
C.E.R.V.-BUREAU EIST 

63% DER KREDIETEN VOOR VLAANDEREN 

Weekblad — 18e jaargang^ — nr 18 6 mei IdtZ 
Redaktie : Sylvain Oupuislaan 110, 1070 Brussel, tel. 02/23.11.9S 
Beheer: Voldersstiaat 71, 1000 Brussel, tel. 02/12.51.60, prk. 1711.39 
Prijs per nummer : 10 fr. Verkrijgbaar bij alle dagbladverkopers 

Deze week kregen wi j dan toch eindelijk een paar lente-
lijke dagen. En onmiddellijk waren bomen en struiken 
een weelde van bloesems en jong groen. Nog is de lente 

niet dood... 

DE BURGERS 
EN DE GROTE HEREN 

De kranten brachten deze week het verhaal van een 
jonge beroepsmilitair uit De Panne, die zonder opgave 
van enig motief, een strenge tuchtstraf kreeg opgelegd. 
Velen vermoeden dat « men » hem heeft willen treffen 
omdat hij als militair de euvele moed had lid te wor.derL 
van de aktieve vereniging « Leefmilieu Westhoek », die 
zich hardnekkig verzet tegen de duinenverkaveling in 
De Panne. Mocht dit vermoeden juist blijken dan staan 
wij hier voor een biezonder ergerlijk geval van anfi-
demokratisch machtsmisbruik. 

Hoe dan ook, het incident is tekenend voor het wan
trouwen waarmee groepen protesterende burgers en de 
overheid steeds vaker tegenover elkaar staan. Aan de 
verantwoordelijke politici wordt verweten d ^ zij geen 
oog hebben voor de warë"belangen van de gemeenschap, 
dat zij slechts denken aan hun_carrière, vaak onder-één 
hoedje spelen- met de- geldmachten en onoprecht zijn 
tegenover het volk, dat hen vertrouwen schonk. 

Het is een feit dat vele burgers in dit land slechts 
weinig vertrouwen hebben in de politici. Daar dragen 
de politici vaak de grootste schuld aan. Zij Jklagen soms 
over het gebrek aan belangstellmg bij het volk voor het 
politieke bedrijf. Vele burgers, die wel degelijk belang
stelling hebben voor het politieke en maatschappelijke 
gebeuren, hebben echter het gevoelen dat hun mening 
toch niet meetelt. Dat in het steriele wereldje van de 
Wetstraat veel meer rekening wordt gehouden met de 
« argumenten » van discrete belangengroepen. De milieu
beschermer moet steeds weer de straat op, luidruchtig 
om te betogen, voor de grote heren volstaat een telefoon
tje naar de vriendjes... Hoeft het in die omstandigheden 
iemand te verwonderen dat méér dan de helft van de 
burgers in dit land zich helemaal niet interesseert aan 
de politiek en dat zij zelf « hun plan trekken » ? Mensen 
die desondanks in allerlei aktiekomitees blijven ageren, 
tijd en geld offeren, intimidaties trotseren, om er de 
verantwoordelijke overheid toe te dwingen de ware 
belangen van de gemeenschap te dienen, verdienen onze 
grootste achting. Wie aan hen raakt, raakt aan de demo-
kratie zelf. In feite behoorden de politici zelf voorop te 
gaan, daarvoor werden zij door het volk verkozen... 

Paul Martens. 

AAN DE MIIIARDENDIEFSTAL 
MOET EEN EINDE KOMEN! 

De diefstal van miljarden ten nadele van Vlaanderen en ten 
voordele van Wallonië hlijft verder gaan. De jongste jaren is in 
Vlaanderen steeds sterker verzet gerezen tegen eten van de meest 
ergerlijke en zichtbare vormen van deze diefstal : de verlening 
van kredieten in het kader van de ekonomische expansie. Al te 
lang stond op het politieke vlak de Volksunie aUeen om het on
gehoord schandaal van deze voortgezette diefstal aan te klagen. 
Geleidelijk is de Vlaavise publieke opinie terzake gevoeliger en 
prikkelbaarder geworden en werd er een groeiende druk uitge
oefend op de kl>eurpartijen en de regeringen. Het gevolg hiervan 
is geweest dat, na een periode van absolute willekeur een tijd
lang de regel van de onrechtvaardige fifty-fifty-verhouding werd 
toegepast, die thans op zijn beurt — ingevolge het steeds luidei 
wordend Vlaams protest — geioijzigd wordt in een verdeling 
zogenaamd « volgens objekti'eve criteria ». Deze nieuwe verdeel
sleutel is vastgelegd in de Rijksmiddelenbegroting van 1972 ; hij 
slaat op het Fonds voor Ekonomische Eocpansie dat dit jaar over 
7,7 miljard en over een vastleggingsplafond van 12,1 miljard 
beschikt; hij slaat eveneens op gelijkaardige kredieten bij Mid
denstand en Landbouw. 

De nieuwe verdeelsleutel kent aan Vlaanderen 57,25 % ten aan 
Wallonië 42,75 % van de expansiekredieten toe. Een argeloze en 
ondeskundige redenering zou er toe kunnen leiden, dat deze ver
deelsleutel als billijk wordt beschouwd : met zowat 57 % van 
de Belgische bevolking krijgt Vlaanderen ongeveer 57 % van de 
expansie-koek. De regeringspartijen hebben dan ook onmiddellijk 
hun zoveelste « Vlaamse overwinning » uitgebazuind. 

Zopas is echter vanuit een onverdachte hoek het sluitend be
wijs geleverd, dat ook deze nieuwe verdeelsleutel een aanfhdting 
is van de i-^chtvaardigheid en een voortzetting van de miljarden
diefstal. Dat staat, in ietwat minder duidelijke woorden maar 
met des te duidelijker cijfers en statistieken, te lezen in een 
nota die midden april opgesteld werd door het Bureau van de 
Gewestelijke Ekonom,ische Raad voor Vlaanderen, 

uit onverdachte 
bron... 

Er weze vooraf even herin
nerd aan de samenstelling van 
dit Bureau : naast de voorzit
ter en de sekretaris-generaal 
zetelen er vertegenwoordigers 
van de vier politieke partijen 
(twee per partij), van de grote 
vakverenigingen (telkens twee 
van ACV en ABVV), van de 
Boerenbond, het Vlaams Eko-
nomisch Verbond, de besten
dige deputaties enz. Er is in 
het Bureau in ieder geval een 
duidelijk overwicht ten voor
dele van wat men de opinie 
der regeringspartijen zou kun
nen noemen. Het pleit echter 
voor de onafhankelijkheidszin 
en de objektiviteit van dit Bu
reau dat het niet geaarzeld 
heeft om, na een studie van de 
« objektieve criteria », beslui
ten te nemen die rechtstreeks 
indruisen tegen het regerings
beleid. Wanneer precies dit 
Bureau tot de slotsom komt dat 
« de voor Vlaanderen voorzie
ne kredieten, zoals voorgesteld 
door de regering, beneden de 
werkelijke behoeften liggen », 

(lees door blz. 3) 

morgen fe brussel 

PROGRAM MADAG 
VOOR 
ZELFSTANDIGEN 
EN LANDBOUWERS 

10 U, : SEKTIEVERGADERINGEN 

LANDBOUWSEKTIE in de Dinastie-A-zaal 

Referaten : 

Toekomstmogelijkheden en visie i.v.m. de land
bouw door senator Willy Persijn, lid van de se
naatskommissie voor de landbouw. 
Het landbouwbeleid van de regering : Kritische 
analise door volksvertegenwoordiger Ludo Sels, 
lid van de kamerkommissie voor de landbouw. 

MIDDENSTANDSEKTIE in de Beneluxzaal 

Referaten : 

Toekomstmogelijkheden en visie i.v.m. de distri-
butiesektor door volksvertegenwoordiger Jef 
Olaerts, lid van de kamerkommissie voor de mid
denstand. 
Toekomstmogelijkheden en visie i.v.ra. de kleine 
en middelgrote ondernemingen door provincie
raadslid Pol Peeters. 

15 ü. 45 : PLENAIRE VERGADERING 

Referaat : 

Sociale grieven van zelfstandigen : voorstellen 
van de Volksunie, door volksvertegenwoordiger 
R. IVIattheyssens, lid van de kamerkommissie 
voor de middenstand. 

Slotrede : 

De Volksunie en de zelfstandigen door senator 
Maurits Coppieters. 

Deze programmadag is bedoeld als een voort
zetting van het VU-congres van 1971, dat het 
sociaal beleid in dit land op de korrel nam. 
Belangrijke resoluties kwamen toen uit de bus 
met betrekking tot de hervorming van de RMZ, 
het levensminimum (85.000 fr voor iedereen), de 
afvloeiing van 10 miljard frank Vlaamse RM^.-
gelden per jaar naar Wallonië, de noodzakelijke 
herverdeling van de inkomsten, enzomeer. 

ledere maatschappelijke groep moet in de 
georganiseerde welvaartstaat een welomschre
ven funktie en taak vervullen en de gemeen
schap moet daartoe de middelen, de stimulan
sen en de bescherming bieden. 

In dat kader komen nu de specifieke proble
men aan bod van twee belangrijke groepen in 
onze samenleving : de landbouwers en de zelf
standigen. De Volksunie heeft hun situatie 
bestudeerd in het licht van haar opvattingen 
over de sociale gelijkheid binnen de gemeen
schap. In samenwerking met de referaathouders 
heeft de VU-studiedienst een antwoord willen 
geven op vragen als deze : is er nog een toe
komst (en welke) weggelegd, in deze tijd van 
multinationale ondernemingen en gigantische 
verkoopscentra, voor de kleine en middelgrote 
ondernemingen ? Het antwoord op deze vraag 
is positief, gezien de vier belangrijke funkties 
welke door de KMO wordt vervuld : tewerkstel
ling, economisch belang, fiskale opbrengst en 
taak als complement van grote bedrijven. De 
SMO heeft nog een reële taak in onze samen
leving, maar zij dient doelmatiger geholpen 
door de overheid en haar rechtmatige plaats 
krijgen in de economische planning en program
matic. 

Wat de landbouw betreft dient het familiale 
landbouwbedrijf behouden en die sektor moet 
het werkterrein blijven van minstens 5 % van 
onze aktieve bevolking. Een streng grondbeleid 
is daartoe vereist. 

Vanzelfsprekend zal op deze VU-programma-
dag ook ruim aandacht besteed worden aan het 
sociale eisenpakket van de zelfstandigen en 
landbouwers. De besluiten van de programma-
dag van morgen, 7 mei, zullen tot wetgevende 
initiatieven leiden van de VU-parlementsleden. 
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WANNEER 30 a 40 MANTELS VOOR 
U TE WEINIG IS 

WANNEER U ECHT HET BESTE WILT WAT DE GROTE COUTURIERS DIT VOORJAAR BRENGEN. WEL, wij brengen U 
de collecties van CHARM, MENUETTO, FLASH én tal van ANDERE GROTEN . Wi j HEBBEN RUIM 200 DAMES- EN TIE
NERMANTELS IN VOORRAAD, wij hebben maten van 36 tot 56. Maar wij hebben ook ruim 2000 prachtige lentekleedjes uit de 
beste BELGISCHE, DUITSE, FRANSE en ENGELSE COLLECTIES. 

Voor uw lente- of zomermantel, 
t alléén al voor de keus, absoluut naar 

SUCCES KLEDING m e y e r s 
A. DE LANGLESTRAAT 4-10 NIEL - TEL. 78.11.44-78.35.39 
Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur, zaterdag's tot 18 uur. - Zon- en feestdagen 
26S10^€n 

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

MEIKLOKJE van 500 F 

BON met 500 F waarde bij aankoop van een Damesmantel - Tail leur - Pan-
tail leur of damesregenmantel. 
GELDIG TOT 1 )UN I 1972 

en . 2000 DAMESRECENMANTELS Swall 

Bartson's en fal van grote merken. 

Weet dat Antwerpens grootste specialist voor betere dames-

kleding op 15 km. van het centrum woont, op de t i jd dat U 

een Parking zoekt bent U bij ons, en w i j hebben geen par

keerproblemen, de weg is goed aangeduid en er wacht U 

voor te beginnen een lekkere kop kof f ie . . . 

Naam : 

• 9 1 1 3 3 1 * • • • • • • • * • • • • • • « • • # »•-« * « • • • • »»• • • » 

n a 3 T S • » • > • • • • • • * • • • • • • •>* • • • • * • >-*-• t'-»^ » • • 

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

P.S. — Het MEIKLOKJE heeft slechts 100 F waarde voor de leden van de « Meyers Succes 
Club » die na aftrek ervan 20% Korting genieten. 

AARTSELAAR fSffi^ LINDENBOS 
B O O M * 

BAAN 1 bis ^ 

^ ^ ^ ^ 
SPOORWEG 

BON 
MET RECHT OP 

2 GRATIS FILTERS 

IN DE BAR 

gchoons'^-P"!^ ^H^L STATIESTRAAJ 

St NIKLAAS 

*TEMSB 
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J 
MEYERS 

RUIME PARKING 
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g.e.r.v.-bureau eist 6 3 % der kredieten voor Vlaanderen 

aan de miljardendiefstal moet een einde komen ! 

(vervolg van hlz. 1) 

— Alhoewel 56,3 % van de aktieve bevolking in Vlaande
ren woont, vindt slechts 50,4 % er werk. 
— In Vlaanderen moeten er tegen 1975 minstens 240.000 
nieuwe werkplaatsen komen, in Wallonië slechts 88.700. 
— Meer dan 60 % van de Vlaamse bevolking heeft een 
belastbaar inkomen dat lager ligt dan het Rijksgemid-
delde. 
— De belastbare inkomens die 25 t.h. lager zijn dan het 
Rijksgemiddelde, liggen voor 90,1 % in Vlaanderen. 
— 67,7 % van de Vlaamse arbeiders en bedienden verdie
nen een bruto-loon dat lager ligt dan het Rijksgemiddel
de. 
— Westhoek, Vlaamse Ardennen, Denderstreek, Hage-
land, Rupel, Kempen en Limburg : noodgebieden met 
anderhalf miljoen inwoners. 

dan wordt uit politiek onver
dachte bron bevestigd wat de 
Volksunie steeds heeft voorge
houden : Vlaanderen wordt 
verder bestolen. 

De nota van het GERV-Bu-
reau komt na grondig onder
zoek tot het besluit, dat Vlaan
deren recht heeft op minstens 
63 % van de expansiekredie
ten. Ook bij de verdeling van 
de kredieten van het Natio
naal Solidariteitsfonds (2 mil
jard dit jaar) en van het Fonds 
voor Ondersteuning van de 
Konjunktuur (3 miljard) moet 
volgens het GERV-Bureau de
ze verdeelsleutel toegepast 
worden; deze kredieten drei
gen thans op volkomen wille
keurige wijze verdeeld te wor
den en — zoals gebruikelijk 
— hoofdzakelijk naar Wallo
nië te gaan. 

Alleen reeds voor het jaar 
1972 en voor de kredieten van 
het Expansiefonds betekent de 
niet-toepassing van deze ver
deelsleutel een verliespost van 
zowat een half miljard ten na
dele van Vlaanderen. 

minstens 63 % 
een recht ! 

Om tot het besluit te komen 
dat Vlaanderen recht heeft op 
minstens 63 % van de kredie
ten, onderzocht het GERV-Bu
reau een aantal zeer konkrete 
gegevens die samen een duide
lijk beeld geven van de wer
kelijke behoeften van Vlaan
deren en Wallonië. 

Een eerste reeks gegevens 
heeft betrekking op de bevol
kingscijfers. In 1970 woonde 

56,1 % van de Belgische bevol
king in Vlaanderen (zonder 
Brussel) ; in vijf jaar tijds was 
de Vlaamse bevolking toegeno
men met 123.000 eenheden, de 
Waalse slechts met 14.000, ter
wijl de Brusselse verminderde 
met 4.000. Van de aktieve be
volking woont 56,3 % in 
Vlaanderen (zonder Brussel) ; 
in 1975 zal dat percentage op
gelopen zijn tot 57,4. 

Wat de tewerkstelling be
treft stipt het GERV-Bureau 
aan dat, waar het Vlaamse aan
deel m de aktieve bevolking 
de 57 % benadert, slechts 50 % 
van de aan RMZ onderworpen 
werknemers in Vlaanderen te
werk gesteld zijn. Dit is o.m. 
het gevolg van de grotendeels 
sociaal niet-verantwoorde pen
del naar Brussel. 

Het GERV-Bureau herinnert 
er aan dat er tegen 1975 in 
Vlaanderen 347.000 arbeids
krachten werkloos zullen zijn, 
indien er geen bijkomende 
werkgelegenheid wordt ge-
kreëerd en tenzij de asociale 
pendel nog zou toenemen. Voor 
Wallonië bedraagt dit cijfer 
127.000. Indien men rekening 
houdt met de te verwachten 
evolutie inzake sociaal verant
woorde pendel, dan moeten er 
in Vlaanderen nog altijd 
240.000 nieuwe werkgelegenhe-
den bijkomen, tegen slechts 
88.700 in Wallonië : 73 % van 
de nieuwe arbeidsplaatsen 
moeten in Vlaanderen ge-
kreëerd worden. 

Een ander belangrijk gege
ven om tot de eis van 63 % 
der kredieten te besluiten, 
heeft het GERV-Bureau gevon
den in enkele gegevens betref

fende de welvaart. In Vlaan
deren heeft 60,4 % van de be
volking een belastbaar inko
men dat lager ligt dan het 
Rijksgemiddelde ; in Wallonië 
zijn het er slechts 39,6 %. Wat 
de inkomens betreft die 25 t.h. 
beneden het Rijksgemiddelde 
liggen, ze zijn voor 90,1 % in 
Vlaanderen gelokalizeerd en 
slechts voor 9,9 % in Wallonië. 

Nog duidelijker spreken de 
cijfers van de gemiddelde bfu-
to-verdiensten van arbeiders 
en bedienden : 67,7 % van de 
tewerkgestelden, wier bruto-
verdienste beneden het Rijks
gemiddelde ligt, woont in 
Vlaanderen. 

Daarenboven, zo stipt het 
GERV-Bureau aan, zijn er in 
Vlaanderen een aantal pro
bleemgebieden met een totale 
bevolking van bijna anderhalf 
miljoen mensen : de Westhoek, 
de Vlaamse Ardennen, de Den
derstreek, het Hageland, de 
Rupelstreek, de Kempen en het 
grootste deel van Limburg. 
Tenslotte zijn er in Vlaande
ren nog steeds een aantal be-
drijfssektoren, waar zich blij
vende problemen stellen : teks
tiel, schoennijverheid, diamant, 
steenkool en scheepsbouw. 

ieder zijn deel 

Heel dit indrukwekkend ar
gumentatie-materiaal, gesteund 
op een forse reeks van officiële 
statistieken, heeft het GERV-
Bureau er toe gebracht om een 
verdeelsleutel van minstens 
63 % voor Vlaanderen en 37 % 
voor Wallonië als billijk te 
achten. Tegenover dit verant
woord standpunt staat het re
geringsbeleid : van het Expan
siefonds krijgt Vlaanderen 
slechts 57,25 %, terwijl tal van 
andere kredietposten totaal 
ontsnappen aan iedere afspraak 
en regeling, zodat ze groten
deels in Wallonië dreigen te
recht te komen. 

Nu het Volksunie-standpunt 
de onverwachte en onverdach
te steun heeft gekregen van de 
Ekonomische Raad voor Vlaan
deren, begint de strijd voor eeji 
billijke verdeling slechts voor 
goed. Aan de miljardendiefstal 
moet een einde komen ! 

toon van overstraeten. 

unctad-kantekeningen 

het draait rond het monetaire 
vraagstuk 

Santiago-de-Chili, april 1972 

Na een week van talrijke openingstoespraken, die meestal 
te algemeen gebonden waren, begon het kommissiewerk. 
Men startte dadelijk op een van de kernvraagstukken van 
de wereldekonomie : de monetaire organisatie en de nood
zaak van een heel de wereld omvattend beleid. Het is maar 
best dat aldus de UNCTAD-stier bij de horens werd gegre
pen. 

De start van het debat 
legde de grootste moeilijk
heden dadelijk vast. Het is 
een illusie dat enkele indu
strielanden — in casu de 
« Club der Tien » — nog 
langer monetaire politiek 
kunnen bedrijven onder uit
sluiting van de ontwikke
lingslanden. De doUar-krisis 
werd weliswaar nog in die 
exklusieve groep behandeld. 
Alle waarschuwingen ten 
spijt (ze kwamen niet uit
sluitend vanwege de ont
wikkelingslanden !) h ad 
men voordien de « Buiten
gewone Trekkingsrechten » 
in het leven geroepen in het 
raam van het Internationaal 
Munt-Fonds » alsof de « ha
ve-nots » daarmee niets te 
maken hadden. De mening 
overheerst hier dat de «tien 
rijkste landen » zich deze 
fouten in de toekomst nooit 
meer zullen kunnen veroor
loven. 

verdeelde derde 
wereld 

Tot zover een stukje wes
ters gewetensonderzoek, in 
het teken van een onvol
maakt berouw. De moeilijk
heden liggen overigens ook 
in de « derde wereld » zelf, 
waar misschien nog minder 
monetaire consensus aanwe
zig is dan bij de delegatie 
van de geïndustrialiseerde 
landen. Dat is duidelijk aan 
het licht getreden van als 
het er op aan kwam de 
ruimte te omschrijven en de 
instelling aan te duiden 
waar de deelneming aan de 
« derde wereld » aan het 
monetair beleid vorm moet 
krijgen. 
Verscheidene Latijns-Ame-

rikaanse landen — Brazilië, 

Argentinië, Mexico — wa
ren van mening dat in een 
g e w i j z i g d Internationaal 
Munt-Fonds een nieuw geld-
beleid op wereldschaal kan 
uitgewerkt worden. Aldus 
werd de solidariteit van de 
« groep der 77 » verbroken, 
want de meeste ontwikke
lingslanden willen een nieu
we monetaire instelling, en 
in elk geval een monetaire 
konferentie op wereldschaal. 
Het Allende-regiem in Chili 
is hiervan de geestdriftige 
advokaat, gesteund door de 
kommunistische delegaties 
van verschillende observan
tie, van Peking tot Moskou, 
hoe groot hun onderlinge 
geschillen ook zijn, en hoe 
onzuiver hun geweten. 

marsjmuziek 

Het feit bvb. dat de Sov-
jet-Unie geen lid is van het 
Internationaal Munt-Fonds, 
is het gevolg van een nu al 
oude na-oorlogse geschiede
nis, waarin Moskou zich liet 
leiden door overwegingen 
die veel met anarchie, maar 
niets met wereldomvattende 
solidariteit te maken had
den. Men moet er hier in 
Santiago geen geschil tussen 
de « goeden » en de « slech
ten » van maken. 

