers, algemeen « De Drie van Breda » genoemd sinds ze meer 
dan een kwart van hun leven doorbrengen in de streng bewaakte, para-
pluvormige gevangenis van Breda, h'eeft de Nederlandse overheid tot nu 
toe nog niet de stap kunnen zetten, die onvermijdelijk had moeten volgen 
op het gratiebesluit. Telkens wanneer daartoe voorzichtig aanstalten wer
den gemaakt, stak een storm van verontwaardiging op, vooral in de krin
gen van de voormalige weerstand en bij 'een aanzienlijk deel van de Jood
se bevolking. Er gaapte en er gaapt nóg een brede kloof tussen de Neder
landers, die onder geen enkele voorwaarde de Drie van Breda vrij willen 
zien, en degenen die om humanitaire, juridische en ander'e redenen het 
de hoogste tijd vinden dat de drie Duitsers terug naar hun land kunnen 
vertrekken. 

meerderheid 
voor vrijlating 

De afgelopen week deelde de re
gering-Biesheuvel mee dat in 
overeenstemming met een advies 
van de Hoge Raad (het hoogste 
rechtsltollege van het land) en 
van het gerechtshof in Amster
dam, de vrijlating nu een feit zal 
moeten worden. En wéér barstte 
de storm van boosheid los bij de 
tegenstanders en ontbrandde in 
alle publiciteitsmedia een heftige 
diskussie. Maar er is, eindelijk, 
een verschil met vroeger: de voor
standers overtreffen ditmaal in 
aantal degenen die een eeuwig 
nee zweren. Bleek uit een enquête 
van twee jaar geleden — toen de 
toenmalige minister van Justitie, 
Polak, zelf een Jood, bereid was 

tot vrijlating over te gaan — dat 
slechts een vierde deel van het 
volk een einde wilde maken aan 
de gevangenschap van de Bredase 
Drie, thans hebben opinie-onder
zoeken uitgewezen dat meer dan 
de helft van de bevolking vóór 
onmiddellijke of in het vooruit
zicht gestelde vrijlating is. En wat 
meer zegt : ook in het parlement 
zal nu voor het eerst een meer
derheid de regering in dit opzicht 
steunen. Waarschijnlijk zal dit 
volgende week dinsdag, 29 februa
ri, blijken, wanneer in de Tweede 
Kamer over de Drie van Breda 
gedebatteerd wordt. 

Dat er overigens een niet on
aanzienlijk aantal Nederlanders 
tegen vrijlating is, hoeft niet te 
verwonderen. De drie betrokken 
Duitsers, Franz Fischer, Joseph 
Kotalla en Ferdinand Aus der 

Fünten, hebben zich inderdaad 
aan zware misdaden tegen de 
menselijkheid schuldig gemaakt. 
Fischer regelde als hoofd van het 
« Judenreferat » in Den Haag de 
afvoer van 13.000 Nederlandse Jo
den naar concentratie- en uit-
roeiingskampen, Kotalla trad als 
bewaker van het kamp in Amers
foort vaak beestachtig op tegen 
gevangenen, en Aus der Fimten 
maakte zich berucht door zijn op
treden tijdens razzia's in Amster
dam en Den Haag en bij de ont
ruiming van een psychiatrische 
inrichting voor Joden in Apel
doorn. Wie de details leest van de 
wandaden waaraan het drietal 
zich schuldig maakte, moet inder
daad huiveren. En zo gezien is de 
tegenstand van de mensen die zelf 
tijdens de bezetting zwaar gele
den hebben, en van de nabestaan
den van vermoorde Joden wel te 
begrijpen. 

wraakgevoelens 

Maar even goed is het duidelijk 
dat de emoties hier niet de door
slag mogen en kunnen geven. 
Menige tegenstander wijst op li
chamelijke of geestelijke storin
gen, overgehouden uit de oorlogs
jaren. Zonder hieraan voorbij te 
gaan en zelfs met medelijden 
voor deze mensen moeten we zeg
gen dat hun leed niet verminderd 
wordt door het langer vasthouden 
van de Drie van Breda. Er schui
len ongetwijfeld wraakgevoelens 
achter de uitspraken van verschil
lende vooraanstaande Joden, die 
deze dagen in het publiek de vrij
lating afwijzen. De gevoelens zijn 
begrijpelijk, maar men mag 
wraak niet als motief aanvoeren 
in deze zaak. De drie Duitsers 
hebben hun straf en méér dan dat 
gehad. Ze hebben eerst enkele 
jaren geleefd in de onzekerheid 
over de uitvoering van de dood
straf, daarna hebben ze verschil
lende malen geleefd in de hoop 
dat zij naar 'huis zouden terugke
ren. Telkens werd die hoop de 
bodem ingeslagen. Dit is op zich 
zelf onmenselijk, en men moet 

zich dan ook afvragen of het wel 
strookt met de beginselen van het 
strafrecht om onmenselijk gedrag 
te bestraffen met maatregelen die 
óók een onmenselijk karakter dra
gen. 

zondebok 

Daarbij komt nog dat de Drie 
van Breda in de loop van de ja
ren zowat tot symbool zijn gewor
den van alles wat tijdens de pe
riode van het nationaal-socialisme 
werd misdreven. Kotalla, Fischer 
en Aus der Fünten fungeren daar
door als zondebok voor de misda
den van velen. Hoe ongerijmd dit 
is blijkt uit het feit dat de hoogste 
chef van Fischer, de SD-generaal 
Harster, reeds verschillende laren 
op vrije voeten is. En bovendien 
weten we nu allen onderband wel 
dat « die Mórder » ook na 1945 
nog altijd en overal « unter uns » 
zijn. Wat b.v. naar boven is ge
komen over de gedragingen van 
Nederlandse militairen in Indone
sië, of wat we weten over Mv Lai 
in Vietnam, of denken we aan 
Bangla Desh, het bewijst dat het 
dierlijke in de mens, zeker wan
neer achter die mensen bevelen 
staan en ingepompte doktrines, 
nog altijd aanwezig is. In dit licht 
kan men niet anders besluiten 
dan een eind te maken aan de 
straf van de drie Duitsers Dat zij 
in eigen land een kern zouden 
gaan vormen van neo-nazisme — 
een bewering die men nogal eens 
hoort van de kant van voormalige 
weerstanders — lijkt ons een 
drogreden. De Drie van Breda 
zijn mensen van tussen de 60 en 
de 70, hun gezondheid laat te 
wensen over, en hun enige wens 
is in de vergetelheid te duiken en 
bij hun familie te vertoeven. Dat 
dit binnenkort werkelijkheid gaat 
worden ,na een haast niet voor te 
stellen tijdsduur, is ondanks het 
verzet van de tegenstanders, on
danks demonstraties en ondanks 
bedreigingen aan het adres van 
de huidige Justitie-minister Van 
Agt ,in Nederland de stellige ver
wachting. 
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waartoe een europa-taal? 
« The Sun » is geen gezaghebbend, zeker geen ernstig Engels 

dagblad. Maar het is wel populair (zoiets als « La Lanterne »), het 
schijnt wel aan te slaan bij « the man in the street ». En dit is 
dan toch belangrijk als men leest wat 'n zekere John Akkas daar 
in geschreven heeft naar aanleiding van Groot-Brittanié's toetre
ding tot de EEG. Het is niet lang en de moeite van het vertalen 
waard. 

een engelse visie 

« Ik hen blij te kunnen zeg-
ggen dat de Engelse taal aan 
de winnende hand is. 

De heer Jack Lynch (Ier
land's eerste-minister, n.v.d.r.) 
stotterde eerst een beetje Iers 
en ging dan over naar het En
gels. De Noor.se eerste minister 
begon in accentloos Engels en 
liet daarna weten dat hij eigen
lijk liever Noors zou spreken. 
De Deense eerste-minister, de 
heer Jans Otto Krag, sprak de 
hele tijd Engels ; hij liet zelfs 
de eis i-aren, Deens als een of
ficiële Europese taal te zien er
kennen. Iers noch Noors voe
den veel hoop. De omgangs
taal is in feite Engels. Ik biecht 
op dat zulks mij met een ver
werpelijke. on-Europese chau
vinistische trots vervult. 

Suropa'& nieuwe taal zal En
gels zijn. 

Europa's nieuwe taal zal En-
tuurlijk het Frans. Alleen : in 
feite is het dit niet ». 

Zoals U hoort : 'n vrij triom
falistisch geluid, dat de andere, 
vooral de kleine Europese ta
len niet zonder geringschatting 
bejegent. 

ouderwetse eenheid 

Als flaminganten zijn wij ge
neigd, het terreinverlies van 

het Frans ten bate van het En
gels met vreugde te begroe
ten, krachtens het beginsel : 
de vijanden van mijn vijanden 
zijn mijn vrienden. De laatste 
wereldoorlog heeft ons echter 
geleerd, dat zulke spontane 
houding ons van de regen in 
de drop kan brengen. De mach
tigere, aanvankelijk als bevrij
der en bondgenoot begroet, 
blijkt achteraf gewoon de 
plaats van de vorige verdruk
ker in te nemen. 

De vraag die wij evenwel 
hier willen opwerpen is niet : 
voor het Frans of het Engels "̂  
Wel : voor een Europese een
heidstaal of voor de gelijk
waardigheid van alle Europese 
talen ? 

Het unieke van een oude be
schaving als de Europese is dat 
zij gedragen wordt door een 
veelheid van volkeren en talen. 
Zij die tegenwoordig « klein » 
zijn hebben in het verleden 
aan deze beschaving soms meer 
kuituur toegevoegd dan som
mige die nu « groot » heten. In 
elk geval is de oorspronkelijk
heid van elk deel een onmis
baar bestanddeel van het Eu
ropees geheel. 

Het Europa van de EEG is 
het gehele Europa niet. Niet 
naar de omvang en evenmin 
naar de geest. In de ogen van 
vele staatslieden, en zeker ook 
van vele staatsburgers, moet 

Europa een zgn. nationale staat 
en dus ook een eenheidsstaat 
in 't groot worden. Zij brengen 
niet genoeg verbeelding op (en 
ook niet genoeg besef van wat 
specifiek Europees is) om de 
eenmaking van Europese sta
ten anders te kunnen zien dan 
als de eenmaking van deze sta
ten zelf, In naam van deze 
staat, tot vaderland en hoogste 
goed uitgeroepen, werden ooit 
alle verschillen tussen de be
woners ervan zoveel mogelijk 
platgewalst. De doeltreffend
heid van het staatsapparaat, de 
ekonomische welvaart, de « be
langen » van het eenmaal ge
vormde politieke geheel moch
ten niet gestoord worden door 
« provincialistische » afwijkin
gen als bvb. de taaiverschei
denheid van de mensen die 
daarin leefden. Deze opvatting, 
die springlevend is en bij de 
voorstanders van Europa's een
making misschien zelfs de 
meest verspreide, gaat lijn
recht in tegen het bevrijdings-
nationalisme. Zij wil één munt, 
één tolgrens, één parlement 
enz, en gemakshalve ook één 
taal. "Voorlopig weliswaar nog 
talen met beperkte versprei
ding, maar alvast één officiële 
taal. 

een toekomst die wi j 
al te goed kennen 

Wij weten hoe het dan ver
der verlopen zal : aangezien 
de betrekkingen met de wereld 
buiten Europa in die ene taal 
gebeuren zal, en de beslissin
gen op het hoogste Europese 
vlak ook, aangezien het dus ie

mand aanzien verleent, de taal 
van de hoogste groep te gebrui
ken, zullen algauw zo veel mo
gelijk ambtenaren, politici, za
kenlieden en... snobs tot deze 
bovenlaag willen behoren of 
tenminste de schijn daarvan 
geven. 

Er ontstaat dan een presti-
ge-situatie, waar de andere ta
len niet tegen op kunnen. De 
« andere » taalgebruikers zul
len vrij vlug het etiket « be
perkt, landelijk, provinciaal, 
nationalistisch, ouderwets, par-
ticularistisch » enz. opgekleefd 
krijgen. En daar de meeste 
mensen helden noch idealisten 
zijn zullen zij van zulk etiket 
af willen. Op deze wijze zullen 
wij te maken krijgen met een 
nieuwe kulturele kolonisering. 

Is het voor zo'n resultaat dat 
wij met geduld en taaiheid 
honderdvijftig jaren lang de 
Vlaamse strijd gestreden heb
ben ? Want het is duidelijk dat 
— zelfs zonder de zeer zware 
belasting van « onze » Euro-
pa-hoofdstad — wij dan weer 
van voren af aan zouden moe
ten beginnen. 

een nieuw perspectief 

Een andere, meer Europese, 
echt federalistische oplossing 
is denkbaar : gelijkheid van al
le volkeren en talen. Wim Jo-
rissen heeft het hier onlangs 
nog betoogd : het ware federa
lisme kent geen imperialisme. 
In deze geest van broederlijke 
gelijkheid staan slechts twee 
mogelijkheden open : ofwel 
een internationale taal die ui
teraard elk imperialisme uit
sluit (Esperanto, Volapuk of wat 

dan ook) ofwel een uitgebreide 
simultaan - vertalingsdient, zij 
het dan voor 8 of meer talen 
i.p.v. voor 4. Natuurlijk z£il 
men opwerpen dat de eerste 
oplossing een illusie is en de 
tweede omslachtig en duur. 
Daarop antwoorden wij : som
mige oplossingen wil men niet 
toepassen en dan blijven zij 
vanzelf illusies. 

En wat de tweede aangaat : 
dat heeft men in België steeds 
opgeworpen telkens de Vla
mingen om gelijkberechtiging 
vroegen. Wij geven toe : het 
is duurder en omslachtiger, een 
simultaan-vertaalstelsel te in
stalleren dan alles in één taal 
te kunnen afhandelen. Mogen 
we dit zo vertalen : het is ge
makkelijker en beterkoop, met 
anderen geen rekening te hou
den ? Want een diktatuur is 
ook doeltreffender, direkter, 
beterkoop en eenvoudiger dan 
een politiek stelsel dat enige 
inspraak toestaat als bvb. de 
parlementaire demokratie ! 

Uiteindelijke worden we met 
de neus geduwd op de vraag 
wat voor een Europese eenma
king bedoeld wordt : een ver
smelting en gehjkmaking (zij 
het dan een trage, een met de 
« zachte » hand) of een samen
werking op basis van gelijk
waardigheid en wederzijdse 
achting voor eikaars (groeps)-
persoonlijkheid ? 

Ons dunkt dat alleen in de 
laatste opvatting een kans 
steekt om voortaan zonder min
der- of meerderwaardigheids-
complex met onze buurvolke-
ren in vrede en vriendschap te 
leven. 

karel jansegers. 

persspiege! 
Het is nog kalm in de poli

tieke sektor. De regering zoekt 
moeizaam haar plooi met als 
belasting de duidelijk voelbare 
achterdocht tussen de twee of 
drie (met de PSC) bestuurs-
partners. Wanneer worden de 
eerste bommen op de weg ge
worpen, om het eens in IRA-
termen te zeggen ? 

Rond de aanduiding van de 
zetel van de kultuurraad zijn 
de ontmijners al bezig de scha
de vooraf te beperken. Ze be
horen allemaal tot het regi
ment « unitaria ». Wordt de 
Voerstreek het e x p l o s i e v e 
punt ? Dat zou deze week kun
nen zijn. Nog wat schijnwer
pers ondertussen op oud-bom-
menwerper Wilfried Martens. 

de nieuwe gids 

Tracht de vestiging van de 
kultuurraad zo wat als een 
« grapje » van natuurlijk « de 
extremisten » voor te stellen. 

Niet te verwonderen van een 
krant waar juist het best het 
woord op past dat « Gazet van 
Antwerpen » schreef over die 
zaak « Bedenkelijk is dat het 
argument van de Vlaamse aan
wezigheid te Brussel vooral 
wordt gebruikt door politici 
die in het verleden niet be
paald uitblinken door hun 
Vlaamsgezindheid en thans de 
regionalisering van het land 
en dus de beperkte autonomie 
van Vlaanderen pogen af te 
nemen ». 

« GeZet op het feit dat deze 
twee rad'en uitsluitend uit Ka
merleden en Senatoren zouden 
bestaan — aangezien zijzelf 
daarover hadden te beslissen, 
was dat toch normaal — was 
ieder overtuigd dat op bepaal
de dagen de nationale Kamer 
en de nationale Senaat met va
kantie zouden gaan, om de ver
gaderzalen ter beschikking te 
stell'en van dezelfde leden, 
maar die zich dan als Vlamin
gen en franssprekenden zouden 
scheiden. 

» De extremistische partijen, 
en met hen allen die in Vlaavr-
deren een hekel hebhen aan 
Brussel en deze stad willen 
straffen omdat zij het fanatie
ke « front démocratique des 
francophones » achternaloopt, 
zijn achteraf voor de dag (feko-
men met de slogan « de cul-

tuurraden moeten Brussel ver
laten ! De Vlaamse cultuurver-
enigingen gingen dan ook put
ten in de reminiscenties van 
onze oude geschiedenis uit het 
Oostenrijks tijdvak en waren 
van oordeel dat de Vlaamse 
cultuurraad zich te Mechelen 
zou moeten vestig'en ». 

het volk 

Volgens die andere CVP-ers 
behoort Jef Claes dan ook tot 
die extremistische meute van 
grappenmakers. Hij is radikaal 
tegen de vestiging van de kul
tuurraad te Brussel en in het 
parlement. Als parlementair 
redakteur kent hij het verstar
de huis met de mummies Van 
Acker en Struye. 

« Ete vestiging te Brussel, 
vooral dan in de lokalen van 
het parlement, wordt verde
digd met argumenten van ma
teriële aard. Het nationaal par
lement zal echter nooit zijn 
eerstgeboorterecht afstaan. Ka
mer en Senaat zullen meester 
ivillen blijven in eigen huis en 
de cultuurraden zullen zich al
tijd te gedragen hebben naar de 
wil van de gastheren. Zij zul
len nauwelijks méér te bete
kenen hebben dan een parle
mentaire commissie. 

» Als de Vlaamse cultuurraad 
Brussel verkiest als zetel, zal 
het niet zijn om de Vlaamse 
aanwezigheid te onderstrepen, 
maar wel omdat onze politici 
zich moeilijk kunnen losraakten 
uit de gewoonte en de sleur 
van naar Brussel te komen, 
waar zij bekenden en relaties 
hebben en de weg weten op de 
ministeries. Het is echter niet 
de gemakzucht van de leden 
van de cultuurraad die in deze 
belangrijke kwesti'e de door
slag mag geven, maar wel het 
Vlaams cultureel belang. 

» Naar het voorbeeld van de 
Vlaamse Economische Raad 
moet ook de Vlaamse Cultuur
raad zich vestigen in een 
Vlaamse stad, b.v. Mechelen of 
Antwerpen. Aldus zou het be
wijs worden geleverd dat we 
het ernstig menen met de re-
gionali^ring en met de nood-
zakelifke « ontvetting » van 
Brussel ». 

la libre belgique 

Spekulerend op de Vlaamse 
snulligheid poogt de spitsen-
krant van het unitarisme nu 

ook de Walen te overtuigen 
van maar in Brussel te blijven 
want de Vlaamse traditionelen 
willen er ook blijven tot spijt 
van de Volksunie « et son quo-
tidien officieux la Cïazet van 
Antwerpen ». 

« De vraag is nu wat de 
meerderh'eid van de franstali-
ge kultuurraad zal beslissen. 
De verschillende groepen moe
ten er over beraadslagen. Maar 
hij de bijeenroeping van de 
PSC heeft M. Michel reeds la
ten weten aan zijn politieke 
vrienden dat hij Brussel zou 
voorstellen. De socialisten, PLP 
en zelfs FDF-RW zijn mefer 
verdeeld. De een verkiezen 
Brussel in elk geval, de ande
ren zouden berusten in die 
keuze als de Vlamingen beslui
ten er hun kultuurraad te ves
tigen. 

« " Wat gij tenslotte wilt 
zeggen, riep M. Pierson (Socia
list) de groep FDF-RW toe, is 
dit : schiet gij het eterst, heren 
Vlamingen ». 

gazet van antwerpen 

De regering smokkelt tussen 
een hoop andere ontwerpen 
haar berucht ontwerp-Dehous-
se (zo heette het vroeger) te
rug binnen waardoor de ezel 
Beulemans als vrij graasgebied 
de Voerstreek zou toegeworpen 
krijgen. 

Karel De Witte port de CVP 
aan om nu eens eindelijk blijk 
te geven van Vlaamse kordaat
heid tegen de Vlaamse BSP-
renegaten in. 

» Om logisch te zijn, moet de 
CVP het ontworpen statuut 
voor de Voer dan ook grondig 
amenderen. Als men aanvaardt, 
zoals het ontwerp-Dehousse in
houdt, dat er in de Voer een 
stelsel van Brusselse tweetalig
heid wordt ingevoerd, ook op 
onderwijsgebied valt er voor 
de Kultuurraad immers niet 
veel meer te doen. 

» De herindiening van het 
Voer-statuut mag dus niet in
houden dat het prioritair zou 
worden behandeld. Deze zaak 
kan gerust worden uitgesteld. 
Destijds hebben de socialisten 
h<et statuut voor de agglome
raties en federaties ook ver
daagd, tot het hun min of meer 
aanvaardbaar leek. De CVP 
kan dit eveneens voor de Voer
streek doen en moet intussen 

een stel grondige wijzigingen 
voorbereiden, wil zij inzake de 
Voer een niet te aanvaarden 
kapitulatie voorkomen ». 

de nieuwe 

En wie gehoopt had op W. 
Martens, om die Vlaamse kor
daatheid in de CVP te leiden 
zal waarschijnlijk weer van 
een kale reis thuiskomen vol
gens deze nuchtere verplette
rende karakterschets van de 
kandidaat. 

» Nadat hij het federalisme 
had afgezworen, hoewel dat 
door zijn toedoen werd uitge
roepen tot hoofd-programma
punt van de Vlaams Volksbe
weging, en nadat hij overigens 
in het algemeen de Vlaamse 
strijd, die hij ooit had gevoerd, 
had opgegeven, teneinde naar 
de CVP te kunnen overstappen 
en daar carrière te maken in 
ministeriële kabinetten en als 
geparachuteerd voorzitter van 
de CVP-Jongeren, heeft dte 
heer W. Martens thans, om 
voorzitter van de gehele CVP 
te kunnen worden, alles afge
zworen waar hij als leider van 
de CVP-Jongeren voor heeft 
gepleit, namelijk zowel de idee 
van de progressieve frontvor
ming als de idee van de plura
listische school. De « verjon
ging » di'e de CVP met deze 
kandidatuur beoogt, betekent 
dus weinig meer dan de goed
keuring van arrivisme-met-al-
le-middelen. « De Standaard » 
steunt plotseling de h. Martens, 
die vroeger geen genade vond 
in haar ogen. Als dit maneuver 
tot doel heeft de elektorale 
kansen van de CVP te vergro
ten, dan lijkt het r^eds bij 
voorbaat mislukt ». 

ons leven 

Op hetzelfde ogenblik dat de 
kritische Nieuwe haar mening 
formuleerde over W. Martens 
is het blad van het Leuvense 
Verbond, ook niet mals voor 
degene die als voormalig pre
ses van het KVHV de mensen 
toen reeds gebruikte in zijn ei
gen kraam. 

« Wilfried Martens staat vol
ledig achter een linkse front
vorming. Ook wat betreft zijn 
opvattingen over de verdedi
ging van de Vlaamse belangen 
hoeven wij ons geen illusies te 
maken. Wilfried Martens heeft 
als verbondspraeses op de har-

rikades gestaan en gevochten 
voor de Vlaamse beweging. En
kele jaren heeft hij echter vlug 
in het politieke opportunisti
sche spel zijn barrikade-idealen 
ingebonden. Hij is een echte 
CVP-Vlaming : veel laioaai, 
maar als het er op aankomt 
klaar en bereid om op te of
feren. En nu maar afwachten 
wat de arrondissementen gaan 
doen ! ». 

de standaard 

Omer Van Audenhove met 
zijn massabijeenkomsten en 
zijn Heizeloptochten heeft toch 
school gemaakt. De PVV tracht 
haar verkiezingsuppercuts te 
vergeten door verdere struis-
doenerij. Nu onder de titel « al
ternatief regeringsprogramma». 
Willy Declercq lijkt met al dat 
kunstmatig gedoe wel sterk op 
Cassius Clay die echter Joe 
Frazer toch niet tegen de vlak
te kreeg met -al zijn groot
spraak. 

« Het alternatief regerings
programma is niet revolutio
nair. Het is opgevat in het 
perspektief van een tweepar
tijenstelsel, waarin de keuze 
gebeurt tuisen de « georgani
seerde vrijheid » van het libe
ralisme en de kollektivistische 
politiek van de socialisten. 
Maar dit is vooralsnog een te-
oretische, futuristische visie. Er 
is nog geen tweepartijenstelsel 
in de maak. Wil de PVV terug 
aan het bewind komen, dan 
moet zij met een van de twee 
grote partijen (of met beide) 
samengaan. Dat is met dit al
ternatief regeringsprogramma 
mogelijk. Men kan er inder
daad, op het vlak van het prag
matische beleid, de twee kan
ten mee uit. Het volstaat een 
paar aksenten wat te verleg
gen ». ! 

waiter luyten. 
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kamer 

senaat 

vu-
wetsvoorsteiEen 

Tijdens de senaatszitting van 
15 februari werd een hele reeks 
ingediende w e t s voorstellen 
door de senaat in overweging 
genomen. Meer dan de helft 
daarvan — van de meest uit
eenlopende aard waarbij voor
al de zin voor praktische ver
betering van bestaande wetten 
voorzit — wei'd ingediend door 
de VU-senaatsfraktie, en waar
bij de nieuwelingen zich niet 
onbetuigd lieten. 

De senatoren Jorissen, Van-
haegendoren en Bouwens dien
den tevens verscheidene nieu
we wetsvoorstellen in. 

geminonseerd 
Senator Wim Jorissen (die 

de staatssekretaris voor Streek-
ekonomie wenst te interpelle-
ren i.z. de ongelijke behande-
lag van Vlaamse investeerders) 
verduidelijkte in een tussen
komst (wegens een « persoon
lijk feit ») de houding van de 
VU ten aanzien van het Kul-
tuurpakt. Sarkastisch wees hij 
er op, dat zo er in ons land 
ideologisch achtergestelde min
derheden bestaan, men alvast 
de VU als geminoriseerde mag 
aanduiden. Men zegt immers 
dat de VU geen ideologie heeft, 
wa t niet belet dat er 600.000 
stemgerechtigden achter deze 
parti j staan !... 

commissie 
leefmilieu 

De Volksunie drong er deze 
week bij de redering sterk op 
aan, tot de oprichting over te 
gaan van de stellig beloofde 
commissie voor het leefmilieu, 
waardoor dan toch eindelijk 
een begin zou kunnen gemaakt 
worden van een politiek voor 
de sanering van het leefmilieu, 
die naam waardig. 

groenbestem
ming antwerpse 
forten 

Het jonge VU-kamerlid De 
Beul was deze week al aan zijn 
tweede interpellatie toe (zijn 
eerste betrof de zaak « Vrij en 
Vrolijk »). Deze keer vestigde 
hij de aandacht van de minis
ters van Financiën en van 
Openbare Werken op de ver
koop van de Antwerpse forten, 
die volgens de planning van 
het gewestplan Schelde-Dijle 
bestemd zijn tot natuurpark. 

Na er op gewezen te hebben 
dat groene ruimten voor ons 
leefmilieu meer dan ooit on
ontbeerlijk zijn kwam kamer
lid De Beul tot de kern van 
de zaak : de betrokken gemeen
tebesturen worden aangezet 
deze forten aan te kopen, waar

toe ze wel bereid zijn. Er is 
echter een enorme investering 
mee gemoeid, niet alleen voor 
de aankoop doch ook voor de 
omschakeling en de uitbouw 
terwijl ook de personeelslasten 
zeer zware uitgaven betekenen. 
Daarom vroeg het kamerlid 
een inspanning vanwege het 
Rijk en wel op het vlak van de 
verkoop. Hij noemde het door 
het aankoopkomitee voorgestel
de bedrag van 220 fr. per m2 te 
hoog. Uiteindelijk zou men de 
uitgaven willen recupereren 
via grondspekulatie, ten koste 
van de bedoelde groenzone. Hij 
verwees hierbij naar wat ge
beurde met het Antwerpse 
stadspark « Den Brand » : het 
is een echt schandaal. 

« Het is mij bekend, aldus 
het kamerlid, dat de forten 
door het ministerie van Lands-
verdedigmg overgedragen wer
den als tegenwaarde voor de 
aankoop van transportvliegtui
gen van het type C-130. Het 
groenbeleid mag niet het 
slachtoffer worden van opge
dreven militaire uitgaven. Men 
moet deze wisselwerking onge
daan maken ». 

Daarom vroeg de interpellant 
een zeer substantiële tegemoet
koming van de staat. Daarom 
stelde hij voor de forten te ver
kopen voor één simbolische 
frank, waarmee de betrokken 
gemeentebesturen instemmen. 
De staat zou dan de bestem
ming kunnen opleggen, gewet
tigd en onwrikbaar. 

Tot slot zei kamerlid De Beul 
dat hij zopas via « De Gazet » 
vernomen had dat er een op
lossing was gevonden door een 
concessie onder bezwarende ti
tel. Hij achtte daarmee het doel 
van zijn interpellatie bereikt 
en dankte daarvoor de minis
ter. 

Minister De Saeger zette dan 
uitvoerig de nieuwe formule 
uiteen, na er de nadruk te heb
ben opgelegd dat het geens
zins zijn bedoeling was geweest 
de interpellatie De Beul uit te 
hollen, doch een reeds lang ge
plande ontmoeting met een af
vaardiging van de betrokken 
gemeentebesturen, waaruit het 
akkoord voortsproot bijna sa
men is gevallen met de inter
pellatie. Deze heeft hoe dan 
ook toch haar — zeer snel — 
effekt gehad. 

VU interpelleert 

Al schijnt het parlement zijn 
draai nog niet te hebben ge
vonden — het was deze week 
maar een mager geval met de 
zittingen — de Volksunie blijft 
op parlementair vlak niet bij 
de pakken zitten. Reeds heb
ben enkele nieuwgekozenen in 
kamer en senaat zich met in
terpellaties en vragen in de 
kijker geplaatst zodat sommige 
oud-gedienden van de kleur-
partijen niet zullen moeten 
vragen « wie is dat ? » wan
neer de nieuwelingen nog een 
keer de tr ibune bestijgen. 