Maar zeg dat maar in een 
land als Chili, waar de radio 
op mijn hotelkamer besten
dig hooggestemde revolutio
naire toespraken uitzendt; 
alsmede marsjmuziek en 
strijdliederen. 

h. de bruyne, senator 
lid van de belgische 

delegatie op de 
unctad-konferentie. 

wensen voor Santiago 

De regering raakt 
maar niet op dreef... 

Of i^ ^^ ^^ 

reeds spreekt men 
van een andere, 
nog vóór de vakantie 

In een motie, verspreid op de vooravond van de Wereldhandels
conferentie te Santiago de Chili, verklaarde het « Vlaams Cen
trum voor Ontwikkelingssamenwerking » (VCOS) zich in principe 
voorstander van de resolutie 2626 der Verenigde Naties (strategie 
der VN 1970-1980). Het VCOS drong er tevens op aan dat in het 
raam van de Earopese Economische Gemeenschap een meer ge
durfde politiek zou gevoerd worden door de Raad der Ministers. 
De onbeslistheid van de Raad tegenover de voorstellen van de 
Commissie werd betreurd, evenals de afwachtende houding in de
ze aangelegenheid van de Belgische regering die verantwoorde
lijkheid vlucht onder de dekmantel van zekere overeenkomsten 
in de OESO en de EEG. 

Aan de parlementairen die de Belgische delegatie naar Chili 
vergezellen vroeg het VCOS dat zij ter plaatse hun persoonlijke 
inspanningen niet zouden sparen om aan de te Santiago vergader
de landdelegaties de verzekering te geven dat in de bewuste lagen 
van onze samenleving een veel positievere houding leeft tot de 
Derde Wereld dan thans tot uiting komt in de houding van de 
Belgische regering terzake. 

motie 

Het dagelijks bestuur van het Vlaamse Centrum voor Ontwik
kelingssamenwerking (VCOS) waarschuwt ernstig voor het ver
derzetten van de bilaterale ontwikkelingshulp van ons land, zoals 
die door staatssecretaris Harmegnies wordt gevoerd. 

In plaats van over te schakelen op meer multilaterale projecten 
lijkt de gevolgde politiek eerder nog meer in bilaterale richting 
te gaan. Dit blijkens de verklaring van Harmegnies op de 
UNCTAD-conferentie en het laatste contract dat met de repu
bliek Zaïre werd afgesloten ten belope van 0,5 miljard. Bovendien 
geldt dit onderwijsprojecten, een traditionele vorm van ontwik
kelingshulp die zeker niet aangepast is aan de onmiddellijke 
noden van de ontwikkelingslanden. 

Het Vlaams Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
(VCOS) eist derhalve een grondige herdenking van de ontwik
kelingssamenwerking van ons land via inspraak door alle repre
sentatieve verenigingen. 
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b^den verboden 
Het Oostendse stadsbe

stuur heeft dan toch « voor
lopig » besloten het baden 
iu zee te verbieden op het 
zogenaamde « Klein Strand » 
naast de uitgang van de 
drekkige havengeul. Labora
toriumproeven tonen telkens 
weer aan dat het zeewater 
er een al te hoog barterie-
gehalte bevat, zodat de ge
zondheid van de baders er 
door kan aangetast worden. 
Dit werd al jaren geleden 
wetenschappelijk a a n g e -
toond in een studie over de 
Oostendse haven (die één 
grote beerput is), maar het 
Oostendse stadsbestuur rea
geerde op deze vaststelling 
aanvankelijk als een in pa
niek geraakte struisvogel. 
Zover zijn we dus al met 
onze « vooruitgang » : ook 
aan het eertijds zo blonde 
Noordzeestrand zullen nu de 
eerste bordjes « verboden te 
baden » verschijnen. 

industriële 
vervuiler 
betaalt niet 

Enkele weken geleden 
kondigde de regering met de 
gebruikelijke tamtam aan 
dat zij maatregelen zou ne
men ter bescherming van 
het leefmilieu. Daarbij werd 
de nadruk gelegd op het feit 
dat het princiepe « de ver
vuiler betaalt » zou voorop
staan. Een prachtig voorne
men, maar de werkelijkheid 
ziet er wel anders uit. Te
recht merkte het weekblad 
« De Bond » daarbij op dat 
de industriële vervuiler zijn 
kosten afwentelt op de ver
bruiker : « Een merkwaar
dige tegenstrijdigheid met 
dit goede nieuws zit in een 
uitspraak van de eerste-mi-
nister. De nijverheid die 
voor de vervuiling moet be
talen, zo betoogde hij, zal 
dit geld natuurlijk als een 
bestanddeel van de kostprijs 
beschouwen en het in haar 
eindprodukt door-bereke-
kenen. Aan de heilige winst
marge mag immers niet aan
geraakt worden ; tenzij 
door de ijzeren wet van de 
mededinging. Ook indien 
wij deze denkwijze in onze 
neo-kapitalistische maat
schappij als vanzelfsprekend 
aanvaarden blijft het toch 
waar, dat niet de industriële 
vervuilers de opruiming be
talen van de vervuiling die 
zij te weeg brengen maar 
wel de kopers van het pro-
dukt dat zij op de markt 
brengen. Anders gezegd : de 
verbruikers betalen het ge
lag ». 

De verbruiker zal zelfs 
tweemaal betalen : voor de 
te bouwen openbare zuive
ringsstations en voor de 
duurdere produkten san de 
industriële vervuilers ! 

van roosbroeck 
eindelijk vrij 

De Vlaming Frank Jozef 
Van Roosbroeck uit Heist-
op-den-Berg werd na 18 jaar 
verplicht verblijf en 4 jaar 
gevangenis in de Chinese 
Volksrepubliek eindelijk vrij 
gelaten. Als jong Vlaamse 
gediplomeerde vertrok hij, 
in dienst van een bank, na 
de jongste oorlog naar Chi
na. Pas thans keerde hij te
rug naar zijn vrouw en kin
deren die sinds enkele jaren 
in ons land verblijven. 

Zijn vader, broers en zus
ters wonen in de streek van 
Heist-op-den-Berg, w a a r 
trouwens zijn broer Pol kan
didaat was op de Volksunie
lijst voor de gemeenteraads
verkiezingen. 

Enkele maanden geleden 
terug interpelleerde senator 
Wim Jorissen over deze 
kwestie en voor een paar 
maanden stelde hij opnieuw 
een mondelinge vraag er
over. 

De vrijlating van Van 
Roosbroeck betekent ook 
een sukses voor hem, die de
ze kwestie het jongste jaar 
niet los gelaten heeft. 

halt 
Te Oostende verenigden 

zich onlangs alle niet-gepoli-
tiseerde verenigingen van 
zelfstandige arbeiders in een 
nieuwe interprovinciale 
drukkingsgrep die «HALT» 
werd gedoopt, naar de be
ginletters van de worden 
« handelaars, ambachtslie
den, land- en tuinbouwers ». 
De ereniging beschikt over 
aktieve kernen in alle 
Vlaamse provincies. Op de 
stichtingsbijeenkomst werd 
de initiatiefnemer, de dina-
inische h. Carette (Roesela-
re) als voorzitter verkozen. 
Hij deelde mee dat «HALT» 
alle geschikte middelen zal 
aanwenden o:n aan de discri
minatie, waarvan de mid
denstand in dit land doorlo
pend het slachtoffer is, een 
einde te stellen. Zo werd 
reeds een klacht neergelegd 
bij het Europees Hof te 
Straatsburg tegen de discri
minatie waarvan de zelf
standigen op het gebied van 
de elektriciteitstarieven het 
slachtoffer zijn. Tevens werd 
een urgentie-eisenprogram
ma opgesteld dat aan de re
gering wordt overgemaakt. 
« HALT » verwacht daarop 

een antwoord voor het ko
mende parlementair verlof. 
Enkele eisen : afschaffing 
van de wet-Cools op het prij-
zenbeleid, een meer aan
vaardbare BTW - regeling, 
afschaffing van de vervoer-
dokumenten, behoud van de 
aftrekbaarheid inzake BTW 
op auto's voor gemengd ge
bruik, een werkelijk sociaal 
statuut voor de zelfstandi
gen en de stopzetting van de 
wilde inplanting van grote 
distributiebedrijven. Ten 
slotte kwam er ook sterk 
verzet tot uiting tegen de 
pogingen van CVP-senator 
Bogaert om de premiever
koop een jaar te verlengen. 

monster
achtig (1) 

Vanzelfsprekend hebben 
de BSP-ers te Tongeren van 
hun 1 mei-viering een kies-
vertoning gemaakt, waar 
de Limburgse butler van de 
heren Leburton en Van Eyn-
de het hoge woord mocht 
voeren. We bedoelen de om
hooggevallen excellentie 
Willy Claes. Deze heer wist ' 
bij die gelegenheid te ver
tellen dat de BSP het mi- , 
nisterie van Nationale Op
voeding nooit uit de handen 
zouden geven aan een CVP-
er. Hij zei dit waarschijn-
lij kter intentie van de 
schaarse « progressieve 
frontvormers » die er in het 
CVP-kamp nog overblijven. 
Maar de gezant van het 
BSP-bureau ging vanzelf
sprekend vooral tekeer te
gen wat hij noemde de 
« monsterachtige coalitie » 
tussen de CVP en de VU te 
Tongeren. En zich dreigend 
richtend tot de CVP zei hij 
nog dat de BSP niet zal toe
laten dat zich nog ooit een 
dergelijke coalitie zou vor
men om het even waar in 
Vlaanderen. De CVP-ers we
ten het dus : om ergens een 
coalitie-akkoord af te slui
ten moeten zij voortaan de 
toelating krijgen van de 
BSP. 

monster-
aehtig (2) 

Wij volgen van zeer dicht
bij de evolutie, zo zei mijn
heer Claes nog, want wij zijn 
ervan overtuigd dat het hier 
om méér gaat dan om een 
louter occasionele coalitie. 
Je kan met de ellebogen 
aanvoelen wkt de heren 
BSP-ers verontrust : zij we
ten dat steeds meer CVP-ers 
de BSP als partner grondig 
beu zijn. CVP-voorzitter 
Martens laat geen week 

voorbijgaan zonder de rode 
broeders een veeg uit de pan 
te geven. Uit opmiepeilingen 
blijkt bovendien dat een 
niet - onaanzienlijk aantal 
CVP-kiezers hun partij 
graag een oppositiekuur zou
den zien doen, liever dan 
zich verder blameren in het 
gezelschap van imitaristische 
en conservatieve BSP. An
deren zouden hun partij 
graag met een andere part
ner in de regering zien. Stel 
je nu even voor dat de poli
tieke evolutie de mogelijk
heid schept voor de CVP 
om de BSP als bestuurspart-
ner te bedanken ! Jos Van 
Eynde mag er niet aan den
ken. Dat zou bijvoorbeeld 
betekenen dat zijn partij in 
Vlaanderen herleid wordt 
tot wat ze is : een groepe
ring die een kwart van het 
Vlaamse kiezerskorps verte
genwoordigt, hoewel zij een 
bek opzet alsof zij namens 
de grote meerderheid van 
de burgers spreekt. 

heb jij al een 
abonnement 
op <€ wij » ? 

overlegorgaan 
Terwijl wij deze regels 

tikken weten wij nog niet 
hoe het nieuwe « gestruc
tureerde » overlegorgaan 
tussen CVP en PSC eruit 
ziet. Wel werd er reeds de 
nadruk op gelegd dat beide 
christelijke partijen auto
noom zullen blijven. Het is 
zo klaar als een klontje dat 
het hele gedoe rond dit over
legorgaan vooral bedoeld is 
om de BSP van antwoord te 
dienen waar zij beweert dat 
zij « de enige politieke 
macht is waarin Vlamingen, 
Walen en Brusselaars met 
elkaar overleg kunnen ple
gen ». Wij weten uit lange 
ervaring waarin dat overleg 
bestaat : de Vlamingen moe. 
ten zich steeds schikken naar 
de wensen van hun fransta-
lige partijgenoten. Je moet 
werkeljk een BSP-maniak 
zijn om daar nog prat op te 
gaan ook. Dan hebben wij 
nog meer respekt voor de 

CVP-ers die tenminste een 
poging doen om de struk-
tuur van hun partij aan te 
passen aan de onmiskenbare 
evolutie in d!t land. De uni-
taristen van de BSP-top heb
ben blijkbaar geen enkele 
les getrokken uit de verkie
zingsuitslagen van de voor
bije jaren. 

het schoolpakt 
De CVP-PSC heeft nog 

eens aangedrongen op een 
spoedige herziening van het 
schoolpakt dat in 1958 werd 
afgesloten tussen de huidige 
regeringspartijen en de li
beralen. Dat pakt moet in. 
derdaad grondig worden 
herzien. Ook de Volksunie 
heeft in dit verband reeds 
een aantal konkrete voor
stellen geformuleerd. Nu 
heeft de PVV voorgesteld 
dat dit pakt eest zou her
werkt worden door het club
je van de drie onderleke-
naars van 1958 alvorens het 
eventueel ter mede-onderte
kening aan de andere par
tijen zou worden voorgelegd. 
Dat is een wijze van doen 
die onvermijdelijk tot kort
sluitingen moet leiden. Het 
is evident dan men iemand 
die verzocht wordt zijn 
handtekening te plaatsen 
onder een tekst ook de kans 
geeft tot inspraak bij het 
opstellen van di etekst. De 
federalistische partijen zijn 
sedert 1958 sterk aange
groeid ten nadele van de 
traditionelen. Hen buiten de 
besprekingen tot herziening 
van het schoolpakt houden 
is pure struisvogelpolitiek 
die de waarde van het nieu
we pakt sterk kan vermin, 
deren. 

smaadproza 
De « Vlaamse » onder

voorzitter van de BSP. de 
achtbare staatsminister Jos 
Van Eynde, deed deze week 
nogal verontwaardigd in zijn 
« Volksgazet » over ons edi-
toriaal van vorige week. Het 
prikte hem dat in dat arti
kel de huidige BSP-Ieiders 
« zelfvoldane bonzen » wer
den genoemd. Hij vond het 
hele artikel trouwens « be
ledigend », kortom « smaad
proza ». 

Toch eigenaardig dat een 
man die in het journalistie
ke wereldje berucht is om 
zijn ruige artikelen waarin 
hij zijn politieke tegenstre
vers gewoonlijk bruut aan
pakt, zelf zo'n gevoelige te-
nen heeft. Voor beledigend 
proza stond hij trouwens al 
meermaals voor de recht
bank, en hij werd ook ver
oordeeld. Maar ja, de waar
heid kwetst soms ook... 

wsskSacht om de bulgings-n 
De « Standaard » is ons de eerste werkdag van 

de zoete meimaand op de lever gevallen met twee 
kloeke pagina's symposium over de spellingoorlog. 
Onder het voorzitterschap van Manu Ruys hadden 
een stel professoren, een minister, efen taaltuinier, 
een uitgever en een schrijver hun gedachten en 
hun woorden laten gaan over de schrijfwijze van 
ons aller Nederlands; weerslag en neerslag van 
dit debat vormden als het ware het geestelijk beleg 
van ons dinsdagochVendbroodje. 

We zouden lichtelijk overdrijven, moesten we 
beweren dat het debat ons opgejut heeft. We hou
den er terzake een nogal persoonlijk standpunt op 
na. Voor ons is het geschreven woord de nederige 
dienares, de « spelinne » (ach, wat een mooi Mid
delnederlands woord was dat) van dte geest. Met 
't kofschip hebben we nooit van harte het zeegat 
gekozen en tee (het mag ook thee zijn volgens het 
Groene Boekje) drinken we niet, zelfs niet als we 
tegenwoordig zijn. Op minder dan honderd meter 
van ons huis woont een auteur die een aan ABN-
woorden vrij arm — we zouden bijna zeggen « pro
letarisch » — Nederlands hanteert, die daarenboven 
zeker geen bolleboos is in spellingkwesties en die 
het desalniettemin toch maar geschopt heeft tot 
een verdomd lezenswaardig oeuvre en tot de voor
lopige status van kandidaat-Nobelprijswinnaar. 

We kunnen ter dus maar lastig inkomen, dat de 
spellingkwestie emotioneel benaderd wordt. En 
dat was stellig het geval tijdens het « Standaard »-
symposium. Twee emotionele standpunten stonden 
tegenover mekaar. Dat van Paardekooper, die radi-
kale hervormingen wil en daarvoor zelfs een so
ciaal argument bij de haren in het debat sleurt. Dat 
van Walschap, die d'e taal iets eeuivigs en heiligs 
noemt waaraan — en we citeren Walschap zelve 

— zeker geen schoolmeester mag raken. Tussen 
deze twee extremen in bewogen zich de overige 
gesprekspartners met de voorzichtigheid die past 
in een porceleinwinkel. 

Ach ja, wat ons persoonlijk betreft mag het 
gerust radikaal zijn. Met voorkeurspellingen liepen 
we nooit op en de voorkeur hebben we steeds 
gebruikt ten bate van de meest progressieve moge
lijkheid. Maar of daarom de kippen fautloos ijeren 
moeten leggen (of is het andersom ?), durven we 
toch wel effe betwijfelen. Ons huidig Nederlands 
— maar dan zonder de voortdurende tweesprong 
van de voorkeur — lijkt ons niet lastiger om aan 
te leren dan bijvoorbeeld het huidig Duits of het 
huidig Frans. 

En Walschap ten spijt geloven we ook al niet in 
de eeuwige heiligh'eid van een spelling. Der schrif
turen aert heeft zich allerminst te storen aan de 
spelling. Voor een notarisklerk of een opsteller 
van fiskale bezwaarschriften is de spelling van 
oneindig meer belang dan voor de letterkundige. 
Walschap zal heus geen dorst lijden omdat daerne 
was gene herberg^ bi up een wile ; hij zal wel een 
goede fles wijn in eigen kelder en een biertje in 
de ijskast hebben. 

Geen enkele spellingsregel heeft kunnen verhin
deren, dat in de jaren twintig het sienjaxtl van een 
nieuwe letterkunde over de Nederlanden ging. 

Blijft de hang naar de vertrouwde en het heim-
ulee naar de oude dingen. Wijzelf vinden het nog 
altijd spijtig dat de bij uitstek mannelijke bui-
gings-n niet heilig en niet eeuwig is gebleken. Den 
fieren Vlaamschen leeuw was nogal wat moeilijker 
te temnven dan zijn van mannelijke attributen 
ontdane nakomeling; hij hrieschte daarenboven, 
wat zonder ceehaa maar een deerniswekkend ge

luid is. En toch houden ,we het in schrifte bij de 
Vlaamse leeuw, ook in de accusatief. In alle nede
righeid geloven wij namelijk dat het ons gegeven 
is zó te schrijven, dat het voor d'e lezer vrij vlug 
duidelijk wordt over welke leeuw wij het hebben : 
de mannelijke, ook zonder -n, of die bijvoorbeeld 
van de cvp-jongeren. 

We zouden Walschap een groot woord van Beet
hoven in herinnering willen brengen. Toen een 
violist hem wees op technische moeilijkheden in 
teen Beethovense vioolpartituur, antwoordde de 
meester : « Was reden Sie von Ihre elende Geige 
wenn der Geist zu mir spricht ». 

Of Paardenkoopers revolutionaire zuivering al 
dan niet er door komt, is daarbij van ondergeschikt 
belang : er zullen altijd grootmeesters zijn die, 
in deze of in gene spelling, een vorstelijk Neder
lands schrijven. En aang'ezien het lezen van hun 
werk een aktieve bezigheid zal blijven, een re-fcrea-
tie in de echte zin van het woord, is de kans op 
bleivend misverstand maar klijn. Wie leest met 
de ogen en de oren van zijn geest zal de leeuw 
altijd horen brieschen, zelfs al is het maar een 
briesjte. 

Laat ons dus in de spellingkioestie aandacht heb
ben voor de eerste betrokkenen : de notariskler-
ken, de opstellers van fiskale bezwaarschriften, de 
schoolmeesters en de soldaten die naar hun lief 
moeten schreiven. Wie de spelling wil hervormen, 
moet aan hén denken. En dan zal d'e spellingwaar' 
heid wel ergens middenin blijken te liggen : tus
sen Walschap en Paardekooper ligt de hele wereld
wijde speelruimte voor een verstandige hervor
ming. 

dio gene» 
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afdelingen, 

houdt u klaar ! 
Het Partijbestuur heeft opdracht gegeven een handzame bro

chure (in magazine-formaat) klaar te maken over de bestendige 
achteruitstelling van de Vlaamse gemeenschap in dit land. De ti
tel : « Uitdaging aan 62 % Belgen ». Momenteel wordt de laatste 
hand gelegd aan deze kolportage-brochure, die waarschijnlijk in 
de tweede helft van mei van de pers zal komen op een grote op
lage. De bedoeling is dat zij een eerste maal op grote schaal zou 
verkocht worden in Vlaanderen tijdens een nationaal kolportage-
weekeinde (zoals vorig jaar reeds gebeurde met de federalisme-
brochure). In principe wordt daarvoor het weekeinde van 3 en 4 
juni vooropgesteld. Over de preciese datum zullen de arrondisse
menten en afdelingen echter nog verwittigd worden via het na
tionaal sekretariaat. Inmiddels kan elke afdeling echter reeds 
haar schikkingen treffen om te helpen van deze grootscheepse 
kolportage een voltreffer te maken. Het wordt zeker een sukses 
wanneer ALLEN geestdriftig meewerken. 

1 mei-oproep 

Ter gelegenheid van de dag van de arbeid heeft partijvoorzitter 
Van der Eist tot de Volksuniemandatarissen en het VU-kader een 
oproep gericht om in de loop van de komende maanden op alle 
niveau's en met de daartoe beschikbare middelen te ijveren voor 
een meer rechtvaardige verdeling van de welvaart in ons land. 

Dit past in het kader van het sociaal programma dat de Volks
unie ondermeer op haar kongres van 1971 heeft behandeld. De 
Volksunie zal in de komende weken als 1 mei-eis vooropstellen 
dat een levensminimum van 85.000 fr. voor allen wordt ingevoerd, 
om te beginnen voor alle bejaarden en gehandikapten. 

Vanuit dezelfde bekommernis zal de Volksimie zich bijzonder 
inlaten met de situatie van alle minder bedeelde groepen in de 
maatschappij. 

63 procent 

Het Partijbestuur van de Volksunie kwam in spoedvergadering 
bijeen te Brussel en onderzocht de berichten over de beslissing 
van de Europese kommissie in verband met de Belgische wet op 
de Ekonomische expansie. 