Hun oudere collega's geven 
trouwens het voorbeeld. Zo zal 
partijvoorzitter Van der Eist 
de minister van Nationale Op
voeding (Nederlandse sector) 
interpelleren over « de samen
stelling van de Raad van be
heer van de rijksuniversiteit te 
Gent en de diskriminatie waar
van de Volksunie het slachtof
fer is ». 

verzet tegen verkwanseling 

van de voerstreek 

Woensdag werd bij het begin van de kamerzitt ing het 
debat geopend over de herneming door de regering van 
het zgn. wetsontwerp Dehousse betreffende het speciaal 
statuut voor de Voerstreek, dat feitelijk door de ver
vroegde parlemenstontbinding en verkiezingen was ko
men te vervallen. 

Mr. Schiltz was de eerste spreker van dit debat en mo
tiveerde als volgt het verzet van zijn fraktie tegen de 
herneming van dit dubbelzinnig en slecht wetsontwerp. 

Wij citeren : 

« Er is dit keer echter een politieke optie mee ge
moeid. De regering meent dat de bedoelde wetsontwer
pen spoedig behandeld moeten worden. Onder hoofding 
5 wordt gesproken over het zgn. « Wetsontwerp Dehous
se » dat de regering nu wil hernemen en dat handelt 
over het speciale statuut van de Voerstreek. 

Wij bespreken hier niet de grond van de zaak. Maar 
ik herinner eraan dat vooraanstaande CVP-leden gewe
zen hebben op het ongrondwettelijk karakter van het 
on twerp-Dehousse. 

De regering neemt nu een politieke optie. Het ontwerp 
waardoor dit wetsontwerp weer ingediend wordt, werd 
ondertekend door de eerste minister, wiens partij tijdens 
de verkiezingscampagne de kiezers wijsmaakte dat het 
ontwerp-Dehousse voorgoed vervallen was. Nu lapt die 
partij die belofte aan haar zolen. 

Om al die redenen verzetten wij ons tegen de herin-
diening van het wetsontwerp over de Voerstreek ». 

Bij de artikelsgewijze bespreking bevestigde de heer 
Schiltz nog een amendement bij ar t 1 nl. schrapping 
van « Wetsontwerp houdende het statuut van het kan
ton van de Voer » en had bij een spitse repliek op een 
bemerking van minister Van Elslande de lachers op zijn 
kant. 

Kamerlid Mattheyssen zal de 
minister van Landbouw en 
Middenstand interpelleren over 
de « redenen die hebben ge
leid tot de protestaktie van de 
zelfstandigen op 18 februari jl.» 
terwijl collega Willy Kuijpers 
de minister van Nederlandse 
Kui tuur en de minister van 
Openbare Werken aan de tand 
zal voelen over « het beschut
ten van het landschap Kessel-
se bergen en omgeving ». 

tijd yan 
kapitalisme ook 
in limburg 
voorbij 

In het debat dat zich na de 
interpellaties Van Geyt (kom-
munist) en Monard ontspon, 
over de staking in de kempi-
sche chemische bedrijven ge
richt tot de ministers van Te
werkstelling en Arbeid en van 
Binnenlandse Zaken trad volks
vertegenwoordiger Olaerts het 
s tandpunt der interpellanten 
bij. Hij was ook van oordeel 
dat het niet om een normaal 
konflikt tussen werkgevers en 
werknemers gaat doch eerder 
om een typisch verschijnsel in 
onze maatschappij, waar nl. de 
arbeider volledig vervreemd is 
van zijn fabriek. Wat de sta
kers vooral dwars zit is het 
feit dat ze in hun bedrijf niet 
meetellen, dat ze als honden 
worden behandeld, dat er zich 
niemand om de zieken bekom
mert en dat wie ijvert voor be
tere werkvoorwaarden door de 
direktie beschimpt en bedreigd 
wordt. Spreker gaf ook een 
staaltje van de taal van de 
rijkswacht tegenover drie ar
beidersvrouwen en van de mis
prijzende houding van de bur
gemeester tegenover de sta
kers. Er was eerst een beto
gingsverbod dat dan werd in
getrokken zonder de rijkswacht 
te verwittigen, die zeer hard-
hardhandig optrad ! 

Volgens de interpellant zou 
de sociale bemiddelaar vooral 
de kapitalisten moeten aanzet
ten, hun houding tegenover de 
arbeiders te herzien en men
selijker werkvoorwaarden te 
schepen. Dan zullen de arbei
ders wel tot onderhandelen be
reid zijn. De Franse benaming 
van het bedrijf is ten andere 

in het hart van Limburg een 
simbool van een bepaalde gees
tesgesteldheid. 

Kamerlid Olaerts besloot 
zijn korte maar vinnige tussen
komst als volgt : « We moeten 
die kapitalisten zeggen dat de 
tijd van het internationaal ka
pitalisme voorbij is, ook in 
Limburg ». 

loedgroep 

In de senaatskommissie voor 
Volksgezondheid verdedigde se
nator Elaut zijn wetsvoorstel 
om op iedere identiteitskaart 
de bloedgroep van de betrok
kene verplicht te vermelden 
In geval van ongeluk versnelt 
zulks bvb. de medische hulp. 
Minister Servais beloofde te 
zullen onderzoeken, of hij zelf 
geen initiatief ter zake kan ne
men. Senator Vandezande werd 
aangeduid als verslaggever. 

dure tv en radio 

Kamerlid Evrard R a s k i n 
stelde tijdens het debat dat 
volgde op de interpellatie van 
de heren Delrue en Gillet, over 
de drastische verhoging van 
het kijk- en luistergeld, nuch
ter vast dat deze verhoging de 
VU niet verrast. Tijdens de 
kiesstrijd had de VU reeds 
voorspeld, dat de regeringspar
tijen zinnens waren de belas
tingen te verhogen. Ze weten 
weliswaar de financiële moei
lijkheden aan de monetaire 
krisis ,vandaag kunnen ze dat 
nog moeilijk volhouden. Ka
merlid Raskin stelde verder 
vast dat de kleine man het ge
lag betaalt, want de verhoging 
is dezelfde voor de miljardair, 
terwijl bovendien de verho
ging vooral de Vlamingen treft, 
die als kijker meer dan de an
dere betalers van kijk- en luis
tergeld betaalt als gevolg van 
de pari taire verdeling der do
taties. Hij noemde dat onbil
lijk en sprak de hoop uit, dat 
dit financieel vraagstuk einde
lijk eens op een rechtvaardige 
wijze zou geregeld worden. 

OP 

KAMERTEMPERATUUR 
De2e week begon de Kamer 

met de behandeling van het 
kijk- en luistergeld. Nee, niet 
voor het bijwonen van de open
bare vergaderingen maar voor 
de radio en de teevee. Het 
wordt niet alleen verhoogd, 
maar de heer Raskin TskendSe 
bovendien netjes uit dat het 
vooral verhoogd wordt ten kos
te van de arbeiders en de Vla
mingen. Mooi is dat niet, maar 
het is toch zo. En het zal de re
gering van het vertrouwen een 
zorg wezen waar het geld van
daan komt. Maar liefst niet van 
de vrienden, natuurlijk. En dat 
zijn de Vlamingen toevallig 
niet. 

Woensdag was het even de 
kat — die heette voor de gele
genheid Dries Vlerick — uit 
de boom kijken. De heer Ras
kin — de kat die steeds weer-
komt — moest de interpellatie 
uitstellen en het leek heel even 
op een mini-kamerontbinding. 
Na wat tevoren door de heren 
Major en Van Elslande was ge
zegd geworden — zou dat trou
wens geen verbazing hebben 
gewekt. Het antwoord van de 
ministers van de regering 
strekt er altijd toe te bewijzen 
dat de vraag van de interpeU 
lant tot de bevoegdheid, toe
vallig niet van de geïnterpel
leerde minister, maar van zijn 
collega behoort. Zij splitsen 
dv^ het antwoord in twee as-
pekten. Een voor de ene mi
nister en een voor de collega. 
Zodat er op de vragen uiterst 
zelden een afdoend antwoord 
komt. Soms vergist men zich 
van minister aan wie men coV-
legiaal het balletje wil toespe
len. Het optreden van de rijks
wacht te Tessenderlo viel vol
gens minister Major onder de 
bevoegdheid van de minister 
van... landsverdediging. Ge
lach. Wel, van Binnenlandse 
Zaken dan, raadde Major, Nog 
gelach, instemmend nu. Waar
op Major : 't is toch allemaal 
hetzelfde. 

Dat het inderdaad zo ongeveer 
allemaal hetzelfde is en dat het 
niveau van de hooghartige heer 
Van Elslande eigenlijk niet ho
ger ligt dan dat van vriend Ma
jor, die al de hele tijd gemeend 
had de pers te moeten aanval
len, bleek uit het antwoord van 
Van Elslande in verband met 
het hardhandig optreden van 
de Rijkswacht. Niet alleen mag 
volgens Major het leger inge
schakeld worden in sociale 
conflikten, maar schrandere 
Renaat vindt dat de rijkswacht 
— even schrander als hij — 
ook een onderscheid mag ma
ken tussen hen die het conflict 
willen bestendigen (zoals bvb. 
de studenten, jawel) en hen 
die het willen oplossen (arbei
ders aangesloten bij een van 
de twee vakbonden). Voor wie 
de gave des onderscheids heeft, 
is het natuurlijk altijd heel 
vlug uitgemaakt wie wat is en 
wie de builen moet vangen. 
Van Elslande. Major, Vanden 
Boeynants... inderdaad alles 
hetzelfde. 

Voorzitter Van Acker is een 
olijkerd. Hij houdt van zijn 
parlement. Zolang niemand te
gen het muurtje van deze in
stelling stampt, is hij tevreden. 
Maar als er een bevoegdheid 
dreigt gedelegeerd te worden 
naar bvb. de Kultuurraden, dan 
mengt hij zich in het debat. 
Ten onrechte, want hij trachtte 
met een hem ongewone voort
varendheid de Kamer ervan te 
overtuigen dat zij en niet de 
Kultuurraden het statuut van 
de BRT-RTB moet regelen. 
Mis, replikeerde Tindemans. 
De dag daarop, in de « Gazet 
van Antwerpen ». 

Weer een opgemerkte inter
pellatie van de heer De Beul. 
De regering moet iets doen 
voor groen. Zo i.v.m. de door 
het leger van de hand gedane 
Antwerpse forten. De afzonder
lijke gemeenten kunnen ze niet 
betalen. Om te vermijden dat 
ze het voorwerp worden van 
grondspekulatie moet de rege-
ring ze voor 1 symbolische fr. 
als -groenzone ter beschikking 
stellen. Zij kan dat. Toen bleek 
dat de heer de Saeger al voor 
een goede ivisseloplossing heeft 
gezorgd. Zo blijkt de dreigende 
druk van de oppositie soms 
heilzaam te zijn. 



de unitaire zolder opruimen! 
door senator Eiaut. 

In een van die goed geschreven en graag gelezen Standaard-intermo-
daliën van Manu Ruys, waar elkeen onmiddellijk op aanvliegt zodra hij 
ze in de gaten krijgt, namelijk in dat van 8 februari 1972, legt de edelpage 
van de Vlaamse rechtse pers op de volgende manier zijn gedachten bloot 
over de CVP en haar president-elect : « Een partij ook, die voorafgaande
lijk de kommunautaire zolder kan opruimen. Voor een jong partijvoor
zitter moet dat een opwindende uitdaging zijn ». 

Ik wil niet tot beenbrekens toe, struikelen over die kommunautaire 
zolder, maar dhr. M. Ruys moet toch ervaringrijk genoeg zijn in de 
Wetstraatse kringen, waar hij al jaren verkeert en alle politieke luchtjes 
opsnuift, om in te zien dat die zozeer gewenste opruimmg niet voor van
daag of morgen is. 

Zeker niet met de rolbezetting, die door de regisseurs van ons vader
lands staatstoneel, aan de meespelende akteurs wordt toebedacht. 

Zo dikwijls reeds hebben we 
meegemaakt, in alle kranten gele
zen en op alle tribunes horen pe-
roreren, dat de grieventrommel 
niet meer moest geroerd worden, 
dat de Vlaamse Beweging een 
vals probleem was. Nu heet dat : 
de kommunautaire zolder oprui
men. 

Elke Vlaamse generatie heeft 
een eigen woordkeuze om hetzelf
de te zeggen onder een andere 
vorm, en poogt haar politieke slo
gans in een andere zinsbouw op 
te zetten, of in een aan de heer
sende zeden en gewoonten aan
gepast taaikleedje te steken. 

Maar de grondtoon en het oer
akkoord blijven onveranderlijk 
de zelfde. Toch is er een kans om 
op een nieuwe notenbalk te kom-
poneren geweest ; maar de or
kestratie werd door de toondich-
ter van het oratorium grandioos 
verknoeid. En helaas voor lang. 
Voor wie een bloemlezing zou 
willen samenstellen uit de weke
lijkse prozagedichten van Manu 
Ruys sinds anderhalf jaar ver
schenen, is dat zonneklaar ; hij 
zou het niet moeilijk hebben om 
het met schitterende citaten te 
bewijzen. 

Ja, de opruimingsnood zweet 
uit alle Vlaamse poriën, aller
meest bij de radikale Vlamingen. 
En die hebben precies met het 
federalisme de oplossing bij de 
hand. 

Maar jaar na jaar, zoniet maand 
na maand, gaat men vanuit alle 
paleizen, torengebouwen en kom-
puters die binnen een afstand van 
tweehonderd meter van het Brus
selse stadspark gelegen zijn, tel
kens opnieuw alle groene huisjes 
van de frêle hoop in duigen slaan. 

brussel : partenogenese 

Brussel schept kommunautaire 
problemen bij de vleet, en met 
de regelmaat van een klok. 
Krachtens een mekanisme dat in 
de biologie als partenogenese be
kend staat : het bevrucht zichzelf 
en weet van geen uitscheiden. 

Als Wilfried Martens nu reeds 
zijn wilde haren verloren heeft, 
zoals dhr. Breyne het in een Spec-
tator-editoriaal schrijft, en er aan 
denken zou de kommunautaire 
zolder op te ruimen, beklagen wij 
de man. 

w i l f r i e d martens 

Zijn danspartners uit de Waalse 
PSC, en de koalitiepartners uit 
de BSP-PSB, zullen om de week 
een pad in zijn korf en een aapje 
in zijn kooi zetten. De lieve dier
tjes zullen gevoed worden met 
kommunautaire slakken, en met 
nootjes van de kommunautaire 
boom. Niemand zal het nalaten 
om de Wilfried plezier te doen. 

Aan het opruimen van de kom
munautaire zolder is men niet toe 
vóór de eerste tien jaar. Tegen 
die tijd heeft Wilfried Martens 
zijn tanden versleten, en zijn Van 
Cauwelaertse welsprekendheid 
uitgeput op de ledertaaie kern 
van de Belgische problematiek bij 
uitstek. Theo Lefèvre, die uit een 
harder politiek hout gesneden is 
dan Martens, weet er alles van, 
en zal van zijn politieke voortrek
kers in spe het zijne denken. 

Dat doet overigens iedereen in 
dit land, die de establishmenten 
van Wilfried Marten sinds een 
vijftiental jaren over al hun luna-

tieke kronkelpaden heeft gevolgd. 
We geloven oprecht m een zekere 
graad van luchthartig potentialis-
me bij de a.s. CVP-voorzitter, hij 
is een behendig man, zijn handig
heid in politicis is niet te ver
smaden, is zelfs te bewonderen. 
Heeft hij daarvan, over bergen en 
dalen van zijn tamelijk hartstoch
telijk verleden, geen bewijzen ge
noeg geleverd ? 

Die bewijzen hebben als center-
punt zijn eigen persoon. Wat al 
iets betekent m de opvatting van 
hen die vorsen naar de beweeg
redenen van iemands doen en la
ten. Maar wie gelooft dat er in 
ons land een man is opgestaan, in 
staat de kommunautaire zolder op 
te ruimen, hoe opwindend die uit
daging moge schijnen ? 

De grondwetsherziening heeft, 
voor een kwart-eeuw lang, nieu
we kommunautaire perikelen bij-
gefabriceerd, verre van een kans 
tot opruiming te hebben gescha
pen. Die perikelen rijzen als een 
hoge berg op voor de ogen van al 
wie het politieke gebeuren gade
slaat. 

De houwitsers voor de strijd te 
Brussel zijn ternauwernood op de 
affuiten geplaatst, en nog niet met 
volle geweld ontbrand. Ziet Wil
fried Martens zichzelf opgewas
sen om daar een kommando op 
zich te nemen ? Zal hij de kapi
tein zijn die de Brusselse man
schappen uit zijn CVP-gelederen 
in een gevecht tot de laatste kar
does zal opmonteren ? 

Als hij zijn brandredevoeringen 
uit de tijd van de schermutselin
gen rondom de randgemeenten 
nu al afgezworen heeft, en er zijn 
wilde haren aan verloren heeft, 
hoe zal hij dan niet helemaal kaal 

worden, wanneer het op een sa-
mentreffen met Vanden Boey-
nants bvb , zal op aan komen ? 

Het nadenkend Vlaanderen 
wacht met spanning en angst op 
dat gebeuren. 

weergaloze akrobat ie 

De partij van de heer Wilfried 
Martens is in de kommunautaire 
aangelegenheden van d'ene glorie-
loze door-de-knie-zakking naar de 
andere vernederende toegeving 
gesukkeld 

De heer R. Van de Kerckhove 
was m die kunst een weergaloos 
akrobaat, en het lijkt er wel op 

men van onenigheid bestaan. Zal 
Wilfried Martens het Belgisch 
unitarisme vaccineren tegen het 
federalisme "> Alleman gelooft dat 
de ontbinding te ver gevorderd 
is, om het proces tegen te houden. 
Eerste-minister Eyskens heeft als 
premisse van zijn grondwetsher
ziening geponeerd dat de unitaire 
staat door de feiten voorbijge
streefd is. Welaan dan ? 

Maar tussen dat en een oprui
ming van de kommunautaire zol
der voor Wilfried Martens, gaapt 
de afgrond van de onwaarachtig
heid en van de dubbelzinnigheid 
van België's politieke strukturen. 
Die zijn halfweg in pogingen tot 
vernieuwing blijven steken. 

En bijgevolg komt er nieuwe 
rommel bij op de zolder van ons 

Brussel schept kommunautaire proble
men bij de vleet, en met de regelmaat 
van een klok. Krachtens een mekanis
me dat in de biologie als partenogene
se bekend staat; het bevrucht zichzelf 
en weet van geen uitscheiden. 

dat het voorbeeld bij zijn dauphin 
ingeslagen is, en een vruchtbaar 
groei jaar gevonden heeft. 

Kranige princiepsverklaringen 
om ter meest, genoeg om de 
Volksunie te doen blozen, maar 
konsekwente daden veel te wei
nig. Precies om de kommunautai
re rommelzolder nog wat meer 
met brandbare spullen vol te sta
pelen. 

Zolang men de inboedel van het 
kommunautair huishouden niet 
volgens nauwsluitende wetsbepa
lingen zal scheiden, blijven de kie-

staatsgebouw. Een uitdaging zon
der voorgaande voor de a.s. CVP-
voorzitter. 

Laat hem steun en solaas vin
den bij de nieuwlichters van de 
koalitiegenoten der regering, die 
hij, van meet af aan, mee moet 
in de rekeninig nemen. Mijnheer 
Wilfried, we zijn zeer benieuwd. 
We kijken uit om te zien hoe u 
met de opruiming zult beginnen. 
Het welslagen is u van onzentwege 
van harte gegund. We hopen op 
sukses voor u. En ook voor ons. 
Voor iedereen tenslotte. 

Gezien vanuit zijn ideologisch vertrekpunt schuift aan deze CVP-top-fafel straks Wilfried Martens van links 
naar rechts (voor de lezer is dat van rechts naar links) om er de notaris te vervanqen aan het hoofd van de 
partij die het al zoveel jaren doet. Maar die er inderdaad ook onder deze nieuwe leiding niet zal in slagen 
de « zolder op te ruimen » ook als partij die reeds zoveel voorzitters versleet, dat ze « in de kelder van ver
getelheid » terecht kwamen. 
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in de wereld 

(ARGOS) Met al het geschrijf over China is Old Europe zo 
langzamerhand in de vergeethoek geraakt. Toch leidt het oude 
vasteland nog altijd een, niet onbewogen, bestaan ; in Noord-
lerland met zijn eksplozieve knelpunten, in Engeland met zijn 
tiu weer bijgelegde sociah geschillen, in Cyprus met zijn dreiging 
van burgeroorlog, in Frankrijk waar Pompidou met Scheel en 
Schiller een akkoord bereikte over de implikaties van de « Ost-
politik », in Warschau waar Wehner en Gierek tevergeefs nor
male Duits-Poolse betrekkingen trachtten op gang te krijgen, in 
de Bondsrepubliek waar CDU-CSJTzich met de dag heftiger tegen 
de verdragen met Polen en Rusland gaan opstellen. Europa bestaat 
•nog. Ten bewijze : niemand minder dan president Nixon heeft 
in zijn rapport over de buitenlandse politiek (uitgesproken vóór 
eijn vertrek naar Peking) aan die evidente omstandigheid herin
nerd. De president was (zelfs) vol lof voor zijn westerse geallieer
den. Als men Nixon mag geloven zijn die landen nu dte grillige 
puberteitsjaren doorgesparteld. Hij meent zelfs dat nu al aardig 
alleen kunnen lopen. Maar mister president liet ook doorscheme
ren dat allianties (de Nato bv.) niet noodzakelijk van Ameri
kaanse financiële bijdragen alléén mogen afhangen. M.a.w. Nixon 
heeft Europa tot bezinning genoopt... pedes op h*et ogenblik dat 
hijzelf, in een historische koerwijziging, naar het Oosten vliegt. 

europa bestaat nog 
kommunistisch 
onbehagen 

Zeker is dat de wijzigingen 
in de internationale konstella-
tie, uitdrukkelijk bevestigd 
door Nixon's reis naar Peking, 
duidelijk tenderen naar een 
verharden van de betrekkin
gen tussen de Sovjetunie en 
Oost-Europa. Moskou is nl. niet 
erg ingenomen met het « pril
le » bestaan van het Europa 
der Tien. De Westerse kommu-
nisten huppelen evenmin van 
vreugde. In Frankrijk hebben 
de kommunisten al een dom
per gezet op hun geestdrift 
voor Franknjks buitenlandse 
politiek die onder de Gaulle 
onblusbaar leek. Partijvoorzit
ter Marchais heeft Pompidou 
scherp aangevallen omdat hij 
de Gaulle's buitenlandse poli
tiek zou afgezworen hebben. 
Vandaag menen de Franse 
kommunisten dat hun presi
dent zijn politiek op de Nato 
afgestemd heeft. Dit kommu
nistisch onbehagen over het 
nieuwe Europa (geboren 22 ja
nuari jl) is trouwens volko
men begrijpelijk. De Sovjet
unie speelt toch nog altijd met 
de droom (voorlopig) ooit eens 
het politieke Mekka van Euro
pa te worden. Dit is al zo sinds 
de Oktoberrevolutie toen zo
wat overal in West-Europa 
sterke kommunistische kernen 
ontstonden. Het propageren na 
WO II van Russische en Ame

rikaanse invloedzones (waarbij 
de wederzijdse i n v l o e d e n 
nauwkeurig vastgelegd wer
den) heeft die harde kernen 
weliswaar fors ingedeukt, maar 
Moskou heeft tot dusver zijn 
Europese droom nooit opgege
ven. 

militaire zwakheid 

Vandaag zit in dat Russisch 
opdringen naar het Westen 
meer (Sovjet) muziek dan ooit. 
De VSA zijn immers niet lan
ger de spreekwoordelijke melk
koe voor Europa's financiële 
behoeften. Voor zijn defensie 
heeft West-Europa inderdaad 
dollars nodig. Het avondland 
is nog lang niet aan eigen mili
taire middelen toe. Dit is ze
ker waar voor de sektor van 
de konventionele wapens. Als 
de Sovjets hun kernarsenaal 
aanspreken (dat zullen ze heel 
waarschijnlijk n o o i t doen) 
kunnen we nog onder de Ame
rikaanse paraplu gaan staan. 
Maar dit is niet des Pudels 
Kern, want vermaarde deskun
digen beweren dat het, in een 
ongewenst maar altijd moge
lijk konflikt van de toekomst, 
orn pantserwapens zal te doen 
zijn. Nu staan er (rond het 
Warschaupakt) ca 70 divizies 
klaar waartegen West-Europa 
niet bijster veel kan in lijn 
brengen. Europa moet dus een 
nieuwe weg uit. Die weg loopt 
over diplomatieke toegevingen 

Studenten hijsen de Europese vlag op het beeld van Karel de 
Grote te Luik. Mooie simboliek is het wel. 

Arideren willen er helemaal niet « bij » en zeggen het dan ook 
luid : non, nein, no ! Maar in Brussel werd voor hen h*et hek 
gesloten... 

tegenover de Sovjetunie... in 
ruil voor territoriale onafhan
kelijkheid. Ook de Ostpolitik 
van Brandt zal wel vertrokken 
zijn van het besef dat West-
Europa geen verhaal heeft te
gen het verpletterend over
wicht van de SU op het vlak 
van de konventionele appara
tuur. 

sovjetvrees voor 

politieke eenheid 

Ondanks pacifistische bewe
ringen aan weerszijden van de 
barrikade blijven gewapende 
konflikten altijd mogelijk. Een 
potentieel kruitvat is bv. Joe
goslavië. Bij een niet onwaar
schijnlijk uiteenvallen van 
Tito's multinationale staat zou
den de legers van het War
schaupakt als vanzelf op het 
toneel moeten verschijnen. 
Van de gevechtskapaciteit van 
West-Europa zou het lot van 
het strategisch z_o belangrijke 
Zuid-Slavië kunnen afhangen. 
In die samenhang raadselt men 
tevergeefs naar de bedoelingen 
van mensen die de Nato rezo-
luut willen afschaffen. Die mo
gelijkheid is beslist het over
wegen waard . bijaldien de 
Oostbloklanden eenzelfde nei
ging te kennen geven. Maar 
dergelijke voorkeur is daar 
nergens te bespeuren. Vandaag 
nog minder dan gisteren om
dat West-Europa na de toetre
ding van Groot-Brittannië een 
ekonomische faktor van be
lang is geworden. De Sovjets 
huiveren vandaag al bij de mo
gelijkheid dat die eltonomische 
eenheid vroeg of laat in harde 
politieke eenwording zou re-
zulteren. In een politiek geïn
tegreerd Europa met ca 256 
miljoen inwoners zouden de 13 
miljoen Italiaanse en Franse 
kommunisten het politieke ge
wicht kwijtspelen dat ze van
daag in hun resp. bastions nog 
hebben. Die Sovjets zijn met 
zo'n achterlijke jongens. Stil
aan sijpelt het besef door dat 
de Europese « onafhankelijk
heid », die ze ten tijde van de 
Gaulle hebben gesteund niet 
alleen anti-atlantisch maar ook 
anti-Russisch zou zijn. 

china's raad 

Ook de Chinezen (bij monde 
van het agentschap Nieuw Chi
na) menen dat het Europa van 
de Tien zich fors tegen het im
perialisme moet opstellen. 
Maar ook zij hebben het on

dubbelzinnig op het Russisch, 
en niet op het Amerikaans im
perialisme begrepen. De jonge 
Sovjetdiplomatie is anders vrij 
koherent. Aan de ene kant lon
ken de Sovjets naar Japan, In
dia en Noord-Vietnam, waar ze 
de aartsvijanden uit Peking 
stilaan aan het verdringen zijn. 
Anderzijds versterkt Moskou 
de banden met al wie de eer-
sterangsrol van China wil aan
vechten of betwisten. Uit het 
Amerikaanse disengagement in 
Europa wil de SU bovendien 
zoveel zijde mogelijk spinnen. 
Dit is niet eens een veronder
stelling. D i e interpretatie 
wordt al bevestigd door het re
cente opvoeren van hard ver
zet tegen de oppozitie in de 
volksdemokratieën (Tsjecho-
slovakije bv.) Vandaar de ver
strakking tussen de SU en haar 
Oosteuropese partners. 

wereldmacht 

Zaak is dat West- en Oost-
Europa vandaag nog als poten
tiële vijanden tegenover elkaar 
staan, en dat Washington zich 
met de dag minder Europees 
engageert. 

Die ontwikkeling zit vast aan 
de omstandigheid dat het 
zwaartepunt van de internatio
nale politiek naar Azië ver
schuift. Die evolutie hangt ook 
samen met het manifest ver
zwakken van de ideologische 
tegenstellingen. Foster Dulles 
en zijn anti-kommunisme zijn 
dood. Hierbij komt nog dat ook 
het tijdperk van de duurzame, 
tijd en oorlogen trotserende 
bondgenootschappen voorbij is. 
In de plaats hiervan treedteen 
sisteem van wisselende kombi-
naties. Voor West-Europa be
vat die nieuwe ingesteldheid 
zowel voor- als nadelen. Op dit 
ogenblik hangen wij eigenlijk 
tussen de Nixon-doktrine en de 
Europese Veiligheidskonferen-
tie waar de Sovjets van dro
men. Voor Europa blijft maar 
een oplossing over : zelf te pro
moveren tot een soort vierde 
mogendheid. Inmiddels blijft 
het waar dat de toekomst van 
de wereld onmogelijk kan af
hangen van het elektoraal ka
lender van Amerika's prezi-
dent ! Maar tijd voor Europese 
bezinning is er nog wel. Bis
marck schreef ooit dat politie-
"ke ontwikkelingen even lang
zaam gebeuren als geologische 
wijzigingen. Vijf voor twaalf 
is het nog niet, maar een aard
schok kan alle seismografische 
berekeningen in de war stu
ren. 

• President Nixon via Guam te 
Peking aangekomen, waar hem 
geen diplomatiek korps op
wachtte, omdat Peking van me-
ning is dat het bezoek een bi
lateraal karakter draagt. Be
sprekingen met Mao en pre
mier Tsjoe En Lal. Nixon ver
welkomd met anti-Amerikaan-
se leuzen, onverstaanbaar voor 
de bezoekers daar zij in het 
Chinese schrift zijn gesteld. La
ter wordt de sfeer meer ont
spannen. 