In afwachting dat de volledige tekst van deze beslissing be
schikbaar zal zijn stelt het Fartijbestuur dat hoe dan ook, de aan
beveling van de kommissie in verband met de gebieden waarop 
deze wet zal mogen toegepast worden geen afbreuk mag doen aan 
een rechtvaardige verdeling van de kredieten voor de ekonomi
sche expansie over het Vlaamse en Waalse landsgedeelte. 

Het Partijbestuur van de Volksunie herinnert terzake aan het 
standpunt van de GERV die op grond van de objektieve weten
schappelijke kriteria een verdeling heeft geëist van 63 % voor 
Vlaanderen en 37 % voor Wallonië. 

De protestmars teg'en « Vrij en Vrolijk » ontaardde vorige zaterdag te Brasschaat in een kas
seien- en bakstenengevecht met de rijkswacht, waarbi] verscheidene gekwetsten vielen Een groep 
Brusselse Franstaligen wilde de instelling gaan bestormen. Na afloop van de vechtpartij zag da 
Bredalaan eruit als een slagv'eld. 

geslaagd vossencongres 
Vorige zondag kwamen de Vlaamse Oudstrijders in landelijk 

congres bijeen te Brussel. Het congres werd voorgezeten door mr. 
Herman Wagemans, ondervoorzitter, die de bedlegerige algemene 
voorzitter L. Van Mierlo verving. De h. Van Mierlo had niettemin 
een boodschap gestuurd voor de honderden aanwezige « Vossen » 
waarin hij een warme oproep deed tot vrede en amnestie, zelf
bestuur voor Vlaanderen en volkomen gelijkberechtiging van alle 
oudstrijders. 

De Vereniging van Vlaamse 
Oudstrijders (VOS) is nooit 
een vereniging van linten- en 
medaillejagers geweest, maar 
een aktieve Vlaamse strijd- en 
cultuurvereniging die het als 
haar eretaak beschouwt de 
boodschap van vrede en ont
voogding van de IJzer soldaten 
uit te dragen. Ook zondag werd 
nogmaals sterk beklemtoond 
dat het Verbond volledig zelf
beschikkingsrecht opeist voor 
het Vlaamse volk. Van de ge
plande « regionalizering » mag 
geen karikatuur worden ge
maakt en Brussel moet hoe dan 
ook beperkt blijven tot de hui
dige 19 gemeenten van de ag
glomeratie. Ook de amnestie
eis werd — hoe vaak gebeurde 
dit reeds — sterk beklem
toond. Straks zal de Belgische 
« rechtstaat » de allerlaatste 
ter wereld zijn om amnestie te 

verlenen voor oorlogsfeiten, 
het is een schande. Meegedeeld 
werd dat, onder impuls van 
VU-senator Elaut, in de Senaat 
weldra opnieuw een wetsvoor
stel zal worden ingediend dat 
amnestie voorziet voor de oud
strijders van 1914-18. Senato
ren van de vier partijen zou
den het mee verdedigen nl. 
Guido Van In (VU), Sledsens 
(CVP), De Queeker (BSP) en 
Paul De Clerck (PVV). Krijgt 
dit voorstel eindelijk een rede
lijke kans ? 

Is de VOS geen vereniging 
van profijten jagers, dan laat 
zij toch niet na de rechtmatige 
belangen van haar leden met 
kracht te verdedigen. Zoals 
reeds gezegd werd er op het 
congres gepleit voor een eer
lijke gelijkberechtiging van 
alle oudstrijders Cfp stoffelijk 
gebied. Zo sprak het congres 

zich uit voor het toekennen 
van een rustpensioenbonifica
tie voor de mobilisatie- en oor
logsdiensttijd. Aan de oudstrij
ders 14-18 zou een jaarlijkse 
vergoeding van 1000 fr per se
mester frontaktiviteit moeten 
worden toegekend. Het Ver
bond vraagt ook de intrekking 
van art. 31 van de wet van 8 
juli 1970 aangezien daardoor 
ruim 80.000 oorlogsweduwen 
beroofd worden van het levens
lang genot der lijfrente waarop 
hun overleden man recht zou 
hebben gehad. 

Ten slotte werd op het con
gres nog een dringende oproep 
gericht tot alle Vlaamse oud
strijders om zich te verenigen 
in één grote Vlaamse Oudstrij-
dersvereniging. Het is onbe
grijpelijk dat nog duizenden 
Vlamingen, waaronder over
tuigde flaminganten, aangeslo
ten blijven bij de super-pa
triottische en Belgisch-unitaire 
NSB dfe zich hardnekkig blijft 
verzetten tegen elke vorm van 
amnestie. 

Tot slot van dit geslaagde 
congres werd nog hulde ge
bracht aan de zeer verdienste
lijke VOS-gouwvoorzitter van 
Oost-Vlaanderen Gaston Rom
bout, 

te duur Brussels water... 
hageland-protest 

Het arrondissementsbestuur Volksunie, arrondissement Leuven, 
in spoedvergadering bijeengekomen stelde vast dat : 

# Nietegenstaande de belofte van staatssecretaris Luc D'Hoore, 
(Streekekonomie), gegeven na de interpellatie van kamerlid 
Willy Knijpers op woensdag 18 april jl., het overgrote deel van 
het achtergestelde Hageland (arrondissement Leuven) toch 
zal afgevoerd worden als te ontwikkelen gebied. 

# Het stelt de Belgische regering voor haar verantwoordelijk
heid en laakt de wijze van verkeerde voorlichting t.a.v. de 
Europese commissie. 

# lloept alle parlementsleden en verenigingen op uit het arron
dissement Leuven zich onverwijld tegen deze toestand te ver
zetten. 

welbewuste misleiding 

Het Bestuur van het Ekonomisch Komitee voor de Kempen, 
bekommerd om de leefbaarheid en de verdere ontwikkeling van 
het Studiecentrum voor Kernenergie (S.C.K.) te Mol : • 

— protesteert heftig tegen de overheveling van in het S.C.K. te 
Mol gevestigde afdeling radio-isotopen naar het Instituut voor 
Radio-elementen (I.R.E.) te Charleroi, overheveling waaruit 
blijkt dat de opzet van het I.R.E. veel omvangrijker is dan 
oorspronkelijk werd vooropgezet; 

— stelt in dit opzicht vast dat de officiële versie omtrent de acti
viteit van het I.R.E. d.i « het conditioneren en commerciali
seren van radio-isotopen » in werkelijkheid is omgebogen tot 
« produktie en research », wat zowel de onderzoeksactiviteit 
als de tewerkstellingscapaciteit van het S.C.K. zal schaden; 

— vreest bovendien dat op die wijze onderzoekskredieten ten 
nadele van het S.C.K. naar het I.R.E. zullen afvloeien, daar 
waar steeds werd voorgehouden dat het I.R.E. slechts investe
ringskredieten en geen blijvende subsidies zou behoeven; 

•— betreurt dat ten aanzien van deze gehele problematiek een 
politiek van welbewuste misleiding werd gevoerd, waarbij de 
overheveling die herhaaldelijk officieel werd ontkend thans 
als voldongen feit wordt opgedrongen; 

— wijst er nogmaals op dat deze versnippering van het nucleair 
onderzoek, die in een klein land als België zowel technisch 
als financieel onverantwoord is, herhaaldelijk negatief werd 
geadviseerd en door de hoogste instanties als nefast voor de 
ontwikkeling vaa de Kempen werd bestempeld. 

Burgemeester Jef Valkeniers 
van Schepdaal werkt aan een 
interkommunaal i n i t i a t i e f 
waarbij 22 Vlaamse gemeenten 
betrokken zijn die aangesloten 
zijn bij de Brusselse Interkom-
munale Watermaatschappij 
(BIW). Sedert het voorbije 
jaar, aldus de burgemeester 
zouden de rekeningen van deze 
maatschappij dermate defici-
tair geworden zijn dat zij een 
gevaar beginnen uit te maken 
voor de begroting van menige 
kleine gemeente. 

Enkele maanden geleden 
kregen alle gemeenten de op
dracht van de BIW om hun ta
rieven te verhogen, iets wat 
ondertussen bijna overal ge
beurde. 

Wat betekenen nu deze 
Vlaamse gemeenten • in de 
BIW ? Wat hebben ze daar te 
zeggen ? Kunnen zij de water-
prijzen mee helpen bepalen ? 

De 22 nederlandstalige ge
meenten hebben allen één aan
deel en één stem in de Alge
mene Raad terwijl 6 Brusselse 
gemeenten nl. Anderlecht, 
Brussel, Eisene, St Gillis, St 
Joost ten Node en Schaarbeek 
samen 168 aandelen en even
veel stemmen hebben. Ook zijn 
er nog 14 andere Brusselse en 
Waalse gemeenten met één 
aandeel en één stem. Aldus is 
het duidelijk dat deze 22 
Vlaamse gemeenten niets te 
zeggen hebben en het monopo
lie van de zes Brusselse ge
meenten moeten ondergaan. 

De 5 stichteressen beschik
ken krachtens de statuten over 
voorbehouden mandaten doch 
de algemene vergadering kan 
slechts beschikken over 2 ze
tels op de 13 in de Beheerraad 
en 6 zetels op de 14 in het Col
lege van Commissarissen. 
Nochtans leveren deze Vlaam

se gemeenten een zesde van het 
aantal abonnementen en be

loopt hun totaal waterverbruik 
meer dan een zevende van de 
totaliteit. 

Ook de verdeling van de al
gemene onkosten is volledig in 
het nadeel van de kleine ge
meenten. Wanneer de algeme
ne onkosten voor een abonne
ment nu ± 500 fr bedragen wat 
ongeveer 26,5 miljoen betekent 
terwijl een verdeling per m3 
verbruik slechts 20 miljoen zou 
kosten. 

De gemeente Brussel profi
teert zonder twijfel het meest 
van deze verdeling, want bij 
een verdeling per m3 verbruik 
zou Brussel meer dan 18 mil
joen Fr meer betalen aan al
gemene onkosten. Voor de 
kleine Vlaamse gemeenten zou 

dit een grote besparing beteke
nen die in de meeste gevallen 
ongeveer 50 % zou bedragen. 

Tegenover deze wantoestand 
beschikken de gemeenten over 
geen enkele verdediging, want 
ze hebben allen een langlopend 
kontrakt dat tot in 2010 loopt 
en waarbij slechts één partij 
het kontrakt kan opzeggen nl 
de BIW zelf. 

Het spreekt vanzelf dat de 
Brusselse watermaatschappij er 
niet graag bij is nü een burge
meester uit het steeds zo brave 
pajottenland de waterketel op 
een heet vuurtje zet .. temeer 
daar het om een VU-burge-
meester gaat. Hopelijk haalt de 
burgemeester het van de grijp
grage spin die Bruxelles is. 

sterrenvlag komt er niet 

Vorige lüeefc trokken wij nogal sarkastisch van leer 
tegen het voornemen van de Nederlandse Cultuurraad 
om als embleem een Vlaamse leeuw te kiezen, omringd 
door vijf zwarte sVerren. Wij vroegen ons af waarom 
men niet doodgewoon de zwarte leeuw op gouden veld 
nam. Uit een artikel dat in « De Standaard » van 17 
april verscheen kon men afleiden dat het niet uitgeslo
ten was dat dit nieuwsoortig sterren-embleem de nieuwe 
Vlaamse vlag zou worden in de toekomst. 

Nu blijkt echter dat het allemaal zo'n vaart niet zal 
lopen. Van 'een nieuwe vlag is doodgewoon geen sprake 
Wel wisselde het bureau van de Cultuurraad van gedach
ten over de noodzakelijkheid van een eigen insigne voor 
de Raad (voor briefpapier, omslagen, e.d.m.) en daarbij 
werd het ontwerp van dr. Warlop onder de loep geno
men, maar op geen enkel ogenblik was het de bedoeling 
dat dit kentek'en model zou staan voor een nieuw soort 
leeuwenvlag. 

De « zwarte blom in 't geluwe veld » blijft dus het 
vertrouwde nationaal symbool van het Vlaamse volk en 
er bestaat dus geen gevaar dat deze vlag door een ster
renvlag zou verdrongen worden aan de gevels van de 
Vlaamse gemeentehuizen, zoals onze medeiVerker het in 
zijn verbeelding al zag gebeuren. 



een arrondissement 
eupen 

Onze Limburgse volksvertegen
woordiger Evrard Raskin heeft 
bij de Kamer een wetsvoorstel in
gediend teneinde de taalwet van 
18 juli 1966 zo te wijzigen dat de 
gemeenten van het Duitse taal
gebied in België verenigd worden 
in een nieuw op te richten admi
nistratief arrondissement Eupen. 
Dit voorstel sluit aan bij wat bre
de lagen van de Duitse bevolking 
in het oostelijk deel van België 
wenst. 

In zijn toelichting schrijft de 
h. Raskin o.m. het volgende : 

« Algemeen wordt aanvaard dat 
het de plicht is van de overheid 
het behoud en de normale ont
wikkeling van de verschillende 
taalgroepen te bevorderen. 

Het is in deze geest dat er in 
dit land verschillende wetten 
werden uitgevaardigd, die de ach
teruitstelling van hpt Nederlands 
moeten tegengaan. Het is in de
zelfde geest dat de Vlamingen de 
carentie aanklagen, die door het 
centrale gezag aan de dag wordt 
gelegd t.o.v. de verfransingspoli-
tiek van de gemeentebesturen in 
de Brusselse agglomeratie. 

Wij zijn gewoon steeds maar 
van twee taalgemeenschappen in 
dit land te soreken, een Vlaamse 
en een Waalse. Indien het waar 
is dat zij bijna de totaliteit van 
de Belgische bevolking omvatten 
en dat de meeste aandacht dan 
ook naar hen gaat, mag dit ons 
nochtans niet doen vergeten dat 
er nog een derde, weliswaar klei
ne gemeenschao is, nl. de Duits
talige. 

Wanneer na de eerste wereld-
oorloe de kantons Eupen, Malmé-
dy en Sankt-Vith ons in de schoot 
werden geworpen, stonden wij 
weliswaar voor een gebied en een 
bevolking, die vroeger nog tot on
ze gewesten hadden behoord, 
maar die toch erg waren ver
vreemd. De meerderheid van de 
60.000 man tellende bevolking 
sprak Duits en slechts een klein 
gedeelte, nameliik te Malmédy, 
was Franstalig, hoewel het me
rendeel van deze Fransspreken-
den ook nog de Duitse gewesttaai 
kende . 

Hoewel de Oostkantons prak-
disch homoeeen Duitstalig zijn, 
heeft het Frans in deze streek 
wettelijk bestaansrecht verwor
ven. 

De wet van 30 juli 1963 maakte 
de oprichting mogelijk van Frans
talige kleuter- en lager onderwijs
instellingen, van een versterkt on
derricht van het Frans in de 
Duitstalige lagere scholen, van 
het onderwijs in het Frans van 
een aantal vakken in de secun
daire cyclus. 

Hierbij komt dat de faciliteiten 
voorzien in de gecoördineerde 
wetten van 18 juli 1966, zo ver 

gaan, dat de administratie in de 
Oostkantons praktisch tweetalig 
is. 

Dat dit alles tot een bestendige 
verfransing moet leiden, weet ie
dereen die zich ook maar enig 
idee kan vormen over de achter
uitstelling waarvan de Duitstali-
gen in dit land het slachtoffer 
zijn. 

De verfransing van de Oostkan
tons dreigt in de toekomst onver
minderd verder te gaan. De jong
ste herziening van de Grondwet 
houdt immers geen rekening met 
de fundamentele rechten van de 
Duitstaligen ; de wetgeving op het 
taalgebruik blijft een centrale 
aangelegenheid en de Duitstalige 
cultuurraad heeft enkel een advi
serende bevoegdheid. 

De oprichting van een afzon
derlijk arrondissement Eupen dat 
de verschillende Duitstalige ge
meenten van de Oostkantons om
vat, zou reeds enige verbetering 
brengen in de huidige stand van 
zaken, vooral dan indien de nieu
we arrondissementscommissaris 
over dezelfde specifieke bevoegd
heden beschikt als de adjunct
arrondissementscommissaris te 
Moeskroen en te Sint-Martens-
Voeren ». 

systematisch toegepaste 
inflatie 

Aldus betitelde mr. Van der 
Eist de politiek van de regering 
op budgetair vlak, tijdens de be
spreking in de Kamer van de be
groting van Financiën 1972. Reeds 
in de kommissie had de VU-voor-
zitter tegen de inflatoire politiek 
van de regering gewaarschuwd en 
werd hij sindsdien in zijn mening 
gesterkt door een aantal verkla
ringen o.m. van prof. Rogiers. De 
regering heeft een somber ekono-
misch beeld opgehangen om een 
deficitaire begroting te kunnen 
indienen. Nochtans was spreker 
van mening, dat de ekonomische 
toestand niet zo heel ongunstig 
evolueert. De uitgaven van de 
staat zijn echter de jongste vijf
tien jaren fenomenaal gestegen, 
terwijl dat in de buurlanden lang 
niet het geval is. « Het is werke
lijk een systeem van toegepaste 
inflatie dat door de regering door
gevoerd wordt ». 

Mr. Van der Eist protesteerde 
vervolgens tegen het feit dat pers 
en sociale partners ingelicht wer
den over het akkoord inzake kon-
trole van de ondernemingsraden 
op de staatssteun aan bedrijven, 
terwijl deze informatie aan het 
parlement onthouden wordt : par
lementsleden die om informatie 
vragen worden afgescheept. Na 
een onderbreking van minister 
Vlerick beklemtoonde mr. Van 
der Eist dat het parlement kon-
trole moet kunnen uitoefenen op 
door de staat toegekende kredie

ten of leningen. Deze inlichtin
gen worden zelfs aan de kommis
sie van Financiën geweigerd. Ver
der oefende onze partijvoorzitter 
kritiek uit op de uitbreiding van 
het stelsel der zgn. provisionele 
kredieten waardoor de regering 
op willekeurige wijze over zeer 
grote bedragen kan beschikken. 
Tegen deze ernstige afwijking van 
het begrotingsrech protesteerde 
mr. Van der Eist eveneens met 
klem. 

Over de verdeling van de uit
gaven tussen Vlaanderen, Wallo
nië en Brussel beschikt men over 
preciese gegevens, inzake inkom
sten moet men dat echter met ra
mingen stellen. Aldus kon spre
ker nagaan dat de door de rege
ring geleverde inspannnigen voor 
niet minder dan 81 % naar Wal
lonië zijn gegaan, na ontleding 
van enkele posten in de begro
ting. Ook klaagde hij het inschrij
ven in de financiële begroting van 
kredieten aan, die feitelijk in een 
andere begroting thuishoren. Hij 
vroeg naar de reden daarvan en 
besloot met nogmaals op de ont
zettende inflatie te wijzen, die we 
momenteel kennen en die zonder 
drastische maatregelen tot een 
aanzienliike daling van de koop
kracht zal leiden, mede als gevolg 
van de inflatiepolitiek van de re
gering. 

hovercrafts of niet ? 

Kamerlid Emiel Van Steenkiste 
uit Oostende vroeg de minister 
van Verkeerswezen of de Regie 
Oostende-Dover het probleem van 
de exploitatie van deze verbin
ding met Hovercraft ( aanzien
lijk hogere snelheid, cfr de twee 
Hovercraft-diensten tussen Frank
rijk en Engeland) reeds heeft be
studeerd en welke beslaiten daar
uit werden getrokken. Het vraag
stuk is des te dringender, aldus 

het kamerlid, daar waarschijnlijk 
tegen 1978 de Kanaal tunnel zal in 
gebruik genomen worden, met een 
aanzienlijke inkorting van de 
tijdsduur van alle verbindingen 
tussen Engeland en het kontinent. 
Welk verkeer zal de Regie kunnen 
blijven aantrekken na de inbruik-
neming van deze tunnel, indien de 
exploitatie verder met de huidige 
vaartuigen gebeurt ? 

gebrekkig 
belastingsstelsel 

Kamerlid Olaerts ontleedde tij
dens zijn tussenkomst in het de
bat over de begroting van Finan
ciën 72 de gebreken van ons be
lastingsstelsel, waardoor de min-
bedeelden nog eens benadeeld 
worden. Spreker betreurde de 
niet-indeksering van het belas
tingsstelsel en wees op het onsa
menhangend karakter ervan, wa t 
hij met cijfers illustreerde. Ook 
inzake belastingsvermindering we-
wegens gezinslast bestaat er een 
ergerlijke diskriminatie ten nade
le van de minvermogenden. Hij 
noemde zelfs ons vigerend belas
tingssysteem een stelsel waar in 
een anti-familiaal systeem is in
gebouwd en il lustreerde dat even
eens. 

In tweede instantie pleitte de h. 
Olaerts voor een soepeler en een
voudiger manier van het bepalen 
van de aanslagen. In plaats van 
een omslachtig en al te gedifferen. 
tieerd systeem ware het bepalen 
van een redelijk en vast gemid
delde veel eenvoudiger. Ook zou 
men een afzonderlijk formulier 
voor loonfrekkenden moeten in
voeren, toch de talrijkste groep 
belastingsplichtigen, terwijl de 
formulieren en de toelichting een
voudiger zouden moeten opgevat 
worden. Deze vereenvoudigingen 
zouden de administratie en de be
lastingsplichtigen veel kopbrekens 
besparen. 

volksnationalisme 
S>enator Maurits Coppieters hield jl. dinsdag in de Nederlandse Kul-

t n ^ I T . « f . ! \ T / ' ' ' ^ " ' " ' ' ^ ' ^ ^ - tusjienkomst tijdens het debat over de beleids
nota inzake kuituur van minister Van Mechelen. die daarvan drie weken 
geleden voorlezing had gedaan. U^KK-C» 

We citeren uit deze rede volgende essentiële passages . 

« Het bevrijdings- of volksnationalisme vormde vroeger, en nog steeds 
op heden, een duidelijke politieke en maatschappelijke overtuiging even
als een maatschappijvisie. Het is bijzonder actueel vandaag, in te |ens te l -
Img tot het verdrukkend en voorbijgestreefd staatsnationalisme dat helaas 
m het Europa der Zes en der Tien nog steeds de kop opsteekt en de Euro
pese politieke eenmaking voortdurend blijft verhinderen. In tegenstelling 
daarmee is het volksnationalisme een bouwsteen voor een federale opbouw 
van groter gehelen, omdat het met meer wil uitmonden in nieuwe machts
structuren van een volstrekt souveraine staat, maar uiteindelijk wil 
komen tot deelstaten m een ruimer verband. 

Het is een groot en belangrijk « -isme », omdat het de mens in zijn 
geheel en natuurli jk verband centraal stelt, omdat het dus ruimer omvat-
t e n d i s dan de louter politieke en/of sociaal-economische « ismen » 

Geleerden gewaagden van « the mystery of nationalism », het geheim 
van het nationalisme, sterker factor in de moderne geschiedenis dan welk-

^^^^^lo^i* ^̂ ® ideologie. Het volksnationalisme is niet meer alleen zoals 
m de 18de en de 19de eeuw, een uit taal- en cultuurverbondenheid' gebo
ren droom, maar is thans een structuurprincipe van het onvermijdelijk 
groter geheel : de toekomstige federaties tot op wereldvlak. Het was en 
^ het ferment van de bevrijding en zelfbeschikking in de gehele wereld 
Het wortelt m een spontaan natuurlijk gevoel, eigen aan de mens 

Het volksnationalisme is in vele Staten in conflict gekomen met het 
unificerend en gelijkschakelend Staatsnationalisme. Het is een breekijzer 
dat thans, onder meer via de regionalisering, de hinderende Staatspre-
tenties binnen Europa relativeert. 

Het nationalisme is geen rechtse ideologie. Zowel rechtse als com
munistische autoritaire regimes hebben gepoogd er zich van te bedienen 
Nationale culturen zijn geen tegenspraak met de universele beschaving 
waarnaar wij met de UNESCO streven. Zij zijn er ook geen hinder voor, 
wel integendeel. Het volksnationalisme biedt een houvast in de materia
listische consumptiemaatschappij. Het stelt tegenover goederen, econo-
niisch groeiritme en sociale status de mens centraal. Gemeenschap van 
afstamming, taal en cultuur is een onvervangbare waarde, ook in een 
socialiserend en mondiaal perspectief. 

Ook in het Europa van de Tien blijft het etatistisch denken overheer
send, een machtsdenken, in plaats van denken uit wijsheid en vrijheid. 
De uitweg uit ideologische blokvorming moeten wij zoeken in de afbraak 
van het staatsnationalisme, in het opgeven van iedere absolute souverei-
mteitsgedachte en in de opbouw van structuren, waarin de volksnaties 
erkend en beveiligd worden. 

Het Vlaams-nationalisme biedt ons een gefundeerde visie op de samen
leving, op de maatschappelijke vormgeving en op de verhouding enke
ling-gemeenschap. Een antwoord op de vervreemding van onze mensen. 

Tegen staatsnationalisme — ook in de supra-nationale vormen — kan 
alleen het volksnationalisme als een evenwaardige kracht worden 
geplaatst. Het streeft naar federalisme als beschuttend en toch open pu-
bhek-rechtelijk statuut. Het is de bouwsteen van een leefbaar België, 
in Benelux- en in Europees verband . 

Ik zou met Lodewijk Dosfel willen zeggen : « Ik voorspel geen zekere 
zegepraal, doch ben overtuigd dat Vlaanderen opstaat of valt met de zege 
of de nederlaag van het Vlaams nationalisme ». 

Mijnheer de Minister, U hebt met ere de drie kraaiende hanen her
dacht, maar vergeten we hierbij niet dat zij kraaiden omwille van de on
stuitbare aandrang en levenswil van de Vlaams-nationale gedachte ». 
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m KM^m m\ siKiA^T 
klemtoon op 
onafhankelijkheid 

De twee kultuurraden kwamen 
vorige dinsdag weer samen. Ter
wijl de Franse Kultuurraad nog 
niet goed zijn draai vindt verliep 
de zitting van de Nederlandse 
Kultuurraad rustig en op akade-
misch niveau. Niettemin is er 
reeds een verschil van mening 
merkbaar tussen de socialisten en 
de overige partijen wat de subsi
diëring der kulturele organismen 
betreft : de BSP wil de klemtoon 
hier leggen op de officiële kultu
rele instanties, de overigen wen
sen ook de vrije kulturele initia
tieven en organismen te steunen. 

De BSP is er ook op uit, de 
funktie van de Kultuurraden zo
veel mogelijk uit te hollen, wat in 
strijd is met de ter zake door de 
grondwetswijziging vastgestelde 
criteria. De Volksunie was dins
dag jl. weer eens de enige partij, 
die pleitte voor een zo maximaal 
mogelijk uitgeoefende autonomie 
en onafhankelijkheid binnen het 
kader van de gewijzigde grond
wet. Het debat duurde zeven uren, 
zodat minister Van Mechelen zijn 
antwoord naar de volgende zitting 
verdaagde. 

kultuurpakt 

Elders geven we de essentie 
weer van het gedeelte van de rede 
van senator Coppieters in Bit ma-
raton-debat, waar hij het volks-
nationalisme ontleedt en situeert. 
De senator uit het Waasland han
delde echter ook over het zgn. 
kultuurpakt, waarbij hij zich af
vroeg of een dergelijk pakt geen 
voorbijgestreefde mentaliteit 
weerspiegelt. Heel wat kultureel 
werk is a-politiek en we lopen nu 
het risico dat het kulturele beleid 

zich te zeer tot een betoelagings-
politiek zal beperken. Daarom be
pleitte de senator inspraak van 
anderen dan politici alleen bij het 
bepalen van het kulturele beleid. 

schijndemokratie 

Tijdens de namiddagzitting 
oefende kamerlid Nelly Maes 
scherpe kritiek uit op de in uit
zicht gestelde demokratisering 
waaronder de kwaliteit zal lijden. 
Voorts legde ze er de nadruk op 
dat onze aandacht inzake perma
nente vorming allereerst moet uit
gaan naar de werkende jongeren. 
We mogen niet in het euvel ver-
vallen, dat we de kuituur van een 
zgn. elite aan een daarin niet be
langstellende massa gaan opdrin
gen. Ten slotte wees ze er op dat 
het kultuurbeleid staat of valt met 
infrastruktuurwerken, wat ons 
niettemin niet mag beletten grote 
aandacht te besteden aan de mens 
als « kulturele investering ». Voor
af had ze nog gepleit voor stevig 
buurtwerk te Brussel en ontzegde 
ze de politiek het recht, het ter
rein van de kulturele verenigin
gen af te bakenen. 

ook andere ministers 

Senator Van Haegendoren was 
niet te spreken over het feit, dat 
alleen de minister van Nederland
se Kuituur in de Kultuurraad ver
schijnt, dan wanneer heel wat 
meer ministers kredieten beheren, 
die eigenlijk onder de bevoegd
heid van de Nederlandse Kultuur
raad vallen, waarmee hij meteen 
het autonoom karakter van de 
raad beklemtoonde. Daarom wacht 
hij op het globaal kredietenpak
ket en op de eerste dekreetontwer-
pen van de regering. 

amnestie maar dan algemeen 

Kamerlid Frans Baert zei tij
dens de bespreking van de begro
ting van Justitie 1972 niet voor 
amnestie te zullen pleiten, omdat 
men daarvoor toch geen gehoor 
vindt bij minister Vranckx. Het 
kamerlid achtte het evenwel no
dig te zeggen, om de kwestie dui
delijk te stellen, dat het sisteem 
toegepast door de minister en zijn 
voorgangers (individuele rege
ling) geen afdoende oplossing is : 
slechts een algemene amnestie
maatregel kan België afhelpen 
van de kwalifikatie als « land van 
haat en wrok ». 

Vooraf bepleitte het kamerlid 
betere wedden voor de griffiers 
der jeugdrechtbanken en van het 
parketpersoneel en handelde ver
der over de echtscheiding, het erf
recht van de overlevende echtge
noot en over de niet zo doorzich. 
tige strafprocedure van ons ge
rechtelijk apparaat. 

OP KAMERTEMPERATUUR 

De voorbije week werd beslist 
gedomineerd door het debat in de 
Cultuurraad, waar de beleidsnota 
van minister Van Mechelen onder 
de loep werd genom'en. 

Potsierliik is hoe sommige le
den van die Raad van stapel lo
pen over de belangrijkheid van 
hun jongste gewrocht. Nagenoeg 
elk woordvoerder van de CVP is 
op de tribune komen verklaren 
doordrenkt te zijn van het enor
me belang dat deze instelling 
heeft voor de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd. De minister zelf ver
geleek het met de inname van 
Den Briel door de Geuzen en de 
heer Vandewiele sprak over het 
jaar nul van de Vlaamse Bewe

ging, een uitspraak die het voor
deel heeft dat iedereen er het 
zijne kan over denken. 

E'en al even bedenkelijke zelf-
besprenkeling was de door onge
veer alle woordvoerders plechtig 
afgelegde verklaring dat zij ach 
zo gelukkig waren met het hoge 
niveau dat het debat steeds ver
mocht te bereiken. Iets waarvan 
de voorzitters van de kultuurfond-
sen. die op de tribune zaten toe 
te kijken, toch w>el eventjes zul
len hebben opgekeken. Dit niveau 
werd bvb. zeer duidelijk geïllus
treerd door de door diverse spre
kers herhaalde malen in alle be
scheidenheid gebruikte zinswen
ding : « Sta mij toe enkele perti
nente vragen te stelhn ». 

De toon mocht dan nog zo ver
heven zijn en de verwachtingen 
nog zo hoog gespannen, het hele 
debat stuitte telkens weer op het 
feit dat nog niemand weet welke 
bevoegdheden de raad nu eigen
lijk wel heeft. De interpretaties 
daaromtrent zijn nogal verschil
lend. We mogen in dit verband 
allicht nog enkele frontale bot
singen verwachten. Onze senator 
Baert heeft in afwachting daar
van de socialistische regerings
partner al voor schut gezet door 
via een pertinente juridische anor-
lyse diegenen gelijk te cfeven die 
voor de Cultuurraad zo groot mo
gelijke bevoegdheden opeisen. 

Ondertussen is blijkbaar in de 
Christelijke Volkspartij en in de 
regering zelf, lang nog niet ieder
een doordrongen van de formida
bele belangrijkheid van hun 
jongste spruit. Zij hebben immers 
de jongste tijd al zodanig vefel 
nieuwe instellingen gecreëerd, 
dat toen aan de heer Vlerick, die 
zich ijlings door de wandelgan
gen bewoog, werd gevraagd of hij 
naar de Cultuurraad ging, de mi
nister verbaasd antwoordde : is 
er nu Cultuurraad ? Ach nee ,ïk 
moet eerst naar de commissie en 
dan naar vergadering x... 

jan. 

persspiegel 
« Amour sacrée de la Patrie-

Je » we weten niet of het melo
dietje van 21 juli al gezongen 
Is op de eerste mei. De woor
den waren er anders al. Nu de 
Rode Leeuwen de grond zijn 
ingetrapt of in gouden plaats-
kenskooien gezet, nu de blau
wen noodgedwongen beginnen 
te regionaliseren, heeft het duo 
Leburton-Van Eynde de oude 
gewaden van 1830 terug van 
de zolder gehaald met de 1 
mei-boodschap « Wij zijn nog 
de enige echte Belgen ». Wor
den zij de laatste der Mohika
nen van 1830 of is het een nieu
we vorm van « Nationaal »-
socialisten ? En voor het ove
rige een deel beschouwingen 
over de sociaal-nationalisten of 
omgekeerd. Want de Volks
unie werd deze week ook wel 
eens flink door elkaar gehas
peld. 

de nieuwe gids 

De unitaristische konserva-
tieven van de BSP, Leburton 
en Van Eynde kregen na hun 
Mercieroproep de herderlijke 
zegen van die andere kardinaal 
van het unitarisme Van Haver-
beke. Dat wordt een mooi con
cilie. 

« Wij zijn op het huidig 
ogenblik in dit land, zo lezen 
wij, de enige politieke macht 
waar Vlamingen, Walen en 
Brusselaars met elkaar overleg 
kunnen plegen, zonder gehin
derd te worden door de taai
en gemeenschapsobsessies die 
de andere politieke formati'es 
verpletteren, versnipperen of 
uiteenrukken ». 

» En verder lezen wij dat 
andere traditionele partijen en 
tegenover de verwarring in de 
de twisten onder federalisten, 
« het socialistisch cement op 
het huidig ogenblik de eniffe 
dynamische kracht is die in 
dienst staat van de verstand
houding en de vooruitgang ». 

» Een lange ervaring heeft 
de socialistische leiders geleerd 
dat programma's, hoe goed ook 
ineengestoken, de waarde heb

ben van woorden in de wind, 
als ze niet kunnen worden uit
gevoerd. En ze kunnen sl'echts 
worden uitgevoerd wanneer 
degenen die ze verkondigen 
ook over het bewind beschik
ken en dus regeringsverant
woordelijkheid dragen. 

» Dit legt de wil uit van de 
huidige BSP-partijleiding om 
er alles op te zetten dat de een
heid in de partij nifet slechts 
wordt gehandhaafd maar zelfs 
verstevigd. 

» Een dergelijke politiek 
steunt gedeeltelijk op de over
weging dat een groot deel van 
de openbare opinie de oever
loze communautaire twisten 
beu is; er genoeg van heeft te 
moeten gaan strijden Vegen er
gens een verkeerd straatnaam
bord of ten voordele van een 
gehucht dat slecht geplaatst is 
op de taalgrens. 

•» Wanneer zij later ter stem
bus zullen worden geroepen, 
zullen de kiezers laten weten 
of de socialistische leiders juist 
hebben gezien 'en of zij inder
daad de rug toekeren naar die
genen die, uit overtuiging of 
uit vrees, de voorrang geven 
aan de communautaire zorgentt. 

gazet van antwerpen 

De Witte, die zwarte van de 
« Gazet van Antwerpen », zoals 
Van Eynde hem noemt, licht 
die BSP-praat eens door. Een 
hypokriet geval van de laatste 
superunitaristen. 

« Dfe kultuurautonomie is een 
feit geworden, maar aanhou
dend pogen de socialistische 
leiders de bevoegdheid van de 
raden uit te hollen. Trouwens, 
tijdens de vorming van de re
gering heeft men dagen lang 
ter plaatse getrappeld, omdat 
de BSP-onderhandelaars wei
gerden te aanvaarden dat de 
raden, elk voor 'eigen gewest, 
een beperkte bevoegdheid zou
den hebben over onderwijsza
ken. Ook al stond dat zwart 
op wit in de Grondwet, door 
de BSP mede gewijzigd. 

» Met de durf, eigen aan de 
huidige BSP-leiding, wordt in 
de « boodschap » opgesomd dat 
de regering werk moet maken 
van de ekonomische en de ad-
ministrati'eve decentralisatie. 

vervat in een wet die al meer 
dan een jaar oud is, maar nog 
niet ten volle toegepast wordt? 
Waar blijven de gewestelijke 
ontwikkelingsmaatschappijen ? 
En het was toch die formule, 
waarmede de socialisten des
tijds vooral in Wallonië pro
paganda maakten als de ideale 
oplossing ? Wanneer komt er 
een einde aan hun halsstarrig 
verzet Ifegen de toepassing van 
art. 107-4 van de Grondwet, 
waardoor het land kan worden 
ingedeeld in drie gewesten, elk 
met een verkozen raad ? ». 
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volksgazet 

En in zijn Belgische ijver 
slaat Jos Van Eynde met de 
voorhamer naar Jan Verroken, 
die in de Kontaktklub te Ant
werpen aan de eeuwigheids
waarde van de Belgische staat 
had durven twijfelen. Dachten 
wij als Vlaamse Europeanen 
ook, maar wij vergaten dat «La 
mere Patrie » nog zulke onver-
slijtbare waakhond aan zijn 
poorten had zitten als buldog 
Van Eynde. 

« Verroken zou België kun
nen uiteenrukken lang vóór 
zijn Europese inzichten, die 
waarschijnlijk zoals al zijn an
dere erg vaag zijn, een schijn 
van kans op verwezenlijking 
krijgen. 

» En dan moeten al de « lei
dende » figuren in de partij 
van M. Verroken, wi'er namen 
wij hoger citeerden, ons even 
uiteenleggen wat er dan van 
het land zou overblijven en of 
dat voordelig zou uitvallen, 
met een verscheurde economie 
in een uiteengerukte staat, in 
de allereerste plaats voor de 
Vlamingen ? 

» Met^n zouden zij ons ook 
even kunnen vertellen of zij in 
de wereld nog veel andere lan
den kennen waar mandataris
sen zoals deze CVP-er Jan Ver
roken openlijk kunnen aanstu
ren op het uiteenvallen van de 
staat ? 

Is in België (en vooral in de 
CVP) dan alles mogelijk ? 
Dient dit land voor de vrien
den van Verroklen uitsluitend 

om er tijdelijk de bestuurspos-
ten te bezetten en daarvan de 
voordelen te plukken, terzelf
der tijd evenwel werkend aan 
zijn vernietiging met de vage 
hoop in het Vlaanderen dat zij 
dromen nog sterker te zullen 
staan ? ». 

het volksbelang 

De Vlaamse liberalen die 
met hun Vlaamsgezindheid al
tijd een stuk achterop komen, 
namelijk als ze mogen van 
Omaar Van Audenhove, zijn 
met hun kritieken ook een 
stukje achterop. Nog maar eens 
het FDF en de VU, nog maar 
eens Schiltz-regering en Baby-
lon-taalbordjes. 

« Terwijl zijn VU-collega's 
van hun parlementaire on
schendbaarheid gebruik maak
ten om op vs'egwijzerjacht te 
gaan, zat ambitieuze playboy 
H. Schiltz stilletjes in een 
hoekje te mijmeren over de 
vraag hoe hij de VU in een re
gering zou kunnen loodsen. 
Wegens gebrek aan vertrou-
loen in eigen partij zocht hij 
zijn heil tot een « federalis
tische frontvorming » in twee 
fazen : een overleg tussen alVe 
Vlaamse federalisten ouer de 
partijen heen en een gesprek 
met de Waalse federalisten. De 
laatste fase zou op niet te veel 
principiële moeilijkheden stui
ten, aldus H. Schiltz, gezien de 
Vlaamse en dte Waalse federa
listen het over de algemene be
ginselen eens zijn. Weinige da
gen later richtte R.W.-voorzit-
ter Perin zich tot het congres 
van zijn partij, waarop hij on
omwonden verklaarde niet 
meer met de VU te willen pra
ten. Dat lijkt ons ook duide
lijke taal ! 

» Alvorens nog eens aan een 
fedferalistische frontvorming te 
denken, zal H. Schiltz er best 
aan doen zijn troepen ervan te 
overtuigen zich voortaan te 
onthouden van « taalgrens
spelletjes » 

pourquoi pas ? 
En nog een stukje trager, en 

veel dommer dan de Vlaamse 
liberalen zijn deze Brusselse 
superfranskiljons. Zij geven 

ook « keukengeheimen » over 
de Volksunie. Wat ze waard 
zijn toont hun slotzin over 
« het supernationalistische 
maandblad « De Nieuwe », 
Zelfs Dr. Ballet wordt uit de 
kalmte gehaald van zijn ver
diende rust van de oudere 
strijder en afgeschilderd als 
een jeugdige schuimbek. 

« M. Schiltz is niet de man 
om folkloristische spelletjes te 
spelen achter advokaat Van-
der Eist, of in het spoor van 
enkele schuimbekkende war
hoofden als het geacht duo 
Ballet en Babyion. Maar ook 
de merkwaardige intellektueel 
Lode Claes is niet van plan 
zijn partij te volgen tot aan 
het eind van haar talrijke 
dwaasheden en als koorknaap 
te dienen voor enkele middel
matige dialektbrabbelaars, zo 
ontsnapt uit een studentensa-
menzwering. Daarom is het 
dan ook dat noch Hugo Schiltz 
noch Lode Cla'es deelnamen 
aan het spelletje in Vloesberg 
of aan de kinderachtige uitda
gingen die werden opgevoerd 
in het kabinet van de minister 
van Binnenlandse Zaken. Men 
verwijt hen een gebrek aan fa
natisme... Men kan dit nog be-
wijzen met een geraaskalarti-
kel in het supernationalistisch 
maandblad « De NieuWe » 
waar woedend wordt van leer 
getrokken tegen wat men, met 
alle beperking van het woord, 
zou kunnen noemen « de gema
tigde vleugel van de Volks
unie ». 
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geef het 
oostvlaams heuve 
een toekomst 
Op teen persconferentie vorige week vroeg de Volksunie de aan-
tiacht voor de problemen van het arrondissement Oudenaarde. 
%terke nadruk werd gelegd op de valorisatie van de toeristische 
ten rekreatieve mogelijkheden van deze mooie streek in zuidelijk 
Oost-Vlaanderen. In dit verband stelde de Volksunie een reeks 
maati'egelen voor die. naar haar mening, deze valorisatie ten 
goede moeten komen. Hier volgen ze dan. 

• Het arrondissement met zijn 
onderscheiden landschappen en 
s t reken moet als een geheel be
schouwd worden. Hiermee moet 
rekening gehouden worden bij 
de toekomstige federatievor-
ming. De voorkeur dient gege
ven aan een enkele grote en le
venskrachtige federatie. Binnen 
deze federatie en reeds in af
wachting van de oprichting er
van, moet de fusie van gemeen
ten spoedig worden doorgezet. 

Speciaal op het vlak van toe
risme en rekreatie dient in het 
arrondissement een bestendige 
dienst opgericht te worden, die 
de werking van de verschilllen-
de gemeentelijke diensten en 
VVV's moet koordineren en sti
muleren. Deze dienst moet, ze
ker in de beginperiode, kunnen 
beschikken over een ruime na
tionale betoelaging. Hij zal zich 
niet alleen gelasten met toeris
tische propaganda, maar tevens 
met de voorl'chting van de 
eigen bevolking en de aktive-
r ing van de overheidsinstan
ties. Hij dient te werken in 
nauw overleg met de beroeps
organisaties en het vereni
gingsleven. 

'' De rekreatiegefaieden dienen 
snel vastgelegd te worden bij 
KB : met de verwezenlijking 
moet onmiddellijk worden be
gonnen. Het Gewestplan in zijn 
geheel moet overigens zo snel 
mogelijk worden toegepast, 
waarbij echter rekening zou 
moeten worden gehouden met 
een aantal nieuwe gegevens en 
met suggesties o.m. uit deze 
persnota. 

De gemeentebesturen dienen 
hun bijzondere Plannen van 
Aanleg te concipiëren in het 
licht van de algemene toeris
tische en rekreatieve uitbouw 
van het arrondissement. 

De verbinding Ruhr-Calais 
mag in geen geval het land
schappelijk geheel van het a-
rondissement schenden ; het 
tracee dient echter zo gekozen, 

dat de ontsluiting van de 
streek er door gediend wordt. 
De verbindingen Ronse-Brakel-
Ninove en Oudenaarde-Brakel 
dienen dringend verbeterd. 