• Britse mijnwerkers akkoord 
met een 20 % loonsverhoging, 
waardoor een einde aan de sta
king komt die geheel het Britse 
bedrijfsleven dreigde te ver
lammen. Inmiddels keurde het 
Lagerhuis het beginsel van de 
Britse toetreding tot de EEG 
met een meerderheid van 
slechts 8 stemmen goed, nadat 
Heath met ontslag had ge
dreigd. 

• De Ierse premier Lynch 
stelt een vredesplan voor Ul
ster voor, waarbij als beginsel 
geldt het verlangen der Ieren 
naar de hereniging van Noord
en Znid-Ierland. Het plan be
helst de oprichting van een 
« Ierse instelling » waarin na
tionalisten en unionisten verte
genwoordigd zijn, besprekingen 
tussen de Britse en Ierse rege
ringen samen met de afgevaar. 
digden van de twee Ulsterse 
gemeenschappen, en ten derde : 
instelling van een interimcom
missie, die tijdens de onderhan
delingen de lopende zaken in 
Ulster zou behartigen. Te Dub
lin worden 4 IRA-chefs aange
houden. Bomaanslag te Alder-
shot (E.) eist 7 doden. 

• Revolutionaire vréugde-op
tochten in Zaïre omdat het Va-
tikaan zou ingestemd hebben 
met de autenticiteitspolitiek 
van president Moboetoe Sese 
Seko. Moboetoe's tegenstander, 
kardinaal Maloela verblijft na 
zijn uitwijzing uit zijn resfden-
tie te Kinjsasa nog steeds in 
Vatikaanstad te Rome. 

• De Amerikaanse staat Cali-
fornië schaft de doodstraf af, 
waardoor meer dan honderd 
terdoodveroordeelden aan de 
gaskamer ontsnappen, o.w. 
« duivel » Manson, moordenaar 
van de aktrice Sharon Tate. 
• Bernadette Devlin, Noord
iers parlementslid, tot zes 
maanden gevangenis veroor
deeld wegens deelneming aan 
de verboden betogingen tegen 
de willekeurige intemerings-
wet. Ze werd tegen betaling 
van een borgtocht vrijgelaten. 
• In een brief aan UNO-sekre-
taris-generaal Waldheira ver
klaart de Indiase regering zich 
bereid te onderhandelen over 
de vrede met Pakistan, onvoor
waardelijk, op elk vlak, en op 
elke tijd. Hiermee wordt posi
tief gereageerd op het aanbod 
van Pakistans president Boet-
tho. 

• Het Chileense parlement 
keurt een reeks amendementen 
goed op de nieuwe grondwet, 
waardoor de mogelijkheid tot 
quasi-onbeperkte onteigenin
gen worden verhinderd. Dit is 
een zware tegenslag voor presi
dent Allende. 
• Homogene kristen-demokra-
tische minderheidsregering 
Giulio Andreotti door de presi
dent beëdigd. Hij geniet slechts 
de steun van de liberalen. 
Wordt het vertrouwen gewei
gerd dan moet het Italiaanse 
parlement ontbonden worden. 
Sommigen schrijven Andreot
ti het inzicht toe, door een min-
derheidsregering te vormen, 
parlementsontbinding en nieu
we verkiezingen te willen uit
lokken. 

• Gekaapt lijnvliegtuig landt 
te Aden : de drie kapers laten 
vrouwen en kinderen uitstap
pen en doen bijtanken. Onder 
de passagiers bevindt zich de 
oudste zoon van de vermoorde 
Amerikaanse senator Robert 
Kennedy. 
• Kardinaal Tisserant, gewe
zen deken van het zgn. H, Kol
lege op 87-jarige leeftijd over
leden. 
• Loena 20 maakt z a c h t e 
maanlanding. 
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zuidafrikaanse thuislanden 

Bij proclamatie in de Zuidafrikaanse staatscourant wordt 
een wetgevende vergadering voorzien voor Oost-Caprivi. Dit 
thuis land is gelegen in het oostelijk gedeelte van de zogenaamde 
Caprivi-Zipfel, die grenst aan Angola, Zambia en Botswana. Oost-
Caprivi is het derde thuisland van Zuidwest-Afrika dat eigen 
vertegenwoordigende organen ontvangt. Krachtens deze procla
mat ie wordt een wetgevende vergadering voorzien van 28 leden 
hetzij 14 voor de Mafwe-stam en 14 voor de Basubia-stam. Er 
wordt ook zoals in Owambo en Kavango een uitvoerende macht 
voorzien. 

De Zuidafrikaanse regering diende tevens bij het par lement 
te Kaapstad een wetsontwerp in waardoor ruimere bevoegdheden 
worden toegekend aan de regering van Transkei, een-gebied dat 
sinds 1963 een autonoom statuut bezit. Ook aan de Wetgevende 
Vergadering van Transkei wordt grotere macht verleend. 

PP: 
..<' t~ 

keerz i jde der medai l le 

Al geruime tijd geleden werd aan de Zweed Gunnar Myrdal de 
Vredesprijs van de Duitse Boekhandel ui tgereikt wegens zijn in
zet voor de vredesgedachte. De verdienste van deze socialistische 
politicus en wetenschapsman is inderdaad blijkens zijn geschrif
ten en zijn talri jke verbale tussenkomsten niet te loochenen. 
Nochtans verkrijgt deze verening een bi t tere bijsmaak als men 
de woorden met de daden van deze gelauwerde vergelijkt. Het 
veertiendaagse Duitse blad « Das Deutsche Wort » wijdde 
er kort geleden een bit tere kommentaar aan. 

Gunnar Myrdal was namelijk op het einde van de tweede we
reldoorlog minister van Just i t ie van zijn land en heeft een be
langri jke rol gespeeld in de dramatische uitlevering van in Zwe
den geïntineerde Duitse en Baltische soldaten aan de Sovjet-Unie, 
hoewel deze uit levering neerkwam op een gewisse dood of jaren
lang koncentrat iekamp. De Sovjets hadden het inderdaad vooral 
gemunt op Baltische of Oostpruisische leden van de Wehrmacht. 

Verscheidene invloedrijke Zweden en heel wat Zweedse offi
cieren hebben tevergeefs gepoogd deze uitlevering te verhinderen. 
Ook toen het tot dramatische gebeurtenissen in de kampen kwam 
(zelfverminking, passief verzet, zelfmoord) gaf de toenmalige 
Zweedse regering niet toe. De meeste geïnterneerden werden uit
geleverd, vaak op draagberries, en kwamen om in Sovjet-kampen 
of aan de galg. 

Gunnar Myrdal heeft steeds gepoogd zijn verantwoordelijkheid 
te r zake af te zwakken of als quasi-onbestaand voor te stellen. Na 
een grondig onderzoek der feiten, zoals blijkt uit een pas versche
nen boek van Per Olov Enquist (Die Ausgelieferten) moest hij 
bekennen, uitdrukkeli jk als minister met deze uitleveringen te 
hebben ingestemd. 

De Duitse boekenuitgeverswereld weet haar laureaten voor de 
door haar gestichte Vredesprijs goed te kiezen... 

tsjoe en lah 
china's tolleyrand 

(Argos) Men hoeft niet eens George Kennan te heten om 
Nixon's bezoek aan Peking te evalueren. Het is immers zo dat 
beide patijen niet ontevreden zijn bij het ceremonieel dat de be
sprekingen heeft begeleid. Maar hiermee is niets gezegd over het 
resultaat van die historische ontmoeting. Is Nixon werkelijk naar 
Canossa gegaan of heeft hij alleen een binnenlands suksêsje be
oogd ? Vandaag is alleen de enorme verschuiving merkbaar ge
worden na het idyllisch tafeltennisspelletje van vorig jaar. Toen 
sprak men nog van een forse doorbraak van Amer ikas geheime 
diplomatie. Vandaag vraagt men zich af of Nixon's bezoek aan 
Peking niet het aantreden inluidt van een nieuwe, aktieve Chine
se diplomatie waarin ui teraard niet de Amerikaanse president 
maar zijn gesprekspartner Tsjoe En Lai centraal zal staan. Voor
zeker heeft Tsjoe En Lai zijn image al verworven : enorm intelli
gent, meer praktisch dan teoretisch, meer tacticus dan strateeg, 
meer onmisbare « tweede man » dan geboren leider. Bovenal gaat 
Tsjoe door voor een virtuoos in diplomatieke buigzaamheid. Ach
ter delikate glimlachjes en sierlijke handbewegingen weet hij 
zijn ware oogmerken te verschuilen. Toch heeft hij ons in 1963 een 
blik gegund in zijn psychologische infrastruktuur. Ter gelegenheid 
van een gesprek met Nasser (opgetekend door Mohammed Feikal 
in een biografie gewijd aan Egypte's overleden president) zou 
Tsjoe hebben verklaard : wij planten de beste opium te wereld, 
heel in het biezonder voor de Amerikaanse GI's in Vietnam. 

Het is al Chinees wat de klok slaat. Op Zaventem kwam Miao-
Hsing aan, de Mao-zaakgelastigde te Brussel. 

Tsjoe En Lai werd kort voor 
de eeuwwisseling geboren. Zijn 
vader was een mandarijn en 
ambtenaar aan het Hof van de 
Keizer. Algauw werd Tjoe 
met tegenstellingen gekonfron-
teerd : eerst verdiepte hij zich 
in Confucius, later onder lei-
ling van de Amerikaanse lera
ren kwamen meer Westerse 
ideën over. Na een grondige 
studie van de Franse revolutie 
wendde Tsjoe zich af van de 
tamme Kwomintang die met de 
dag meer in kompromisserig 
vertoon verstarde. Zijn voor
keur ging naar de nieuwe for
mule van een radikalistische 
jeugdgroep die hij in 1919 als 
« ontwakende maatschappij » 
aan een brede waaier van Chi
nese partijen en partijtjes toe
voegde. In hetzelfde jaar leerde 
Tsjoe het Verdrag van Versail
les kennen en de « 21 onaan
vaardbare » Japanse eisen 
waartegen hij in vlammende 
betogingen zou optornen. Ge
volg : zes maanden opsluiting. 
Maar in de gevangenis leerde 
hij Ying Tsjao kennen, een be
koorlijk meisje van zeventien 
lentes. Ying zou later zijn 
vrouw worden en via het voor
zitterschap van het kommunis-
tisch jeugdverbond opklimmen 
tot de partijtop. Na zijn vrijla-
ling toog Tsjoe voor verdere 
studie naar Frankri jk : was 
mijnwerker in Albert, monteer-
der bij Renault en Ober in een 
bodega van het Champs Ely-
sees. Tegelijk zorgde hij voor 
een soliede ideologische «basis». 
De schriften van Marx (Ma-ke-
se, zeggen de Chinezen) bepaal
den zijn revolutionaire bewo
genheid. In die dagen kontak-
teerde hij de voornaamste 
west-europese kommunistische 
leiders. Nadat Mao Tse Toeng 
de K P had gesticht organiseer
de Tsjoe in West-Europa de 
Europese filialen van de parti j . 
Toen hij in 1924 naar China te
rugkeerde (na een oponthoud 
in Duitsland waar hij Hegel 
bestudeerde) was Tsjoe een ge
kend internationaal agitator ge
worden die vertrouwelijk met 
de hele kommunistische promi
nentie omging : met Thorez en 
Marty, met Duclos en Bakoe-
nin, met Zinoviev en Stalin. 
Het stond toen al vast dat hij 
naast de oer-Chinese kreatieve 
denker Mao een schitterend di
plomaat zou worden die meer 

verwacht van het politieke 
schaakspel dan van ideologische 
duizelingen. 

akrobatische 
buigzaamheid 

Tsjoes terugkeer naar China 
gebeurde in roerige jaren. De 
Kwomintang, en zijn leider dr 
Sun Yat Sen, wilden de Chine
se kommunisten voor hun in
zichten winnen en doelden 
daarom op een samengaan met 
de Sovjetunie. Tsjoe werd kom-
missaris van een militaire aka-
demie. Daar zou hij pal voor de 
neus van Tsang Kai Sjek met 
andere officieren een kommu
nistische cel organiseren. Lin 
Piao was een van zijn eerste 
leden. Tegelijk werkte hij te 
Shangai aan een vijfde kolon-
ne : opstandige arbeiders die 
bij het naderen van Tsjangs 
« ekspeditieleger » op de barri-
kades klommen en een volksre
gering uitriepen. Maar toen 
gooide Tsjang Kai Sjek bruusk 
de boeg om : hij arresteerde de 
rode junta en samen met nog 
50.000 anderen werd Tsjoe En 
Lai terdood veroordeeld. Dank 
zij de bemiddeling van een van 
zijn leerlingen kon hij nog net 
op tijd aan het moordend salvo 
ontkomen. Ook tijdens de le
gendarische « Lange Marsj » 
naar hel Noorden (een odusseïa 
van 10.000 km ) moest Tsjoe 
met narigheid afrekenen. De 
troepen die kommandant Tsjoe 
dwai's door het onherbergzame 
land aanvoerde werden door 
sneeuwstormen en hongersnood 
weggemaaid. Slechts een tiende 
overleefde de katalismen. Dich
ter Mao heeft de « onsterfelij-
ken » in zijn martiale poëzie 
vereeuwigd. Tsjoe's vrouw 
maakte de eindeloze tocht mee. 
Kloeke mannen droegen haar 
verkwijnend lichaam op een 
berrie over berg en dal. Tang 
Yi ijlde van de koorts. In haar 
armen stierf hun enige zoon. 
De moeilijkheden stapelden 
zich op. Ook politiek moest Mao 
omschakelen, in plaats van in
ternationale klassenstrijd (door 
Moskou gepredikt kwam Mao's 
leer van de boerenmassa's als 
dragers van een nieuwe revolu
tie. Door zijn akrobatische 
buigzaamheid heeft Tsjoe ook 
die nieuwe marsjrichting over
leefd. 

de stunt van zi jn leven 

In 1936 toen samenwerking 
met Tsang Kai Sjek meer daa 
geraden leek (invasie van de 
Japanners) slaagde Tsjoe zijn 
voornaamste « diplomatieke » 
coup. De harde kern was het 
beslui tloze schipperen van 
Tsang Kai Sjek grondig beu. 
Tsjoe kon generaal Tsang 
Hsoeh Liang er toe l»^wegen 
zijn eeuwig aarzelende overste 
( Tsang Kai Sjek) te ontvoeren. 
Tsjoe liet zijn prooi niet los 
vóórdat hij met hem een nieu
we alliantie met de kommunis
ten tegen de Japs had bedon
gen. Meteen promoveerde Tsjoe 
tot minister van Informatie in 
een nieuwe regering waar hij 
zowat het (kommunistische) 
paard van Troje ging spelen. 
Tsjang Kai Sjek had blijkbaar 
vergeten dat achter de humo
ristische pragmatische en «elas
tische» bolsjevist een zekere 
Mao stond die totaal en totali
tair over miljoenen Chine
zen wilde heersen. Die Mao had 
het niet alleen op Tsjang Kai 
Sjek begrepen : heel de kon-
fucianistische familietraditie 
werd opgedoekt en ondervan
gen door sociale kollektivisti-
sche strukturen : de kommunes. 

demagoog 

Toen Tsjoe in 1958 voor een 
tijd van liet toneel verdween 
(ziek) en het beleid over Bin
nenlandse Zaken naar generaal 
Tsjen Yi doorspeelde gingen ge
ruchten over ongenade. Maar 
Tsjoe overleefde alle ongunsti
ge prognozes. Glimlachend ach
ter het spel van zijn beweeg
lijke handen dook hij telkens 
weer op in de magische kring 
van de macht. Nooit in het cen
trum. Ongelijk Mao die in zijn 
haast goddelijke afzondering 
voor het volk ontoegankelijk is, 
loopt Tsjoe ingetogen en ogen
schijnlijk afwezig rond in paar-
destallen, fabrieken en werk
plaatsen. En dan gaan de Chi
nezen met hun zakdoeken wui
ven en roepen in een taal die 
Westerlingen niet verstaan : 
over bloemen en onaardse ge
noegens, over meisjes die wer
ken als ossen en jongens die 
vechten als Chinese draken. En 
voor de smalle voeten van Tsjoe 
gooit zich een man neer : hij
gend, stuiptrekkend, handen
wringend. De man moet een GI 
uitbeelden die in Vietnam vrou
wen en kinderen heeft omge-
gebracht. De man krijgt t rap
pen onder de broek, vrouwen 
spuwen hem in het gezicht, dan 
grijpt een reus hem in de nek 
en sleurt de onverlaat achter 
een hoop stenen. En dan zegt 
Tsjoe iets over het Amerikaans 
imperialisme. Overal rond
gaand wist Tsjoe ook de buro-
kraten en jonge technokrati-
sche officieren op zijn kant te 
krijgen. Tijdens de kulturele 
revolutie geraakte hij welis
waar in het spervuur van de 
maximalisten, maar toen de ex
cessen van de Rode Wachten 
waren doodgelopen verscheen 
hij weer voor het volk : hier 
ben ik weer, ik kan niet anders. 
Ook in de meer recente, vrij 
misterieuze paleisrevolutie 

waarbij Lin Piao voorgoed uit 
het politieke Chinese gezichts
veld verdween bleef Tsjoe een 
pool van rust. Voortaan zou ook 
de internationale, «open trend» 
voortduren die hij op gang had 
gebracht : zij begon met het op
nemen van Rood-China in de 
VN en bereikte bij het bezoek 
van Nixon aan Peking haar, 
voorlopig, hoogtepunt. 

in het spoor van 
ta l leyrand 

Men mag aannemen dat de 
krachtlijnen van Tsjoe's poli
tiek in de nabije toekomst on
gewijzigd zullen blijven : de 
kleine staten onder leiding van 
Peking tot een bolwerk bunde
len tegen de monopolie-positie 
van de twee supermogendhe-
den. Later, bij een gewijzigde 
internationale konstellatie zal 
de Chinese Talleyrand wel 
weer de boeg omgooien : vrij 
van ideologische voorkeuren, 
alleen ijedacht op het naakte 
Chinees belang. Alleen in die 
geest heeft hij Nixon ontmoet, 
indachtig een boutade (?) van 
Talleyrand : woorden dienen 
alleen om gedachten en bedoe
lingen te verbergen. 
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Blijkens eeR statistiek, daterend 
van 1959-1960, zou België, met 
Frankrijk en Italië, het laagste aan
tal huizen hebben, voorzien met 
bad- of douche-installaties. Zonder 
ons aan de percentages te houden, 
die wi j trouwens zoals alle statistie
ken cum grano salis moeten nemen, 
lijkt het wel een algemeen ver
schijnsel dat in de Noorderlanden 
de eigen bad- of douche-installatie 
algemener is dan in het Zuiden : 
het zou zelfs interessant zijn een 
vergelijking te maken tussen Vlaan
deren en Wallonië. De redenen 
voor dit verschijnsel zijn van diver
se aard : historische en morele, so
ciale en zelfs klimatologische. Het 
is immers begrijpelijk dat daar 
waar het baden in open lucht geen 
problemen stelt, de badinstallatie 
in het huis zelf een overbodige 
luxe schijnt te zijn, vooral wanneer 
de sociaal-ekonomische situatie der 
bevolking zich hiertoe weinig leent. 

Toch blijkt de « badkultuur » niet 
alleen aan geografische elementen, 
maar ook aan de geest van de tijd 
ten zeerste gebonden, evenals aan 
de religieuse en levensbeschouwe
lijke opvattingen. Zo wordt de his
torie van het bad en van het baden 
dan ook een deel toegepaste kul-
tuurgeschiedenis : in het badwater 
weerspiegelt zich niet alleen het 
naakte of verhulde lichaam van de 
bader maar ook de wereld en de 
tijd waarin hij leeft. 

baden in de oudheid 

De volkeren in het tweestromen-ge
bied van Tigris en Eufraat, waar wij 
de oudste kuituren terugvinden in de 
anders tamelij k-behouden gebleven af
beeldingen van hun huizen en van hun 
levensgewoonten, nergens iets naar vo
ren gebracht dat van verre op een bad 
of badkamer gelijkt. Nu kan het zijn 
dat zoals vele gebouwen uit die periode 
met het huis ook de badinstallatie ver
dween. Wat niet archeologisch kon 
weergevonden worden, wordt ons ech
ter uit de literatuur wél bevestigd, en 
dan nog wel in het boek der boeken. 
«Suzanne in het bad» is onderwerp ge
weest voor vele schilders : een der 
mooiste schilderijen is wel die van 
Hans Memling. Uit deze geschiedenis 
blijkt wel, dat de Babyloniërs en de 
aldaar in ballingschap levende Joden 
het baden gewoon waren. 

Bij de Egyptenaren, in hun afbeel
dingen meesters om de huiselijke be
zigheden weer te geven, zien wij geen 
badscènes. De Nijl was geen geëigende 
badplaats, omdat men de krokodillen 
vreesde. Volgens manuskripten waren 
er echter wel badgelegenheden en uit 
de Bijbel blijkt dat de dochter van de 
Farao Mozes vond toen ze ging baden. 

De Bijbel is trouwens, als dokument 
voor een geschiedenis van het baden, 
op menige plaats van belang. In het 
boek der koningen wordt de geschiede
nis verhaald van David, die Betsheba 
naakt zag baden op een terras en haar 
tot vrouw nam nadat haar man mede 
door zijn toedoen gesneuveld was. 

Een andere klassiek boek, de Odys
see, geeft ons ook verscheidene indika-
ties. De schipbreukeling Odysseus had 
zich in de struiken verborgen, toen aan 
het strand Nausikaa met haar diena
ressen ging baden en balspelen. Wan
neer de bal tot bij Odysseus rolde, 
kwam die te voorschijn. De prinses liet 
hem opnemen in het paleis : hij werd 
er gebaad en zijn wonden werden ver
zorgd. Elders in Odyssee wordt het ba
den eveneens vermeld. Koning Menela-
os krijgt als geschenk twee met zilver 
gevulde badkuipen. 

Hiermee zijn wij bij de Grieken be
land — en hier blijkt hoezeer een kui
tuur zich weerspiegelt in de gebruiken, 
ook in die waarin het lichaam zelf en 
de hygiëne betrokken zijn. Het is be
kend, dat de vorsten van Kreta zeer 
hygiënisch waren : in de paleizen van 

hygiene als kultii 
de geschiedenis van het bad 

Hagios Phanarios en Gurnia vond men 
badkuipen terug. Menigvuldig zijn de 
weergaven van baders en baadsters op 
amforen, in friezen, zelfs in reliëfs en 
beelden. Wij zien in deze afbeeldingen 
hoe ook het stortbad reeds toen in ge
bruik was. Van de badinstallaties der 
klassieke spoi tplaatsen zoals Athene, 
Delphi en Korinthe bleef echter niets 
over, omdat er al te veel op elkaar 
werd gebouwd in de loop der eeuwen. 
Toch werd bij Olympia een badinstal
latie van de 8e eeuw voor Christus ont
dekt, met een verwarmingssisteem zo
als dat uit de Pompejaanse baden be
kend is. Pompeji, de stad wier leven 
verstarde in lava en die ons daardoor 
een uitzonderlijke weergave bracht 
van het dagelijkse leven van toen, heeft 
ons ook over de hygiënische toestanden 
bij de Romeinen heel wat geleerd. In 
Pompeji waren er 3 stedelijke baden 
naast prachtige badinstallaties in een 
twaalftal huizen en 2 privé-badinstalla-
ties. Het firmaschild van het bad van 
Marcus Crassus Furgi, op de weg naar 
Herculaneum, werd teruggevonden : 
het vermelde zowel warme, zee- als 
zoetwaterbaden. 

Het Romeins bad was eigenlijk een 
droog zweetbad, met zeer weinig wa
terverbruik. Van het frigidarium, waar 
men met koud water het stof van het 
lichaam (vooral de voeten) waste, 
kwam men in het tepidarium, waar een 
behaaglijke temperatuur heerste en 
men een lauwwarm ligbad kon nemen 
of met de andere gasten wat blijven 
praten. Het caldarium, waar men zich 
dan naar begaf, was een zweetbad • een 
speciale afdeling met een biezonder in
tensief zweetbad heette Laconicum, 
naar Laconië (Sparta), waar dit in ge
bruik was. 

Rome, dat de Griekse beschaving had 
overgenomen en op grote schaal « ge
organiseerd », bouwde ook zijn hygi
ënische installaties uit op imperiaal 
formaat. De vijf bekendste thermen 
waren die gebouwd door Nero, door 
Titus, door Trajanus, door Diocletia-
nus en door Caracalla. Vóór de hoofd

stad van het rijk verlegd werd naar 
Byzantium, liet Konstantijn de Grote 
ook nog een badinstallatie bouwen. 
Benevens de baden in Rome werden er 
over heel het rijk nog een 75 thermen 
gebouwd. Overblijfselen ervan vinden 
wij in heel Europa : de aquadukten 
o.m. in Zuid-Frankrijk, de overblijfsels 
van Romeinse soldatenbaden zoals in 
Aken en in Baden-Baden. De romeinse 
thermen waren zeer groot : 400 \ 400 
m met meer dan zestig plaatsen, tot 
40 m hoog. Zij boden plaats aan 15 tot 
25.000 mensen. 

Dat er in die baden meer gedaan 
werd dan alleen maar gebaad, blijkt 
uit een klacht van Seneca, die riaast 
zo'n badhuis woonde en die zich erover 
bekloeg dat het lawaai der baders en 
het geschreeuw der venters zijn rusx 
verstoorde. 

de middeleeuwen 
en de renaissance 

Met het verval van het Romeinse 
rijk en de vernietiging van vele ther
men door oorlogen en gebrek aan on
derhoud, treden wij niet alleen in een 
nieuwe politieke en geestelijke histo 
rische periode. Het kristendom dat zich 
nu over Europa verspreidde, was niet 
erg gesteld op de oudere bad-wijze zo
als die in het heidense Rome in zwang 
was en de sobere kristelijke levensstijl 
stond in tegenstelling met de zinnelijk
heid en het genot die met deze Romein
se baden gepaard gingen. In de moha-
medaanse wereld, waar men die be
zwaren niet kende, maakte men gretig 
gebruik van de overblijfselen der Ro
meinse badkultuur. 

De zindelijkheid van de Germanen 
was bekend. Cesar vermeldt, hoe de 
Sueven zich baadden in de rivieren en 
hoe knapen en meisjes samen naakt in 
de rivier zwommen. Tacitus schildert 
de Germaanse gebruiken : het wassen, 
met warm water 's morgens is een der 

gewoonten van de Germanen. Het 
zwemmen is geen uitzondering, maar 
regel : uit de Germaanse epen blijft dit 
duidelijk. Keizer Karel was een goed 
zwemmer en kende de geneeskracht 
van baden : hij liet het Romeinse bad 
in Aken herstellen en vestigde er zelfs 
zijn residentie, om bestendig van het 
geneeskrachtige water te kunnen ge
nieten. 

Zowel de tijd der volksverhuizingen 
als de vroege middeleeuwen hechtten 
trouwens een groot belang aan hygiëne. 
Uit de oude verhalen vernemen wij hoe 
men onreinheid minachtte. Edellieden 
vonden het beneden hun mannelijke 
waardigheid, een bad in huis te nemen ; 
er waren rivieren, beken en vijvers ge
noeg. Alleen voor de vrouwen en kinde
ren waren er houten tobben of stoom-
baden. 

De Joodse arts Ibrahim Ibn Jakub, 
die met een afvaardiging van de kalief 
van Cordoba keizer Otto I in Merse-
burg bezocht, beschreef de badinstal 
laties van de Germaans-Slavische grens
bevolking in Mecklemburg en Bohe-
men. Uit die beschrijving leren wij, hoe 
deze badhuisjes wonderwel gelijken op 
de Finse sauna, die dus een meer dan 
duizendjarige traditie bezit. 

De middeleeuwse burchten en hoe
ven bezaten gewoonlijk naast de keu
ken een badcel, eveneens als stoombad 
opgevat. In het Manesse-handschrift, 
het beroemdste liederenhandschrift 
der Duitse literatuur, zien wij een te
kening van de heer Jakob von Warte, 
die bij zijn bad bijgestaan wordt door 
een drietal vrouwen. Zowel in de ge
schiedenis van Parsifal als in de « Bi-
terolf » treffen wij de helden aan in 
het bad. 

Archeologie en literatuur hebben ons 
een idee kunnen geven van de wijze 
waarop de mensen in het verleden hun 
lichaam verzorgden. Maar ook de schil
derkunst bleef niet achter. Tekeningen 
in handschriften, zoals in het hierbo-
venvermelde, maar ook schilderijen 
leverden ons heel wat indikaties, hoe
wel wij hierbij ook moeten in het oog 

De geschiedenis van het bad staat niet stil. in Zweden heeft men nu « badkamers ». Op zoek naar wat koelte 
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tuurbeeld 

houden dat de schilders vaak de bad
scène gebruikten om het menselijk 
naakt te kunnen weergeven, zelfs m tij
den waarin de dames en heren uit de 
gegoede kringen die erop afgebeeld wa
ren, het minder met de hygiëne hielden. 
Denken wij slechts a?n de tijd van het 
rokoko, en aan schilders als Boucher 
en Fragnard. 

onzindelijkheid en 
preutsheid 

De middeleeuwen en zelfs de renais-
sance-periode waren nog grotendeels 
onbevangen en natuurlijk tegenover 
het menselijk lichaam en het naakt ba
den. Wij vinden een beschrijving van 
de toenmalige badzeden in een brief 
van de pauselijke sekretaris Poggio, da
terend uit 1417. Hij beschrijft daarin 
entoesiast de losheid en de onbevang-
heid welke heerste bij het baden, zo
wel in de privé-baden als in de publie
ke badhuizen, die vooral na de kruis
tochten ontstonden. De badmeesters 
waren toen tevens barbier en aderlater. 
Mettertijd werden de badhuizen echter 
oorden van uitspatting, zodat zowel 
van kerkelijke als van wereldlijke zijde 
door de overheden maatregelen geno
men werden. Over de wijze waarop 
men in die tijd in het bad ging, zijn er 
talrijke schilderijen en etsen. Het is 
bekend dat Dürer zich vaak naar zulke 
baden begaf om er goedkope modellen 
te vinden. Zijn tekening « Het mannen-
bad » toont ons de badmeesters met 
een lapje, opzij vastgehouden door een 
strik. De baders zelf zijn naakt. Ook 
zijn bekende tekening « Vrouwen in 
het bad » (1496) toont ons de toenma
lige badkleding — een integraal Eva
kostuum — en de badwijze : een type 
van Sauna-bad. 

In flagrante tegenstelling met de on
bevangenheid van de middeleeuwer en 
de renaissance-mens tegenover het 
naaktbaden en daaruitvolgend zijn be-
trekkeli j k-hygiënische lichaamskultuur. 

staat de mentaliteit der latere eeuwen. 
Reeds vanaf de zestiende eeuw heerst 
zowel tengevolge van kleding als door 
gebrek aan lichaamsverzorging een 
walgelijke onzindelijkheid. Het verhaal 
van Isabella die zwoer dat ze haar 
hemd zolang zou aanhouden tot Oos
tende zou gevallen zijn, is bekend. Het 
beleg duurde van 1601 tot 1604 en het 
witte hemd had toen zij het uittrok, 
een « Isabella-kleur ». Isabelles eed 
maakte echter weinig indruk op haar 
tijdgenoten : zo uitzonderlijk was een 
dergelijke prestatie dus niet. 

De lichaamshygiëne geraakte totaal in 
verval, en baden werd een fabelachtige 
en bijna mytische handeling. Wél kwa
men de geneeskrachtige baden m de 
mode (Aken, Baden, Pichy, Spa) maar 
de watervrees was zo groot dat men er 
de patiënten gemakkelijk de baas kon. 
De « jeugdbronnen » waren ontsproten 
aan het rijk der fantasie van dichter en 
schilder : Hans Sachs bezong ze, een 
leerling van Cranach wijdde er een be
roemd schilderij aan. De Franse « zon
nekoning » liet in Versailles rond 1670 
wel een groots paleis bouwen, maar 
het was er koud, benauwd en vies Een 
badkamer liet hij er pas installeren, 
nadat hij van het bestaan ervan ge
hoord had van een Perzisch gezant. Het 
geval werd nooit gebruikt en in 1750 
liet Madame de Pompadour het mar
meren bad in de tuin plaatsen en om 
bouwen tot fontein. Ervan gebruik 
maken deed zij dus zeker niet. 

kentering 

Evenmin als de zeventiende bood de 
achttiende eeuw in onze westerse lan
den een voorbeeld van hygiëne. Wel 
zou er verandering komen met J.J. 
Rousseau en diens « terug naar de na
tuur ». In Engeland was deze kente
ring al vroeger gekomen : al in 1753 
schreef dr. Russel een boek over de 
voordelen van het zwemmen en baden 
en aldra ontstonden badplaatsen op de 

Engelse kust. Op het einde van de eeuw 
trof men in Duitsland en Frankrijk 
(o.m. te Parijs op de Seine) badsche-
pen aan : er werd gebaad zonder kle
ren, maar de geslachten waren geschei
den door een houten afsluiting of een 
zeildoek. 

De badkamer kwam in de mode bij 
de hogere stand en het zg. « schoen
bad » bood ook diegenen die niet be
schikten over een speciale badruimte, 
ook hygiënische mogelijkheden. Char
lotte Corday vermoordde Marat toen 
hij in een dergelijk bad gezeten was 
en Benjamin Franklin bestelde er een 
in Parijs. Langzamerhand nam de zorg 
om het lichaam meer en meer uitbrei
ding : de Relormbeweging van om
streeks het midden der 19e eeuw droeg 
daartoe bij. 

De landbouwer Priessnitz eerst, daar
na de priester Sebastian Kneipp pasten 
de watergeneeskunde toe, samen met 
een aantal aangepaste maatregelen : 
open ramen, dagelijks wassen, luchtige 
kleren, ontspanning in de buitenlucht 
zijn er de voornaamste van. 

De zindelijkheid die tengevolge van 
allerlei omstandigheden waaronder 
niet in het minst de preutsheid was te
loor gegaan, won terug veld, hoewel 
nog in het begin dezer eeuw tengevolge 
van een eeuwenlange misvorming van 
de geesten, het baden of wassen van het 
menselijk lichaam als een bijna zondi
ge bezigheid werd beschouwd ! 
Hier heeft een verkeerde opvatting van 
kuisheid, die door de katolieke kerk 
zowel als door het protestantisme werd 
levendig gehouden, meer kwaad dan 
goed gedaan. Bj de Grieken, de Ro
meinen en bij de Germanen in de oud
heid en bij de middeleeuwse mens die 
nog dichter bij de natuur stond, was 
een dergelijk puritanisme niet te be
speuren. Wij zien nog dezelfde onbe
vangenheid tegenover het menselijk 
lichaam in landen die de westerse men
taliteit in dat verband gelukkig niet 
hebben overgenomen met andere wes
terse gewoonten. Wij denken hier aan 
Japan, of aan landen met een ^eer oude 

« badkultuur » als Fmland, Turkije en 
andere landen uit het vroegere Os-
maanse rijk. Voor de bij ons ook in de 
mode komende sauna gold in Finland 
de spreuk : «doe in de sauna aisof ]e in 
de kerk bent ». Deze aanbe- eimg for
muleert zeer goed de houding die de 
mens tegenover zijn lichaam dient aan 
te nemen : zonder schroom, maar met 
eerbied. Deze werkelijk haimonische 
verhouding tussen geest en lichaam 
vinden wij terug in de kultureti en in 
de gemeenschappen, die van het baden 
geen zonde maar ook geen uitspatting 
hebben gemaakt Zowel de pieutsheid 
die het lichaam verafschuwt cils het 
libertinisme dat alleen de wellust ervan 
beoogt, zijn dekadentie-verschijnselen. 
Zij benadelen, het eerste de gezond
heid van het lichaam, het tweede die 
van de geest. Dat leert ons de geschie
denis van het bad, omdat zij de menta
liteit van de mens weerspiegelt tegen
over zichzelf, op het ogenblik dat hij 
de kleren aflegt, alleen of in het bij
zijn van zijn soortgenoten. 

r.b. 

'M IK Ji ^ t vr' ir: 
/at koelte ": een meer dan overbevolkt zwembad in Budapest. Kinderen van bij ons in het Jubelpark. Wat wi l \e als er een tekort is aan zwembaden ? 
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maatschappij 

'has been'' 
Wat maakt een mens beroemd ? Je moet wel de geniali
teit van Einstein, het originele van Dali. de muzikale fee
ling van Stolz, of de ekspressie van een Chaplin in zijn 
beginperiode bezitten, of de rijkdom van een Getty, of 
het uitvinderstalent van Edison. Buitengewone mensen 
treden uit de anonieme massa te voorschijn, onbewust, 
omdat zij anders zijn. Zij hebben het niet nodig hun ima
go konstant op te poetsen : ze zijn wat ze zijn. 
Ook buitengewone omstandigheden maken de man ot de 
vrouw : Churchill was er zo ééntje en heel wat politiekers 
voor en na hem : vele van die beroemdheden bezitten 
alsdan de kunst hun faam te kultiveren als deden ze een 
«eldzame orchidee bloeien : met tijd en geduld worden 
ze duurzame simbolen van hun periode. 
Maar vermaardheid kan je ook in één dag overvallen, als 
een onweer dat plots opsteekt . ergens hoor je een stem 
en je spitst de oren is dat niet de zanger, de zangeres 
van de eeuw ? Ergens zie je een gezicht dat je bijblijft : 
is dat niet dè acteur, dè actrice ? Schoonheid, wat talent 
en veel geluk en je wordt, wat de persmedia zo stereotiep 
een « ster » heten. Je betovert, verblindt de massa, steeds 
tuk op sprookjes, als waren de vele volwassenen nooit 
uit hun kinderdromen gegroeid. Maar Sneeuwwitje heeft 
nu erg blond haar en viooltjesblauwe ogen en ze ligt niet 
in een glazen kist voor de zeven dwergen alleen. De ster 
is zichzelf niet meer en behoort zich ook niet langer : ze 
is gemeengoed van een hoop kinderen die haar bewon
deren, benijden, in alles nadoen, ze is de lievelingspop 
van allen. Zoals elke lievelingspop echter, geraakt ze vlug 
versleten en wordt ze ineens weer de hoek ingegooid. Op 
zekere morgen beseft de ster dat het licht is gedoofd en 
dat ze is, wat de Engelse taal zo bondig wreed noemt : 
een « has been », iemand die « is geweest » en waarover 
in het vervolg slechts in retraspektieven wordt gespro
ken. Terwijl voor sommigen de vergetelheid komt als 
balsem op een geschonden persoonlijkheid, kunnen ande
ren de stilte om zich heen niet uitstaan, omdat ze zelf 
leeg zijn van binnen. Dat verklaart de kille ontsteltenis 
die beroemdheden als Pier Angeli, Bella Darvi, Judy Gar
land, Marilyn Monroe, Susan Hayward . tot wanhoops
daden aanzette. De angst voor de zinloosheid van het te 
gemakkelijke sukses veroorzaakt de dood in een Parijs 
appartement van een Duits fotomodel, dat jong was en 
zeer rijk en dat haar gezicht zag overal : als reklame voor 
allerlei goederen die het konsumptiegeluk uitmaken. 
Onze wrede moderne maatschappij konsumeert inder
daad : de lucht en het water, de rust en de tijd, de groene 
ruimten en zelfs de mensen. 

h u g u e t t e d . b . 

O p I n I es 
een antwoord op een antwoord op de kontestatie 

* ! n ^ 

Het interview met mr Coppieters, verschenen in « WIJ » van 
31 december 1971, blz. 14 eindigde met de zin : « De diskussie is 
nu open ». Ik mag dus redelijkerwijze aannemen dat mr. Cop
pieters tegenspraak verwacht, of — om in het woordgebruik van 
de kontestatie te treden — een dialoog wil voeren. 

Uitgangspunt van mr Coppieters betoog is zijn overtuiging 
dat de kontestatie van een deel van de jeugd ernstig moet wor
den genomen. Tegen een dermate algemene formulering zal geen 
zmnig mens enig bezwaar hebben De vraag is dus alleen 
welk deel van de jeugd, welk soort kontestatie moet ernstig wor
den genomen ? 

Mr Coppieters wijst niet uitdrukkelijk aan, welke groep binnen 
de jongerenkontestatie hij op het oog heeft. Wat de kontestatie 
zelf betreft, blijft hij niet in het vage. Wij citeren ; « kontesteren 
is vanuit de eigen menselijke en maatschappelijke situatie, ook 
met uw erotiek en seksuahteit (in de tekst staat : ook « niet » 
uw erotiek en seksualiteit, wat wel een zetfout zal geweest zijn) 
reageren tegen iedere norm, of wet, of instelling, of situatie, ver
drukking of afwijzing ». 

Het is straf gezegd Gaat 
men op die definitie iets nader 
in, dan moet men onvermijde
lijk besluiten tot de verwer
ping van elke maatschappelij
ke struktuur, en belandt men 
in de volstrekte anarchie en 
het absolute nihilisme Met dat 
toekomstbeeld staan wij trou
wens niet zo ver af van het 
ideaal van die kontestatiekern, 
waarbij mr Coppieters — te 
oordelen naar zijn gepubliceer
de kontakten uit de jongste ja
ren — geestelijk schijnt aan te 
leunen In het verdere verloop 
van zijn betoog brengt mr 
Coppieters aan zijn allesver-
nietigende stelling wel enkele 
nuanceringen aan en relati
veert hij de absolute draag
wijdte ervan. Uit ervaring zijn 
wij er echter van overtuigd dat 
vele kontesteerders, bewust of 
onbewust, die nuanceringen en 
beperkingen gewoon naast zich 
neer te zullen leggen, om al
leen het lapidaire uitgangspunt 
over te houden, als een nieuw-
soortig evangelie. 

Wij schrijven hierboven : 

« bewust » naast zich neer leg
den. Daarmee raken wij dan 
het kernprobleem aan van de 
kontestatie, althans van dat 
deel van de kontesteerders dat 
het hardst schreeuwt en het 
hevigst ageert. Wij doelen dan 
op de grondige intellektuele 
onoprechtheid waarvan die roe
rige minderheid in de kontes-
tatie voortdurend blijk geeft. 
Hun kontestatie is uitsluitend 
ideologisch éénrichtingsver
keer : verdrukking, diskrimi-
natie, onrecht en terreur wor
den met klem aan de kaak ge
steld wanneer zij m zogeheten 
« rechtse » staten of kringen 
plaatsvinden, maar er wordt 
stilzwijgend of vergoelijkend 
aan voorbijgegaan wanneer zi] 
uit het « linkse » kamp komen. 
Die kontesterende minderheid 
— zij speldt zichzelf het etiket 
« extreem-marxistisch » op, al
hoewel zij van een zuivere be
leving van de leer van Marx 
mijlenver afstaat — predikt 
van alle daken de demokratie, 
de inspraak, de openheid en de 
dialoog, maar aanvaardt geen 

van haar algemene lijn afwij
kende mening of overtuiging, 
zelfs niet in eigen kring. Wie 
anders denkt dan zij, wordt met 
de scheldwoorden fascist, reak-
tionair, bourgeois of kapitalist 
afgemaakt Aan de beroepskon-
testeerders, de hele bent van 
schrijvende, kwelende, inter
viewende, of tokkelende anti-
konsumptiemaatschappij - apos
telen, die al kontesterend een 
aardige duit in hun eigen kon-
sumptiezak toveren, zullen wij 
maar liefst het zwijgen toe 
doen. 

Maurits Coppieters begeeft 
zich ook op het pad van de 
seks. De interviewer legt hem 
de woorden in de mond, dat 
de kontestatie de seks precies 
gebruikt als een breekijzer om 
heel de maatschappij open te 
breken ». In hoever onze se
nator die teorie van het seks-
breekijzer voor eigen rekening 
neemt, is ons niet bekend. In 
ieder geval is hij al op weg om 
met dat breekijzer het huwe
lijks-, erfenis-, en goederen
recht uit zijn hengsels te lich
ten. Voor ons niet gelaten, 
want dat deel van het recht is 
hoogstnodig aan hervorming 
toe. Het is echter zeer de vraag 
of die hervorming m hoofdzaak 
van een seks-vizie uit moet 
worden geïnspireerd. 

Het met-seks-kontesteren zou 
bovendien aan een heel regi
ment heilige huisjes ralcen. Ook 
dat zal wel waar wezen. Alleen 
wordt die seks-kontestatie dan 
zo gevoerd, dat dit hele regi
ment heilige huisjes nu wordt 
vervangen door één reuzegroot 
heilig huis : de seks zelf. In 
plaats van de vele kleine ta-
boetjes, krijgen wij de allesbe
heersende seks-obsessie. De 
mens wordt teruggebracht tot 
een lustobjekt (of lustsubjekt?) 
wiens « geei5telijk » vermogen 

in hoofdzaak wordt afgestemd 
op de bevrediging van zijn al
lerindividueelste genotzucht. 
Wij zijn hier wel zeer ver ver
wijderd van de sociale bewo
genheid, « het sociale engage
ment » — om in het vakjargon 
van de kontesteerders te blij
ven — waarvan zij zo hoog op
geven. Dat een man als mr. 
Coppieters, met zijn ongetwij
feld sterk spiritualistische in
slag en al zijn alzijdige intel
lektuele en kulturele belang
stellingssfeer, in de van alle 
zijden oprukkende seks-roes 
een echt-menselijk evenwicht 
kan bewaren t u s s e n 
geest en lichaam, willen wij 
gaarne aannemen. Vele jonge
ren, en ook volwassenen, heb
ben echter die achtergrond en 
dat houvast niet. Zij dreigen 
door de seks-roes geobsedeerd 
te worden en er menselijk aan 
ten onder te gaan. Waarmee 
wij niet bedoelen dat zij stuk 
voor stuk tot menselijk wrak-
hout zullen verworden ; wel 
dat door het te nadrukkelijk en 
te « omvangrijk » stellen van 
de sektualiteit, een te groot 
deel van de menselijke, bewus
te aandacht gaat naar de sek
sualiteit, wat noodzakelijker
wijze moet leiden tot een ver
arming van het mens-zijn. 

Het door mr. Coppieters aan 
de kaak gestelde, schijnheilige 
onderscheid tussen aanvaarde, 
want kommercièle erotiek en 
niet-aanvaarde « artistieke » 
erotiek, wordt al te subjektief 
benaderd. Hij gaat er namelijk 
van uit dat die artistieke ero
tiek vrij zou zijn van winst
oogmerken. Wat in een welbe
paald geval kan opgaan, maar 
m de meeste gevallen onwaar 
is. De bedoeling om met ero
tiek en seksualiteit geld te ver
dienen, zit er meestal dik in. 
Als er één sektor waarin kapi
talistische en winstdrijfveren 

het hardst meetri l len en over
bodige konsumptie het sterkst 
wordt bevorderd, dan zeker in 
de seks-kommercie. Eigenaar
dig genoeg is ook hier de age
rende kontestatie ziende blind, 
en horende doof. Wat nog eens 
de fundamentele, intellektuele 
onoprechtheid aantoont van de 
minderheidsgroep, die zich 
graag als de spreekbuis van de 
hele kontestatie opwerpt. Het 
s tandpunt van mr. Coppieters 
kan bovendien gemakkelijk 
worden uitgelegd als een plei
dooi voor meer erotische rekla
me. Het s tandpunt van de echte 
kontestatie is integendeel : veel 
minder reklame, en dat op elk 
gebied. 
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de weg terug ? 
Het betreft hier niet het boek van E.M. Remarque, dat als vervolg ver

scheen van zijn wereldberoemd geworden « Van het Westelijk Front geen 
nieuws ». Het gaat om een vaststelling — met een vraagteken — over de 
terugkeer van de figuratieve kunst na zoveel jaren in de verdrukking van 
de abstrakten een soort katakombenbestaan te hebben geleid. We hebben 
de tegenstelling figuratief-abstrakt altijd als iets kunstmatigs van de hand 
gewezen, uitgaande van het feit dat niet de stijl of de strekking van een 
kunstwerk zijn waarde bepaalt dan wel zijn innerlijke spanning, zijn 
autenticiteit. De kunstmatige tegenstelling abstrakt-figuratief ontaardde 
uiteindelijk in een dispuut, een gedoe van gelijkhebberij, dat nu is uitge
woed, onder druk van de pop- en de op-art, en ook van de neo-figuratïe, 
die thans stilaan maar zeker de overige strekkingen naar de kroon steekt, 
afgezien van allerlei uitingen van toegepaste kunst, uiteraard gekonditio-
neerd door de moderne technieken en allerlei nieuwe materialen 

€o westerik 

Zoals de Amerikaan George Se
gal met zijn gipsen beelden de 
vereenzaming van de moderne 
mens tracht weer te geven, zo is 
het werk van de 48-jarige Neder
landse schilder Co Westerik de 
weergave van de vereenzaming 
van de mens in de moderne maat
schappij. Sommige koppen van 
Westerik doen ons denken aan de 
eerste werken van Landuyt, toen 
deze nog niet beroemd was en 
niettemin op pakkende wijze de 
vele bedreigingen die op de mens 
wegen wist weer te geven. Dat hij 
naderhand te veel offerde aan het 
experiment doet niets af aan de 
intrensieke waarde van zijn eerste 
periode. Westerik heeft dat niet 
gedaan, doch is zijn eigen weg ge
gaan, wars van mode en sensatie
zucht, tevens met een streven naar 
technische verfijning die in deze 
tijd van gekonsakreerde stomp
zinnigheid en onkunde bijna ana-
kronistisch aandoet. Doch meteen 
het stijgend sukses van dit men
selijk gebleven oeuvre verklaart 
bij de groeiende schaar toeschou
wers van het schilderkundig ge
beuren, die zich meer en meer af
keren van de zgn. progressieve 
kunst, die de dwaze pretentie ver
kiest boven de nederigheid, ken
merk van alle waarachtige groot
heid (omdat deze de betrekkelijk
heid van alle weten en kennen be
seft). 

De taal van Westerik blijft ver
staanbare, ook voor de leek, die 
daarom niet minder esteet kan 
zijn dan de zgn. ingewijde en ze
ker dan de « specialisten » die in 
hun jargon de meest onverstaan
bare terminologie bezigen, die bij 
nader toekijken louter algemeen
heden weergeven. Westerik is — 
als men hem toch moet cataloge-
ren — een magisch realist, die de 
blijvende menselijke geladenheid 
aan levensangst, maar soms ook 
aan levensblijheid) pikturaal ver
tolkt, niet alleen met psycholo
gisch inzicht (door o.a. bij zich zelf 
te rade te gaan) doch ook vakkun
dig. Hij behoort tot de figuratie
ven van blijvende waarde én door 
zijn in-menselijke boodschap én 

middagen van de poëzie 

Niets is zo kompleks en rijk als een trosseltje 
woorden, aldus Willy Spillebeen in zijn uiteen
zetting over « Poëzie beluisteren » op de midda
gen van de poëzie in Brussel. 

Willy Spillebeen is dichter, romancier, essayist 
en jeugdschrijver. Hij sleepte reeds verscheidene 
prijzen in de wacht en publiceerde een drietal 
verzenbundels, vier essays en een boek voor de 
jeugd. Als medewerker aan de BRT voor uitzen
dingen over literatuur — waarin hij verschenen 
yerzenbundels bespreekt en telkens gedichten 
laat voordragen — was hij zeker de geschikte 
man om het onderwerp « Poëzie beluisteren » te 
behandelen, 

Willy Spillebeen hield een pleidooi voor het 
kzen en herlezen van gedichten om tot in de 
kern door te dringen. Ook het beluisteren moet 
er zijn, omdat het voor vele mensen dé manier 
IS om tot het genieten van poëzie te kunnen ko
men. Dit werd verduidelijkt met het voordragen 
van het gedicht « Landschap » van Paul Van 
Ostaijen. 

Willy Spillebeen gelooft niet m de « poëtische 
rugzwemmer die zich maar laat wiegen op de 
klank van de woorden ». Een passieve luisteraar 
B een « rugzwemmer ». De woorden hebben een 
konkrete betekenis en wie poëzie laat samen
vallen met de klank, vergist zich. Ook hij die 
het gedicht indentificeert met een gedaichte. 
Voor Spillebeen is het véél meer dan dat. Het is 
een subtiele kombinatie van klank, beeldend 
vermogen en ideeën. 

Oorspronkelijk was poëzie bedoeld om voor 
een publiek gezegd of gezongen te worden De 

door zijn stijl (vandaar dat som
migen hem een oude meester noe
men, die verdwaalde in onze tijd). 

jeune peinture 
In het zelfde gebouw zijn de 

geslecteerde werken tentoonge
steld voor de jaarlijkse prijs van 
de « Jeune Peinture Beige », een 
contradictie (want er bestaat geen 
Belgische kunst) die ons overge
waaid is uit de tweede helft der 
veertiger jaren, toen er nog geen 
« communautaire problemen » be
stonden (?) en die zich aandiende 
als n vernieuwende prikkel in het 
door het Vlaams expressionisme 
beheerste Belgisch kunstwereldje 
(toen had « la francophonie » nog 
niet de beschikking over geves
tigde waarden als de surrealisten 
of simbolisten Magritte en Del-
men voor de vorig jaar daar ge-
vaux, die thans te Parijs het fran-
kofoon tegengewicht moeten vor-
houden suksesrijke tentoonstel
ling van het Vlaams expressionis
me). 

Een zo bezadigd criticus als Paul 
Caso kan deze keer niet nalaten 
tegenover het jongste jeune-pein-
ture-gewrocht zijn wrevel te uiten 
door zijn stuk in « Le Soir » te 
betitelen met « un ensemble mal 
déf ini qui inspire souvent l'ennui » 
wat we vrij kunnen vertalen met : 
een slecht omschreven en verve
lend ensemble. Het is er inderdaad 
naar : heel dit ensemble blijkt een 
overtuigend voorbeeld te zijn van 
de wet van de minste inspanning. 
Al jaren sleept deze Prijs zich in 
de richting van de slechte inspira
tie en van de eentonigheid voort, 
iets werkelijk vernieuwend en 
waardevol is er niet te zien. Men 
zou sommige doeken het resultaat 
van brave huisvlijt kunnen noe
men, enige allure is er niet. Het is 
een wereldvreemd geval, het is 
alsof er al die tijd niets in de we
reld gebeurde. In feite staan we 
hier — in een stijl van schoolse 
vrijetijdsbesteding — voor een 
« kunst » die zelfs het menselijk 
engagement vlucht. De zoveelste 
teleurstelling, 

SW, 
Beide tot en met 27 februari in 

het Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel. 

troebadoers deden dat. Pas later, met de geschre
ven poëzie, kwam de splitsing tussen lyriek 
epiek en dramatiek. Tegelijkertijd ontstond er 
een volkse poëzie waarvan Garcia Lorca en Pa-
blo Neruda moderne voorbeelden zijn. Niet toe
vallig zijn twee van onze meest gelezen neder-
landstahge richters, nl, Bertus Aaf jes en Were-
meus Bunmg beïnvloed door Spaanse volkspoë-
^̂  D Ti^", Buning werd het krachtige gedicht 
« Ballade van de zeven doden » voorgedragen 
door Herman Bogaert, een voortreffelijk voor
drachtkunstenaar die zijn luisteraars onmiddel
lijk weet te boeien. 

De jongste jaren heeft er zich een merkwaar
dig verschijnsel voorgedaan. Men wil de dicht
kunst uit haar isolement laten treden. Daartoe 
worden lezingen in groep georganiseerd om zo 
de poëzie nader tot het volk te brengen. Hugo 
Claus was bij ons een der eersten om dit te doen 
Reeds in 1962 schreef hij « Bericht tot de Bevol
king ». Daarmee was hij eigenlijk Simon Vinken
oog met zijn gesproken poëzie nog voor, In zijn 
twee jongste bundels « Van horen zeggen » en 
« Heer Everzwijn » is er een opvallende verdui
delijking en versobering waar te nemen. De mo
derne dichters gaan meer naar het publiek toe 
schrijven en schakelen de aktualiteit in hun ver
zen in. Zo doorbreken zij de poëtische taal an
dermaal. Zij willen alle woorden gelijkwaardig 
maken, aldus Willy Spillebeen, 

Ter verduideijking werden gedichten voorge
dragen van o.m, Paul Snoeck, Lucebert, Gust 
Gils en Remco Campert, Als laatste gedicht kre
gen wij « Credo » van Hans Andreus te horen : 
K de dichters weten wat zij niet weten 

veranderen de aarde in de werkelijke aarde ». 
hilda uytterhoeven 

Galerij Elias, kunst- en antiekhandei Afrika-Oceanië, in 
de Royenstraat 1 te Wieze stelt werk van Paul Van Gyse-
gem ten toon van 26-2 tot 19-3. Op 26-2 vernissage om 
16 u met inleiding door Jan Piet Ballegeer. Deze « eigen
aardige » expressies zijn de moeite overwaard om beke

ken te worden. 

Kpost 
• Ten rande van de opvoerin
gen van « 't Gesticht » (een 
vrolijk maar soms ook wrang 
spel over de derde leeftijd van 
de Nederlandse cabaretier Jaap 
van de Merwe) werden in de 
KNS te Gent twee tentoonstel
lingen georganiseerd : een fo
to-tentoonstelling « Lieve groe
ten uit mijn gesticht », resul
taat van een bezoek aan een 
bejaardentehuis door NTG-fo-
tograaf Juni Vandevelde en 
een tentoonstelling « Grafiek » 
van het tweede jaar grafiek 
St. Lucas, dat zich op « 't Ge
sticht » inspireerde. Beide tot 
en met 27 februari. 
• Het « Gents Jeugdteater » 
voert jaarlijks een middel
eeuws toneelspel op om tege
moet te komen aan het verlan
gen van veel schooldirekties, 
de leerlingen van de hogere cy
clus sekundair onderwijs meer 
dan slechts een klassieke bena
dering van de middelneder-
landse teksten te geven. Dit 
jaar wordt « Lancelot van De
nemarken » opgevoerd in de 
ridderzaal van het Graven-
steen. Namiddagvoorstellingen 
op 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 
27, 28 april telkens om 14 uur. 
Avondvoorstellingen op 12, 15, 
19 en 22 april om 20 u. Alle 
inlichtingen Forelstraat 9, 9000 
Gent, tel. 09/23.27.07. 
• Het 35ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest gaat door in het 
Sportpaleis te Antwerpen op 28 
mei a.s. onder het motto « Fe
deralisme NU ! ». Duidelijk 
wil daarmee deze manifestatie 
van « kom,promisloze buiten
parlementaire oppositie » het 
faillissement van de grond
wetsherziening aantonen en als 
enig alternatief het federalis
me naar voor schuiven. De re
de van ANZ-voorzitter dr. jur. 

Valeer Portier zal dit stand
punt onderlijnen en motiveren. 
Het scenario daarrond wordt 
opgebouwd door Mare Lie-
brecht, Louis Verbeeck en Ju-
liaan Wilmots, in de algemene 
regie van Remi Van Duyn. De 
lokatie gaat in op 1 maart a.s. 
uitsluitend op het nationaal 
ANZ-sekretariaat Oudaan 22-24 
te 2000 Antwerpen, tel. 33.02.34 
of door storting of overschrij
ving op postrek. nr. 963 36 t.n.v. 
VNZ-Antwerpen of postreke
ning 97456 van ALSK-Merk-
sem, Bredalaan 569 voor reke
ning 165000/4030 van ANZ-Ant-
werpen. Voorbehouden plaat
sen : 150, 100 en 75 }r., niet-
voorbehouden 40 fr. Een pro-
grammabrosjure is te verkrij
gen tegen betaling van 25 fr. 
• Tot 9 april kan men in het 
Folkwang-Museum van Essen 
(West-Duitselnd) — dat zijn 
50-jarig bestaan viert — mid
deleeuwse beelden en schilde
rijen van Vlaamse en Holland
se meesters bewonderen. Daar
na volgen nog diverse tentoon-
itellingen (Iraans aardewerk, 
kunst sinds 1960, Rhein-Ruhr 
72). Wie in maart of april naar 
Essen reist kan tevens in villa 
Huegel de prachtige tentoon
stelling « Japanse kunst der 
17e en 18e eeuw » bezichtigen. 
In het enige museum van de 
affiche te Essen zal van juli 
tot september een grote ten
toonstelling gewijd zijn aan de 
politieke affiche, een enige 
kans om 100 jaar recente poli
tieke geschiedenis via de af
fiche te zien defileren. 