De verplaatsingswegen m het 
arrondissement dienen gron
dig verbeterd ; de eigenii.ike 
rekreatie- en toerismezones 
moeten bediend worden door 
minder snelle toegangswegen, 
waarbij de noodzakelijke uit
rusting — zoals toerismepar-
kings met hygiënische voorzie
ningen — van meet af aan moe
ten worden ingebouwd. 

De landschappelijk waarde
volle dreven en wegen dienen 
beschermd te worden. De ver
harding ervan moet geschieden 
met aangepaste materialen, in 
overleg met landschapsarchi-
tekten, daarbij zal vaak blijken 
dat geen verharding de beste 
bescherming kan betekenen. 

Het net van wandelwegen en 
fietspaden dient uitgebreid, he-
bakend en voorzien te worden 
van de nodige uitrustingen. 

De Vlaamse Ardennen moe
ten beschouwd worden als re-
kreatiezones van nationaal be
lang. In deze zones dient bij 
de ekonomische uitbouw in al
le omstandigheden de absolute 
voorrang gegeven te worden 
aan de toeristische nijverheid. 

Daarnaast echter moet ook 
de uitrusting van de regionale 
rekreatie- en toerismezones snel 
ter hand genomen worden. 

De rond al deze zones gele
gen agrarische gebieden dienen 
subsidiair bij de toeristische 
expansie betrokken te worden. 
Speciaal in de agrarische sek-
tor kunnen de strukturele 
moeilijkheden opgevangen wor
den door toeristische rekonver-
sie en door de algemene ont
wikkeling van de tert iaire sek-
tor. 

Voor de toeristische en rekre-
aktieve uitbouw van het arron

dissement moet kunnen gere
kend worden op ruime en ge
makkelijke kredieten, o.m. in 
het kader van de expansiewet
ten. 

De bescherming van het 
leefmilieu en het herstel ervan 
waar noodzakelijk zijn de 
meest onmisbare voorwaarden 
voor de valorisatie van het 
landschappelijk en kultuurland-
schappelijk kapitaal van het ar
rondissement. 

De Vlaamse Ardennen, de 
valleien en de daarbij aanslui
tende of meer geïsoleerde heu-
velkammen vereisen een strik
te landschappelijke bescher
ming. 

Het bestaande bos-areaal is 
reeds zo klein, zeker gezien op 
de schaal van de provincie, dat 
er onder geen beding nog rooi

ingen of verkavelingen mogen 
geschieden. Door herbebossing 
moet gestreefd worden naar de 
uitbreiding van het areaal en 
naar het aaneenkit ten van ver
brokkelde bosgedeelten. In het 
bos mag geen artificiële wegen
aanleg geschieden. De bossen 
moeten op oordeelkundige wij
ze toegankelijk gemaakt wor
den voor stille rekreatie. Bij 
openstelling ervan moet er 
voor gezorgd worden, dat de 
mens niet kan optreden als ver
nieler en bezoedelaar. 

De Volksunie vestigt drin
gend de aandacht op een drei
gende noodsituatie : in de Spi-
taalbossen, welke thans reeds 
in grote mate worden bedreigd 
door afwatering van scheikun
dige afvalstoffen ; op de Kluis-
berg, die reëel wordt bedreigd 
det het voornemen om meer 
dan 20 ha midden in het bos 
voor rekreatieve exploitatie te 
verhuren, en naar deze zone 
een autoverkeersweg dwars 
coor het bos aan te leggen. 

Rekreatie-voorzieningen en 
autoparkeerplaatsen m o g e n 
slechts aangelegd worden aan 
de rand van de beboste gebie
den en nooit er in. 

Voor het weekend-toerisme 
dienen de weekend-huisjes in
geplant te worden op de door 
het Gewestplan voorziene ruim
tes. Er moet streng de hand 
aan gehouden, dat zij het land
schap niet schenden. In geen 
geval mogen zij gebouwd wor
den binnen het bebost areaal. 

Een deel van het bosareaal 
en van het overige landschap 
moet, als natuurl i jke biotoop 
van waardevolle fauna en flo
ra, uitgebouwd worden tot na
tuurreservaat in de strikte be
tekenis. 

De ongebreidelde uitbating 
van de zavelw inning moet afge
remd worden ; waar schade 
werd aangericht, moet deze her
steld worden door effening en 
beplanting. 

Het natuurschoon langs de 
Schelde, de Zwalm en de ove
rige valleien dient onmiddel
lijk in bescherming genomen. 
De oevers dienen slechts open
gesteld voor aangepaste passie
ve rekreatie . De tipische meer

sen, vooral langs de Schelde, 
moeten gevrijwaard worden 
voor verdere vernieling en ver
kaveling. 

De bouwvoorschriften moe
ten rekening houden met de 
dringende eis om het landschap 
te vrijwaren. Rond bestaande 
storende kompleksen dienen 
aanplantingen te geschieden. 

Meer nog dan in sommige an
dere streken is de stri jd tegen 
de waterbevuil ing in het arron
dissement Oudenaarde ui ters t 
dringend. De aanleg van de in 
het Gewestplan voorziene zui
veringsstations moet bij hoog
dringendheid ter hand worden 
genomen. 

De Volksunie waarschuwt te
gen het reëel gevaar, dat de 
Zwalm en de Maarkebeek in 
een betonnen keurslijf zouden 
worden gestoken. In deze wa
terlopen moet de vereiste wa
terstand behouden blijven. 

Kleine riviertjes en beken 
mogen niet uitgebaggerd wor
den, de uitbaggering vernielt 
waardevolle biotopen en 
schendt het landschap. 

De Schelde-armen dienen op 
gepaste wijze betrokken te 
worden bij het geheel van het 
rekreatief en toeristisch opzet 
in het arrondissement. Aan-
planting van meer bescher
mingsgroen is noodzakelijk. 

Overigens blijft de Volksunie 
van mening, dat de industr i
ële bevuilers zelf moeten in
staan voor de zuivering van af
valwaters of voor de onkosten 
dezer zuivering. 

Het probleem van de vele — 
meestal kleine — vuilnisbelten 
in het arrondisement moet op
gelost worden door het oprichi. 
ten van interkommunales vooj? 
huisvuilwerking of -verbrar> 
ding. 

Aan de luchtbezoedeling 
dient de nodige aandacht be
steed. Alhoewel thans van he t 
pitchprobleem geen gewag 
meer wordt gemaakt, dieneil 
snuffelpalen voorzien te wor» 
den om ook in de toekomst er 
over te waken, dat he t voorne
men om geen pitch te stoken 
gehandhaafd blijft. 
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moet de spelling worden gewijzigd ? 
Zoals hekend wordt er van diverse zijden aangedrongen op een wijzi

ging van de spelling van het Nederlands. Het verslag van de commissie 
Pefe-Wesselings, bekendgemaakt in 1969, staat volop in de actualiteit, 
terwijl er in Nederland door diverse onderwijzersorganisaties steeds maar 
radicaler voorstellen worden geformuleerd. 

Anderzijds is er zowel in Vlaanderen als in Nederland een duidelijk 
verzet gerezen tegen een zoveelste wijziging. Een aantal filologen, schrij
vers en mensen uit het onderwijs hebhen het opgenomen voor de spelling, 
zoals zij op dit ogenblik bestaat. Denken wij maar in dit verband — 
althans wat Vlaanderen betreft — aan de actiegroep, die op voorstel en 
onder leiding van de Antwerpse burgemeester Craeyheckx tot stand is 
gekomen. 

Waar een eventuele spellings
wijziging aanvankelijk vooral 
verdedigd of bestreden werd door 
wat men « vakmilieus » zou kun
nen noemen, is de hele kwestie nu 
uitgedeind tot bij de publieke 
opinie. Dag- en weekbladen, radio 
en televisie, besteden steeds meer 
aandacht aan dit probleem. Zelfs 
de editorialisten van bepaalde 
dagbladen hebben het nodig ge
acht hun mening terzake kenbaar 
te maken. 

Het komt mij voor, dat het on
denkbaar zou zijn dat de Volks
uniefracties in Kamer en Senaat 
geen aandacht zouden besteden 
aan het lot van onze spelling. Te
meer daar de bevoegde Belgische 
en Nederlandse ministers op een 
bijeenkomst dd. 16 maar t 1972 
besloten hebben in de loop van 
mei terzake een duidelijk stand
punt in t e nemen. Overigens is 
het zo, dat wat Vlaanderen be
treft, de volksvertegenwoordiging 
wel eens voor een voldongen feit 
zou kunnen worden gesteld, ge
zien de spelling hier in tegenstel
ling met Nederland, geen zaak is 
van de wetgevende macht. 

de noden van het 
spellingsonderricht 

Zoals iedereen weet berust de 
nieuwe spelling op een basis, die 
sterk fonologisch is. Men wil 
m.a.w. de k lanken weergeven, zo
als zij worden uitgesproken, het
geen in de huidige spelling lang 
niet altijd gebeurt. 

De argumentat ie voor deze wi j 
ziging kan men als volgt samen
vat ten : 
1. Een fonologische spelling kan 

veel gemakkelijker worden 
aangeleerd, waardoor tijd vrij 
komt voor het verwerven van 
meer taalbeheersing. 

2. De bestaande spelling, die ui
ters t moeilijk is, maakt sociale 
discriminatie mogelijk. 

Het is duidelijk dat dit laatste 
argument iedere grond ontbeert, 
zoals overigens door een l inks au
teur als Har ry Mulisch wordt 
toegegeven in zijn boekje « Soep 
lepelen met een vork ». Deze au
teur gaat zelfs een stap verder, 
hij beweert dat de gewone man 
benadeeld zal worden door een 
fonologische spelling, die uiter
aard een weergave is van he t 
ABN, taal die deze gewone man 
niet beheerst. 

Anders is het gesteld met het 
eerste argument van de voorstan
ders van een meer progressieve 
spelling. Hun bekommernis voor 
het kind, dat met de schrijfwijze 
van onze taal sukkelt, is niet zon
der grond. De vraag, die zich ech
ter stelt, is of een fonologische 
spelling terzake de oplpssing 
biedt. 

Ik heb wat dit betreft aandach
tig kennis genomen van de stand
punten pro en contra en ik moet 
zeggen dat de spellingshervor
mers mij niet hebben kunnen 
overtuigen. 

Mijn mening is natuurl i jk de 
mening van een niet-deskundige. 
Doch anderzijds acht ik het een 
regel van elementaire voorzich
tigheid niet tot wijzigingen over 
te gaan, zolang er in de bevoegde 
milieus geen grote mate van over
eenstemming tot stand is geko- ~ 
men. 

Men dient bovendien na te 
gaan of de wijziging van de spel
ling geen ongunstige weerslag 
heeft op het verwerven van een 

betere taalbeheersing, zelfs in
dien er voor dit laatste meer tijd 
is vrijgekomen. 

De geschreven en gesproken 
taalbeheersing staan immers in 
nauw verband met de leesbaar
heid ; wie moeilijk leest zal ook 
moeilijk schrijven of spreken. 

Nu is het onmiskenbaar dat een 
fonologische spelling de leesbaar
heid geenszins bevordert. Lezen 
betekent immers het automatisch 
associëren van een b e p a a l d 
schrijfbeeld met een bepaald be
grip, iets dat door het invoeren 
van nieuwe schrijf beelden erg 
wordt bemoeilijkt. 

Hier komt bij dat onze taal bij
zonder rijk is aan homoniemen. 
Het wegnemen van elke differen
tiatie in de schrijfwijze zal dan 
ook een ongunstige weerslag heb
ben op de leesbaarheid van deze 
woorden, hetgeen vooral nadelig 
is voor hen, die nog moeten leren 
lezen . 

Een bedenking, die herhaalde
lijk wordt geformuleerd tegen de 
didactische motivering van een 
spellingswijziging is de volgende : 
Zijn het alleen de Nederlandsta
lige kinderen, die sukkelen met 
het aanleren van de spelling. En 
hebben de Engelse, de Franse of 
de Duitse scholieren dan geen last 
met de schrijfwijze van hun taal? 

Het is duidelijk dat het leren 
schrijven van een taal altijd ge
paard gaat met moeilijkheden. 

Niettemin stellen wij vast dat 
de schrijfwijze van het Engels, 
F rans of Duits, die veel minder 
fonologisch is dan deze van het 
Nederlands, geen of al thans maar 
heel weinig wijzigingen onder
gaat. 

Het is duidelijk dat de didac
tische problemen, die hier rijzen 
schromelijk worden overschat. 
Bovendien dient men zich vol
gende vraag te stellen — en hier 
citeer ik de bekende taaltuinier 
Maarten Van Nierop : « Is radi
cale vereenvoudiging van de spel
ling voor de jongste schoolgene-
rat ie en haar toekomst belangrijk 
genoeg om overgangs- en gewen-
ningsmoeilijkheden voor de ge
hele overige bevolking, alsmede 
onmiskenbare financiële gevol
gen voor uitgever én voor kopers 
van boeken te rechtvaardigen ? a. 

Ik meen dat het antwoord op 
deze vraag alleen maar negatief 
kan zijn en dit om vier redenen. 

geen radicale 
wijzigingen ! 

In eerste instantie brengt een 
radicale wijziging van de .spelling 
belangrijke financiële gevolgen 
met zich mee. Het herdrukken 
van school- en handboeken zou 
volgens de Nederlandse minister 
van Onderwijs en Wetenschappen 
alleen al voor zijn land op 1 tot 
1,5 miljard franken moeten wor
den geraamd. Indien men hierbij 
minstens 1 miljard voor Vlaande
ren voegt, dan heeft men een idee 
van de financiële repercussies, die 
de voorgestelde spellingswijzi
ging met zich mee zou brengen. 

Een tweede reden, die tegen 
deze wijziging pleit, is de ongun
stige weerslag, die zij heeft op de 
uitstraling van onze taal. Het res
pect dat bijv. de franstaligen voor 
het Nederlands opbrengen, is zo 
al niet groot, waarbij dan nog 
komt dat de vreemdelingen, die 
onze taal hebben aangeleerd, ver
plicht zouden zijn ab initio te 
herbeginnen. 

Vervolgens is er het zogenaam
de litterair argument of anders 
gezegd : wijziging van de spel
ling heeft een kloof tot gevolg 
tussen de lezers en de letterkun
dige producties, althans die welke 
tot op het moment der wijziging 
tot stand zijn gekomen. 

Nu weet ik wel dat ook de 
oudste l i teratuur in een andere 
dan de huidige spelling is gesteld ; 
dat de onleesbaarheid van deze 
l i teratuur eveneens te wijten is 
aan wijzigingen op het vlak van 
het woordgebruik en de zinscon
structie ; dat de meesterwerken 
uit het verleden toch altijd in een 
aangepaste vorm opnieuw zullen 
worden uitgegeven. 

Niettemin meen ik dat de kloof 
waarvan zo juist sprake, al te 
groot zal zijn. Zeker voor hen, die 
de lagere school hebben beëin
digd en voor wie de inhoud van 
de woorden zeer nauw is verbon-

de ae 
klonje 

woort 

den met de schrijfwijze, die zij 
in de loop van de jaren hebben 
aangeleerd. 

Het is mij niet onbekend dat 
dit argument ook bij vorige wij
zigingen werd gebruikt en dat de 
moeilijkheden die toen werden 
voorspeld lang niet zulke afme
tingen hebben aangenomen, als 
van bepaalde zijde werd ver
wacht. 

De vraag is echter of men ter
zake een vergelijking mag ma
ken. Zeker, ook de vorige wijzi
gingen hadden een vereenvoudi
ging op het oog, doch deze vereen

voudiging ging minder ver. Bo
vendien hield men er rekening 
mee dat leesbaarheid afhankelijk 
is van een zekere diversiteit in 
de spelling, iets dat door een aan
tal hedendaagse hervormers totèal 
over het hoofd wordt gezien. 

Het vierde en laatste argument 
tegen de voorgestelde spellings
wijziging is van psychische en 
sociale aard. 

Terzake konden wij van de 
hand van de Antwerpse burge
meester Craeybeckx volgende 
pertinente uitspraken lezen : 

« De' scholieren, die in eerste 
en tweede jaar leerden lezen en 
schrijven op grond van de nu gel
dende spelling, zullen moeten af
leren wat ze als verworven ken
nis hebben opgenomen. Hetzelfde 
zou het geval zijn voor de scho
lieren van middelbare- en zelfs 
hogerscholen. 

Volwassenen zouden niet langer 
in staat zijn foutloos te schrijven, 
zo zij niet door eigen studie of 
het volgen van avondschool, met 
(moeilijke!) ingetreden wijzigin
gen vertrouwd geraken ». 

En de heer Craeybeckx ver
volgt : 

«Niet alleen om de studerende 
jeugd, die op verdere studie ge
richt is, gaat het. Het gaat om de 
doorsneemens. Een ieder heeft 
een waardigheid op te houden die 
hi.i ophouden wil. Daarom stelt 
elke mens er prijs op, wanneer hij 
te schrijven heeft, een spelling te 
bezigen die, zo niet onberispelijk, 
dan toch fatsoenlijk is ». 

een evenwichtige 
evolutie 

De spelling is het resultaat van 
een historisch proces, dat nog 
steeds verder gaat. Dit impliceert 
dat zij niet voor eens en altijd 
kon worden vastgelegd en dat 
zelfs een voorlopige « consecra
tie » niet mag uitgaan van één 
der componenten, die in het his
torisch proces een rol hebben ge
speeld, bijv. de fonologische weer
gave van de klanken. 

Het ware wenselijk dat de nor
male evolutie van de spelling tot 
ui tdrukking kan komen. Dit is 
evenwel niet gebeurd. Men heeft 
deze evolutie in ^ e war gezonden 
door van boven-af de voorkeur
spelling op te leggen. 

Deze maatregel zou dan ook 
best worden geannuleerd, waarna 
vertrekkend van het « groene 
boekje » stilaan duidelijk zal 
blijken welke spelling het meest 
natuurli jk is. 

Dit betekent niet dat er geen 
« consecratie » meer nodig is. In
tegendeel ! Een zekere uniformi
teit blijkt altijd gewenst. Boven
dien moet men voorkomen dat 
bepaalde groepen de natuurli jke 
evolutie zouden forceren. 

In mijn optiek zou de « conse
cratie » twee kenmerken hebben : 
1. zij komt post factum tot stand ; 
2. zij heeft een voorlopig karak-
tsr 

Alleen dan is een evenwichtige 
evolutie mogelijk ! 

De spellingsregels worden in België hij Koninklijk Besluit en in 
Nederland bij Wet vastgelegd. Anderzijds hebben de regeringen van 
heide staten er zich toe verbonden geen wijzigingen in de spelling door 
te voeren dan na onderling overleg (Addendum bij het Belgisch-Neder
lands Cultureel akkoord). 

Het spreekt van zelf dat men er naar moet streven een zo groot moge-
lijkje eenheid in de spelling van het Nederlands te bewaren. In die zin 
hoop ik dat er tussen Vlaanderen en Nederland een akkoord tot stand zal 
komen. Anderzijds zouden wij moeten vermijden dat onverantwoorde 
wijzigingen het licht zouden zien en dat de spellingsoorlog blijft verder 
duren. 

De wijze, waarop tot op heden de schrijfwijze wordt bepaald, staat 
dit laatste in de weg. Het is hoogst nodig dat men zou overgaan tot de 
oprichting van eten Nederlands-Vlaamse academie, waarin niet alleen 
taalkundigen en didactici zouden zetelen, doch ook schrijvers, journalis
ten, uitgevers enz. Een dergelijke academie zou bijzonder goed de functie 
kunnen vervullen, die hoger werd geschetst. 

e. raskin, 
volksvertegenwoordiger. 
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de wereld 

russisch-amerikaanse top 
(Argos) Als we de kranten mogen geloven dan hebben de Russisch-

Amerikaanse betrekkingen op dit ogenblik felle wind in de zeilen. Er 
werd al druk geschreven over een « gigantisch » handelsverdrag tussen 
de twee superinogendheden maar nog andere, dringend te verwezenlijken 
akkoorden staan hoog op de agenda : het gebrxiik van strategische wapens 
moet eens en voorgoed worden vastgelegd ; er moet nodig afgedongen 
worden op Ruslands oorlogsschidd (daar zorgen de Russen bijtijds zelf 
voor !) ; Sovjets en Amerikanen moesten samen aan medische research 
gaan doen ; ze moeten schouder aan schouder staan ter verovering van de 
ruimte ; een kultuurpakt met ruime uitwisselingsmogelijkheden voor ge
leerden, komponisteji en schrijvers staat op het getouw ; Washington en 
Moskou verzetten zich eendrachtig tegen de hakteriënoorlog enz... enz... 
De publieke opinie is zich al gaan afvragen wat president Nixon in mei te 
Moskou van zins is, daar alles toch al zo fijn voor mekaar is. 

Toch loopt het met de Russisch-
Amerikaanse betrekkingen lang 
niet meer zo los. Toen de Ameri
kaanse bommenwerpers diep bo
ven Noord-Vietnam doordrongen 
en daar hun moordende vracht 
gingen uitstorten ging de eufori
sche geestdrift rond overeenkom
sten die nog moeten waar worden 
algauw afkoelen. Meteen beseften 
de Sovjets dat die bombardemen
ten deel uitmaken van een Ame
rikaans plan om te Moskou de 
« valken » tegen de « duiven » 
uit te spelen en Nixon's positie 
met het oog op de geplande top
ontmoeting te versterken. Toen 
bij luchtaanvallen op Haifong 
vier Sovjetvrachtschepen werden 
beschadigd wekte het Sovjetpro-
test herinneringen aan Francis 
Gary Powers wiens spionagetoe
stel radikaal uit de Sovjetlucht 
werd weggeschoten... wat voor ge
volg had dat de luid georkestreer
de topontmoeting toen afgelast 
werd. 

handels- en technologische 
penetratie 

Of de topontmoetig van mei '72 
een identiek lot beschoren wordt 
hangt af van diverse faktoren : 
vooreerst van de Amerikaanse en 
Russische bereidheid om het knel
punt Indo-China op diplomatieke 
wijze te omzeilen. Aan Sovjetzijde 
waren de reakties vrij bemoedi
gend. Weliswaar waarschuwde de 
officiële Sovjetpers voor « spelen 
met vuur » maar de journalisten 
vermeden toch angstvallig de 
Amerikaanse bombardementen op 
Noord-Vietnam met het topovcr-
leg te verbinden. Tot vandaag toe 
blijven de Sovjets achter de ont
moeting staan... vooropgezet noch
tans dat Nixon begrijpen aan de 
dag legt voor de Sovjetverbinte
nissen tegenover Vietnam. Op het 
eerste gezicht kan die Russische 
gematigdheid verbazen. Bij nader 
bekijken lijkt ze haast vanzelf
sprekend. Alleen al in 1971 zijn in 
de Sovjetunie meer Amerikaanse 
zakenlieden te gast geweest dan 
tussen 1945 en 1970. Die Ameri
kaanse industriebazen wachtte te 
Moskou een gul onthaal. Zelfs Ko-
sygin kwam handendrukkend aan

schuiven. Als ingenieur is hij 
ergens betrokken geweest bij de 
technologsiche ontwikkeling van 
zijn land. Niemand kan beter we
ten dan hijzelf hoe erg de Sovjets 
wat technologische akkomodatie 
betreft op Amerikaanse know how 
aangewezen zijn. Bovendien had
den die Amerikaanse managers 
voorstellen op zak die zelfs een 
Sint Antonius in verleiding zou
den brengen. Jammer dat de Ame
rikanen vandaag heel wat wan
trouwiger zijn dan de Sovjets. 
Washington bekijkt de situatie in 
Vietnam met een kwaad oog. Vol
gens het Witte Huis zijn de Rus
sen gewoon medeplichtig aan het 
jongste offensief van Hanoi. Daar
om heeft het ook niets gedaan om 
de spekulaties te ontzenuwen dat 
de Amerikaanse bombardementen 
bedoeld zijn als een waarschu
wing aan het Kremlin. Washing
ton suggereert blijkbaar : als jul
lie niets doen voor het herstel 
van de vrede in Vietnam, dan 
komt het wat ons betreft ook geen 
handelsakkoord en gaan alle an
dere ontwerpakkoorden de helling 
op ! 