• Andries Minderhout stelt 
ten toon van 20 februari tot 8 
maart in de Kunstgalerij Le-
deganck, Boelare 15 te Eeklo. 
• Maurice Bossuyt stelt in het 
Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten in de reeks « Ontdek 
de Wereld » zijn film « Taiwan 
Formosa » voor op 1. 2, 3, 4 en 
5 maart. Plaatsbespreking : tel. 
02/12.50.45 tot 19 u. Inkom : 
75 fr., groepen en scholen 50 fr. 
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is de wereld ons dorp ? 
Onder de titel « De wereld is ons dorp » verscheen bij Lannoo, 

Tielt, een tamelijk lijvige studie van prof. L. Baeck over ontvfik-
kelingshulp. Prof. Baeck, die in Leuven een kursus « Inleiding tot 
de ontwikkelingslanden » gaf, heeft met dit boek een globale visie 
willen brengen op het probleem der ontwikkelingshulp en der 
ontwikkelingslanden. « Ontwikkelingssamenwerking in nieuw 
perspektief » is dan ook de ondertitel van zijn werk, waarvoor 
prof. Tinbergen een inleiding schreef. In een tiental hoofdstukken 
analiseert prof. Baeck de hele problematiek in zijn verschillende 
vormen en aspekten, om in een slothoofdstuk te wijzen op de ver

antwoordelijkheid van iedere burger. Na een stellen van het pro
bleem van de ontwikkelingshulp en een onderzoek naar het begrip 
« ontwikkeling » onderzoekt de auteur de archaïsche samenleving, 
de bevolkingsexplosie en het politiek en ideologisch stramien, om 
daarna de meer specifieke aspekten der ontwikkelingshulp te ana-
liseren : de stagnatie en ontwikkeling in de landbouw, onderwijs, 
samenleving en ontwikkeling, de internationale ekonomische ver
houdingen en de internationale ontwikkelingssamenwerking. 

In het slothoofdstuk wijst prof. Baek op de verantwoordelijk
heid van ieder burger. 

Zowel bij de lezing van dit 
als bij het benaderen van het 
probleem dringen zich twee 
vragen op : die naar het waar
om en die naar het hoe. 

Waarom ontwikkelingshulp ? 
En daaruit vloeit de plicht, de 
verantwoordelijkheid, de nood
zaak tot solidariteit enz. voort, 
die aan de bazis dezer hulp 
ligt ? Welke zijn, afgezien van 
de sentimentele redenen die 
nogal eens doen denken aan de 
tijd van de « arme negertjes » 
en het zilverpapier in de 
school, de redenen om aan ont
wikkelingshulp te gaan doen ? 

Prof. Haeck wijst in zijn slot
hoofdstuk naar etische, huma
nitaire redenen. Anderen weer 
zien in de ontwikkelingshulp 
een mogelijkheid tot uitbrei
ding van de politieke invloed 
of het vestigen van een politiek 
sisteem • een andere vorm van 
imperialisme, dat men nu aan 
de kapitalistische landen ver
wijt ! De jongse tijd gaan er 
echter ook realistischer stem
men op. Zo schreef de jonge 
Duitse sociologe Angela Eggert 
onlangs : « Ontwikkelingshulp 
vanuti het standpunt der naas-
enliefde (de anderen hebben 

het nog slechter dan wij !) is 
on-politiek en derhalve niet 
realistisch-verdedigbaar. Men 
zou eerder verplicht zijn ze 
niet te geven omdat de jonge 
staten tegen een zich steeds 
overtreffende westerse voor
uitgang nog niet opgewassen 
zijn. Zulke hulp slaat de stati
sche orde stuk; de mensen wor
den weggerukt uit hun ver
trouwde omgeving en leven ge
ïsoleerd in een vreemd milieu. 
Zo ontstaan de bidonvilles — 
en dan begint het medelijden 
vaa vele Europeanen en Ame
rikanen !... ». 

Ijgt er een zekere afwijzing 
in deze verklaring ? Princi
pieel zeker niet : het is alleen 
een kritiek op bepaalde argu
menten en bepaalde metodes. 
Prof Haeck zegt in zijn boek : 
« In de loop van de laatste eeu
wen hebben de Noordelijke 
landen door hun weteschappe-
lijk, ekonomisch en technisch 
kunnen de wereld veroveren. 

Alle onderdelen, tot de verste 
uithoeken der aarde, zijn van 
elkaar afhankelijk. Zal het 
Noorden ook de politieke en 
morele moed opbrengen om dit 
werelddorp op rechtvaardige 
wijze te ordenen ? » 

De reeds geciteerde Ange
la Eggert zegt over dit « waar
om ? » der ontwikkelingshulp : 
« Nationalisme is, dat men 
vanuit het bewustzijn van 
eigen waarde ook andere naties 
evenzeer acht als men zelf wil 
geacht worden. Daartoe be
hoort, dat men andere naties 
helpt wanneer zij hulp nodig 
hebben, dat men ze vjoi fou
ten bewaart die men zelf ge
maakt heeft .. » 

Hier wordt het solidarisme 
dei natie uitgebreid tot de ver
houding onder de naties onder
ling. Van welk standpunt men 
ook uitga en welk antvvoord 
men ook geve op de vras 3 naar 
het waarom : de antwoorden 
zijn steeds positief, ook bij hen 
die restrikties maken voor be
paalde vormen of metodeh van 
ontwikkelingshulp. 

Het antwoord op d"" vraag 
naar het hoe is nog gecompli
ceerder : praktisch voor elk 
ontwikkelingsland Ugt de si
tuatie anders en m sommige 
ontwikkelingslanden als India 
dient de metode zelfs van de 
ene streek tot de andere te 
verschillen. Ook hier botsen de 
meningen op elkaar . de ene 
wil agrarische ottwikkeiing 
omdat zij de bazis is der be
staande ekonomie, de andere 
wil industrialisatie omdat agra
rische ontwikkeling te traag 
gaat, maar zit met het pro
bleem der werkkrachten. Toen 
men een industrieel in India 
eens zei : « Maar er zijn toch 
vijf miljoen arbeidskrachten in 
de streek » antwoordde hij 
« Bewoners ja. Arbeidskrach
ten ? Amper 100.000 ». 

drie uitdagingen 

Bij het benaderen van het 
probleem dient men zich in de 
eerste plaats te concentreren 
op de kernproblematiek, zon-

over streuvels 
Naast de uitgave van Streuvels werk, heeft het Streuvelsjaar 

1971 ook aanleiding gegeven tot de publikatie van allerhande stu
dies. Wij vermeldden hier vroeger reeds het boek van André De-
medts. Een drietal andere werken over de auteur van « De 
Vlaschaard » liggen voor ons. Zij zijn alle drie naar inhoud en 
naar opvatting zeer verscheiden, maar alle drie, elk op zichzelf, 
belangwekkend. 

Joos Florquins « Mijn Streuvelsboek » verschenen bij Orion-
Desclée De Brouwer, bevat honderdnegentig bladzijden, rijkelijk 
geïllustreerd met onuitgegeven fotomateriaal en dokumenten, die 
ons een gedetailleerd portret van Streuvels geven, gezien vanuit 
een jarenlange vriendschap en een zeer persoonlijke kennis van 
schrijver en mens. 

Een tweede boek dat diverse stemmen aan het woord laat en 
Streuvels vanuit diverse standpunten bekijkt, is « Een eeuw Streu
vels » uitgegeven door de Standaard Uitgeverij en artikels bevat
tend van Westerlinck, Florquin, Jansseune en Vervliet, Demedts, 
Bernard Kemp, M. Janssens, J. Weisgerber en Streuvels zelf — 
naast een aantal kortere « getuigenissen ». Deze bundel werd 
samengesteld door de redaktie van « Dietsche Warande en Bel
fort » voor het speciaal Streuvelsnummers van oktober-November 
1971 (194 blz., 120 fr.). 

Een interessant dokument voor de Streuvelsstudie is « Kroniek 
Stijn Streuvels 1871-1969 » in opdracht van de Bestendige Depu
tatie van West-yiaanderen samengesteld door Luc Schepens en 
uitgegeven door Orion-DDB, Brugge. Deze kroniek is geen studie : 
daar is ze te beknopt voor in haar vaststellingen die nochtans naar 
volledigheid streven in de aan een kroniek eigen bondigheid. Het 
is evenmin een essay omdat er geen literaire interpretatie wordt 
gegeven van het werk. Het biedt echter een kronologisch overzicht 
dat voor de studies van en de essays over Streuvels werk van 
groot nut kan zijn. Aanbevolen aan studenten, leraars en al wie 
Streuvels' werk wetenschappelijk benaderen wil. 

der dewelke elke andere hulp 
een druppel op een hete plaat 
blijft. De drie grote problemen 
waarvoor de ontwikkelings
landen zich geplaatst zien : de 
bevolkingsexplosie, de honger 
en de aanpassing der archaï
sche maatschappij aan de mo
derne techniek, kunnen slechts 
een efficiënte oplossing krijgen 
wanneer het hoofdprobleem — 
dat van onderwijs en opvoe
ding — opgelost is. Twee derde 
der wereldbevolking leeft in 
ontwikkelingslanden (wat soms 
wel eens voorgesteld wordt als 
zou 2/3 der wereldbevolking 
honger lijden !) De densiteit 
der bevolking is echter niet het 
grote probleem : wel de wan
verhouding tussen bevolkings-
aangroei en ekonomische groei. 
Deze groeiprocessen voltrokken 
zich bv. in Europa sedert de 
Middeleeuwen eveneens, maar 
de éne wetenschap hield hier 
de andere in evenwicht : de 
techniek en de geneeskunde bij
voorbeeld zorgden, de ene voor 
meer werk en voedsel, de an
dere voor minder sterfte. De 
toepassing van moderne genees
middelen in een wereld die 
technisch hiermede nog geen 
gelijke tred hield heeft echter 
wanverhoudingen en vaak ka-
tastrofen geschapen. Hetzelfde 
geldt voor de voedselvoorzie
ning. 

Men kan echter noch aan ge
boortebeperking noch aan tech
nische evolutie (ook op agra
risch gebied) doen, wanneer 
men vooraf de geesten niet 
heeft voorbereid. Daarom 
wordt ook de jongste tijd de 
problematiek meer en meer als 
een kwestie van opvoeding en 
geleidelijke ontwikkehng be
schouwd. Zonder onderwijs, 
zonder opleiding blijven de 

schoonste en best-uitgeruste 
hospitalen leeg en de modern
ste fabrieken onproduktief, om
dat zij niet bestendig op blan
ke hulpkrachten beroep kun
nen blijven doen (die dan in 
sommige gevallen niet eens ge
wenst zijn !). Haeck wijdt een 
hoofdstuk aan het onderwijs en 
aan de moeilijkheden die bvb. 
reeds een algemeen lager on
derwijs ondervindt. Toch ligt 
hier de kern der ontwikkelings
problematiek. Onderwijs en op
voeding verschaffen niet slechts 
kennis en vaardigheid, maar zij 
kunnen ook het nodige zelfbe
wustzijn wekken. Wél is, zoals 
een Zuidafrikaans kenner der 
Bantoes zei : « intelligentie 
slechts een deel der mentali
teit » maar door opvoeding kan 
deze mentaliteit zoniet gewij
zigd dan toch georiënteerd wor
den naar het oplossen der ei
gen moeilijkheden ». 

Betekent dit, dat zowel de 
ontwikkelingshulp als de inter
nationale handelspolitiek niet 
van belang zijn ? Zij zijn het 
zeker, maar zij kunnen slechts 
« hulp » zijn en blijven. In een 
Zweedse film, onlangs vertoond 
op de televisie, gaan jongeren 
in staking omdat de fabriek 
waarin zij werken een pro-
dukt syntetisch goedkoper ver
vaardigd dan datgene wat uit 
een ontwikkelingsland wordt 
geïmporteerd. Zij eisen de stop
zetting van het procédé. Derge
lijke maatregelen zijn natuur
lijk zinloos : niet door de eigen 
vooruitgang stop te zetten helpt 
men anderen, wél door die an
deren aan de vooruitgang te 
doen deelnemen — in zoverre 
zij die vooruitgang wensen te 
gebruiken. Prof. Haeck spreekt 
over « de pelgrimstocht van de 
autochtone mens naar een nieu
we identiteit en een nieuwe 

kuituur ». In deze pelgrims
tocht dienen de eigen geest, de 
eigen mentaliteit, de eigen mo
gelijkheden en de eigen gren
zen gekend, herkend en in acht 
genomen te worden en dient 
de westerse technische bescha
ving onder voorbehoud aan
vaard te worden. 

kloof versmallen 

Het is in het licht van deze 
beschouwingen, dat het boek 
van prof. Haeck gelezen moet 
worden. Hij zegt ergens, dat de 
openbare mening moet wakker-
geschud worden in verband 
met de schrijnende wantoestan
den die in een deel der ontwik
kelingslanden bestaan. Dit is 
zeker juist — maar waar het 
gaat om officiële hulp en om 
een menselijker handelspolitiek 
tegenover landen, die voor 80 
% van hun uitvoer van het 
Westen afhangen, beschikken 
de regeringen, de grote kapita
listische ondernemingen en de 
internationale organisaties toch 
over de mogelijkheden om zo 
niet op korte termijn dan toch 
binnen een beperkte periode 
het nodige te doen om de kloof 
te versmallen. Anderzijds dient 
echter ook de nodige basis ge
schapen te worden in de ont
wikkelingslanden zelf, opdat de 
ontwikkelingshulp een effek-
tief rendement zou krijgen. Dit 
kan niet door het wijzigen van 
regeringssistemen of regeer
ders, althans niet alleen. Het 
kan alleen door een zelfbewust
zijn, op te wekken door onder
wijs en opvoeding : « de enige 
doelmatige ontwikkelingshulp 
op lange termijn » zoals Angela 
Eggert het uitdrukte. 
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horizonfaal : 

1) Scheepskomer - Langzoam groter, 
sterker worden. — 2) Rubriek in « Wi j » 
- Neon. — 3) Vrouw - Achter - Land-
bouwwerktuig -. Drukkend worm. — 4) 
Honderd loor - Pod - Gemeerjte van Jo 
Belmons - Vreemde munt . — 5) Meis
jesnaam - De gouden stad - Groente -
Persoonlijk voornaomwoord. — 6) Ledig 
Orafmonument - Franse f i lmster - Trom
mel . ^— 7) Sierplant - Kermis - Marie. — 
8) Limburgse gemeente - Wopenbode -
Abonnementenkeizer. — 9) Bijna rond 
- GIS - Mijnheer. — 10) Woest i jnwind 
- (dem - Westvlaamse gemeente - Ame
rikaanse nonkel, — 11) Vuurspuwende 
berg - Bevel. — 12) Onhondig iemand -
Ideaal land. — 13) Straat tussen Europa 
en A f r i k a - Frons goud. — 14) Ivoor -
Burgemeester van Antwerpen - U i t 
heems dier - Sint-Petrus. — 15) Ken
merk t de « Vlaamse > CVP - Gildelei-
der - Vul in : FE. — 16) Vervelend we
i e n - Lengtemaat - Pluimen - Gelofte. 
- 17) Muz ieknoot - Plaats in Wal lo 
nië - Zoot je - Oostvlaomse gemeente. 
- 18) Haarklover i j . — 19) Ti jdperk -
Knaagdier. — 20) Koningentertomer -
Bretanje - Vul in : RN - Duits kompc 
nist. 

oplossing n' 5 

vertikaaf : 

1) Water r i j k weiland - Door - Broek
ophouders. — 2) Zilverpopulier - Dat 
zouden wij al lemaal moeten spreken -
Brabantse gemeente - Ti jdperk. —• 3) 
Pop-musical (drie woorden). — 4) Bezit-
te l i j k voornaamwoord - Sierli jk, beval
lig - Herkauwer. — 5) Europeoan - Ge-
v/richfr - Chinees leider - Frans l idwoord. 
— 6) Tangens - Onder andere - Dub
bele k l inker - Oost-Vlaonderen - Se
nior. — 7) Ongenjmd - Ncderioildse 
jongensnoam - Zee benedon 200 meter. 
— 8) Letterverplaatsing in een woord -
Aon (Duits) - Voegwoord - Uitroep — 
9) Aan Gerda - Dubbele k l inker - U i t 
roep - Vorm van « liggen i - persoon
l i jk voornaamwoord - Hoofddeksel. — 
10) Vul in ; NS - Tweetandige hooivork 
- Muz ieknoot - Gemeente in Oost-Vl . en 
tevens een deel v d. naom van onze 
voorzi t ter. — 11) Vorm van « zwijgen » 
- Frans goud - Postbus - Pik. — 12) 
Geweldig weekblad - Soort slang - Ka
bouter - Pluimen. — 13) Stell ing van 
Pythagoras - Dorps — 14) Kippeneigen-
schop - Vertoler - De frankofonon heb
ben er ons al veel gedraoid - Heren. — 
15) Liefste Rito - Venster - Boksterm 
- Sem - Onder andere — 16) . . . en niet 
anders - Idem - Een - Onvolledige stier. 
— 17) Sti laan verdwijnen - i jm. — 18) 
Kerner - Pracht - Water in Friesland -
Neon. — 19) Ontkenning - Poli t iek vor
mingsinst i tuut . — 20) Vrouweli jk ka 
merl id (twee woorden) - In de grond 
boren. 
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V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 - 20 |AAR DIENSTBETOON 
Ziekteverzekering voor ARBEIDERS 

eEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden in l icht ingen b i j uw plaatseli jke afgevaardigde. 
Geen moei l i jkheden b i j overschakel ing van een ander ziekenfonds. 

BESTENDIGE SEKRETARIATEN : 
Brabant : E. Jacqmainlaan 124 - 1000 Brussel - T. 02/19.08.64 
Kipdorp, 40 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/32.73.05 (2 lijnen) 
Limburg : Zuivelstraat 9 - Hasselt - Tel. 011/220.57 
V.Z. = SYMBOOL VAN VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

allah 

Onder de titel « In the Name 
of Allah » zendt de Vlaamse 
teevee maandag 28 februari om 
20 u. 10 een dokumentaire film 
uit van Roger Graef. Dit is een 
ko-produktie van de BBC, de 
Amerikaanse « National Educa
tion Television » en de Baye-
rische Rundfunk. 

Graef maakte zijn dokumen
taire over de Islam die momen
teel 800 miljoen gelovigen telt, 
over Mohammed en de Koran, 
in het Marokkaanse stadje Fez. 
Daar leven nog de eeuwenoude 
tradities, weinig of niet door 
vreemde invloeden gewijzigd. 

De Koran verscheen op een 
ogenblik dat er in de Arabische 
wereld een grote chaos heerste. 
Het boek schreef zowel indivi
duele als sociale regels voor, 
met het welzijn van de gemeen
schap als grondbeginsel. De 
film wil aantonen hoe diep deze 
regels in het leven van alledag 
geïntegreerd werden. We zien 
welke rol ze spelen bij sociale 
gebeurtenissen als geboorte, hu
welijk, echtscheiding, dood. 

Vele van deze gebeurtenissen 
werden nooit eerder op een zo 
indringende wijze verfilmd. 

Joseph losey 
retrospectieve 

Zoals ook vorige jaren het 
geval was, zal de Vlaamse tee
vee weer gedurende een aantal 
weken onder de hoofding « re-
trospektieve » een aantal fil
men van een bepaalde kineast 
op het scherm brengen. Dit jaar 
viel de keuze op de Amerikaan 
Joseph Losey. 

Losey die in 1909 geboren 
werd, studeerde zowel genees
kunde als l i teratuur en reisde 
zowat Europa door, om met ons 
teater in kennis te treden. Aan 
de voornaamste Amerikaanse 
dagbladen was hij als toneel-
recensent verbonden. 

Zijn werk vertoont een grote 
verscheidenheid : historische 
onderwerpen, sociaal-morali
serende, Science-fiction, een Ja
mes Bond-satire, oorlogsfilms, 
klassicistische drama, enz. Door 
deze heterogeniteit en door zijn 
sterke persoonlijkheid, kan 
men Losey moeilijk bij een be
paalde stijl of richting in de 
filmkunst onderbrengen. 

Het tema van de menselijke 
verhoudingen staat centraal in 
de meeste van zijn films. 
Meestal nogal pessimistisch van 
opvatting. 

Op dinsdag 29 februari te 20 
u. 35 stelt de Vlaamse teevee 
zijn eerste speelfilm voor : De 
jongen met het groene haar. 

Later volgen dan nog « Eve, 

zoekertjes 
Gevraagd vrije vertegen
woordigers voor de verkoop 
van aanbouwkeukens in de 
sektoren Klein Brabant, Me-
chelen, Lier, Rupelstreek. 
Tel. : 03/78.33.97. R 168 

Gediplomeerde St. Lucas — 56 
jaar —• terugkomend uit Kongo 
en momenteel als tekenaar 
werkzaam, zoekt aangepast 
werk in Brusselse omgeving. 
Zeer betrouwbaar element. 
Kontakt via senator M. Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63 — 3030 Heverlee (tel. : 
016/245.45) — R 32 

Tandtechnieker zoekt tanden-
technisck laboratoriummateri
aal te koop, moet in zeer goede 
staat zijn. Z.w. Van der Kleijn. 
Veiligheidsstr. 43 te 1040 Brus
sel (Koekelberg) Tel. na 19 u., 
02/25.46.42. R15 

Jonge man, 20 j . , zoekt werk 
tijdens grote vakantie in druk
kerij (typografie). Liefst in de 
omgeving van Antwerpen. Ant
woord aan arr. sekr. Wim Claes-
sens. Pastoor Deensstr 19 te 
Mortsel. R29 

OFFSET - STENCILWERK - FOTCKOPIJ 
I N K A 

T u m h o u t s e b a a n 405 - Bo rge r t i ou t 
TEL. 03 .35 .70 .00 

« Graaf v. Egmont », J. Van 
Praetstr. 28, 1000 Br. 12.11.63, 
vraagt dringend 2 werkvrou-
wen - 1 barman ; goed loon 
300. voordelen. Er moet wel 
beurtelings op zat. en zond. tot 
± 3 u gewerkt worden. — R 33 

tee-vee 
Modesty Blaise, Boom I » en 
« Secret Ceremony ». 

« The boy with green hair » 
is de eerste speelfilm van Lo
sey, in omloop gebracht in 1949. 
Hoofdpersoon is een kleine 
wees jongen, die verneemt op 
welke wijze zijn ouders tijdens 
de oorlog om het leven kwa
men. Als hij daarna zijn haar 
wast, blijkt dat 's morgens he
lemaal groen te zijn geworden. 
Deze plotse verandering ver
wekt allerlei reakties in zijn 
omgeving. In de film wordt het 
rechtstreekse en het verkapte 
racisme van de maatschappij 
aan de kaak gesteld, al heeft 
men in het groene haar ook 
wel een simbool gezien voor 'n 
« boodschap » die de weesjon-
gen aan de volwassenen moet 
brengen. Die boodschap zou 
dan zijn dat de volwassenen de 
oorlog moeten uitbannen omdat 
de kinderen steeds de onschul
dige slachtoffers ervan zijn. 

vijft ig procent 

De kritiek en de bedenkingen 
die wij op deze plaats enkele 
weken geleden onder de titel 
« veertig procent » gaven blijft 
natuurlijk gelden. Alleen is de 
schaamteloosheid nog een beet
je groter. Het kijk- en luister
geld wordt meteen met de helft 
verhoogd. Weer een dienst die 
niet op de index staat. Wedden 
dat de programma's niet met 

de heltt zullen verbeteren. Eys-
kens verklaart we' hautain dat 
de laatste jaren de teevee-pro
gramma's zowel wat inhoud als 
vorm betreft veel zijn verbe
terd. Wij vragen ons toch af 
of hij daarmee ook nog iets an
ders bedoelt dan de fabeltjes
krant. 

WIJ LIKWiDEREN 
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met 20 , 30, 40 , 50 tot 6 0 % KORTING 
een groot lot nieuwe fonoplaten. 

STEREO 30 cm, 
V A N DE BESTE WERELDMERKEN. 

MEESTAL KLASSIEK. - IDEAAL VOOR 
SCHOLEN, LUISTERKRINCEN, DIS-
KOTEKEN OF Z l ] DIE W A A R D E V O L 
LE EN KULTURELE PRIJZEN Vv/ILLEN 
SCHENKEN. 

144-146, Em. jacqmainlaan 
1000 BRUSSEL 

19, Steenweg 1700 ASSE 

Ing. werktuigkunde Al, erva
ring als werkhuisleider (o.m. 
tijdstudie, planning, enz.), 35 j . , 
zou aan het werk willen in de 
omgeving Antwerpen-Meche-
len. Aanbiedingen : VU-sekre-
tariaat. Voldersstraat 71, 1000 
Brussel. R 19 

26-27-jarige mannelijk gedi
plomeerde, middelbaar onder
wijs, kennis Nederlands, Frans, 
Engels zoekt verantwoordelijke 
taak in een bedrijf. Heeft erva
ring inzake buitenlandse reizen. 
Kan zelfstandig werken. 
Kontakt via senator M. Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63 — 3030 Heverlee (tel. : 
016/245.45). — R 3 1 

Jongeman, A4, met ervaring, 
bediende - magazijnier, zoekt 
passende betrekking te Brussel, 
Antwerpen of Mechelen. Schrij
ven naar sen. W. Jorissen. 
Louisastr. 31, Mechelen, tel. 
015/43596. — R 22 

Costa Brava, Llansa. Villa te 
huur : 9 personen, 3 slaapka
mers, gratis zwemdok. Tel. 03/ 
55.36.30 R17 

Dringend : Over te nemen, we
gens ouderdom, zéér wel gele
gen : café-restaurant - omge
ving Noordstation, rechtover 
scholen. Vrij Brouwerij (overn. 
± 400.000 fr) Tel 23.35.22 - R 34 

Middelkerke, mod. app. te hu
ren, 150 m. van zee, zonzijde. 
Inlichtingen V. d. Kerchove, 
Parijsstraat 4, Tel. 059/318.57 

R 24 

Zoek betrekking voor : 1. 29-ja-
rige tweetalige vrouwelijke be
diende; 2. 28-jarige mannelijke 
bediende; 3. metselaars-vloer-
ders. - Aanbiedingen aan pro
vincieraadslid Oswald Van 
Ooteghem, Rode Kruisstraat 7, 
Gentbrugge, Tel. 09/52.72.87 

R 23 

« Gegradueerd boekhouder A6/ 
Al wil de boekhouding bijhou
den van middenstandszaken en 
zelfstandigen uit streek Roese-
lare-Tielt-Izegem-Torhout. In
lichtingen en kontaktname : 
Tel. 051/614.90 » — R 27 

Over nemen wegens ouüfidom, 
welgelegen voedingswarenwin-
kel in residentiewijk, rechtover 
school, te Bosvoorde. Schr. bur. 
blad Nr. R 28. 

1. Jonge man, diploma Huma
niora, voldaan aan militieplich
ten, zoekt betrekking als be
diende i i het Antwerpse. 

2. Jonge dame, 4 jaar erva
ring als ponster, zoekt passende 
betrekking. 

3. Hulpboekhouder met erva
ring (37 j . ) , zoekt passende be
trekking. 

4. Verkoopster zoekt passend 
werk. 

5. Burg. elektronisch-werk-
tuigkundig ingenieur, richting 
mechanica, (27 j . ) , zoekt p-assen-
de betrekking. 

6. Vijftigjarige zoekt licht 
werk als portier of bewa'vi^r in 
de provincie Antwerpen 

7. Gespecialiseerde arbeider 
ook opzichter geweest, (35 j . ) , 
zoekt passende betrekking. 
Antwerpen, Mechelen, St Ni
klaas. 

Schrijven pi bellen : Wim Jo
rissen, Louisastr. 31, 2800 Me
chelen, tel. 015/43596. R 26 
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die me 
een 
geweer... 

Onze wekelijkse konferentie 
bij de Cliarel was deze keer ge
wijd aan de belangrijke vraag 
waarom jagen een nobele sport 
is, en stropen een weerzinwek
kende misdaad. 

Eerst waren wij het er niet 
over eens of jagen wel zo nobel 
is als de heren die het doen. 
De ene vond het wreed al die 
onschuldige beestjes door te 
schieten, zo maar voor het ple
zier. De andere vond een stuk 
haas of patrijs toch lekker. De 
derde ontwikkelde de merk
waardige stamineeteorie dat ge 
daarvoor toch niet direkt Zorro 
moet spelen. Hebt ge goesting 
voor een has, ga er dan ene ko
pen in de winkel. En hij wou 
om gene waarom toegeven dat 
die hazen even goed doodge
schoten waren. Dat is iets an
ders. Nog een andere zei dat 
wij nogal vieze toten zouden 
trekken als men het wild maar 
lieten lopen, en naar hartelust 
van de vruchten knabbelen. 

In ieder geval, als het jagen 
verboden werd, moest het stro
pen ook verboden worden. 
Maar het jagen is niet verbo
den, en het stropen we. Klopt 
zoiets ? Volgens de Juul klopt 
dat volkomen, volgens artikel 
zus en paragraaf zo. Wat een 
argument in een staminee, en 
dan nog in een dorp waar de 
helft van de mensen af en toe 
lal eens een konijn of een haas 
'tegenkomen. 

Ree, die al twintig jaar zoda
nig den bibber heeft dat het 
bier uit zijn glas klutst, maar 
die voor de rest de beste schut
ter van het dorp is, want met 
een tweeloop in zijn handen 
heeft hij niet de minste last 
van dat beven, kan er niet aan 
doen. maar die hazen zijn zo 
min van de baron als van hem, 
en als de baron ze mag schieten 
omdat hij wat minder centen 
heeft dan Ree, dan mag Ree ze 
schieten omdat hij wat minder 
centen heeft dan de baron. De 
zjuis mag met alle plezier Ree 
nog eens bak geven, gelijk vijf
tig jaar geleden, dat verandert 
daar geen sjiek aan. Voila. 
daarom stroopt Ree. 

Dan zei Frans dat voor hem 
de zjken anders lagen. Wij wis
ten niet dat Frans zich ook op 
het slechte pad begeven had, 
maar « 't doet, jongens, 't doet 
nu al bijna een maand. Niet 
dat ik al iets geschoten heb, zul
le, en ik denk niet dat mij dat 
ooit lukken zal. Ik zal u zeggen 
hoe dat gekomen is. Voor een 
week of zes kom ik voorbij het 
kasteel, juist als de jacht ge
daan was. Er stonden twee 
groepjes mannen aan de poort. 
In het ene groepje de «takkers», 
ge kent ze. Gust, en Door en die 
mannen allemaal. Bek-af, slijk 
en nat tot over hun oren. In de 
hand een lange stok. In het an
dere groepje de jagers zelf. De 
baron en zijn vrienden. Opge
wekt en vrolijk, met een peper
duur geweer aan de schouder. 
In het voorbijgaan hoor ik dat 
er Frans en Vlaams gesproken 
wordt. Ik hou dat even in het 
oog, en weetge, al degenen die 
een stok droegen klapten 
Vlaams, en al degenen die een 
geweer droegen, Frans. Sè, ik 
weet niet waarom, maar dat 
hins mij de keel uit. De nobil-
jon met Frans en geweer, en 
de boer met Vlaams en een 
stok. en ik zei tot mijn eigen 
Frans long, wees een heer, loop 
rond met een geweer ». 

Wü 'ehben de Frans er wil
len O" wMïen dat er misschien 
een 'emakkelijker wijze be
stond om zijn sociale promotie 
af te dwingen : gewoon maar 
Fran«- «raan spreken zonder ge
weer Maar wil hadden areluk 
dat wii geen haa<: zijn. en dat 
Fran- zi;n tweeloop niet bijhad. 

geen keuze 
Het heeft er alle schijn van 

dat de voetbalkompetitie na 21 
zondagen zowat zal gaan be
ginnen. Klub Brugge staat wel
iswaar nog met drie punten 
voorsprong aan de leiding voor 
Standard Luik. Klub levert se
dert verschillende zondagen 
echter opvallend zwakke pres
taties, en Standard heeft, met 
Wilfried van Moer blijkbaar, 
de forme teruggevonden. Ver
mits Klub Brugge daarenboven 
nog naar Standard toemoet, be
draagt, denken wij, hun voor
sprong virtueel maar één pun
tje. Op negen zondagen voor 
het einde lijkt dat ons bitter 
weinig, vooral met het oog op 
de « slaptitude » in de Brugse 
rangen. Het zal uitkijken wor
den, als men volgend jaar aan 
een grote Europese kompetitie 
wil deelnemen. Voor de beker 
van België is Klub al uitge
schakeld. Die wordt een aange
legenheid voor Anderlecht of 
Standard. Voor Klub is er geen 
alternatief : op de tanden bij
ten en kampioen worden. 

kras maar juist 
Staf Vandenbergh, de uitste

kende trainer van Klub Meche-
len — o.i. stukken beter dan de 
meeste buitenlandse genieën 
met grote naam die ons voetbal 
onveilig maken — nam verle
den week geen blad voor de 
mond, toen hij vlakaf verklaar
de dat de grote klubs door 
de scheidsrechter bevoordeligd 
worden. Misschien is Staf 
slecht geplaatst om dergelijke 
verklaringen af te leggen, ver
mits hij « in de stiel » zit. Dat 
neemt niet weg dat hij gelijk 
heeft. Wie aandachtig de op
eenvolgende voetba^komoeti-
ties volgt, merkt ook op dat 
de grote klubs al te gemakke
lijker een penalty krijgen dan 
de kleine, dat zij wat gemak
kelijker ontsnappen aan bui-
tenspelvallen e.a., dat zij min
der vaak een doelpunt afge
keurd zien, dat hun spelers niet 
zo gemakkelijk van het veld 
vliegen, en dat zij doorgaans 
de zwaarste sankties pas op 
de hals hallen als het toch geen 
kwaad meer kan. In één wed
strijd is dat niet zo opvallend, 
maar in de loop van een sei
zoen maakt dat allicht een 
puntje of twee drie, hetzij net 
genoeg om kampioen te wor
den. Het zou niet moeten ziin, 
maar, om het met Staf te zeg
gen, het is menselijk. 

Jl irii?fi"iii,iiiiiii 

'f . 

De studenten van het KUL-se sportkot kwamen op straat, al turnend en marcherend in hun 
« werkkledij ». Ze protesteerden tegen het nijpend tekort aan de nodige sportinfrastruktuur. 

overvloed 

Verleden week werd de « Ho
ge Sportraad » geïnstalleerd. 
Wat hij precies is, hoe hij zal 
funktioneren, hoe hij zal sa
mengesteld zijn (en blijven), 
is allemaal nog niet zo duide
lijk De bedoeling schijnt te 
zijn een adviserend lichaam te 
vormen ten d'enste van de mi
nister van Nederlandse Kui
tuur. Wij geloven dat het goed 
is dat dergelijke initiatieven 
genomen worden Wij geloven 
ook dat de opvattingen over de 
samenstelling van de raad aan 
de bazis gezond zijn : vertegen
woordiging uit zoveel mogelijk 
(sport)milieus. De grote vraag 
zal zijn, denken wij, alle be
ïnvloeding te vermijden, en, 
met het oog op de adviezen, 
voldoende konsekwent te zijn 
in de interpretatie van de idee 
« sport is een sociaal verschijn
sel ». Wij zijn er van overtuigd 
dat Roger Moens een gedroom
de voorzitter is voor dergelijke 
raad, omdat hij een zeer klare, 
gezonde en realistische kijk 
heeft op 't fenomeen sport Eén 
twijfel toch : heeft de nieuwe 
raad voldoende wetenschappe
lijke « fond » ? Ook dat is be
langrijk om goed werk te kun
nen leveren. 

spektakulair 

Klein en onbeduidend detail dat ons opviel bij een TV-
berichtje van onze onvolprezen Fred Debruyne. De man 
had het over de kwalifikatieproeven op de autorenbaan 
van Daytona Beach. Het enige bericht dat hij daarover 
had was dat er een « spektakulair ongeval » had plaats 
gehad, dat het leven had gekost aan één renner. Kijk. 
wij zijn misschien « wrong », maar als wij het veronge
lukken van meinsen horen bestempelen als « spektaku
lair », dan zouden wij uit ons vel springen. Wie dat doet, 
laat volgens ons duidelijk blijken dat hij dergeliike din
gen in feite beschouwt als de essentie van de autosport. 
Wij hebben het daarover gehad met een ons bekend psy
chiater. Met de onverstoorbare kalmte, die mensen eigen, 
zei de man : « Ge moet u daar niet dik in maken. Dit 
moet ge als een feit aanvaarden : zodra de autokoersen 
e.d. verlopen zonder die spektakulaire ongevallen, gaat 
er geen mens nog naar kijken ». Is dat zo ? 

ontspanning ? 

Tijdens de zesdaagse van Antwerpen (liefhebbers) 
heeft een renner een schedelbreuk opgelopen. Tijdens de 
ronde van Andalousië heeft een renner de dood gevon
den, door in volle spurt tegen de straatstenen te slaan. 
Weer stond in verschillende sportgazetten te lezen dat 
dit « het noodlot » is. De sport zat er weer voor niks tus
sen. Wij willen het aanvaarden. Er verongelukken men
sen in alle beroepen, en dus ook in het beroep dat erin 
bestaat ons wat ontspanning, die wij voor onszelf niet 
meer kunnen maken, en ze dus kopen, en tegelijk wat 
publiciteit te verkopen. Maar het kan toch moeilijk ont
kend worden dat de sport verdomd veel doden begint te 
eisen, en dat er dus blijkbaar niets niet in orde is met de 
opvatting van dat beroep. Ontspanning die doden vergt, 
dat is in onze naïeve ogen toch een vreselijk ding. waar 
nodig wat moet aan gedaan worden. 

goed ini t iat ief 

BIJ het overlopen van de 
lijst wielerwedstrijden voor be
roepsrenners m het komende 
seizoen, viel het ons op dat er 
m België, in vergelijking met 
de ander landen, toch zo verba
zend veel koersen zijn. Wij zijn 
dan even aan het tellen ge
gaan, en kwamen tot de bevin
ding dat er van nu tot half ok
tober niet mmder dan 250 be
roepsrenner swedstr ij den wor
den ingericht Als men daar 

nog de honderden en wellicht 
duizenden wedstrijden voor de 
ander kategorieën bijtelt, dan 
komt men aan een indrukwek
kend getal. Wie al eens een 
koers hielp inrichten — en wie 
deed dat nog niet in Vlaande
ren ' — weet hoeveel geld en 
energie dit kost Het zou wel 
eens de moeite lonen na te 
gaan hoeveel er jaarlijks m ons 
land aan dit volksvermaak bij 
uitstek — een kermis zonder 
koers is geen kermis — wordt 
besteed, en waar dat geld uit
eindelijk terecht komt. 

simpel 

Sus is gepensioneerd, en wij willen hem hier hulde brengen. 
Niet zozeer omwille van het feit dat hij nu 6.» is, en het bijna vijf
tig jaar uithield bij dezelfde baas. Wij willen hem eerder huldigen 
omdat hij zo'n rare vogel is. Ge moei weten. Sus heeft vijftig jaar 
lang, iedere dag, weer of geen weer, de weg van zijn huis liaar 
de fabriek en omgekeerd, te voet afgelegd. Zes kilometer op en 
zes kilometer terug. In zijn jonge jaren al lopend, later wat min
der snel. De laatste acht jaar, zo zei hij ons, moest hij 's avonds 
onderweg eens tanken. Een oude motor verbruikt nu eenmaal olie, 
aldus de Sus. Op onze intelligente vraag of hij ooit sport had be
oefend, zei hij neen en dat hij er nooit behoefte aan had gehad. En 
op de vraag of hij met die eigenzinnigheid eigenlijk niet veel tijd 
verspeeld had, dat zulks maar een kwestie is van een half uurke 
vroeger opstaan, 't Is simpel, maar ge moet eraan denken. En het 
doen. 

DINAMISCH ELEMENT 
WIJ VRAGEN 

WIJ BIEDEN : 

— bekwame kandidaat (tussen 25 en 45 jaar) 
— zeer goede algemene vorming 
— tweetal ig 
— bezoek kl ienten Vi lvoorde en omgev ing 

(geen verkoop) 
— bezit van auto. 

— bediendenkontrakt 
— maandloon 
— vergoeding reiskosten 

Schri jven naar bureel blad onder letters SHV 

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

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 6 maart 

HET BILJET 200 fr 
HET TIENDE 22 fr 

77.1 2^ LOTEN VOO» EEN TOTAAL VAN 7 2 M I L J O E N 
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AANBEVOLEN 

HUIZEN 

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemeiryck 

Grote keus 
j van aparte geschenken 

KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 
EEKLO — TEL. 09 77.39.79 

ELEKTRO MACHIELS 
SMISSTRAAT, 1 
1981 VOSSEM 

Tel. 02'57.37.79 
Verdeler van ACEC 

Ook grote keus in fonoplaten 

ELCO (BOSCH-DIENST) 
Auto-elektr. & diesel-inspuiting 
Elektr. & drukluchtgereedschap. 
Hydraulische installaties, enz.. . 

Jan van Rijsvi/ijcklaan 296 
Antwerpen - Tel. 03/27.38.20 

DIRIGENT 

JAN BROUNS 
BEGRAFENISSEN 

Lakborslei 139 - 2100 Deurne 
TEL. 24.23.72 

Doorschrijfboekhouding Mercure 
Elektronische faktureer- en boek

houdmachines 
HERMES (algemeen agent) 

Etn MERCURE 
K. Albertplein 11-12 (station) 
9160 Hamme - Tel. 052/481.00 

Bezoek Drankhuis 

« OP-SI N|OORKE » 
Nieuwwerk 1 • Mechelen 

achter postkantoor en 
St-Rombautskerk 

Uitbater FRANS GIELIS 
Tel. 015/111.06 

Blijft gij doof 
Vlaming ? 
Geen geld meer voor 
brussels grootkapitaal 

1 kg. nettopriis 164 f r th. best. 
of 2 kg. — 1 0 % 295 fr spoorv/. 
of 5 kg. — 2 0 % 656 fr. te rugb. 

Ook beterkope 
Verkopers we lkom 

TOPKOFFIE HAWAII 
Gr.-Bijgaarden . T. 02'52.60.55 

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

ELECTRA-BREE 
P.V.B.A. 

Boneputstraat 28 - Bree 
Tel. 011/65.188 en 66.477 

MIEIE - AEG - LINDE 

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

Tel 39 19 27 
TV - RADIO - A l E ELEKTRISCHE 
TOESTELLEN - HERSTELLINGEN 

AAN HUIS 
TV PELMAR 61 scherm 

12.500 fr. i.p.v. 18.950 fr. 
Andere merken grootste korting 

T V VANAF 9.000 F 

ALLES VOOR DE TUIN 
lohan VAN HERREWECHE 

DENDERMONDSE STWG 120 
9208 SCHELLEBELLE 

TEL. 09/79.31.70 
Rozelaars, sier. en bosbomen, 

koniferen, fruitbomen, 
sierstruiken, 

haag- en rotsplanten 
Kataloog en beplantingsplan 

gratis, op aanvraag 

CORTHALS 
Kattestraat 20 - Aalst 

Tel. 053 244.80 
Bekendste koffiehuis 

uit DENDERSTREEK 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken ta Ramsdonek 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 
Bondgenotenlaan 171 

Tel. 016,347.49 
Voor West-Vlaanderen 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136, Zwevezele 

Tel. 051/612.84 

Verl icht ingsgroothandel 

MARCDE VRiESE 
(het betere genre) 

ASSEBROEK - BRUGGE 
200 m. buiten de Kathelijnep. 

Grote baan Brugge-Kortrijk 
40 m. foonvensters - meer dan 
1.000 verschillende veriichtings-

elementen - Open van 8u30 
tot 20 uur. 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismi jn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan ver
bruiker voor : d iepvr ies, wekel. 

ontvangst. 

HOBBYMARKT 

H. SCHORPION 
Huishoudartikelen, 

Gereedschappen, tuingerief. 
Ladders, Alle soorten draad. 

Alles voor de knutselaar 
TURNHOUTSEBAAN 342 

2230 SCHILDE 
Tel. : 03'83.12.23 

Te Steenokkerzeel 
bezoekt elke V laming 
het HEELNEDERLANDSE 

PRAATKAFEE 

« DE APPEL » 
Fuérisonpl. 6 - rechtover kerk 

op een paar 100 m. van 
« Vlaams Konferentie-oord 

de Ham » 
Uitbater Walter DOCKX 

Tel. 59.75.86 

HUST ? ONTSPANNING ? 

DE VOERSTREEK 
BIEDT U ALLES 

Heerlijke panorama's met beto
verende wandelingen door bos
sen, over heuvels en door dalen, 
langs oude kastelen en heldere 
bergriviertjes. Twee speeltuinen 
met zwembad - visgelegenheid.. 
Prachtig gelegen campings en 
bivakgelegenheid, rustige pen
sions en zomerhuisjes heten U 
welkom. 

Inl icht ingen • 
V.V.V. DE VOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moelingen 

DISCO-BAR & DANCING 
« TRANSVAAL » 

49, Liersesteenweg - Booischot 
(bij Heist-op-den-Berg) 

In de geest der Nederlanden. 
Een typische Zuid-Afrikaanse 

sfeer. 

Bedden- en Matrassenbedrijf 
« RUSTWEL » 

A. Versweyveld - Trollin 
Herenfalseb. 122 - 2100 Deurne 

Tel. 21.32.52 
Epeda - Beka - Simmons 

Dodo - Pirelli 
Kindermeubelen 

. TIENER-STUDIO » - T. 21.59.58 
Herentalsebaan 351-353 

2100 DEURNE 

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

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 

A 
Tel. 053/22063 

montages, herttellingen 
wielultlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat 47 

AALST 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03 36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van di) blad 10 % korting 

wij zoeken voor « WIJ » 
In de provincies Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen : 

een aktief mannetje of vrouwtje dat in zijn (haar) provincie wil 
werken als vertegenwoordiger van de publiciteitsdienst van ons 
weekblad. 

Ernstige personen van minimum 30 jaar, die voldoende « mo
biel » zijn, en die goed thuis zijn in de Vlaamsgezinde middens 
van hun provincie, genieten onze voorkeur. Er worden hen ook 
adressen bezorgd. Wie van aanpakken weet kan met het kommis-
sieloon op de gesloten kontrakten een belangrijke bijverdienste 
opbouwen. 

Uitsluitend schriftelijk solliciteren : Antwerp Public Relations 
pvba, Hof ter Schriecklaan 33, 2600 Berchem-Antwerpen. 

ETABL. A. GOMBERT Tel. 02/26.40.40 {3 lijnen) 
Industrielaan 1, Groot-Bijgaarden 

— Industrie mengers en kneders. 
— Bakkeri joven = met vaste v loeren, met uitrolbare v loeren, door 

Inschietwagens met éénmanbediening. 
— Klopper-mengelaars, volautomatische smering, 10 tot 100 liter. 
— Speciaal w inke l in r ich t ingen - Koel inr icht ingen. 
— Bloemstokeersilo's standaardsilos met bloemweegschaal door 

Klöckner-Möl ler mikroswitch bevei l igd. 
— Bloemstokeersilo's van 2,5 tot 45 ton, standaardsilo', bloemaf-

weegmachines, z i f ten. 
— Deeguitrolmachines ROLLFIX handmodel , met motor. Breedte : 

52 cm, 60 cm, of 80 cm. 
— Pistoletopbolmachines EBERHARDT (enkele demonstratiemachines 

Eberhardt en Fortuna voorradig met garant ie) . 
— Sandwichemachines GOMBERT-THECOR compact 600 sandwich in 

20 mm. 
— Deegafweegmachines, Broodopbollers, Langsteekmachines, auto-

matise deegri jdkasten Gombert-Thecor Kwali tat ieve u i tvoer ing 
— Sneldiepvrieskasten Backfroster (K.G.) inhoud 500 I, 850 I, 1250 I. 

tot 4000 I. 
— Werkbanken IDEAL met f r igo-a fkoe l ing of diepvries • 1,25 m, 1,50 

m, 2 m, 2,50 m, 3 m lengte, enz. 
— Broodsnij'machines 2 snelheden, volautomatis tot 1000 b roden /u . 
— Pailleteermachines chocolade machines è pail leter. 
— Frigo's : alle afmet ingen — Watermengelaars voor boven pétr in. 
— Snelkneders 30 tot 150 kg (demonstratiemachines voorradig) 
Staatskredieten met zeer lage intrest ter beschikking voor zeer inte

ressante financieringsvoorwaarden. 

Een als een 

Vraag in l icht ingen en gratis dokumentat ie : 

N.V. L. DE COCK - Antwerpsesfeenw. 96-98 
Tel. (03)57.12.11 -57.08.71 

Kontich 2550 

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

NINOVE 
' Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

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

Tel. (053) 240.60 

KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen • 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen • ping
pong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei. 

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

sen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Vlaamse 

Handelaars en Zakenlui, 
Wij Vlaams Nationaal is voor U geen onbe
kend weekblad. 
Dit moet U aanzetten een advertentie In Wij 
Vlaams Nationaal te plaatsen. 
Probeer eerst even met een advertentie 
« Aanbevolen huizen ». ledere week een 
publiciteit van uw zaak (1 kolom breedte, 
3 cm hoogte in kader). Het kost slechts 380 fr. 
( + BTW) per maand. 

Stuur Uw tekst in naar 

W i l VLAAMS NATIONAAL 

Publiciteitsdienst -
Antwerp public R,eU''i<>ns 

HOF TER SCHRIECKLAAN 33 
2600 BERCHEM-ANTWERPEN 

Groepen 

en 

maatschappijen 

allerhande I ! ! 

Speciaal 

voor U 

bedacht 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hef spit • Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016 287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. 33'31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02 18 74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053 228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Meehelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 r'. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09 26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
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bewegi 
ARR. ANTWERPEN 
KALENDER DIENSTBETOON 
ANTWERPEN : 
Maandag 6 maar t : 
Maandag 13 maart 
Maandag 20 maar t 

MAART 1972 

volksverteg. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
: sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
volksvert. B. Mattheyssens en A. De Beul. 

Maandag 27 maar t : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Steeds in lokaal : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, Antwerpen, tel. 
36.84.65, van 16 tot 20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 2 maar t : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr. Marcel Op de Beeck, Wilgenstraat 4, 
tel. 64.55.93, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 
WIJNEGEM : 
Maandagen 6 en 20 maar t : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : « Vleminckhof », Marktplein R, tel. 53.89.26, van 19 tot 20u. 
KONTICH : 
Woensdagen 8 en 22 maar t : volksvert. B. Mattheyssens. 
Lokaal : «Alcazar », Mechelsesteenweg 22, tel. 57.13.32, van 19 tot 
20 u. 
MERKSEM 
Donderdag 16 maar t : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : « Tijl », Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20u30 tot 21u30. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
Dl-WEEK-END 

Alle kaderleden en aktieve-
lingen van Vujo in ons arr. hou
den zondag 27 februari a.s. vrij . 
In uitvoering van het weekend 
te Cadzand richt het Dosfelin
sti tuut voor Vujo een vormings-
dag in over « Aktiemogelijkhe-
den en het plannen van akties». 
Plaats : Volkshogeschool El-
ckerlyc, Consciencestraat 46 te 
Antwerpen. 
PATER STRACKE-
HERDENKING 

Heden zaterdag 19 februari 
te 17 u., eucharistieviering te 
Boechout, in het « Centrum Ca-
penberg Oxaco-Center », Bors-
beeksestwg 45. 
PENNINGMEESTERS 

U gelieve uw kasboek-jaar
verslag 1971 nog vóór 29 februa
ri e.k. in te zenden aan arr. 
penningmeester André Van der 
Borght. 
ARR. KADERDAG 

Zaterdag 18 maart (van 10 
tot 16 u.) ontmoeten alle kader
leden en mandatarissen van het 
arr. Antwerpen elkaar in « Bil-
lard-Palace », Kon. Astridplein 
te Antwerpen, tijdens onze arr. 
kaderdag. 
KNS 

Onze traditioneel geworden 
jaarlijkse KNS-voorstelling be
leven wij op 28 april e.k. 
De opvoering van « Een vijand 
van het volk » van H. Ibsen (be
werkt door A. Miller) brengt 
ons een actueel onderwerp 
waaruit een drama van de ge
meenschapszin groeit. Bespreek 
nu reeds uw plaatsen via het 
VU-sekretariaat van Antwer-
pen-Stad : Wetstr. 12, Antwer
pen (tel. 36.84.65). 

AARTSELAAR 
KUNST IN RODENBACH 

Gedurende drie opeenvolgen
de weken zullen schilderijen 
tentoongesteld worden in ons 
lokaal « Rodenbach », Kapelle-
str. 19, telkens van vrijdag
avond tot zondagavond. 

25-26-27 februari : schilderij
en van de reeds befaamde Ant
werpse kunstschilder A. Van 
der Borght. 
3-4-5 maart : tekeningen van de 
neger-kunstenaar T. Mongo. 

10-11-12 maar t : schilderijen 
van de overleden kunstschilder 
A. Strijbol ; één der veertien 
medewerkers aan de befaamde 
« Kruisweg » van de Don Bosco-
kerk te Sint-Niklaas. 

Iedereen is welkom. Gratis 
toegang. 
DIENSTBETOON 

ledere maandagavond van 20 
tot 22 u., is een afgevaardigde 
van de Volksunie ter beschik
king van alle inwoners van on
ze gemeente in het lokaal «Ro
denbach », Kapellestr.19. Mo
gen wij u vragen u te willen 
voorzien van alle dokumenten 
die betrekking hebben op de 
inlichtingen die u wil bekomen. 
Voor het invullen van de be
lastingsaangiften bv,, gelieve 
mee te brengen : trouwboekje, 
loonfiche, mutualiteitsboekje, 
brandpolis. Vanzelfsprekend 
blijven onze bestuursleden en 
ons gemeenteraadslid, Bert De-
simpelaere, steeds bereid u bij 
hen thuis te ontvangen. 

VUJO 
5 maar t : zwemmen, verza

meling « Rodenbach ». Kapel-
lestr. 19 te 9 u. 30. 

8 maar t : bespreking in « Ro
denbach », te 20 u. 30, van «Mr. 
Puntilla en zijn knecht Mathi », 
gespreksleider : dr. Toon Brau-
wers, dramaturg KNS. 

10 maar t : bijwonen van de 
voorstelling in KNS, Antwer
pen, verzameling 19 u. aan het 
lokaal « Rodenbach » 

ANTWERPEN (Stad) 
KOLPORTAGE EN UITSTAP 

Kolportage op zaterdag 4 
maart op Linker Oever en op 
zondag 7 mei uitstap naar Klein 
Brabant. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekreta-
riaat. Voor speciale gevallen en 
indien men een volksvsrtegen-
woordiger wil raadplegen alle 
maandagen van 16 tot 20 u. op 
het sekretariaat, Wetstr. 12, 
Antwerpen. Voor COO-geval-
len : op afspraak met dr. De 
Boel, tel. 33.97.90 of Frans De 
Laet. tel. 38.66.92. 
VUJO 

27 februari : kadervorming, 
9 u. 30, Elckerlyc, Conscience-
str. 46, Antwerpen. 

12 maar t : kolportage te Es
sen. 
GROOT ANTWERPEN 

Vrijdag 18 februari 11., beleg
de de afd. Antwerpen Stad een 
perskonferentie waarop de vi
sie van de VU werd weergege
ven over de fusie Groot Ant
werpen. 

BRASSCHAAT 
SOC. DIENSTBETOON 

Misschien hebt u opmerkin
gen ? Liefst nieuwe ideeën ! 
Zijn er problemen in uw buurt? 
Grote, kleine ? Onze mensen 
zowel mandatarissen als be
stuursleden zijn steeds bereid 
te helpen. U vindt wel een 
adres in uw beurt. 

Bethanie : Herwig Van der 
Straeten, Klaverheide 84, tel. 
63.16.82. 

Centrum : Rik Decleir, De 
Borrekenslei 74, tel. 51.72.51 ; 
Rik Van den Abeele, Donkse-
stwg. 30, tel. 51.72.52 ; Jan Van 
Osta, Duboislei 55, tel. 51.70.51. 

Driehoek : Roger Vanthillo, 
IViartouginlei 144, tel. 51.64.03. 

Kaart : Leo De Buysscher, 
Hoogbaamsestwg 79, tel. 51.61.61 
Ivo Van Assche, Bredestr 12, 
tel. 51.61.04 ; Paul Van Eyck, 
Kenislei 7, tel. 51.65.21 ; Fred 
Van Landeghem, Hoge Akker 
5, tel. 51.61.13 ; Gert Van Op
stal, Hoogboomsestwg 79, tel. 
51.61.61 ; Monica Verijke-Da-
schepper. Hoge Akker 35, tel. 
51.63.16. 

Mariaburg : Jos Vroemans, 
Jacobuslei 56, tel. 64.49.29. 

Maria-Ter-Heide : Stan Van 
Looveren, Deburletheide 36, tel. 
63.15.48. 
AKTIVITEITEN 

In de tweede helft van de 
maand maar t voorzien we een 
auto-rallye, gevolgd van een 
mosselsouper. We voorzien ook 
een avond met parlementslid 
Gerard Siegers over « De vak
bonden 2 jaar na de staking ». 
Juiste data volgen. 
DE KOERIER 

Een van deze dagen zullen al 
onze leden en belangstellenden 
ons spiksplinternieuw informa
tieblad in de bus ontvangen. 
Belangwekkend van voor naar 
achter, boordevol informatie. 

Zal + 10 maal per jaar verschij
nen. Hebt u iets te vertellen, 
wilt u iets kwijt dat al lang op 
uw lever ligt en dat anderen 
kan interesseren ? Wel, schrijf 
het nog vandaag op een blaadje 
papier en stuur het naar een 
van de hierboven vernoemde 
bestuursleden ofwel naar de re-
daktie (Herwig Van der Strae
ten. 

DIT BELANGT ALLE VROU
WEN AAN. 

In het najaar hopen we sa
men met de andere afdelingen 
van ons arr., een kursus in te 
richten in Antwerpen over de 
politieke bewustmaking van de 
vrouw, in de gemeente de pro
vincie, in het parlement, en hoe 
kunnen we dit verwezenlijken? 
Dit zijn de titels! En of ons dit 
interesseert ! De juiste datum 
wordt nog medegedeeld (okto
ber). Ondertussen gaan we al
ten morgen zondag 27 februari 
naar de zaal « Elckerlyc », 
Conscienseétr. 46, Antwerpen, 
waar het Dosfel instituut een 
kaderdag inricht onder het mot
to « Aktie voeren en plannen ». 
Begin 9 u. 30 einde omstreeks 
17 u. 30 

CVP-BSP EN DE VOER 
Reeds tweemaal dienden onze 

gemeenteraadsleden een motie 
in voor het behoud van de 
Voerstreek bij Limburg. En ons 
CVP - BSP - gemeentebestuur 
heeft deze motie ook tot twee
maal toe verworpen En dat 
noemt zich Vlaming ! 
BAL 

Wij danken al onze vrienden 
die zo talrijk opkwamen voor 
ons schitterend ^eslaagd bal. 

GEDENKBOEK 
WIM MAFS 

Over Wim Macs, de be 
treurde en veel te vroeg ge
storven Vlaamsnationale mi
litantenvoorman, verscheen 
reeds geruime tijd geleden 
een merkwaardig gedenk
boek, waarin dit korte maar 
zo dinamische strijdleven 
beschreven wordt, niet een 
warm hart en zin voor het 
tiids",ebeuren. Dit boek is 
ook zeer goed geïllustreerd 
met tal van foto's die hoog
tepunten weergeven uit 
Wim's aktie. 

Er zijn nog steeds exem
plaren verkrijgbaar bij 
mevr. weduwe Wim Maes, 
IVIishagen 110 te Brasschaat, 
mits storting van 220 fr. op 
postrekening nr C9.12.44 of 
Kredietbank nr 1151/01102. 

Een boek dat stellig thuis
hoort in elke Vlaamse biblio-
teek. 

BORGERHOUT 
DIENSTBETOON 
Schepen Verbeelen, Joz. Pose-
naerstr. 37. tel. 35.57.08 ; sche
pen Dillen, Lode Van Bercken-
laan 184, tel. 21.30.90 ; de heren 
Stappaerts , . Bikschotellaan 246. 
tel. 21.39.97 ; Eykens, Weerfa-
briekstr. 40, tel. 36.56.10 ; De 
Vos, Spillemansstr. 1, tel. 
36.46.38 ; Dirks. K. Van den 
Oeverstr.. 26, tel. 36.38.94 ; An-
dries. Turnhoutsebaan 98, tel. 
36.59.67 ; Jacobs, Te Boelaerlei 
29, tel. 21.21.36 en mevr. Raets. 
Vincottestr. 55. tel. 36.79.97. 

BROECHEM 
DIA-ZANGFEEST 

De sectie kuituur van de 
plaatselijke VU-afdeling richt 
een Vlaams Nationaal Zang
feest in zakformmaat in op za
terdag 11 maar t te 20 u. Lokaal 
KSA, jongensschool, Lostraat, 
Broechem (baan van Broechem 
centrum naar Oelegem), Deu
ren vanaf 19 u. 30. 