Te Washington zal men wel we
ten dat lang niet alle Sovjetlei
ders warm lopen voor het kom-
promisserig koppelen van politie
ke doeleinden aan handelsoogmer
ken. Vooral de « valken » staan 
onverzettelijk op ideologische 
standpunten. Meteen wordt de si
tuatie gevaarlijk voor Leonid 
Bresjnev. Zoals zijn illustere voor
ganger N. Kroestsjev kan ook hij 
tussen hamer en aambeeld te
rechtkomen. Vandaag is bekend 
dat Nikita zijn politiek doodvon
nis ondertekende toen hij inzake 
de Kubaanse Varkensbaaiaffaire 
tot verregaande koncessies ge
dwongen werd. Met een « valk » 
op de schouder zal de Russische 
partijleider niet zo gauw tot toe
geven te bewegen zijn. Die « val
ken » zijn overigens van mening 
dat aan een handelsakkoord met 
de VSA ook ongunstige aspekten 
vastzitten. Zij vrezen nl. dat te
gelijk met het toenemen van de 
handelsrelaties ook het ideolo
gisch impakt van het Westen op 
de SU gevaarlijk kan verhogen 
en rLsiko's uitlokken die het kom-
munistisch sisteem voorlopig maar 
best uit de weg gaat... 

Het Amerikaanse streefdoel : 
eerst zorgen jullie voor vrede in 
Vietnam en dan kunnen we over 
Amerikaanse konsumptiegoederen 
en technologie gaan praten, wordt 
dus te Moskou niet unaniem aan
vaard. Ook is het niet eens zo 
zeker dat de SU werkelijk iets 
voor de Vietnamese vrede kan 
doen. Nog problematischer is het 
of Moskou ooit een bemiddelende 
rol heeft overwogen. De Sovjets 
zouden toch maar gek moeten we
zen om alles wat ze in N.Vietnam 
hebben geïnvesteerd (ideologisch 
en materieel) zomaar in de steek 
te laten en op de koop toe door 
de Chinese volksrepubliek van 
« verraad » beschuldigd te wor
den. Bovendien lijkt het een Rus
sisch belang dat die oorlog nog 
een tijdlang voortduurt. De Sov
jets moeten toch gniffelen van in
tens leedvermaak als ze zien hoe 
Washington met de dag dieper 
de trappen van zijn internationaal 
prestige afdaalt... Vandaag al 
spreken Nixon's elektorale advi
seurs zich uit tegen het voort
zetten van de bombardementen 
OD Noordvietnamese steden. De 
Amerikaanse president staat be
slist voor hete vuren. Voor een 
politicius die over enkele maan
den opnieuw president moet wor
den lijkt de weg met gevaarlijke 
« kraaiepoten » bezaaid. Er blij
ven Nixon nog amoer zes maan
den over om zijn belofte uit de 
verkiezingskampagne van 68 waar 
te maken : ik zal een eind maken 
aan de oorlog in Vietnam ! Of
schoon hij inderdaad al 400.000 
manschapoen huistoe gehaald 
heeft bestaat nu het gevaar dat 
het land nog eens extra-diep in 
onberekenbare risiko's wegzinkt. 
Voorzeker zou Nixon graag te Pa
rijs achter de groene tafel gaan 
zitten op voorwaarde dat Hanoi 
zijn offensief oüschort. Alleen dan 
kan hij te Moskou vanuit een 
machtspositie onereren. Maar wie 
fiaat het die dienst bewijzen ? 
Hanoi niet, Moskou niet en Pe
king evenmin. 

Vietnam : geen knelpunt 

Zeker is alleen dat niemand er 
baat bij vindt dat de Vietnam-
oorlog het geplande topoverleg 
onmogelijk zou maken. Nixon 
weet immers dat de wereldvrede 
uiteindelijk niet haalbaar is... zon
der medewerking van het Krem-
hn. Van hun kant staan de Rus
sen te trappelen van ongeduld om 
nu eens echt op z'n Amerikaans 
te kunnen konsumeren. Ook wil 
Moskou onder geen beding zijn 
Europa-politiek verknoeien. In die 
samenhang werd al gesteld dat 
het met doorgaan van de topont
moeting de ratifikatie van de 
Oostverdragen in vraag zou stel
len. En dan maar weer een ge
zellige koude oorlog... de grootste 
tJater die Brezjnev zou kunnen 
begaan Hopelijk zal men er aan 
beide zijden op bedacht zijn de 
situatie niet al te emotioneel te 
benaderen. Maar dit zal vooreerst 
afhangen van de ontwikkeling in 
Vietnam, ofschoon Washington en 
Moskou eensluitend verklaren dat 
Vietnam niet eens een knelpunt 

richard nixon 
alexis kosygin 

• Als eerste hoofdstaf* van een 
Zuidvietnamese provincie valt 
Kwang-Tri na hevige gevech
ten in Noordvietnamese han
den. De Zuidvietnamese troe
pen trekken in de grootste wan. 
orde af. De toestand in de oude, 
keizerlijke hoofdstad Hué is 
kritiek. 

• Op een geïmproviseerde 
perskonferentie verklaart pre
sident Nixon dat de Verenigde 
Staten zich niet zullen neerleg
gen bij een Noordvietnamese 
overwinning in Zuid-Vietnam. 
De president deed ook een hef
tige uitval tegen de Vietnam-
kontestanten en roemde de in
zet van de Amerikaanse piloten 
« die alleen en uitsluitend mili
taire doeleinden bombarderen». 

• Israël schaft de passenkontro-
Ie tusseu Gazah en Israël af, in 
het kader van Dajan's pacifika-
tiepolitiek, na de ontmanteling 
van de Palestijnse guerilla. Dit 
vrije verkeer wordt ook in de 
hand gewerkt omwille van de 
nood aan arbeidskrachten in 
Israël : het aantal Arabische 
« gastarbeiders » in Israël zal 
erdoor gevoelig toenemen. 

• Egypte's president Sadat 
verklaart na zijn reis naar 
Moskou « dat Egypte spoedig 
genoeg offensieve kracht zal 
verwerven om het land te 
heroveren dat Israël sinds 1967 
bezet ». Egypte zou daarvoor 
1 miljoen Egyptenaren offeren. 

deze week \ 

in de wereld 

• Na de opheffing van het be
togingsverbod in Noord-Ierland 
kondigen de protestanten het 
uitgaan van hun beruchte stoe
ten aan. In 'n brief aan premier 
Heath schrijft de militante pro. 
testantse leider William Craig, 
stichter van de Vanguardbewe-
ging « dat het loyale volk van 
Ulster straks geen andere keus 
meer heeft dan zodanig op te 
treden als het nodig acht om 
aan de huidige toestand het 
hoofd te bieden ». Dit wordt ge-
interpreteerd als 'n bedreiging 
met tegenterreur tegenover de 
IRA, wat op een regelrechte 
burgeroorlog neerkomt. Er 
wordt gewag gemaakt van een 
illegaal protestants leger van 
30.000 man, die een strenge 
opleiding ondergaan en waar
van ook leden van de politie 
zouden deel uitmaken. Grote 
groepen protestantse betogers 
trekken plunderend en brand
stichtend door Belfast en gera
ken in hevige gevechten ver
wikkeld met Britse troepen 
wanneer ze de katolieke wij
ken pogen binnen te dringen. 
Hierbij wordt een zesjarig 
meisje gedood. 

• Na de nipte verwerping van 
de CDU-motie van wantrouwen 
tegenover Brandt en de nipte 
overwinning van de CDU-oppo
sitie in het begrotingsdebat 
knopen Brandt en Barzel 
(CDU - leider) besprekingen 
aan om uit een blijkbaar ont
staan slop te geraken. FDP-af-
gevaardigde Helms, uit zijn 
partij getreden, vraagt opna
me in de CDU (zijn stem gaf 
de doorslag in het begrotings
debat). Het debat over de Oost
verdragen wordt met 24 uren 
verdaagd. 

• Ex-koning Ntare van Boe-
roendi vermoord tijdens het 
neerslaan van een staatsgreep 
door royalisten, amper een 
maand nadat hij uit balling, 
schap was teruggekeerd. Pre
sident Nicombero schijnt de 
toestand meester te zijn. 

• Einde mei, begin juni zullen 
Indira Gandi en president Boet-
to van West-Pakistan elkaar 
ontmoeten. 

• Ex-president Juan Peron, 
kandidaat gesteld voor de Ar
gentijnse presidentsverkiezin
gen. 

• Belgisch bankier Van Roos-
broeck na 22 jaar gedwongen 
verblijf in China vrijgelaten. 
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tijger giap 

(Argos) Stilaan wordt duidelijk dat de troepen van Giap de 
twee noordelijke zuid-vietnamese provincies willen bezetten. De 
vreselijke beelden die uit Vietnam blijven toestromen bewijzen 
hoe onverbiddellijk dit doel wordt nagestreefd. Maar dit is nu 
eenmaal het unieke karakter van de jongste ontwikkeling aldaar : 
naar gelang de gevechten in hevigheid toenemen wordt ook de 
Vredeswil nadrukkelijker uitgebazuind. Toch betekent dit geens
zins dat de standpunten van de tegenstanders naar elkaar toegTij-
pen. Nooit lagen ze onverzoenlijker uit elkaar : Nixon beweert dat 
Hanoi agressie heeft gepleegd terwijl de Noordvietnamezen die 
beschuldiging naast zich neer leggen. Noord-Vietnam, zo ver
klaarde Giap, beoogt alleen het verdedigen van de Vietnamese 
eenheid, die door anderen werd verbroken. Vo Nguyen Giap, 
Hanoi's defensieminister is de brains van het jongste « apokalip-
tisch » offensief. Volgens Saigon zou hij ooit hebben gezegd : de 
dood van tienduizenden Viets weegt niet op tegen de onafhanke
lijkheid van het vaderland. Vandaag ontkent Giap. Maar zijn har
de analiserende tijgerogen liegen er niet om : voor het bereiken 
van zijn doel zal dit schrale, beweeglijke mannetje over lijken 
gaan. 

leefd Op de konferentie van 
Geneve heten de Fransen dan 
ook de noordelijke helft van 
het land aan de Vietminh over 
terwijl de Amerikanen m het 
zuiden de anti-kommunistische 
nalatenschap van de Franse 

tussen universiteit, 
gevangenis en dood 

Vo Nguyen Giap komt eigen
lijk uit de bourgeoisie. Zijn 
ouders waren grondbezitters en 
Rijstboeren. Giap's revolutio-
jiaire carrière verliep overeen
komstig een haast klassiek ge-
Worden patroon ; tussen uni
versiteit en gevangenis. Na 
zijn studie en gevangeniserva-
ting werd hij leraar geschiede
nis te Hanoi. Nationalist was 
hij altijd geweest maar nu zou 
Jiij uitgerekend tot de kommu-
^istische partij toetreden. Als 

{ealist had Giap gezien dat al-
een de KP dank zij haar ijze

ren discipline in staat zou zijn 
haar anti-kolonialistische teo-
rieën waar te maken. Toen die 
partij in 1939 (bij het uitbre
ken van WO II) verboden werd 
wist Giap naar China te ont
komen. Zijn nog jonge echtge
note die hij in een Frans straf
kamp had ontmoet werd door 
de koloniale administratie ge
arresteerd. Later zou ze in ge
vangenschap sterven. Intussen 
was ook Giap's schoonzuster 
onthoofd... zodat men mag aan
nemen dat de haat van de ge
neraal tegen Frankrijk en de 
Fransen diep in menselijke 
Verbittering wortelt. 

Als vriend en militair advi
seur van Ho Sji Minh ging 
Giap zich tijdens zijn verban
ning verdiepen in Mao's teo-
rieën over de guerilla-oorlog. 
Later zal hij de Mao-strategie, 
die de Chinese volksleider uit 
gijn ervaringen met de Japan
ners had gepuurd, op Vietna
mese bodem, en eveneens te
gen de Japs, in de praktijk om-
fcetten. In die dagen konden Ho 
en Giap best met de Amerika
nen over de weg. De Ameri
kaanse geheime dienst bezorg
de zelfs de wapens die de kom-
munistische leiders later tegen 
de Franse koloniale meester 
zouden aanwenden... Toen het 
Japanse leger op 15 aug. 1945 
kapituleerde was het zo ver : 
de guerilleros van Giap trok
ken Hanoi binnen en Ho Sji 
Minh riep meteen de demokra-
tische republiek Vietnam uit. 
Van dit ogenblik af werd dui
delijk dat de Fransen niet de 
kunst verstonden om de 
vriendschap van hun voormali
ge onderdanen te behouden — 
een kunst die de Britten in 
haast identieke omstandighe
den zo meesterlijk hadden be
heerst. Het lijkt dan ook wel 
zeker dat de Vietminh, aan
vankelijk een nationalistische 
beweging met kommunistische 
simpatieën, nooit een uitge
sproken kommunistische strijd
groep zou geworden zijn in
dien Parijs de situatie met 
meer diplomatieke feeling had 
opgevangen. Door het kortzich
tig wantrouwen van de Fran
sen werd Ho Sji Minh gewoon 
een strijd opgedrongen waar
van Giap inmiddels doelbe
wust het instrument had ge
smeed 

als vissen 
in het water 

Men kan er blijven over na-
bomen of Giap's « Volksoor
log en Volksleger » op oeroude 
bronnen teruggaat, of de ge
adapteerde neerslag is van 
Mao's opvattingen terzake. Ze 

zijn alvast gemeenplaats ge
worden : militaire operaties 
zijn niet van politieke endok-
trmatie te scheiden Nooit mag 
een volksleger in gesloten ge
lederen optreden. Soldaten 
moeten werken als « vissen in 
't water ». Ze moeten ook ge
steund worden door het volk 
Pas als de dorpelingen de zin
volheid van de antikolonialis-
tische strijd gaan beseffen wor
de ze in dorpsmilities ingelijfd. 
Een soldaat van het bevrij
dingsleger moet de have van 
het volk verdedigen tegen de 
plunderende soldateska van de 
tegenstander. Op die manier 
heeft Mao uiteindelijk van 
Tsjang gewonnen. En vooral : 
de bevrijdingssoldaat deelt 
ahw venijnige speldeprikken 
uit. Een open gevecht zoekt hij 
alleen dan als hij getalsmatig 
in de meerderheid is en bijge
volg zeker van de overwinning. 
Hoe dan ook Giap heeft de 
Mao-strategie over 3 fasen ge
spreid : eerst wordt de lande
lijke bevolking georganiseerd 
(terwijl de tegenstander baas 
mag blijven in de steden), ver
volgens start een guerilla-akti-
viteit op regionaal vlak, ten 
slotte (faze 3) gaat het bevrij
dingsleger de uitgedunde en 
gedemoralizeerde tegenstander 
frontaal te lijf. Die « matema-
tische » stategie leidde in 
't verleden tot de overwinning 
van Dien Bien Phoe. 

De gevolgen van die histo
rische overwinning zijn be
kend : het Franse thuisfront 
heeft de nederlaag van zijn 
elitetroepen moreel niet over-

generaals gingen overnemen 
Met Dien Bien Phoe had Giap 
zijn strategie een dimensie 
verleend die ver uitstijgt bo
ven het militair image van een 
uitsluitend « binnenlands » 
georiënteerde Mao. Bovendien 
had hij met alleen het verhoop
te psichologisch effekt bereikt 
(het ineenstorten van het 
Franse thuisfront) maar voor
taan zou zijn strijd ook cen
traal staan in de internationale 
ruchtbaarheid. Heeft Giap ooit 
verwacht dat hij met zijn 
jongste offensief de stunt van 
Dien Bien Phoe — dwz de 
eindoverwinning — zou herha
len ? Zelfs de Amerikanen gaan 
er vanuit dat de generaal lang 
niet zo naïef is. Blijkbaar doelt 
Giap met zijn offensief op de 
bewogenheid van de Ameri
kaanse publieke opinie. Van
daag rijst daar eens te meer 
heftig protest tegen de Ameri
kaanse bombardementen. Op 
de Amerikaanse campussen 
heerst weer grote beroering 
Op dit ogenblik kan weliswaar 
niemand voorspeilen hoe diep 
Giap's psichologische oorlogs
voering Amerika's houding zal 
beïnvloeden. Vast staat alleen 
dat de generaal zich bij vorige 

gelegenheden niet heeft ver
gist : na de slag van Hué be
sloot president Johnson de 
luchtaanvallen op Noord-Viet-
nam te staken en troepen 
terug te trekken. De weg naar 
de onderhandelingen van Pa
rijs lag open. Het offer van 
tienduizenden Viets was niet 
kompleet vruchteloos geweest. 

waarom geen vrije 
verkiezigen ? 

Of toch ? Smds het Tet-of-
fensief was het stil geworden 
in Zuid-Vietnam. Saigon was 
er blijkbaar in geslaagd zijn 
kontrole te konsolideren. Bo
vendien geven andere vaststel
lingen toch te bedenken : ter
wijl het Tet-offensief aanlei
ding was tot spontane simpa-
tiebetuigingen vanwege de 
zuidvietnamese bevolking is de 
situatie achter het front dit 
keer vrij rustig gebleven. Zou 
het ten slotte toch waar zijn 
— wat neutrale deskundigen 
beweren — dat Giap's jongste 
offensief niets te maken heeft 
met een metodische voorberei
de faze 3, maar dat zijn storm
loop ahw werd afgedwongen 
door omstandigheden die wij 
op dit ogenblik niet kunnen 
evalueren ? Dan zou zijn offen
sief alvast een waagspel zijn 
waarvan het eindrezultaat, ge
zien Amerika's overwicht in de 

lucht erg onzeker blijft .. Ten 
slotte doet zich nog een andere 
bedenking op. Tijdens het ge
heim overleg dat Kissinger in 
oktober jl te Parijs met Hanoi 
voerde hebben de Amerikanen 
vrije verkiezingen gesugge
reerd. De operatie zou plaats 
hebben onder internationale 
kontrole, dus met waarborgen 
voor een objektief en demokra-
tisch verloop. Waarom heeft 
Hanoi het eksperiment niet ge
waagd ? Als het dan toch waar 
is dat de Zuidvietnamezen naar 
bevrijding smachten dan had 
Hanoi, na een oorlog die nu al 
meer dan dertig jaar aansleept, 
nog wel een paar maanden ge
duld kunnen hebben . alvo
rens de eindoverwinning als 
een rijpe vrucht (en zonder 
verder bloedvergieten') bin
nen te ruiven Dit lijkt welis
waar een Amerikaanse rede
nering ofschoon ze ook logisch 
vrij flink overeind bhjft. Al 
met al komt een objektieve be
nadering hierop neer : voorze
ker willen die Zuidvietname
zen hun korrupte, despotische 
Thieu echt kwijt, maar hier
mee is niets gezegd over hun 
bereidheid om rezoluut de 
kommunistische toer op te 
gaan. Als het waar is dat een 
bevrijdingsoorlog moet aanleu
nen bij de heilige volkswil dan 
zou die vox populi ook maar 
eens ondubbelzinnig aan bod 
moeten komen. En dat is, wat 
Zuid-Vietnam betreft, tot dus
ver niet gebeurd. 

generaal giap glimlacht 

wapenhandel 

Uit een onlangs door mgr. Helder Camara, bisschop van Recife, 
gehouden toespraak lichten we volgende passus over de wapen
handel. Uit hoffelijheid tegenover het gastland (België) waar de
ze toespraak werd gehouden, gleed spreker over de Belgische 
wapenfabriek naar Latijns Amerika heen. Onlangs was ons land 
op een jaarbeur.s in Brazilië trouwens alleen vertegenwoordigd 
met een stand, waar FN-wapens werden tentoongesteld. Wij ci
teren : 

« Frankrijk vindt dat het 't recht heeft en zelfs de plicht om zich 
te verdedigen, omdat men er tweemaal binnen viel in een halve 
eeuw. Zodus rekent dit land, zoals België en Nederland trouwens, 
het tot zijn bevoegdheid en zijn plicht om wapens te fabriceren. 
Maar wapens fabriceren enkele en alleen voor de nationale defen
sie, is vandaag de dag een erg kostelijke zaak. Dus moeten ze er 
voor anderen fabriceren Vermits men geen toegang krijgt tot de 
markten van de landen die zelf wapens produceren, keert men 
zich naar hen die er geen hebben. In Brazilië fluistert men : 
« Weet je dat Chili een sterkere luchtmacht heeft dan wij ? ». 

Aldus komt Brazilië ertoe zich offers te getroosten waarvoor 
dit land niet bekwaam is, noch het recht heeft, omdat het andere 
maatregelen, die nutiger en menslievender zijn, moet nemen. 
Maar eens dat men Mirages aan Brazilië verkocht heeft, is het 
gemakkelijk om aan andere landen te zeggen : « Koopt Mirages 
van ons ». Zodoende loopt een mini-wapenwedloop van stapel » ! 
Maar wapens fabriceren enkel en alleen voor de nationale defen-
oorlog uitbreekt, de leiders van deze landen de kans lopen om 
mekaar te zeggen : « Waarom wapens kopen ? We zullen ze toch 
nooit gebruiken ». Dan zal het de nuchtere logika zijn die de fa
brikanten ertoe brengt, oorlogen uit te lokken. Dat is verschrikke
lijk ! ». 

nieuwe grondwet voor ciskei 

De Wetgevende Vergadering van Ciskei (Zuid-Afrika) heeft 
een ontwerp van nieuwe grondwet goedgekeurd 

De nieuwe constitutie voorziet onder meer dat een deel van 
de leden van de Wetgevende Vergadering rechtstreeks zal verko
zen worden. De burgers van Ciskei, die buiten het thuisland le
ven, zullen eveneens aan deze verkiezingen kunnen deelnemen. 
Ook wordt de vervanging voorop gesteld van de Uitvoerende 
Raad door een regering. Ciskei zal dan ook beschikken over een 
eigen vlag en een eigen nationale hymne. 