DEURNE 
LEDENHERNIEUWING 

De ledenhernieuwing is be
ëindigd. Het geringe verlies dat 
elk jaar wordt vastgesteld en 
het gevolg is van verhuizingen 
en overlijdens is ruimschoots 
goedgemaakt door het bij win
nen van nieuwe leden. Simpa-
tisanten die wensen aan te 
sluiten kunnen zich steeds mel
den op het sekretariaat bij de 
heer Carlo De Ridder, Boter-
laarbaan 333 te Deurne, tele
foon 21.12.00. 
MASSALE 
LEDENVERGADERING 

Deze zal doorgaan in de 
maand april. Gevraagd werd de 
jonge parlementair Willy Kuij-
pers. 
JONGERENWERKING 

Deze is voor het eerst van 
start gegaan. Verschillende kon
takten werden reeds gelegd en 
het oprichten van een afdeling

van de VUJO staat voor de 
deur. Jongeren die belangstel
ling hebben voor deze aktie 
kunnen zich wenden tot juf
frouw Lieven Motte, Boeken-
berglei 117 te Deune en de h. 
Leo Thijs, Schotenstwg. 195, 
eveneens te Deurne. 

EDEGEM 
PROTEST TEGEN 
DISKRIMINATIE 

Vorige week signaleerden 
wij dat adjunkt-kommissaris 
Craen kwam spreken over de 
jeugdkriminali t iet voor Vujo. 
Welnu, wij moeten dit bericht 
herroepen, want op het laatste 
nippertje heeft burgemeester 
Van den Kerkhof verb'^d gege
ven, waar hij eerst toelating 
g a f . Deze dorpspolitieke 
potentaat weigerde zelfs dat 
een officier van het Antwerps 
politiekorps, die ter elfder ure 
bereid was om ons uit de nood 
te helpen, te Edegem het woord 
zou voeren. Wij protesteren 
ten zeerste tegen deze klein
geestige mentali tei t en in 't 
bijzonder tegen te woordbreuk 
van de burgemeester. Wij wij
zen er op dat de heer Craen in 
het verleden reeds meermaals 
het woord voerde over hetzelf
de onderwerp voor Edegemse 
verenigingen. 
VUJO 

Zondag 27 februari om 10 u., 
studiedag in «Elckerlyc», Cons-
ciencestr. te Antwerpen, om het 
ideeëngoed van Cadzand verder 
uit te bouwen. 

Woensdag 1 maart om 20 u., 
eerste les van de danscursus in 
gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken ». Iedereen welkom. 

Vrijdag 10 maart, grote de
batavond met volksvert. Hugo 
Schiltz. 

EKEREN 
HEKTOR DE BRUYNE 
KOMT 

Woensdag 8 maart om 20u.30 
spreekt sen. H. De Bruyne in 
de zaal Den Aker, Driehoekstr. 
14, Ekeren. over ekonomische 
problemen in het algemeen, 
alsook enkele s tandpunten aan
gaande de nieuwe regering. 
DANSAVOND 

15 april is de datum van onze 
VU-dansavond in het Onthaal-
centrum. Van de Weyngaert-
plein, Mariaburg. Meer inlich
tingen volgen. 

EINDHOUT 
BAL 

Het bal van de afdeling Vorst 
zal doorgaan op zaterdag 4 
maar t a.s. van 20 u. 30 af. Zaal 
St. Lambertus, Dorp. Orkest : 
The Evening Stars. Inkom : 30 
fr. 

KAPELLEN 
DIENSTBETOON 

Elke eerste donderdag van de 
maand, van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
heeft volksver. Goemans zitdag 
ten huize van Marcel Opde-
beeck, Wilgestr. 4 te Kapellen. 
Iedereen kan daar terecht met 
alle problemen en wordt — in
dien mogelijk — geholpen. De 
eerste zitdag was reeds een suk-
ses. Volgende zitdag op donder
dag 2 maart. Voor dienstbetoon 
kan men ook terecht bij ge
meenteraadslid G. Schonkeren, 
Part isanenstr . 110 te Kapellen-
Put te (tel fi" 4 ' - ' ; - ' 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eind-
red.) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sekc) , M. van 
Liedekerke. 
Redaktle en publiciteit : 

Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en bepieer : 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfjaarlijks 105 fr. 
Driemaandelijks 105 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500fr . 
Losse nummers l O f r . 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « WIJ », 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

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

Brussel 1120 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

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

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 

8458 OOSTDUItsIKERKE 
Tel. (058)526.29 

PROSPEKTUS OP AANVRAAG 
Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

SANITAIRE- en KEUKEN

INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rifa 

NEUKERMANS BLOM 
Balleistraaf 9 - 1780 Teralfen» 

Fijn gebak - Suikerwaren 
IJstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel (053)682.15 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : Kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tol. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomstraat 21 
1800 VILVOORDE 

Eksklusieve modellen 
VU 10 % 

Vlaamse, gothische stijlschouw T 
of sierschouw naar eigen keus 
in volslagen artisanaatswerk l 

d a n d u s 
BOOMSESTEENWEG 890 

2610 WILRIJK 
Tel. : 87.51.07 - 87.51.54 

(ook na 19u ) 

Natuursteenbedrijf-
Kunstdekor 

Abonnees « WIJ .. : 8 % korting 

Bezoek 
Casthof « DE VEERMAN » 
Kaal 26, St.-Amands a.d. Scheld» 

Tel. 052/332.75 
Mosselen - Paling 

Uitbater : Jan Brugmans 

T.V. prijzen vanaf 7.500 F 
Antenne Holland 1 -f 2 grati» 

FRANS HEREMANS 
Rijmenamse Steenweg 12 

MUIZEN (Brabant) 

Te!. 015/532.83 
CARROSSERIE 

LOOS - VAN HOOF 
Schranslaan 70 
1840 EPPEGEM 

5% aan V.U.-leden. 
Tel. (015)629.42 

LUSTRERIE D'HAENENS 
Predikherenstr. 24 - 8000 Brugga 

Tel. 050/30.707 (3 lijnen) 

A. DE BACKER DEGEY 
Nieuwstraat 118 - BRUSSa 

Tel. 17.15.89 
DRUKKERIJ PAPIERHANDEt 

GESCHENKEN 

Industriële 
warmeluchtgeneratoren 

rechtstreeks levering, alsook 
levering door bemiddeling van 

uw Installateur. 
Residentiële 

warmeluchtgeneratoren 
uitsluitend levering langj 

Installateur om. 

N.V. LEPLAE R. 
Industriepark - 9990 Maldegam 

Tel. 050/715.29 

Bezoek 
CASTHOF LINDEN HOVE 

Koud en warm buffet 

Lauwereys - De Bruyn 
Gezellige vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 . Hekelgem 

Tel. 053/687.40 

fO jaar E.S. Zwembaden 
50 jaar Tuinaanleg 

TUINEN DEMEYERE 
VIjfwegenstraat 13 . Izegeni 

Tel. 051/316.23 
honderden referenties 

http://C9.12.44
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ROMY • PILS 
ROMAN PRODUKT 
Concessiehouder ; 

B E T T E N S 
Masuistraat 9-13 - 1000 Brussel 

Tel. 16.17.19 

ALPHA MEUBELEN 
Klapdorp 70 - 2000 Antwerpen 

Tel. (03)33.83.59 
Stijl- Modern en Keukens 

• UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste ti jd. 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
• INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebrillen 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 
Zaakvoerder : JAN DE MOOR 

V.U.-gemeenteraadslld 
Tel. 52.01.22 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILECEMS 
Wouter Haecklaan 4 - Deurne 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

THUISWERKZAAMHEDEN 
In iedere gerneente worden per
sonen gevraagd voor hef vou
wen van brochure's, sorteren 
van brieven, schrijven van adres
sen, enz. Alle thuiswerken zijn 
direkt te aanvaarden I Inlichtin
gen (postzegel Insluiten) : 

LUCRATIEF BEDRIfF 
Postbox 2059 - 's Hertogenbosch 

F I T O 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel 014/59369 

F I TO 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel 014/59369 

LUNCHPAKKET 
RENTON 

Rolwagenstraat 77 
2000 Antwerpen 

Dé oplossing die U zoekt i 
BELEGDE EN VERSIERDE 
BROODJES VOOR UW 

Bals - Dansavonden - Familie
feesten - Recepties - Vergade
ringen - Congressen - en andere 
Vraag volledig vrijblijvend alle 

nodige inlichtingen 
— Tel. 36.23.19 — 

Pefrus 
VAN HOLSBEECK 

VAN DE PONSELELAAN 28 
DENDERLEEUW 

TEL. 053/675.07 
GROOTHANDEL 

Rolluiken - Garagepoorten -
Zonneblinden . Vouwdeuren -
Schuiftrappen - Slaapkamers -
Aluminiumwerken - Caravans -
Plastiekprofielen - Slerluiken en 

ramen in plastiek 

VLAMINGEN, 
voor uw afspraken 

te Aalst : 
CAFE - GASTHOF 

GRAAF 
VAN VLAANDEREN 

Stationplein 37 — 9300 Aalst 
Tal. 053/281.10 

Koud buffet - Nette bediening 

ALGEMENE IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING 
« SOMY » 

FIRMA PAS N.V. 
Kerkstraat 18 Londerzeel 

Tel. ! 052/39437 

Frans VAN MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

alle geldleningen 
zowel persoonlijke -

als hypotheken van 2de 
of 3de rang. 

Oudenaardsestg 121 - 9410 Erpe 
Tel. 053/22911 

Restaurant 
«HET PALINGHUIS» a/d Schelde 

Het huis met familietraditie 
Jan 

PAUWELS-DE BRAUWER 
Brugstraat 10 

9328 Schoonaarde 
Tel. 052/43246 

wekelijkse rustdag : 
vrijdag 15u tot zat. 15u. 

HOBOKEN 
ALGEMENE 
JAARVERGADERING 

Deze heeft plaats op vrijdag 
10 maart. Spreker Geeraard 
Siegers. Al onze leden nemen 
deel aan dit gezellig samenzijn. 
Schrijf tijdig in. 
DIENSTBETOON 

Volgende mensen staan ter 
uwer beschikking : Clem De 
R a n t e r , provincieraadslid, 
Steynstraat 106, tel. 27.72.78 ; 
Fonne Crick, gemeenteraadslid, 
Broydenborglaan 19, tel. 
27.82.11 ; Cretien Pichal, ge
meenteraadslid. Heidestraat 293 
en Lode Van Camp, sekretaris. 
Jozef de Costerstraat 38, tel. 
27.85.58. 

KAPELLEN 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Wie wil kan nog inschrijven 
tot 1 maart a.s. bij N. Cornells, 
Biartlei 59, Kapellen. Het ge
zellig samenzijn heeft plaats op 
10 maart te 20 u. 30 in de zaal 
« Pancras » te Kapellen. Lekke
re mosselen of koude schotel 
naar believen. Prijs per per
soon : 75 fr., dienst inbegrepen: 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 27 februari 
te 10 u. Verzameling bij de heer 
V. Lenaert, Bevrijdingslei 29 te 
Kapellen. Allen op post. 

KONTICH 
LEDENVERGADERING 

Donderdag 9 maart in ons lo
kaal Alcazar wordt door VU-
Kontich een solidariteitsavond 
gepland voor de negen plak
kers van Laken. Sprekers : se
nator Bob Maes en advokaat 
Piet De Pauw. 

LIER 
VOORJAARSBANKET 

Om u eens « goed » te laten 
eten. En ook om een beetje zaad 
in het bakje te brengen nodigt 
de afdeling Lier u uit op haar 
« voorjaarsbanket ». Op vrijdag 
3 maart in het prachtige « Hof 
Van Aragon », begin 20 u. Deel
nameprijs : 375 fr. te storten op 
PR 559 voor rekening nr.1144555 
van de NV Anhyp. Meir 24, 
Antwerpen. Vermelden «Voor
jaarsbanket VU-Lier ». 

MECHELEN (Arr.) 
BEWEGINGSLEVEN « WIJ » 

Gezien de nieuwe definitieve 
samenstelling van het arr. be
stuur nu bekend is moet weer
om alle bewegingsleven dat 
men in « Wij » wil zien ver
schijnen aan de arr. sekretaris 
Walter Luyten, Liersestwg 140, 
Berlaar, opgezonden worden. 

MECHELEN 
OMROEPER-BAL 

Ook de « Omroeper Meche-
len », veertiendags VU-blad 
doet graag beroep op uw steun 
en simpatie door uw aanwezig
heid op het bal van de « Omroe
per Mechelen ». Eerste lustrum-
bal. Zaterdag 18 maart. Chalet 
VK Mechelen. Orkest « Combo-
club 13 ». Eerste dans om 21 u. 

MERKSEM 
ABONNEMENTENSLAG 

Er moet ook in onze gemeen
te wat gebeuren. Het moet en 
mag gezegd worden, wij heb
ben hier te Merksem al wat 
een afdeling kan dromen, maar 
wij hebben veel, veel te weinig 
abonnementen, er moeten er 
binnen afzienbare tijd 100 bij
komen, en een bewijs dat het 
kan : te Merksem zijn er meer 
abonnementen op « Wij » van 
niet-leden dan van onze leden 
zelf. 
NIET VERGETEN ! 

Het groot bal van de Volks
unie Merksem, op zaterdag 4 
maart, vanaf 20 u. in de zaal 
« De Garve », Van Praetlei. 
Mooie prijzen voor de gelegen-
heidstombola worden in dank 
aanvaard in den Tijl. 
BEWEGING 

Bij voldoende belangstelling, 
en op verzoek van verschillen
de vrienden plant de VI. Kring 
Groeninghe een tocht naar de 
Voerstreek op zondag 30 april, 
dit per luxe autocar. Prijs per 
deelnemer 160 fr. en 100 fr. 
voor kinderen onder de 14 jaar. 
Inschrijven in Tijl. Tevens een 
oproep voor de voorstelling 
door het Merksems nieuw pop-
penteater van de geschiedenis 
van de familie Trapp, zaterdag 
18 maart te 15 u. Deuren om 
14 u. 30. Plaatsen 25 fr, kinde
ren tot 14 jaar 10 fr. 
VOOR DE OUDEREN BIJ ONS 

Tussen de duizenden VI. Na
tionalisten te Merksem zijn er 
enkele honderden die de pen
sioengerechtigde leeftijd be

reikt hebben. Het is nodig dat 
wij die mensen bij ons groepe
ren. En er is reeds een sterk 
verbond voor Vlaamse gepen
sioneerden met grote afdelin
gen in de grote Vlaamse ste
den, waarbij Antwerpen, Gent, 
Brussel. Door het onverwacht 
afsterven van onze onvergete
lijke kameraad Alex Dua heeft 
de werking gedurende enkele 
tijd stil gelegen. Enkele oude 
vrienden hebben de handen in 
elkaar gelegd om te Merksem 
een afdeling voor Vlaamse ge
pensioneerden terug op gang te 
brengen. Belangstellenden kun
nen zich wenden tot de vrien
den Rik Geelen, Alfons Huf-
kens, Alois Daemen of Karel 
Van Bockel. Inlichtingen op te
lefoonnummer 45.57.77 of geef 
uw adres af in Tijl. 

MOL 
GEMEENTERAAD 

De hoofdbrok van deze veel 
te lange raadszitting, namelijk 
van 20 u. tot 2 u. 30 in de mor
gen van 16 februari, dit is meer 
dan 6 lange uren, bestond uit 
de begroting 1972, de toelagen 
en de belastingen. De meeste 
tijd in deze zitting ging, als 
naar gewoonte, verloren in een 
ijdel bekvechten tussen de hui
dige burgemeester Cools, BSP-
volksvert., en de vorige, de ge
klopte burgemeester Van Rom-
paey, CVP-volksvert. Onze VU-
schepenen, senator Van Eisen, 
dokter Valgaeren en advokaat 
Van Hoof, en ons zwaar be
proefd raadslid meester Mer-
tens vielen op door hun nuch
tere zakelijkheid. Uit de be
groting, ten belope van 182 mil
joen voor de gewone dienst en 
99 miljoen voor de buitengewo
ne dienst, die sluitend werd in
gediend, plukten wè volgende 
bedragen : 19 miljoen voor de 
verhoging van de gemeente-
wedden en -lonen, 300.000 fr. 
voor het gemeentelijk inlich
tingsblad, 1.250.000 fr. voor het 
omni-sportveld, 15.000 fr. voor 
het Vlaams On der wijscentrum 
Brussel — deze toelage werd 
door de vroegere CVP-schepen 
voor onderwijs Berghmans en 
door CVP-volksvert. Van Rom-
paey aangevallen vermits ze 
stelden dat dit bedrag merke
lijk te hoog lag was en de be
steding van de vroegere toela
ge niet nagegaan —, 3.000 fr. 
voor het Dosfelinstituut, 2.000 
fr. voor het Vlaams Komitee 
Brussel, 4.000 fr. voor het IJzer-
bedevaartkomitee, 15.000 fr. 
voor de gemeentelijke 11 julie-
viering. De gemeentelijke be
lasting op fietsen, bromfietsen, 
motorfietsen en landbouwvoer
tuigen werd afgeschaft. De on
roerende voorheffing werd ver
hoogd met 200 gemeentelijke 
opcentiemen tot een waarde 
van 1.500. In de volgende uitga
ve van de Molse Volksuniebe-
richten zal een volledig en za
kelijk overzicht van de gemeen
tebegroting 1972 opgenomen 
worden. 

MORTSEL 
VLAAMS VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 

Wenst u inlichtingen. Richt u 
tot gemeenteraadslid W- Claes-
sens. Pastoor Deensstr. 19 te 
Mortsel. Vlaamse gepension., 
ook u wachten nog aangename 
dagen bij de W V G voor 
slechts een lidgeldbijdrage van 
5 fr. per maand. 
ALGEMENE VERGADERING 

Donderdag 23 maart e.k. zal 
senator Hector De Bruyne onze 
gastspreker zijn, tijdens onze 
algemene leden— en simpati-
santenverga dering. 
DIENSTBETOON 

Raadpleeg onze gemeente
mandatarissen, of maak ge
bruik van het arr. dienstbetoon 
waairvoor wij naar bovenstaan
de maandkalender verwijzen. 
Onze mandatarissen staan te 
uwer beschikking. 
105 JAAR 

VU-afdeling en bestuur Mort
sel wensen onze Mortselse 105-
jarige en kranige feestelinge 
Netteke Serneels (zondag 27 
februari) een welgemeend en 
hartelijk proficiat, ...en nog ve
le aangename jaartjes in goede 
gezondheid, bij haar alles ge
vende pleegkinderen dhr en 
mevr. Gijsemans. 

NIJLEN 
MUZIEKAVOND - FANFARE 
« KEMPENLAND » 

Zaterdag 26 februari te 19 u. 
stipt begint de muziekavond be
doelt als verbroedering met ze
ven andere muziekverenigin
gen uit de streek en als propa
ganda bij de VU-afdelingen die 

steeds beroep kunnen doen op 
ons muziekkorps. Voorwaarden 
te bevragen bij sekretaris Fr. 
Van Dessel, Zandvekenvelde 
15, Nijlen (03/828591) of bij 
voorzitter Leenaerts, Albertka-
naalstr. 28, Nijlen (03/828340) 
of bij de voorzitter van de 
drumband Fr. Vercammen, Ber-
chemsestwg 118, Nijlen (03/ 
828594). Daar wordt ook de reu
ze tombola (40.000 fr.) prijzen) 
getrokken waarvan de op
brengst moet dienen voor aan
koop van uniformen en instru
menten. 

SCHILDE 
FLOR GRAMMENS 

Maandag 20 maart te 20 u. in 
het Brouweshuis, Turnhoutse-
baan 171, Schilde, spreekt Flor 
Grammens over zijn 50 jaar 
Vlaamse Uilenspiegelkamp. In
kom gratis. 
DIENSTBETOON 

Burgemeester Karel Ver Ber
ne is iedere zaterdag van 10 tot 
12 u. op het gemeentehuis ter 
beschikking van de bevolking, 
voor besprekingen van gemeen
telijke aangelegenheid. 

Schepen Juul Hanssen is 
iedere donderdagavond van 18 
u. 30 tot 20 u. op het gemeente
huis aanwezig, om belangheb
bende te ontvangen. 

TURNHOUT (Arr.) 
KADERDAG 

Zondag 19 maart is de arr. 
kaderdag voorzien. Nadere ge
gevens volgen. 

TURNHOUT 
GRAMMENS 

Vrijdag 10 maart spreekt Flor 
Grammens in de bovenzaal van 
het lokaal « Amicitia », Markt 
te Turnhout. Aanvang 20 u. 

VORST 
BAL 

Zaterdag 4 maart in zaal St. 
Lambertus, Dorp 23 te Eind
hout. Inkom 30 fr. 

WIJNEGEM 
CHINEES 

Op 4 maart e.k. nodigt de 
Vlaamse Vriendenkring u uit 
op haar Chinese kleinkunst-
avond in de zaal van het Vle-
minckhof. Begin 20 u. U maakt 
kennis met een Chinees muzi-
kus, bovendien kenner van de 
Chinese poëzie. Toelichtingen 
door de heer Rau. 
SENATOOR DE BRUYNE 

De zitdagen van senator De 
Bruyne kenden reeds veel bij
val. Volgende zitdag op 6 maart 
van 19 u. tot 20 u. Plaatselijk 
dienstbetoon bij onze mandata
rissen en bij mevr. Dieltens 
van de COO. 
VLAAMSE PEUTERTUINEN 

Traditiegetrouw stortte de 
Vlaamse Vriendenkring ook dit 
jaar een bedag voor de bouw 
van nieuwe Vlaamse peutertui
nen in Brussel. Wie volgt het 
goede voorbeeld ? 
GRAMMENS 

Dinsdag 22 februari 11. sprak 
Flor Grammens in het Vle-
minckhof over zijn Uilenspie
gelkamp, op uitnodiging van de 
Vlamse Vriendenkring. Deze 
avond kende natuurlijk een on-
gehoord sukses. 
GEMEENTERAAD 

Vogt u mee de raadzittingen 
in uw gemeente ? Vraag de da
tum van de volgende zitting 
aan Hugo Rau, Markt 14 tel. 
53.68.67 of aan Leo Blom, Markt 
23, tel. 53.61.04. 

WILRIJK 
KOLPORTAGE 

Elke week wordt er met «Wij» 
gekolporteerd in een andere 
wijk van Wilrijk. Waar , ver
neemt u van Jozef Eggermont, 
tel. 28.05.62, die er de schwung 
in houdt. 
GEMEENTERAAD 

Nu het publiek (dank zij het 
Hof Legrelle) stilaan de weg 
heeft gevonden naar het ge
meentehuis, heeft burgemees
ter Kiebooms er niets beter op 
gevonden dan de 8 « simboli-
sche » stoelen met de rug tegen 
de muur te zetten, zodat er niet 
meer dan 8 man binnen kan 
Echt demokratisch, vindt u 
niet ? 

brabant 

GROOT VOLKSUNIEBAL 
BRUSSEL 

Het door de verkiezingen 
uitgesteld arr. bal voor Bru«:-
sel, gepland voor zaterdag 6 
november '71 gaat door op 
zaterdag 22 april '72. Alle 
kaarten van verleden jaar 
zijn geldig voor die datum ! 
Wij rekenen op alle arron-
dissementen om tesamen 
met ons dit bal tot een suc
ces te laten uitgroeien. 
Plaats : zaal «Meli» te Brus
sel (achter Heizelstadion). 
Orkest : Grote formatie van 
Stan Philips. Laat Brussel 
niet los, en komt ons dan
send helpen ! 

WOMMELGEM 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Vlamingen help onze eigen 
sociale organisatie verstevigen. 
Geen nieuwe wachttijd. Voor 
Wommelgem, Ranst en Bors-
beek, alle inlichtingen bij R. 
Bellefroid, Steenkruis 5, Wom
melgem, tel. 53.66.55 na 18 u. 

BRUSSEL (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 
VIK ANCIAUX 

21 februari : te Diegem : lo
kaal Bacchus, Kerkstr. van 19 
u. 30 tot 20 u. 30 en te Vilvoorde 
in lokaal Gouden Voorn, Hout-
kaai, van 21 tot 22 u. 

28 februari : te Overijse-Jezus 
Eik, lokaal Luxemburg, van 19 
u. 30 tot 20 u. 30 en te St. Gene-
sius Rode bij mevr. Lieve De 
Wit, Asterstr. 6 van 21 tot 22 u. 

BRUSSEL-HALLE
BEWEGINGSWIJZER 

Van nu af moeten alle be
richten voor de bewegingswij
zer (uiterlijk tegen de zater
dag), tesamen met alle recht
streekse correspondentie gezon
den worden naar de nieuwe 
arr. sekretaris : Jeroom De 
Craen, Molenstraat 78 te 2921 
Nieuwenrode, tel. 015/712.40. 

Alle normale briefwisseling, 
zoals leden, afdelingsverslagen, 
enz. worden verder naar het 
arr. sekretariaat , Kongressir. 
53 te 1000 Brussel gezonden. 

BERG-KAMPENHOUT 
NEDEROKKERZEEL, BUKEN 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Jan De Greef ; arr. 
afg. : D. Van Hecke ; sekr. : 
M.L. Thiebaut ; penningm. : 
Van Steenkiste ; org. : P.V.D. 
Vorst ; kaderleden : V. V. In-
gelgom, G. Verstraeten en E. 
Van Cleemputte. 
SOC. DIENSTBETOON 
BOB MAES 

Berg : derde maandag van 
maart, mei, juni, september en 
november, telkens van 20 u. 30 
tot 21 u. 30 in de Fauna-Flora. 

Kampenhout : eerste maan
dag van april, juni en oktober 
telkens van 20 u. 30 tot 21 u. 30 
in het Keizershof, Haachtse 
steenweg. 

Verdere inlichtingen op het 
afd. sekretariaat : Fazantlaan 
20, Berg, tel. 016/654.74. 
VLAAMS LENTEBAL 

Zaterdag 25 maart te 20 u. 
met het beroemde Limburgs 
Showorkest Bert Minten, in de 
zaal Faua Flora, Visserijlaan 1 
te Berg (naast de Steenweg op 
Haacht). 

BOORTMEERBEEK 
VUJO-DANSFUIF 

Zaterdag 11 maart te 20 u. 
in de zaal Brouwershuis, Dorp-
str., Boortmeerbeek, reuze Vu-
jo-fuif met DJ Roland. Fijn er 
mekaar te ontmoeten. 

BUIZINGEN 
PROFICIAT 

Van harte proficiat aan de 
heer en mevrouw Willy en 
Jaklien Belsack-Vandergucht 
bij de geboorte van een tweede 
dochter : Hade(wijch). 
AFDELINGSBLAD 

Einde februari verschijnt ons 
afdelingsblad « Teenentander » 
nr 7. Het wordt huis aan huis 
gebust door de post. Oplage : 
1.700 exemplaren. 

DILBEEK 
SOC DIENSTBETOON 

Maurits Panis, provincie- en 
federatieraadslid, houdt de Ie 
dinsdag van de maand van 19 
tot 20 u. een zitdag voor soc. 
dienstbetoon bij hem thuis en 
op afspraak ook op andere da
gen, Moeremanslaan 86, 1710 
Dilbeek. tel. 02/21.97.67. 

DWORP 
GRONDBELEID 

Volksunie Dworp voert een 
aktief Vlaams grondbeleid. 
Dworp IS nu nog een Vlaamse 
oase in de verfranste woestijn. 
15 km van Brussel. Kom kijken 
en er wonen. Bouwgronden 8 -
15 are. Inlichtingen : Gemeente
huis Dworp, tel. 56.55.05. Of nog 
56.89.49 (De Greef) en 58.32.28 
(De Busscher). 
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GEETBETS 
VU-BAL 

Zaterdag 11 maart om 20u., 
derde VU-bal van de afdelin
gen Hoeleden-Kortenaken en 
Rummen-Geetbets in de zaal 
Maierhof, Station, Geetbets. 
Toegang 40 fr. Iedereen harte
lijk welkom. 

HALLE-BOOIENHOVEN 
NIEUWE AFDELING 

Op vrijdag 18 februari had de 
stichtingsvergadering plaatst 
van onze nieuwe afdeling. Vol
gend bestuur kwam uit de bus : 
voorz. : Rom Geukens, Vinne-
str. 14, tel. 89812 ; sekr. : Betty 
Daenen, Dorpstr. 14 ; penning
meester : Frans Pierards, S t -
Truidenstr. 11, Zoutleeuw ; 
prop.: Gerard Van Oorlee, Dun-
gelstr. 30, tel. 75282 ; org. : Jul . 
Geukens, Vinnestr. 14, tel. 
89812. 

SCHAARBEEK 
DANK 

Wij danken onze leden, als
ook die van Evere en St. Joost 
voor hun talrijke opkomst op 
de vergadering van 8 februa^'i 
jl. op dewelke de praktische in
zet werd verkregen van alle 
aanwezigen, betreffende de uit
bouw van een non-stop aktie. 
Verder werd een Vrouwenbond 
opgericht waarvan de leiding 
werd toevertrouwd aan mevr. 
Bruyninckx, Gen. Whislaan 47, 
1030 Schaarbeek, tel. 35.93.62. 
MAANDELIJKSE 
BESTUURSVERGADERING 

Vrijdag 3 maar t a.s. om 20 u., 
lokaal Het Gastel, hoek Lodew. 
Bertrandlaan en Josaphatstr. 
Graag nodigen wij op deze ver
gadering de bestuursleden uit 
der afdelingen Evere en St. 
Joost, zodat over koördinatie 
zou kunnen gesproken worden, 

SOC. DIENSTBETOON 
Het Soc. Dienstbetoon draait 
op volle toeren. Sinds 1 januari 
worden, naast het dienstbetoon 
bij mandatarissen en sociale 
werkers thuis, de hiernavolgen
de speciale zitdagen ingericht : 
De Grave Urbain - elke 4e za
terdag van de maand van 15 tot 
17 uur (café Rembrandt - Sta
tionstraat) 
Dhondt Luk - elke 2e dinsdag 
van de maand van 19 tot 21 uur 
(café Rembrandt - Station
straat) 
Roels Herman - elke 3e vrijdag 
van de maand van 20 tot 21 uur 
(café Rembrandt - Stations
straat) - elke Ie maandag van 
de maand van 19 tot 21 uur 
(café Congo - Leuvestraat) . 
Everaert Andre - voor de we
derinschrijving van natuurl i j 
ke personen in het handelsre
gister - elke Ie maandag van de 
maand van 19u30 tot 21 uur 
(café Rembrandt - Stations
straat) . 
ZIEKENFONDS 
« PRIESTER DAENS » 
Elke 3e vrijdag van de maand 
van 20 tot 21 uur door Herman 
Roels en Peter Van Audenhove. 
Leden van het Ziekenfonds 
kunnen eveneens terecht bij 
Peter Van Audenhove ter gele
genheid van het maandelijks 
bezoek aan huis. 

GAVERE 
BESTUUR 
Donderdag 2 maart te Asmer, 
café Garage, 20 uur stipt. Afre
kenen kaarten Weergalmbal, 
enz. 
KOLPORTAGE 
Zondag 27-2^ samenkomst bij 
Roger Van Gijsegem te 9ul5 en 
te Oosterzele, café Centraal, te 
9u30. De jongerenploeg op 
post ! 
WEERGALM 
Redaktieraad bij Dr Meysman 
zaterdag 26-2 te 14u30. 
DHOPPE 
26 maart beslist vrij houden 
voor de eerste offensieve beto
ging ! Wij eisen terug hetgeen 
ons werd ontstolen ! Inlichtin
gen over mars en betoging bij 
Piet De Pauw (tel. 21.32.06) 

GENT 
SOC. HULPBETOON 
De verantwoordelijke voor het 
soc. hulpbetoon, mej . D. Goet-
hyn — verpleegster, Gr. Brit-
tanniëlaan 76 Gent, tel. 09/ 
25.38.54, zal iedere 2de en 4de 
donderdag van de maand ter 
uwer beschikking zijn in het 
Vlaams Huis « Roeland » Kor
te Kruisstraat 3 en dit van 19u 
tot 20u, of na telefonische af
spraak bij haar thuis. 
PUBLICITEIT 
Het februarinummer van ons 
maandelijks informatieblad is 
reeds gedrukt en verzonden. 
Wie bezorgt ons publiciteit 
voor de komende nrs. Reeds 
vanaf 125 fr — gedrukt op méér 
dan 1000 eksemplaren. Op deze 
wijze steunt U ons blad en 
wordt ook « Uw zaak » beter 
bekend bij onze mensen. 
Voor kopij en/of publiciteit 
één adres : E. Vandaele, Rijke 
Klarenstraat 5 Gent — tel. ; 
23.92.55. 
OVERLIJDEN 
Te Gent overleed dhr. Gustaaf 
Lippens, geboren te Gent op 26 
nov. 1899 en schielijk overle
den te Gent op 13 febr. 1972, 
echtgenoot van mevr. Van Den 
Bossche, vader van één onzer 
alomgekende en aktiefste wer
kers dhr. Leon Lippens, arr. 
penningmeester. Aan alle acht
bare nabestaanden bieden we 
onze oprechte deelneming an. 
SOC. DIENSTBETOON 
Wegens sluiting v.h. lokaal 
« De Nieuwe Sapeur » houdt 
mr. E. Vandaele - gemeente
raadslid, alle dagen soc. dienst
betoon bij hem aan huis, na te
lefonische afspraak. Mr. E. 
Vandaele, Rijke Klarenstraat 5 
Gent, tel : 09/23.92.55 
AFDELINGSBLAD 
Alle personen die simpatiek en 
geïnteresseerd staan t.o.v. ons 
onformatieblad kunnen dit gra
tis elke maand ontvangen. Ge
lieve daarvoor uw naam en 
juist adres door te geven aan 
L. Tassche (sekretaris) Otter-
gemse stwg. 438 Gent - tel : 
22.05.27 - Bij voorbaat dank. 
SNEYSSENS 

Kameradenbal, het topbal 
van het jaar. Zaterdag 4 maar t 
om 21 u. in Roeland. Orkest : 
Novely-Combo. 

GROOT DENDERMONDE 
Vandaag zaterdag 26 februari, 

de dag voor de verkiezingen, 
richt de VU een autokaravaan 
in door de 3 gemeenten. Wij 
vragen u met aandrang zo tal

rijk mogelijk aan deze kara
vaan deel te nemen. Samen
komst te Appels op het Zand 
te 13 u. 30. Uw medewerking 
wordt ten zeerste op prijs ge
steld. 

GULLEGEM 
BAL 

Zaal « Las Palmas », op heden 
zaterdag 26 februari vanaf 20 
u. 30. Orkest Rik Vanni, 7 uit
voerders. Toegang : 50 fr. 

HAALTERT 
VLAAMS BAL 

Zaterdag 18 maart . Tweede 
groot Vlaams bal van Haaltert . 
Orkest « Second Act ». Begin : 
21 u. 

HERZELE (Kanton) 
KANT. VERGADERING 
De aanstaande kantonnale ver
gadering gaat door te Helder-
gem in de Gouden Koteraak, 
Oud Dorp op maandag 28 fe
bruari te 20 uur. Op deze ver
gadering zal nu ook een verte
genwoordiger van VUJO aan
wezig zijn : de eerste kanton
nale VUJO werd in januar i 72 
opgericht te Haaltert . Geluk
wensen en moed ! 

HEUSDEN 
ZUID-AFRIKA 
Vrijdag, 3 maar t om 20ul5 richt 
de Goossenaertskring uit Heus-
den een zeer interressante kul-
turele en wetenschappelijke 
avond in. 
Het eerste deel van de avond 
handelt over de positieve re
sultaten van lonaflux — een 
wetenschappelijk apparaat — 
en wordt besproken door de 
heer Blondeel. 
Het tweede deel is een pracht 
van kleurrijke dia's over Zuid-
Afrika met kommentaar door 
Dr. Meysman, gevolgd door de
bat. 
Cafe « Breughel », Tramstraat , 
92, te Heusden. 

KRUIBEKE 
BAL 

Ons halfvastenbal — ver
kleed en onverkleed — gaat 
door op zaterdag 4 maar t in 
zaal Rubens, Broekdam-Zuid. 
Orkest : The Sfinkx. Aanvang 
te 20 u. 

MERELBEKE 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 27 februari, 
kolporteren wij met het week
blad te Oosterzele. Bijeenkomst 
te Oosterzele zelf om 9 u.30, ca
fé Central. Geraardsbergsestw. 
Voor de verdere doorbraak in 
ons kanton is de werking naar 
buiten uit noodzakellijk. Der
halve rekenen we dan ook op 
een talrijke opkomst van onze 
propagandisten. 
POLITIEK KOMITEE 

Het politiek komitee van de 
afdeling kwam bijeen om de 
toestand zowel landelijk als 
plaatselijk te onderzoeken. De 
voorstellen zullen aan het arr. 
bestuur overgemaakt worden. 
DE GRIFFOEN 

Met 17 wagens en 66 wan
delaars trok onze Griffoen er 
weer op uit. Steeds is er altijd 
iets nieuws te bewonderen, zo 
kregen we nu de machtige oude 
kerk van Rozebeke te bezich-
tingen, enig in het enige wat er 
dat zulk kunstgewrocht ge-
van kan gezegd worden. Spijtig 
doemd is te vergaan, want nie
mand kijkt er naar om. Wie 
steekt hier de waarschuwende 
vinger op ? 

Zondag 5 maar t voor gans de 
dag naar zee. Wie gaat er mee? 
Onze trekkersgroep roept alle 
natuurliefhebbers op om op 26 
maar t e.k. een gezamenlijke 
wandeltocht te houden naar 
D'Hoppe Wij komen samen om 
14 u. te Nederbrakel. 
DIENSTPLICHT 
DIENSTWEIGERING 

Vrijdag 3 maar t om 20 u. in 
het « Wijnhuis », Huldegemse-
stwg. Debatavond over een be
kom. Inleider : Geo De Poovere, 
twist onderwerp. Iedereen wel-
alg. sekr. Milac. Inrichters VOS, 
Merelbeke. 

SCHELLEBELLE 
BAL 

Vandaag 26 februari, Vlaams 
vriendenbal in zaal Corcelis-
Pet i te op het dorp te Schelle-
belle. Eerste dans om 21 u. In
kom 50 fr. 

WAARSCHOOT 
FLANDRIA 

Onze plaatselijke afgevaar
digde is mevr. Gaby De Poor
ter, Notelaarstr. 7. Wend u in 
volle vertrouwen tot haar voor 
uw opname in onze Vlaams-na-
tionale ziekenkas. Doe het vlug. I 

WELLE 
BAL 

Het bestuur heeft het genoe
gen u en uw familie uit te no
digen op zijn jaarlijks dans
feest, heden zaterdag 26 februa
ri in de zaal Eendracht, Dorp. 
Orkest Jean Monnet. Eerste 
dans om 21 u. Ingang : 60 fr. 
Er is een ruime parkeerplaats . 

WORTEGEM-PETEGEiW 
LEDEN- EN 
SIMPATIZANTENAVOND 
Zaterdag 25 maar t om 20u. 
heeft het jaarlijks avondfeest 
plats te Petegem/Schelde. Zaal 
Desterke, Krauwelstr . 11 bis. 
Avondmaal en gezellig samen
zijn. Feestrede door de alge
mene voorzitter Mr Frans Van 
der Eist. Spoedig inschijven 
voor het avondmaal bij de se-
kretaresse Annemie Eechaudt, 
Peperstr. 128, Moregem. Tel. 
(055) 313.49 
D'HOPPE 
GROEN EN VLAAMS 
Onze afdeling neemt deel aan 
deze manifestatie. Voettocht 
Gent-D'Hoppe voor de mars-
jeerders, optocht ter plaatse 
voor de minder sterke wande
laars (verzameling te 15 u. 30 
aan de kerk, D'Hoppe). Spreek
beurt rond 16 u. 30 door Flor 
Grammens in Roman-House, 
Vloesberg.(Zie elders in dit 
blad en andere bladen meer 
gegevens die vers t rekt worden 
door de inrichtende verenigin
gen). 

wesNvlaanderen 
LENTEDANSFEEST 

De mandatarissen en de leden 
van de arr. raad verwachten u 
op het Jaarlijks arr . lentedans
feest op 4 maart , in het Jagers-
hof, Gemeenteplein, te St. An-
dries. 

DIKSMUIDE 
D'HOPPE 
GROEN EN VLAAMS 

Kentekens voor de betoging 
van 26 maar t te bekomen in het 
Vlaams Huis alhier. 

lEPER (Arr.) 
NIEUWE AFDELING 

Gisteren, vrijdag 25 februari , 
was het de stichtingsvergade
ring van de afd. Beselare. Ver
schillende arr. bestuursleden 
waren aanwezig. Sen. Blan-
quaert sprak de nieuwe afde
ling toe. Alle heil en goede 
vaart aan de afd. Beselare. 
VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sluit nu aan bij ons Vlaams 
ziekenfonds « West-Flandria ». 
Stel nu een Vlaamse d a a l ! 
Voor alle inlichtingen kunt u 
terecht bij : Rik Sohier, Werf 
104,Poperinge, tel. 057/34136 
(beheerder) of bij Meire Erik, 
Frenchlaan 5, leper, tel. 057/, 
21256 (sekretaris) . 

KORTRIJK (Arr.) 
NIEUW ARR. BESTUUR 

Ere-voorz. : Herwijn Vanden-
bulcke, Wevelgemsestr. 124, 
Lauwe, tel. 41150 ; voorz. : Joel 
Tahon, Wahisstr. 59, Menen, tel . 
52874 ; ondervoorz. : Jos Van-
dewalle, Rozenstr. 7, Avelgem, 
tel. 64637 ; sekr. : Roger Plan-
cke, Vuurkruiserslaan 11, Kort
rijk, tel. 25929 ; penningm. : Rou 
ger Stock, Vlaanderenlaan 46, 
Harelbeke, tel. 70161 ; prop. : 
Anton Deforche, Wortegemse-
stwg 110, Waregem, tel. 63862 ; 
org. : J a n Callebert, Papuits tr . 
13, Deerlijk, tel. 78045 ; dienst
betoon : Walter Vandevijvere, 
Dr. Camerlincklaan 121, Kort
rijk, tel. 14001 ; afg. Vujo : 
Rudy Duprix, Moorselestr. 12, 
Wevelgem. 
NIEUWE AFDELING 

Zaterdag 4 maar t gaat om 17 
u. de st ichtingsvergadering 
door voor de gemeenten Anze-
gem, Ingooigem, Otegem, Vich-
te in de zaal Stijn Streuvels te 
Ingooigem. Spreker : de h. Luk 
Vansteenkiste, volksvert. 

KORTRIJK 
BLIJDE GEBOORTE 

Op 15 februari 1972 mocht de 
afd. Kortr i jk zijn jongste aan
winst. Wolf je, begroeten, klein
zoon van Roger Plancke, gewe
zen voorzitter van de afdeling 
Kortr i jk en huidige sekretar is 
van het arr. Onze hartel i jkste 
gelukwensen aan de ouders en 
familie. 

OOSTENDE-STENE 
JAARLIJKS BAL 

Zaterdag 4 maar t gaat ons 
jaarlijks bal door in de Wiener-
stube (Wit paard) , Van Ise-
ghemlaan te Oostende. Inkom 
50 fr. Eerste dans om 21 uur . 

I Iedereen van har te welkom. 

HULDENBERG 
GESPREKSAVOND 

Vrijdag 3 maar t e.k. in de 
zaal Varia, Gemeenteplein. 
Gespreksavond met dia's over 
de problemen en de toekomst 
van het bedreigde gebied tus
sen Brussel, Leuven en de taal
grens. Leiding : volksvert. Wil
ly Kuijpers. Van harte welkom. 

JETTE 
VUJO - THE DANSANT 

De 2s Thee Dansant van de 
Jetse VUJO werd een sukses. 
wij mochten ons verheugen in 
de aanwezigheid van volksvert. 
De Facq, agglomeratie- en ge
meenteraadslid Van Haelst en 
onze mandataris Jan De Ber-
langeer. 
STICHTING BOND VLAAMSE 
GEPENSIONEERDEN 
AFDELING JETTE 

Zaterdag 19 februari werd on
der grote belangstelling de 
bond dei Vlaamse gepen
sioneerden gesticht. Nadat voor 
talrijke aanwezigen een uiteen
zetting werd gegeven werd er 
overgegaan tot de verkiezing 
van het bestuur dat als volgt is 
samengesteld : ere-voorz. : Jan 
De Berlangeer ; voorz. : Maria 
Nagels ; ondervoorz. : Louisa 
Peeters ; sekr. : Van Minge-
linck ; Penningm. : Verstricht ; 
raadslid : Rik Van Binst. 

Het sekretariaat is gevestigd 
in de Van Swaestraat 42 te 1090 
Brussel. 

LAKEN 
2de LENTEFEEST 

Op 3, 4 en 5 maart richt onze 
afdeling haar 2de Lentefeest in, 
gepaard met een tombola met 
prachtige prijzen. Er zal een 
keuze zijn tussen één van deze 
vier heerlijke schotels : mosse
len met room ; mosselen op zijn 
Provencaals ; kalfsblanket en \ 
steak met Béarnaise. Prijs per 
schotel : 125 fr. Lokaal « De 
Schuur », Scheldestr. 150 (hoek 
Jubelfeestlaan. Trams W-S-G, 
bus 89) 1020 Brussel, telefoon 
27.14.52. 

LEUVEN (Arr.) 
VROUWEN IN POLITIEK 

Onze volgende vergadering 
gaat door op woensdag 1 maar t 
om 20 u. in de St. Jozefschool, 
Waverse baan, Heverlee. Van 
hetgeen Nelly Maes en Walter 
Luyten ons reeds verteld heb
ben, maken we een balans en 
plannen we de verdere akties. 

LUBBEEK-
ST. JORIS-WINGE 
VU-BAL 

Op 18 maart te 19 u. 30, 3de 
VU-bal in zaal Gudrun te Lub-
beek. Dorp. Orkest : Thet Stof
felboys. Iedereen hartelijk wel
kom. 

MERCHTEM 
VOORLICHTING 

Donderdag 2 maart om 20 u. 
in lokaal Cap, Stoofstraat te 
Merchtem. Sprekers : Maurits 
Coppieters, Walter Luyten en 
Eugeen Defacq. Iedereen wel
kom ! 

MOLLEM 
GELUKWENSEN 

De afdeling Mollem-Brusse-
gem wenst de heer en mevrouw 
Alois Vanden Meersche van 
harte geluk bij de geboorte van 
hun klein dochtertje Veerle. 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke vierde woensdag van de 
maand om 20 u. houdt volks
vert. Eugeen De Facq zitting 
ten huize van Karel Vanden 
Houten, schepen van Mollem en 
raadslid van de federatie Asse. 
VERANDERING DATUM BAL 

Het bal voorzien voor 25 
maart zal doorgaan op zater
dag 15 april. 

ST. KATARINA-LOMBEEK 
HAANTJESKERMIS 

Zaterdag 26 (18 u.), zondag 
27 (12 u.) en maandag 28 fe
bruari (18 u.) : grote haantjes-
kermis in de zaal Uilenspiegel 
met als hoofdschotel Waalse 
haantjes in Franse saus en Brit
se haantjes in Ierse drank. 

ST. KWINTENS-LENNIK 
MOSSELFESTIJN 

Zaterdag 26 (18 u.), zondag 
27 (12 u.) en maandag 28 febru
ari (18 u.) in het estaminet «In 
de verzekering tegen den gro
ten dorst », bij mevr. wed. De 
Maeght. 

ST.-PIETERS-LEEUW 
AFDELINGSBAL 

Onze afdeling houdt haar 2de 
afdelingsbal op zaterdag 18 
maart in de zaal « De Jongen 
Deken », Rink te St. Pieters-
Leeuw. Orkest : « The happy 
Band » met Benny Frank en 
Sophie en met Discobar. 

STROMBEEK-BEVER 
BAL 

Zaterdag 11 maart in zaal Pa
viljoen, St. Amandsstr. 20 te 
Strombeek-Beevr. Deuren om 
20 u 30. 

TERALFENE 
BAKSCHIETING 

Onze jonge afdeling richt op 
zaterdag 4 maar t vanaf 19 u. en 
zondag 5 maar t vanaf 10 u. in 
het lokaal « De Hoppebloem », 
Daalstraat 8. Teralfene een gro
te bakschieting in. 

TERNAT 
PENSENKERMIS 

In de zaal « De Hoorn », De 
Poodtstr. 1 te Ternat op 5 en 6 
maart , telkenst vanaf 12 u. Alle 
simpatisanten en liefhebbers 
an goede kost zijn hartelijk 
welkom. 
GRAMMENS 

De « Vereniging van Vlaam
se Jongeren » van Ternat ge
niet het buitengewoon voor
recht de heer Flor Grammens 
als spreker te verwelkomen op 
een volksvergadering te Ternat 
in de zaal « De Hoorn », op 8 
maart te 20 u. Onderwerp : 50 
jaar Vlaamse strijd. 

VILVOORDE 
AFDELINGSBAL 

Heeft plaats op 4 maart in de 
zaal « De Kring ». Damstr. 89, 
Houtem-Vilvoorde. Aanvang 21 
u. Orkest DorfkapelFn. Kaarten 
te bekomen bij alle bestuursle
den. 

oost-ylaan deren 

BALEGEM 
KOLPORTAGE 
Zondag a.s. 27-2; samenkomst 
Oosterzele, café Centraal, Ger. 
steenweg te 9u30. 
WEERGALM 
Te 14u30 bij Dr Meysman. 
DHOPPE 
Affiches en deelnemerskaarten 
te bekomen voor de mars naar 
en betoging te Dhoppe op 26 
maart. 

EREMBODEGEM (Centrum) 
JAARLIJKS BAL 
Zaterdag 4 maar t van 21u30 af. 
Zaal Animo, Leuvestraat. 
VUV 
In Erembodegem werd de 
Volksunievrouwen (VUV) op
gericht. Eerste activiteit wordt 
de avond met Nelly Maes (zie 
hiervoor de mededelingen van 
Herzele (kanton). 
Vormen de bestuurskern van 
de VUV : Lutgart Everaert-
Masscho, Jeanine Guns-D'Hae-
seleer en Eliane Verdoodt-
Gheyssens. 
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600 ARBEIDERS 
en noQ steeds 

I l 1001 MOGELIJKHEDEN 

Sinds 25 jaar bieden wi j een korrekte voorlichting, een ongeëvenaarde grondenkeuxe, ernsti
ge hulp bij financiering, onweerstaanbare projekten, een vlotte service, een superlatief-
degelijke uitvoering en vooral scherp l<onkurrerende prijzen. . 

Méér dan 10.000 tevreden klienten .. dat is in de wereld van het bouwbedrijf een zeldzame 

referentie ! ! 

Inzake eerlijkheid, degelijkheid en vakmanschap zijn wi j oer-konservatief... Inzake tech

niek uiterst progressief. 

W i j bieden U niet alleen de wettel i jke waarb orgen, maar ook de menselijke ! 
Zo werd ' t trouwens voor niemand een avontuur en voor al onze kinderen een goede zaak ! 

W i j bouwden grote buildings, stijlvolle meesterwoningen, klinieken, fabrieken en droom-

schone landhuizen. 

Kom eens kijken... 
U vindt 

ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 (5 lijnen) 

GENK 
Winferslagstraat 22 

011/544.42 

kom eens praten., 
ons te 

CENT 
Onderbergen 43 
09/25.19.23 - 25.94.69 

LEUVEN 
Brysselsestraat 33 

016/337.35 

en... U kan ook op ZATERDAG bij ons terecht... 
maar dan enkel tot 16 uur... in de week tot 18 uur. 



brasser ziet generaal ¥ 

als een verdrinkend kind 
De ene sigaret na de andere 

vergezelde mij naar het einde 
toe van het hoek « Rolande met 
de bles ». 7fc Zag het te lezen 
en zag voor mij het kasteel in 
kwestie, dat van Castel-Horle-
hecq waar Rolande de ex-zie
kenverpleegster uit WO I zou 
aankomen. Zo uit het Parijs 
dat nog Toulouse - Lautrec 
ademde en waar de vrouwen 
zo maar de ganse dag rondlie
pen, en 's nachts ook natuur
lijk, met pluimen aan hun ach
terste. En terwijl ik de karros 
door de Zennevallei, door Her
man Teirlinck zo vaak en zo 
goed beschreven, van heuvel 
naar heuvel, en door holle- en 
over bolleweg zag hotsen dacht 
ik aan de vrouw Rolande de 
V. in het laatste huis van de 
straat waar het huis mijns va
ders staat. 

Ik heb haar vaak ontmoet, 
mj haar aan- huis geweest, ze 
liep bij ons binnen, ze was dus 
geen vreemde voor mij en ik 
wens dit graag te benadrukken 
omdat het de geloofwaardig
heid van mijn verhaal moet be
vestigen en u de verzekering 
geven dat het allemaal reali
teit is. 

Rolande de V., nu drieënze-
ventig jaar, is een zeer begaafd 
iemand, alhoewel zij er onge
wassen en vaak slonsachtig bij
loopt mag men haar zo maar 
niet vergelijken met het eerste 
het beste viswijf. Oh neen, ze 
speelt voortreffelijk piano, 
maakt ragfijn haakwerk als 
spinnewebben en houdt van 
Val-Saint-Lambert als geen 
een, weet wat een goed schil
derij is en men hoeft haar niets 
over paarden te leren. U ziet, 
alemaal kwaliteiten die thuis
horen in de wereld van Rolan
de met de bles. 

Tien km. verder van onze ge
zamenlijke straat ligt het do

mein de V. Daar werd ze ge-
horen nu meer dan zeventig 
jaar geleden. Haar vader, ova
le bruine foto in gouden lijst, 
kijkt u meer dan bewust aan, 
met zware knevel, zijn naam 
Geeraard de V. van H. (Oh, 
vergeef het mij en begrijp 
waarom ik de namen niet vol
uit schrijf. Rolande de V. zou 
het mij niet vergeven dat ïk 
het verhaal van haar familie 
zo aan de openbaarheid prijs
geef). 

Haar moeder, een zwakke, 
loithuidige vrouw, mooi als 
geen een, een tere kasplant uit 
de serren van Serskamp ge
lijk. U moet die foto's van haar 
eens zien, men wordt er wee
moedig bij. En dat zou niet 
mogen want dit wordt uitein
delijk een sterk verhaal. 

Het domein de V., drieëntwin
tig hektaren groot, met drie 
visvijvers, weiden die zeer 
zacht glooien, een loofbos, her
bergt een pracht van een fin-
de-siecle-huis. Het licht wordt 
in de gangen oranje, groen en 
wijnrood en paars en venijnig 
geel gefilterd door kleine 
ruitjes. En waar de familie 
rond de kachel zat, van daar 
kan je de beuken, als ruige 
mannen, zien en de weide met 
het kort gemaaide gras, die 
traag bergaf loopt naar een 
van de visvijvers. En een dui
ventil die blijkbaar alleen ge
bouwd werd om de romantiek 
gestalte te geven. 

Een torentje staat op het 
huis met een windwijzer die al
tijd naar het noorden wijst en 
met een klok die vastgeroest 
zit en ook gebarsten is. Zolders 
waarvan men het einde alleen 
maar raden kan. En de kelders, 
mensen toch ! Ik durf er niet 
alleen in gaan, gewelven ha
dend in vochtigheid en in kil
te... Donkere flessen ingespon

nen in webben, witgekalkte 
muren met blinkend mos. 

Rolande de V. is de enige 
van de familie die nog in leven 
is. Haar broers stierven kort 
na mekaar net zoals hun stren
ge vader, aan een duistere 
bloedziekte. Haar moeder werd 
seniel en stierf ook vlug. Het 
jongste broertje Robrecht de 
V. verdween toen het dertien 
was. Geen kraai weet te ver
tellen waar zijn kinderogen 
voor het laatst dichtgingen. Ro
lande de V. werd onterfd om
dat ze trouwde met iemand die 
helemaal niet behoorde tot de 
stand van de de V.'s. Hij was 
haar grote liefde geweest en 
ook 'n beetje uit opstandigheid. 
Maar kort na haar huwelijk 
werd zij een stille weduwe. Ik 
heb meer dan eens horen ver
tellen dat zij zot aan het wor
den was van verdriet. Het do
mein de V. kwam met al zijn 
bijhorigheden voor 99 jaar in 
de handen van paters van een 
in de buurt gelegen abdij. Die 
dachten er een tehuis voor hun 
versleten en vermoeide monni
ken van te maken. Maar toen 
dit niet leefbaar was mochten 
al de jeugdhewegigen uit de 
omgeving er hun hart ophalen 
in het golvende groen van dit 
schijnbaar eindeloos eiland tus
sen de hoppevelden en de 
steenbakkerijen. 

Ik ging er meer dan een keer 
kamperen met een stel jongens. 
Terwijl zij stoeiden en renden 
slenterde ïk vaak door het huis 
— een droom zei ik al — van 
boven naar heneden, maar in 
de kelders kwam ik niet. Eens 
toen ik weer vertrekkensklaar ' 
stond vertelde Rolande de V. 
me dat het vandaag zoveel jaar 
geleden was dat haar broer 
Robrecht verdwenen was. (Een 
jongetje in een zeehlauw ma-
trozenpak, met weerbarstig 

haar, lange loitte kousen en ho
ge schoenen). 

Een laat-avondspel op het 
domein sloot de eerste avond 
van het weekend af. Toen de 
goeden gewonnen hadden en 
de slechten verloren stelden 
wij vast dat een jongen ont
brak, de dertienjarige Robrecht 
S. (Zijn familienaam speelt 
hier verder geen rol). We stop
ten de jongens in bed en gin
gen op zoek naar de verdwe
nen knaap. Van het tenten
kamp uit zouden ivij het do
mein de V. in stroken afzoe
ken. Ik liep traag in de rich
ting van het huis. Ik zocht de 
duiventil af en liep het kleine 
kasteeltje binnen. Het torentje, 
niets, de zolder, niets, de lege 
slaapkamers, niets. De hoge 
keuken, niets, de grote woon
kamer met de lege kasten, 
niets, een paar aanpalende ka
mers, niets. Buiten hoorde ik 
rnijn vrienden reeds ongedul
dig de naam Robrecht roepen. 
Ik moest nu naar de kelders. 
Traag daalde ik af in de voch
tige ruimte en zei zacht : Ro
brecht. Oorverdovend stil. In 
de tweede kamer, niets, mijn 
lamp liep de muren af. Kaal 
en niets. In de derde'kamer la
gen rotte appelen, zuur beet in 
mijn neusgaten. Nauwgezet 
volgde ik de lichtbundel op de 
muren. Plots keek ik in de 
ogen van een levensgrote rui
ter op een paard. Een oud vuil 
schilderij. De man keek me 
verwijtend aan, zijn sabel wees 
naar een rood slagveld op de 
achtergrond. Ineens stootte 
mijn voet op een ijzer, een ijze
ren ring midden in een recht
hoekige steen. Ik trok die open 
en zei zacht en traag : R-o-
b-r-e-c-h-t en nog eens en nog 
eens en toen harder en vlug
ger : Robrecht en nog eens, en 
nog eens... 

^ | C 7 
Als een verdrinkend kind i» 

een hol hoog zwemdok ant
woordde een schreeuw. Mijn 
ogen werden koud vuur, mijn 
hoofd wou barsten, ik werd 
steen, liet mijn lamp vallen, 
wel honderd meter diep, toen 
viel ze stuk. Als een blok kas
sei, zwart graniet, liep ik in het 
donker weg, de kelderkamera 
door, de trappen op, viel in 
het natte gras, ik kroop de loei
de af, kwijlend met toeën ogen, 
over natte bladeren, mezelf 
voortslepend. Wel honderd 
keer en meer herhaalde de 
schreeuw zich, als een onmen
selijke echo in mijn barstend 
hoofd, in gans mijn lijf. Ik 
hoorde ver weg mijn naam roe
pen. 

Men had Robrecht terugge
vonden. Hij was terecht. 

Ik ben blijven liggen, hoe
lang weet ik niet. Achter mij 
doemde het huis op, zwart en 
levenloos, met blinde ogen, uit
dagend als iemand die een ge
heim verborgen houdt. Het 
schaterde, het grinnikte, het 
lachte me uit... 

Ik heb tot mezelf gezegd dat 
dit het verhaal uit een grieze
lig boek was... Ik heb het aan 
Rolande de V. niet verteld. 
Misschien wordt ze dan hele
maal zot. Ik heb het haar niet 
verteld, wat dacht je. 

De schreeuw, het antwoord, 
was het antwoord van Ro
brecht de V. Nu weet ik het. 
Het is hét geheim van mij ge
worden, een deel van mijn lijf 
en mijn persoon. Ik moet er 
mee verder leven. 

Het boek van Teirlinck « Ro
lande met de bles » is uit. Ik 
ben hUj dat het uit is. De si
garet is opgebrand, leeggezo
gen... 

ian greenland. 