Tijdens de afgelopen twee jaar is het aantal ambtenaren in de 
administratie van Ciskei met 28 % gestegen. Het aantal blanke 
ambtenaren is evenwel met'4,5 % gedaald. 

Te Kaapstad heeft de minister van Bantoe Administratie, de h. 
M.C. Botha, aangekondigd dat bij het Parlement een wet zal wor
den ingediend met het oog op de consolidatie en de uitbreiding 
van het grondgebied van Ciskei. Ook voor Transkei en Tswana-
land wordt een gebiedsuitbreiding overwogen. 

Aan de huidige oppervlakte van Ciskei zou nog 185.385 ha toe
gevoegd worden. In totaal is een gebied van 7.250.000 Morgen 
voorzien om de oppei-vlakte van de Bantoe-thuislanden te vergro
ten. 
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het stuk van uiterlijkheden meer toegevingen ge
daan heh, dan me lief is. ». 

Veel vrouwen zeggen wel een van « de vrouw 
in de politiek », dat ze beter thuis zou blijven, en 
voor haar kinderen zou zorgen. Wat zou jij daarop 
antwoorden ? 

NM : « Dat ik voor mijn kinderen zorg ! En dat 
ik het zeer onrechtvaardig vind, dat anderen oor
delen over de situatie van twee « andere » mensen. 
De manier waarop wij onze zaken regelen, mijn 
vian en ik, daar hebben buitenstaanders geen 
zaken mee. 

Deze kritiek ontstaat doorgaans vanuit de tradi
tionele mentaliVeit, dat de vrouw thuis moet blij
ven. En als ze gaat werken, dan is dat maar een 
noodoplossing. Maar aangezien deze groep nu al 
zo groot is en zo snel toeneemt, verdwijnt de kri-

vlaamse en franse week 

Zoals iedereen nu stilaan wel zal weten, is Nelly 
Maes sterk natuurverbonden opgegroeid in het 
kleine dorpje Sinaai. Haar vader was in haar prille 
jeugdjaren veehandelaar en nam kleine Nelly 
graag met zich mee. Nelly was zeven jaar ouder 
dan haar broertjes en zusjes, en kreeg al gauw 
verantwoordelijkheid op de schouders. Haar vader 
voedde haar eigenlijk op als een zoon, zodat zij 
niet meteen in een bepaald rollenpatroon gedron
gen werd. 

Een tweede belangrijke faktor ligt in het dorps
milieu, waarin ze opgroeide als echte volksmens 
tussen volksmensen. Als vooruitstrevend element 
kreeg ze wel vaak last met de sociale kontrole van 
het dorp. 

In St. Niklaas doorliep Nelly de middelbare en 
normaalschool, in pensionaatsverband, aangezien 
dit verplicht was. Dit internaatsleven was een bron 
van allerlei psychologische konflikten. Nelly ver
toefde in een gespleten school, waar het franskil
jonisme van de Hogere Nonnen en het flamingan
tisme van de Lagere Nonnen voortdurend botsten. 
In deze strijd verklaarden de leerlingen zich dan 
rechter en partij. In de « Franse week » was de 
surveillerende non fransgezind, in de « Vlaamse 
week » was het een vlaamsgezinde zon, we bedoe
len non. 

Nelly zou Nelly niet zijn, als ze zich in dit leef
klimaat op de vlakte zou gehouden hebben. Ze 
verspreidde progressieve en verboden blaadjes, 
kontesteerde dwaze tuchtmaatregelen, en alles wat 
haar sociaal onrechtvaardig of onredelijk voor
kwam. Ze verliet deze school als regentes Ger
maanse Talen, maar mocht er nooit les geven. Ze 
was toen negentien. Tijdens haar studies nam ze 
gauw verantwoordelijkheid in de Chiro-beweging 
van Sinaai, waar ze net als later bij het Jong-
Davidsfonds en de VU-jongeren haar veelzijdige 
kwaliteiten kon botvieren in allerlei initiatieven. 

De grote liefde voor toneel zat er van kindsbeen 
in. En wie haar ooit op de planken heeft gezien, 
zal volmondig toegeven dat ze voortreffelijk ak-
teerde. Ze zou altijd graag beroeps geworden zijn, 
vertelde ze me. En dat zat er wellicht in, als we 
weten dat ze al na haar eerste rol in de gilde, de 
prijs van de beste amateurtoneelspeelster van Oost-
Vlaanderen toegewezen kreeg. 

Toen ze het regentaat aanvatte, begon voor haar 
een intellectueel belangrijke periode. Ze hoefde 
niet meer opgesloten te blijven tussen de school-
muren van het internaat, maar kon'als extern terug 
« in de wereld » gaan staan. 

'NM : « We hebben een zeer interessant regentaat 
doorgemaakt. We zaten slechts met vier in de afde
ling Nederlands, en hadden interessante leerkrach
ten. Het was in feite individueel onderwijs. We 
diskussieierden zeer veel, we mochten doen wat we 
wilden en hadden een zeer geïnteresseerde groep 
met een grote diversiteit van temperamenten en 
meningen ». 

In de school waar ze jaren les gaf — onder andere 
aan al haar eigen zusters, behalve de jongste — 
stond ze bij de leerlingen aangeschreven als zeer 
progressief. Ten tijde van de betogingen rond Leu
ven-Vlaams was zij één van de weinige leerkrach
ten, die demonstratief aan elke betoging meehielp. 
Ze stond naast haar leerlingen, niet er boven. 
« Geen moeilijkheden met je direktie gehad ? » 
vroegen we haar. 

NM : « ...tja .., maar ik was een zeer vrijgevoch
ten mens op school. Ze wisten op school ook wel 
min of meer welk vlees ze in de kuip hadden. Bij 
de directrice heb ik altijd een groot begrip gevon
den, ook al waren er in het begin wel moeilijkhe
den rond mijn groepswerken, iets wat in die tijd 
nog ongewoon was Maar in Wt Jong-Davidsjonds 
was dat onze manier van werken, en ik heb dat 
ook op school verdergezet. Het was in die tijd nog 
hoogst ongewoon, dat er gebabbeld werd in de klas, 
dat de banken anders gezet werden. Daarbij vond 
ik ook dat de leerlingen in hun spreekbeurt moes
ten praten over iets wat hen interesseerde, i<ets 
waar ze achter stonden. Als ze toen over hun pop
sterren als een Elvis Presley en zo wilden spreken, 
dan rnochten ze dat gerust doen. Dan mochten ze 
plaatjes meebrengen, hun mening daarover geven 
en werd daarover gediskussieerd. Die plaatjes zi]n 
toen van hogerhand verboden. Niet aan mij. maar 
aan de leerlingen, achter mijn rug ». 

non-konformiste 

Sinds je in de politiek staat, schenk je meer aan
dacht aan je uiterlijk. Vroeger noemde men je wel 
eens « de kwajongen ». Ben je van nature uit een 
non-konformiste ? 

NM : « ...Het is moeilijk je zelf <een etiket te 
geven, maar ik denk het wel, ja. Alhoewel ik op 

tiek op « de werkende vrouw » meer en meer. Het 
komt er enkel op aan, dat men wil erkennen, dat 
de vrouw het recht heeft Ve werken, omwille van 
de ontplooiing van haar persoonlijkheid, omwille 
van haar financiële zelfstandigheid, omwille van 
het gevoel reëel, ook ekonomisch, nuttig te zijn 
zowel voor het gezin, als voor de maatschappij. 

De vrouw ontleent nog teveel haar waarde en 
status aan haar huwelijksband met een bepaalde 
man ». 

Mevrouw Nelly Vander Eecken-Maes stond erop, 
dat ze op de Kamerlijsten haar eigen naam behield, 
wat onlangs tot een incident leidde. Toen ze afge
roepen werd met de naam van haar man, weigerde 
zij te stemmen. Waarop Van Acker zei : « Mokt 
gèn komplimenten, stemt ! ». Major moest er nog 
een schepje bijdoen : « De wijven moeten zoveel 
komplimenten niet maken ». Typisch ! 

NM : « De mentaliteit die daar achter schuilt is 
nog altijd, dat de vrouw zichzelf als persoon niet 
kan waar maken. En het is daartegen, dat ik wil 
protesteren, tegen die visie. Als je nu op al die 
détails concessies doet, kun je jezelf niet meer 
zijn ». 

vrouw in de politiek 

Mogen we jou als « vrouw in de politiek » be
paalde mannelijke eigenschappen toedichten ? 

NM : « Wat noem jij mannelijke eigenschappen ? 
Daar zitten we al in de mythe. En die mythes 

bestaan ongetwijfeld. Welke eigenschappen moet 
je hebben om in de politiek of de zakemoereld te 
slag>en ? Je moet dynamisch zijn, wilskrachtig, 
ambitieus, verstandig (wat dat ook moge zijn !), 
veel doorzettingsvermogen hebben... enz... 

En dat zijn juist allemaal eigenschappen, die 
men mannelijke eigenschappen noemt. En de vrou
wen daarentegen, die worden geacht gedwee, offer
vaardig, begrijpend, goed te zijn, net alsof een man 
dat niet zou mo^n zijn ! 

Dat zijn menselijke eigenschappen, maar de ene 
komen toevallig goed als komplement van de an
dere, in het voordeel van de man. Ze hoeven zich 
van die offervaardigheid niks aan te trekken, ter
wijl ik vind dat iedereen moet proberen om op 
optimale wijze mens te zijn ». 

Wilfried Martens heeft enige tijd geleden gezegd, 
dat er meer vrouwen in de politiek zouden moeten 
zitten .omdat ze de problemen veel radikaler stel
len, dan de de mannen. Die zijn dikwijls te gema
tigd en te genuanceerd. Vind je ook wezenlijke 
verschillen tussen de man en de vrouw in de poli
tiek ? 

NM : « Ik ben bang van te veralgemenen, maar 
toch merk ik dat wij in de politiek op dit ogenblik 
werken met vrouwen, die hoe dan ook beïnvloed 
zijn door het traditionele vrouwenpatroon. En van
uit dat patroon hebben we toch 'een aantal positieve 
zaken meegekregen. Ik geef een voorbeeld : vrouw
wen maken zich veel minder druk over een aantal 
formele dingen dan mannen. Procedure-kwesties 
bevoorbeeld, dat is oervervelend voor mensen, die 
daar niks van kennen. Maar mann'en kunnen zich 
daar groots over opwinden. Dat is een soort ver
bale krachtpatserij. Anderzijds zijn mannen rapper 
geneigd tot kompromissen, alhoewel vrouwen dan 
weer rapper zullen geneigd zijn om persoonlijke 
tegenstellingen af te ronden. Want ik merk een 
grondig tekort aan mensenkennis in het parlement. 
Politieke feeling ontmoet ik genoeg, maar het el
kaar trachten als mens te kennen en te begrijpen, 
dat is bijna totaal afwezig. En toch is dat een 
belangrijke sleutel om met elkaar samen te wer
ken. Over de mens in een persoon, denkt men veel 
te weinig na ». 

geen kunstmatig sociaal vertoon 

NM : « Toen de Volksunie nog maar één zetel 
(Van der Eist) had in het parlement, was dat de 
enige partij die het moest kunnen vanuit mijn 
toenmalig gevoel (dat was nog op de schoolban
ken). Dus alles waar ik mee zat aan problemen, 
dat moest die nieuwe partij maar kunnen oplos
sen ». 

Voor Nelly Maes zijn de begrippen Vlaams en, 
sociaal altijd verbonden geweest. 

NM : « We hebben een Vlaamse Beweging ge
kend, die in feite nooit gevoerd is met arme men
sen in de leiding. Zelfs niet met gewone volks
mensen. Men zat er altijd iets boven. In de 
negentiende eeuw bijvoorbefeld, was er een kloof 
tussen de intellectueel en de proletariër. Ik heb dan 
ook meest interesse voor die periodes in de Vlaamse 
Beweging, waar men die band wel heeft gevonden : 
priester Daens, de Frontbeweging en d'ergelijke. 
En ik meen dat we dat opnieuw moeten doen. Voor 

nelly 
rnoes: 
firsilady 
van de voKsunie 
Neily AAaes, 3 1 , geboren te Sinaal-Waas, l 
als oudste van zes, 
zit in de Kamer als « First Lady » | 
in de Volksunieploeg. 
Haar man bekleedt een verantwoordelijke ', 
funktie bij Sidmar, en zag zichzelf 
vader worden van twee f l inke 
dochters Tineke en Frede, en één stoere K)on 
Dieter. Ze wonen in Sint-Nikiaas, 
hoofdstad van het zoete Waasland, 
waar ook de senatoren 
De Paep en ^ 
Coppieters gedijen. . 



mij is dat een heel natuurlijke zaak, juist omdat 
ik uit het volk kom, en me met het volk verbonden 
voel. Ik hoef mij dus geen kunstmatig sociaal ge
voel, gebaseerd op een verstandelijke overtuiging, 
hij te brengen ». 

Toen ze aan de top van het Jong-Davidsfonds 
ïat, ondervond ze al gauw hoe alles gemanipuleerd 
werd door de politiek. Zodat ze zich begon af te 
vragen of ze ook niet aan politiek moest gaan doen, 
als die toch zo belangrijk leek te zijn. 

Na lang aandringen — ze vond zichzelf te oud — 
kwam ze toch in de VUJO terecht. En de steen 
was aan 't rollen. Ze nam kotakt op met Maurits 
Coppieters, en « werd daar goed ontvangen ». Ze 
had erg veel bewondering voor hem, en ze zaten 
vrij snel op de zelfde golflengte in het gesprek. 
Bij de laatste verkiezingen stond Nelly als eerste 
plaatsvervanger op de lijst... want de steen, hij 
rolde verder? Tijdens de verkiezingsuitslagen 
werd gemeld dat Nelly tot kamerlid verkozen was. 
Iets wat mathematisch heel onwaarschijnlijk was. 
Maar men bleef haar vanuit Brussel bevestigen, 
dat ze wel degelijk verkozen was. tezamen met 
Coppieters. 

De maandag stroomden de bloemen en felicitaties 
binnen, tot de vergissing aan het licht kwam. 

Maar er werd een oplossing gevonden : Coppie
ters liet zich tot gekoöpteerde senator verkiezen 
en Nelly kon zijn plaats in de Kamer innemen. Er 
waren zondagnacht en maandag, die Nelly Maes 
« euforisch » doorbracht, reeds heel wat positiever 
reakties gekomen op het feit, dat er een vrouw in 
de Volksunie verkozen was. En dat alles, het toeval 
van het mis-tellen, de emotioneel geladen sfeer na 
een lange vermoeiende verkiezingsstrijd, en de 
emoties van de eerste dagen na de verkiezingen, 
dat alles heeft Nelly vroeger dan verwacht in een 
Kamerzetel gebracht. 

uitgeblust heerschap 

Hoe heb je die onverwachte carrière-versnelling 
aangevoeld in ' t begin ? 

NM : « Mijn aanvankelijk gevoel, dat was een 
rot gevoel, hoe tegenstrijdig ook. De Kamer kwam 
niet bijeen, vooraleer efen regering was gevormd. 
Je moest in feite zitten wachten. Ik kon dus niets 
anders doen dan werken. Sociaal dienstbetoon, 
werken in de partij en dergelijke. In de Kamer 
word je dan overstelpt door regeringsdebatten, wat 
je direkt in « het klimaat » dompelt. 

Een klimaat van formalisme, zek'ere sleur, onge
ïnteresseerdheid t.o.v. de mensen, die wat zeggen. 
De rest weet wel dat hij wat komt zeggen voor de 
kranten, of het thuisfront, of onder druk van de 
partij, ofwel vanuit zijn inderdaad geëngageerde 
instelling, maar waar de anderen zich dan geen 
barst van aantrekken. 

Dat alles is een beetje ontgoochelend geweest. 
Een andere zaak, die mij getroffen heeft, is de 
despotische macht van een iemand als Van Acker, 
die daar als een uitgeblust heerschap troont. Waar
voor iedereen uiteindelijk zekere konsideratie in 
acht moet nemen, omdat die meneer zovefel macht 
heeft. Hij kan je pesten door je bevoorbeeld altijd 
te laten spreken als iedereen al weg is, wat uitein
delijk toch een ontmoedigende zaak is. Het heeft 
me verbaasd hoe iedereen zich daar klakk'eloos 
hij neerlegt. Maar in het parlement zijn er zo be
paalde geplogenheden waar men niet aan raakt ». 

Aan politiek is er een zekere status verbonden, 
niet l 

N^f : « Je kunt dat uitbuiten of niet, maar ïk 
Weiger dat uit De buiten. Als ïk een overtreding 
hega. ga ik niet laten merken dat ïk volksvertegen
woordiger men, ook al kost me dat 500 frank, zoals 
het laatst weer gebeurde. Ik was immers in fout. 

Ze maken zich in de buitenwereld wel illusies 
over een aantal prerogatieven. De ongelooflijkste 
dingen worden verteld : ze b'etalen geen belastin-
gen, geen rijtaks, ze betalen niet dit en niet dat. 
Ze hebben zo ongeveer alles voor niks. Dat is na
tuurlijk niet het geval ». 

Ondanks het vele werk, moet je heel wat tijd 
besteden aan sociaal dienstbetoon, niet alleen aan 
Volksuniesympathisanten, maar aan iedereen die 

MlliiliUlSi 

met probleempjes zit. Voel je dat soms niet aan als 
verloren tijd, als je uren moet zitten luisteren 
naar pensioenenkwesties, en andere individuele 
probleempjes. Ze houden je toch af van het essen
tiëlere werk, dat uiteindelijk een grotere groep 
mensen ten goede komt ? 

NM : « We spelen in feite ombudsman en wets-
winkel (cfr. Nederland). En ik vind het positief 
dat wij daardoor ook minder ver van het volk 
staan, dan de leden van de Tweede Kamer in 
Nederland. Die komen zelden onder de mensen, 
hoor! 

Het uithoudingsvermogen van Nelly Maes ver
baast heel wat mensen. Als je ziet hoe ze, ondanks 
haar drukbezette dagen, tot laat in de nacht mee
viert op de Volksuniebals, dan ga je haar toch vra
gen of ze soms aan doping doet ? Dan lacht ze 
breed, zegt neen en ook nog dat ze tegen doping is. 

gelukkig met een man gehuwd 

Hoe staat je man tegenover zijn snel-carrière-
makende vrouw ? 

NM : « Spijtig, dat hij hier niet is.J)e zou het 
hem beter zelf vragen... 

Mijn man gaat op in zijn werk. Hij moet thuis 
vaak allerlei zaken bijwerken, en vindt het dus 
helemaal niet erg, dat ïk 's avonds weg moet. Dat 
was vroeger ook al zo. We vinden het 'soms allebei 
erg, dat ik weg moet, maar we verstaan elkaar 
daarin wel. Ik geloof dat het voor een man gemak-
keliikter te begrijpen is dan voor een vrouw. Want 
een vrouw, die heeft 's avonds gedaan, en dan 
verwacht die dat haar man daar is. Terwijl een 
man, die heeft zijn werk, die weet wat de konse-
kwenties daarvan kunnen zijn. Die gaat niet zeg
gen op een gegeven moment : Nu is 't gedaan ! 

Dat gaat soms gewoonweg niet. Ik denk dat ik 
gelukkig ben, dat ik met teen man gehuwd ben, 
want mannen begrijpen dat doorgaans beter. 

Ik zeg niet dat alle mannen het zouden aaiikun-
nen. Alleen al psychologisch zijn er een aantal 
mannen, die zich superieur wanen, of menen te 
moeten zijn ten opzichte van hun vrouw. 

Ons standpunt is altijd geweest : we zijn erg ver
schillend van elkaar, elk heeft zijn tal>enten en elk 
moet die kunnen gebruiken ». 

Loop je niet veel ontmoedigingen op, als je je 
totaal inzet voor een ideaal ? 

NM « Ontmoedigingen zijn maar te ondervan
gen — voor mij althans — wann'eer je niet het 
gevoel hebt alleen te staan. De « eenzame hoog
ten » trekken me helemaal niet aan. Een aantal 
mensen in onze partij, hebben dat, misschien uit 
stoïcisme gekozen, maar ik zou het niet kunnen. 
In ons arrondissement is er momenteel een uitste
kende ploeggeest, en dat vind ik erg waardevol. 
Dat je samenwerkt, volkomen eerlijk pegenover 
elkaar. Maar die ploeggeest vind ik niet op alle 
vlakken terug in de partij. 

En toch is dat voor mij een voorwaarde om te 
kurinen werken. Ik voel me bedreigd als dat niet 
zo is. Niet in mijn positie, maar als mens ». 

Nelly Maes spreekt zeer vlot en gevat in het 
openbaar. Zo hebben we persoonlijk al kunnen 
vaststellen, hoe eenvoudige boeren vol verbazing 
en met open mond dat wonderbare « vrouwmens » 
aanhoorden. • 

Dat een « vrouwméns » er, zo rap, zo veel « wijze 
klap » kon uitslaan, dat ging hun petje te boven. 

In Nelly vonden we iets terug van de bijna kop
pige standvastigheid van de Wase polderboer. en 
het realisme van de volksmens. Ze lijkt voor de 
politiek geschapen. Radikaal genoeg om er iets 
door te duwen, en genuanceerd genoeg, om niet 
over kop te gaan. 

kris c. 



M 
WW - 6-5-72 

maat^happij 

talenkennis 

Franse deskundigen hebben 
500 zaakvoerders en beheerders 
van firma's uit Groot-Brittanië, 
Italië, Duitsland, Nederland en 
België aan de tand gevoeld om 
een idee te hebben over hun 
talenkennis. Het resultaat kon 
men natuurlijk bij voorbaat 
reeds vermoeden. Niemand zal 
er een ogenblik aan getwijfeld 
hebben, dat de Britten er het 
meest bekaaid zouden uitko
men. Nauwelijks 6,6 % van de 
Britse zakenlui kent drie of 
meer vreemde talen. Waarom 
ook als heel de wereld toch 
Engels spreekt ? Daarna vol
gen de Duitsers met 11 % en 
de Italianen met 29,3 %. De 
grootste talenkenners bleken 
vanzelfsprekend de Nederlan
ders te zijn met 83 ',. Zij wor
den gevolgd door hun Belgi
sche collega's van wie bijna 
50 % een derde taal beheerst 
Waarom hebben de Franse des
kundigen er niet aan gedacht 
de « Belgen » m Walen en Vla
mingen in te delen ? Voor de 
zoveelste maal gaan de Frans-
taligen met onze pluimen lo
pen, gezien hun geringe talen
kennis bijna spreekwoordelijk 

is. En waarom hebben de Fran
sen hun eigen zakenlui niet be
trokken bij dit onderzoek ? 
Bang om een en ander te moe
ten toegeven ? 

knoppenkennis 

« De Wolkenridder » huis-
orgaan van de KLM verklapt 
aan onwetenden lijk wij, dat 
een piloot eventjes... 162 knop
jes hoeft in te drukken, uit te 
trekken, omhoog, omlaag of op
zij te duwen en ook nog aan 
een wieltje te draaien. Eenvou
diger kan het niet. Wie nu ook 
nog weet, wanneer het alle
maal gebeuren moet en in wel
ke richting verdient vier gou
den strepen op de mouw. 

« gale is dood » 

Dit was de titel van een re
cente tv-uitzending, verzorgd 
door de BBC. De kijker werd 
zonder genade met de neus op 
het hemeltergende probleem 
van de verwaarloosde jeugd en 
de drugs. Wat zijn wij. Wes

terlingen, toch aanmatigend 
om geringschattend te durven 
spreken over « onderontwik
kelde » volkeren ? Waar halen 
wij het lef vandaan ons « be
schaafd » te noemen ? De nood 
in eigen land is zo schrijnend, 
dat het gewoonweg bescha
mend is. Gebrek aan voldoende 
instituten om verwaarloosde 
kinderen degelijk op te van
gen. Gebrek aan bevoegden om 
deze kinderen tot aan hun vol
wassenheid te begeleiden. Ge
brek aan geld om deze bevoeg
den een degelijke opleiding en 
wedde te geven. Gebrek aan 
inrichtingen om drugverslaaf
den te behandelen en eveneens 
te begeleiden. En bovenal ge
brek aan warme menselijkheid 
en hartelijkheid. 

Is het in de gegeven omstan
digheden wel verantwoord 
geld in te zamelen voor verre 
landen als de nood in eigen 
land niet verder is dan de hoek 
van elke straat ? 

Er is iets fundamenteels fout 
in onze samenleving. Al dege
nen die verantwoordelijkheid 
dragen, zouden zich grondig 
moeten bezinnen, wars van al
le politieke berekeningen ! 

hildè u. 

SdUUnpCTnoelies 
LEKKER PROGRESSIEF DOEN 

Net als elke andere bevolkingsgroep heeft ook de pro
gressieve jeugd haar eigen gedragsregels. Als je tot deze 
elite wil behoren, mag je enkele punten niet uit het oog 
verhezen. Vooral de uiterlijke vormgeving is van groot 
belang. Heel je persoonlijkheid moet je trachten in je 
kleding te leggen. Alles wat je onderscheidt van de 
anderen, wat je een eigen karakter geeft, is aangewezen 
voor pop- en beatfestivals. Kledingstukken uit grootmoe
ders tijd doen het tegenwoordig bijzonder goed. Daarbij 
staal hel fraai op blote voeten rond te lopen. Het manne
lijk publiek mag rustig eksperimenteren met twee korte 
vlechtjes of één lange paardestaart. Laat je kreativiteit 
de vrije teugel ! Ook al gaan je ouders brullen als ze 
je te zien krijgen ! Wie progressief is, gaat zijn eigen 
,weg. Laat je vooral niet intimideren door « Verontruste 
Ouders ». Een zelfverzekerde nonchalance beschermt 
je tegen de spot van je burgerlijke omgeving. Twee hou
dingen tegenover de wereld om je heen zijn mogelijk : 
ofwel de kritische houding van de vooruitduwende revo
lutionair ,ofwel het optimisme van de verdraagzame 
naïeveling (je weet wel, diegene die bijna alles « krimi-
neel tof » vindt). 

Als progressieveling besteedt je het zoet of zuur ver
diende geld eerst aan een goede geluidsinstallatie, veel 
platen en een gemotorizeerd vervoermiddel. Aangezien 
er dan geen geld meer overschiet, kan je moeihjk ook 
nog de ontwikkelingslanden helpen. Akties zoals 11.11.11 
steun je natuurlijk in geen geval, want wat er met dat 
geld gebeurt, is twijfelachtig. Wie echt progressief wil 
doen, neemt de gegronde en minder gegronde kritiek op 
deze bedelakties graag over; hij hoeft dan ook niet in 
zijn geldbeugel te schieten. Hij houdt alles lekker voor 
zichzelf, tot er eens een aktie loskomt die vrij is van 
enige verdenking. Toch wil je meedoen met de Derde 
Wereld-beweging. Dat is niet alleen een gewetensvolle 
daad, het staat ook progressief..; 

Je vecht ook voor de herwaardering van de seks en 
juicht als men eens een doodgewone vent in zijn blote 
habitus publiceert in een braaf burgerblaadje. Als men 
ergens taboes doorbreekt, sta je te lachen van leedver
maak. 

Je woordenschat moet een aantal krachttermen bevat
ten die je grootmoeder doen steigeren. Je taal moet vurig 
zijn en doorspekt met enkele schuttingwoorden, om je 
utopische of labiele teorieën overeind te houden. Je 
tracht in de eerste plaats je eigen onmiddellijke behoef
ten te bevredigen... en knoopt er daarna een passende 
verantwoording aan vast. 

Iedereen mag meelopen in de grote mensenstoet, _ dat 
is nou het fijne, iedereen mag ook blaffen op zijn eigen 
manier, dat is nog fijner. Iedereen draagt een etiket «n 
dat is krimineel tof, want dan kies je natuurlijk als 
jongere het etiket « progressief » ! Ook al weet je niet 
wat dat woord eigenlijk betekent. Je doet dus maar alsof. 

I^W" 

te gek om los te lopen 

De amnestie-wandeling van Alois Verbist en enkele 
getrouwen langs de zeedijk te Oostende op 21 juli van 
verleden jaar, heeft vanzelfsprekend Belgische gevolgen 
gehad. Het blijkt dat al deze mensen voor de politie
rechtbank werden gedaagd en veroordeeld tot geldboe
ten. En dat nog wel op grond van een oud politieregle-
ment, dat daarenboven uit de bezettingsperiode zou da
teren (24- 12-40). 

Het toppunt Is, dat de opgelegde boeten zullen betaald 
worden met het geld dat de Belgische staat iedere maand 
als pensioenuitkering laat geworden aan Hubertina Aretz. 
Deze edele vrouw uit de weerstand — oud-gevangene van 
Ravenbriick en Neuengamme — is voor de zoveelste 
maal in haar welgevuld leven in de bres gesprongen voor 
de veroordeelden. Voor Alois Verbist zelf zal er geen boe
te betaald worden want hij staat erop de straf achter de 
tralies uit te zitten. 

Nogmaals een eregroet voor deze merkwaardige men
sen, die de Belgische staat op een fijne manier voor schut 
zetten. 
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ZO vang je geen rotten 
internationaal dubbelfestival 

antwerpen 

Vlaanderen's eerste teaterplateau, in casu 
KNS-Antwerpen, viel de eer te beurt het 
Internat ionaal Dubbelfestival (dubbel, becau
se Toneel & Ballet, snap-u) open te spelen 
met Herwig Hensen's « De Rat tenvanger van 
Hameln ». 

In het raam van de kultuurpolit iek van het 
Feestkomitee van de Stad Antwerpen kun
nen we het toejuichen, dat de inrichters 
werk van Vlaamse auteurs propageren. Als 
je bovendien op de affiche kan blokletteren 
« wereldkreat ie », vang je misschien wel 
enkele klanten meer. 

We kunnen bezwaarlijk met de hand op het 
Vlaamse har t beweren, dat Rat tenvanger 
Hensen ons in zijn val heeft gelokt : hoe de 
aanwezige « claque » tijdens de wereldpre
mière zich ook de handen voos mocht applau
disseren, de algemene indruk was deze van 
ontgoocheling, verveling en gelatenheid. Het 
volstaat inderdaad niet, om een aantal kwasi 
filozofische halve en hele waarheden beurte
lings te laten debiteren door enkele figuren 
die tussen « cour et jardin » evolueren, om tot 
een dramatisch gebeuren te komen, dat de 
toeschouwer op een of andere wijze aan
spreekt, ontroert of tot verbit tering stemt. 

De tematiek van deze Rattenvanger, a lhoe- ' 
wel ver van origineel, leent zich nochtans 
tot scenische verwoording : het dwaze volk 
van Hameln wordt door een demagogische 
Rat tenvanger opgejut tot genocide en tot oor
log (de verwijzing naar Hitler-Duitsland is 
zo evident-goedkoop, dat regisseur Vander-

meulen zelfs tot in de summiere kostumering 
niet kon nalaten hier naar te verwijzen) ; na 
de verdwazing van het wapengekletter komt 
he t overwonnen volk van Hameln of van 
ergens of nergens terecht onder de staf van 
een bisschoppelijke Rattenvanger. Kortom, 
het klootjesvolk bouwt s t rukturen waar in 
steeds een ra t tenvanger noodzakelijk is, die 
dit zelfde wat-kan-het-mij-schelen volkje on
herroepelijk in de ellendigste situaties s to r t 

De auteur dacht het waarschijnlijk een 
briljante inval te zijn, om elke akteur een 
drie- of viertal rollen op te leggen (rekwisie
ten-verwisseling op de open scène, alsjeblief), 
teneinde een maksimaal vervreemdmgseffekt 
t e bereiken. De nuanceringen in tekst en 
karakter tekening zijn echter zo miniskuul, 
da t deze opgave voor de protagonisten prak
tisch onverwezenlijkbaar is. Bijaldien is de 
taal van Hensen zo kunstmatig en cerebraal, 
dat een groot part van de tekst zo over je 
heen vloeit. 

Komen er nog sommige knipoogjes naar 
het publiek (het naar waarheid hunkerende 
publiekje mag zich even tot het Intellektuele 
Niveau van de Schepper verheffen : dank u. 
Auteur) , voeg daarbij een aantal totaal over
bodige herhalingen, vooral in het tweede 
bedrijf — dat je tot de ongewilde getuige 
maakt van een verschrikkelijke agonie — 
zodat je je gaat afvragen, of de auteur bij 
het plegen van dit werk niet veeleer dacht 
bezig te zijn met de samenstelling van een 
leerboekje Wiskunde voor het lager onder
wijs. 

Al bij al stond de Antwerpse KNS voor een 
inmoeilijke opdracht : net zomin je van een 
oratorium een goede opera-uitvoering kan 
brengen, kan je de a-tonale dramaturgie van 
de Rattenvanger tot een volwaardige toneel-
produktie omtoveren. En toch moeten we 
bekennen, dat we verrast waren over wat 
hier nog gered is geworden, dank zij het 
enorme talent van Dirk Decleir, Hilde Uitter-
linden, Leo Madder, F rank Aendenboom, 
Bernard Verheyden, Jo Coppens, e.a. 

ray de bouvre. 

njdsGhrinen 

K-post 
• In het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten heeft — hlijk-
haar als slot van het seizoen 
71-72 — een hele reeks mani
festaties plaats. Aan tentoon
stellingen om te beginnen geen 
gebrek : Holland Comics (ge
schiedenis van de strip in Ne
derland); Poolse affiches (heide 
tot 21 mei) ; serigrafieën van 
Peire, Wyckaert, Mara, Van 
Severen en Seuphor (tot 23 
mei) en « gravures, het hoek 
als voorwerp en als schilderij, 
environnement en kontrasten 
in de architektuur » met wer
ken van een hele reeks moder
ne kunstenaars, (tot 18 juni), 
alle in de hall, dagelijks van 
12 tot 23.30 uur, zaterdags van 
10 tot 23.30 u., zondags van 10 
tot 18 u. Vrije toegang. 

• Als « animeringen » in het 
PVSK te Brussel hehhen we in 
de zelfde periode volgende ma
nifestaties : woensdagen 10, 17, 
24 en 31 mei : Ontmoetingen 
met jonge musici (Jeugd en 
Muziek) ; donderdagen 11 en 
18 mei te 22.30 u : Projektie 
van stomme films ; zaterdagen 
6, 13, 27 mei - 3 en 10 juni -te 
14.30 u : Ateliers voor Vrije Ex
pressie voor kinderen (Jeugd 
en Plastische Kunsten ; dins
dag 9 mei : Inhuldiging van de 
Studio RTB • Schone Kunsten 

19 u Politieke debatten : « De 
Staat en de Schepping » ; 
20.30 u : Projectie van een nieu
we Belgische Film : woensdag 
10 mei : Gedichten van Hugo 
Claus : begeleid door jazz-mu-
ziek ; woensdag 17 mei : Zwi 
Kanar : mime (KCV) ; woens
dag 24 mei : « De Vogels » van 
Aristophanes (Studio Herman 
Teirlinck). 

Permanent : Restaurant en 
coffeeshop Tops. Inlichtingen 
betreffende de nationale en in
ternationale culturele activitei
ten. Onthaal van de leden Cul
turele Actie. Stand Biblio-Art, 
reprodukties, kunstwerken, li
tho's, posters, enz. Leeshoek 
met kunsttijdschriften. Rust
hoek. Radio-studio's. 
• Frederic Beunckens stelt tot 
en met 27 mei schilderijen en 
pastels ten toon hij A.0. Bar-
nabooth. Koningsgalerij 10 te 
Brussel. 
• Jos Slootmaeckers stelt 
schilderijen ten toon tot 22 mei 
in Restaurant Mr. G.B., Hoek 
Terbekenhofdreef 1-3, Boomse 
Steenweg te Wilrijk. 
• Paul Van Hoeydonck stelt 
ten toon in de Galerij Fred 
Lanzenherg, Louisalaan 402 te 
1050 Brussel. Bij deze gelegen
heid wordt de « gevallen astro
naut » door de bemanning van 
Apollo 15 achtergelaten ge
ëxposeerd. 
• In de galerij « Malegys y>. 
Koninklijke Baan, De Haan : 
doorlopende tentoonstelling 
van kunstschilder Piet Van den 
Buys. 
• Van de Westvlaamse jeugd
schrijver Johan Ballegeer (Lis-
sewege-Brugge) verscheen zo

pas een nieuw verhaal « Beer
tje van de Loge », terwijl een 
ander verhaal op komst is 
« Barbele slaet den trommele ». 
Johan Ballegeer is o.a. de au
teur van « De Scheepsjongens 
van de Keyserinne » (uitgave 
Standaard) bekroond in de pro
vinciale prijskamp van West-
yiaanderen 1967 en van andere 
jongens- en meisjesverhalen. 
Gesigneerde eksemplaren zijn 
te bestellen hij de auteur. Eu
ropastraat 24, 8380 Lissewege. 
• Open Deur in abdij van 
't Park te Heverlee op 11, 12, 
14. 20, 21 en 22 mei, telkens 
van 14 tot 17 u. Toegang 50 fr. 
De historische abdij (gesticht 
in 1129) is een bezoek over
waard, omwille van de archi-
tekturale rijkdom, een merk
waardig hoevekompleks in re
naissancestijl, meerdere gevels 
in_ sobere barok, prachtige bi-
blioteek, talrijke schilderijen 
en andere kunstvoorwerpen. 
• Mei in de Beursschouwburg: 
« Vraag steeds waarom het is 
zoals het is » ; « Lessen in las
ter » (R. Sheridan) ; « Effe 
proeven » met Willem Verman-
dere, Koncert Noordstarfonds 
met sonaten van Beethoven, 
Brahms en Kahelevsky ; « Ket
je tegen Alva » Brussels Ma-
rionettenteater ; klein kunst 
Johan Vernimmen, Jef van 
Uytsel e a. en met Demsey en 
Dover (Jong Willemsfonds) ; 
dit zijn de voornaamste opvoe
ringen gedurende mei. Inlich
tingen en plaatsbespreking : 
Kontakt en Kultuurcentrum 
Beursschouwburg, August Orts-
straat 22 te Brussel, tel. 11.25.25 
en 13.70.99. 

Graag vestigen we hier de aandacht op de jongst verschene» 
nummers van twee tijdschriften, nl. « Ons Erfdeel » en « Nee»* 
landia ». 

« Ons Eerfdeel » voorstellen zal wel een overbodige zaak zijn, 
dit tweemaandelijks kultureel tijdschrift is sinds geruime tijd 
het fenomeen op de Nederlandse tijdschriftenmarkt. 

Nummer 2 van de lopende jaargang wordt ingeleid met « Ne
derlandse kulturele politiek in Indonesië » door dr. J.W. De Vries 
waarin steller vaststelt dat het Nederland aan een visie ontbreekt 
inzake kulturele politiek als onderdeel van de algemene buiten
landse politiek, wat niet belet dat het in Indonesië erg veel doet 
ondanks het gemis aan visie en aan planning. De Luikse advokaat 
en RW-kamerlid Pierre Bertrand heeft het over « Benelux : twee 
standpunten Wallonië en Benelux », die Benelux als Wallingant 
negatief benadert, wat niet het geval is met A.G. Samoy, journa
list, wiens titel voor zijn bijdrage voor zich zelf spreekt « Bene
lux een meevaller voor heel België ». Het is de moeite waard de 
twee standpunten te vergelijken, de Waalse huiver voor Benelux 
kennende en de rem die Wallonië is op de verdere uitbouw van 
Benelux, wat o.m. mogelijk is door de Vlaamse laksheid. Frank 
Onnen handelt over de « stand van Nederlandse li teraire zaken in 
Frankri jk », waarvan de weerklank niet erg groot is, enkele uit
zonderingen (Simon Vestdijk) niet te na gesproken ondanks de 
bestaande kulturele akkoorden, die eerder ten gunste van de plas
tische kunsten blijken uit te vallen. 

M.J. Vis heeft het over de evolutie van de Nederlandse politieke 
partijen, waarna we in de plastische kunsten belanden met Jan 
D'Haese over « Van Ensor tot Permeke » en « Het Nederlandse 
beeldverhaal » door drs. J. Storm van Leeuwen (een zeer grondige 
en rijk geïllustreerde bijdrage). 

Voor ons stellig interessant is « Regionalisme en Europese inte
gratie » door prof. dr. Paul van de Meersche. 

Volgen dan de vaste rubrieken literatuur, toneel, beeldende 
kunsten, muziek, enz. Het nummer sluit met een hoofdstuk « Ne
derlandse taal- en kultuurpolitiek » dat heel wat informatie bevat 
voor kultureel-politiek geïnteresseerden. 

« Ons Erfdeel » Los nr. 70 fr. — abt. 300 fr. prk. 132.59 Kre
dietbank NV Rekkem voor rekening nr. 467 - 4120521 - 48 van 
Stichting « Ons Erfdeel •», vzw. 

Nummer 6 van « Neèrlandia », algemeen Nederlands tijdschrift, 
publiceert een aantal gesprekken met vooraanstaanden over de 
kulturele samenwerking tussen Noord en Zuid onder de welspre
kende titel « Na 25 jaar kultureel akkoord 25 jaar kulturele inte
gratie ? ». Komen achtereenvolgens aan de beurt H.J. Brinkman, 
Renaat van Elslande, Fons Erens, L.M.J. Van de Laar, Leo Magits 
en Adriaan Verhulst. De vraaggesprekken met de drie Vlamingen 
werden gehouden door Lode Hancké, die met de drie Nederlan
ders door Ronald Spoor. Er blijkt een steeds sterkere drang te 
zijn ontstaan naar een institutionalisering van de Nederlands-
Vlaamse betrekkingen. De balans van 25 jaar kultureel akkoord is 
verre van negatief doch blijkt wel onevenwichtig te zijn. Wie 
daarop nader wenst in te gaan leze die zes vraaggesprekken. 

« Neèrlandia » - abt 175 fr. prk 4018.70 Kredietbank-Lozana 
Antwerpen tbv ANV Neèrlandia, rek. nr. 408.70120421.73 (met 
vermelding naam en adres). Proefnr. te bevragen ANV, Jan Van 
Rijswijklaan 28, 2000 Antwerpen. 

Jean Piaqet (Zwitserland) pedagoog en psycholoog ontving de 
Erasmusprijs. 

25 jaar archeologische opgravingen in België 
is een tentoonstelling van Pro Civitate, 

Paul Snoeck ontving de Baie-prijs (100.000 fr) 
voor zijn werken. 

• Vrijdag 5 mei startte een. 
tentoonstelling van tekeningen 
van de twintiger Freddy Thie-
lemans. 

Als autodidakt tekent hi] 
zeer figuratief rond het thema 
« de vrouw » tn een stijl aan
leunend bi] de psychepopart 
Tot en met 3 juni 1972, dage
lijks te bezoeken vanaf 19 uui 
in galeri] Herten Aas, Haver-
werf 13 - 2800 Mechelen. tel. 
015/149.19 
• Dinsdag 9 mei om 20 u houdt 
Releatse Brwi.^el een grote Be
nefietavond m de Beursschouw
burg. Ortsstraat 22 (nahi] de 
Beurs). Verscheidene kleinkun
stenaars verlenen hun me
dewerking • Jan De Wilde, 
Lamp. Lazarus en Kr5s, Pen-
dulun. Hugo Raspoet, Zjef Van-
uytsel. Johan Verminnen, Ray 
en Phïl Durham (Ierse folksin-
gers) Toegang spri'^s 60 fr. 
Kaarten zijn in voorverkoop te 
krijgen op Release (tussen 18 
en 21 uur), Koopliedenstraat 8. 
1000 Brussel, tel. 18 29.52. oj op 
Jeugd-Info. St. Michielsstraat 
37. 1000 Brussel, ni verschillen
de jeitgdcluhs en kroegen van 
het Brusselse 
• Dinsdag 2 mei bracht het 

Kelderteater Area de creatie 
van het stuk « De Architekt 
en de Keizer van Assyrié » van 
de omstreden schrijver Fernan
do Arrabal. In de « Architekt 
en de Keizer van Assyrië » 
wordt het publiek gekonfron-
teerd met twee personages, de 
architect en de keizer, die af
gezonderd op een eiland, in een 
oneindig aantal variaties een 
wreed, soms mooi en tragiko-
medisch spel spelen : het leven 
zelf. het leven van mensen ; 
chaotisch, vormelijk, geregeld, 
vertwijfeld en intens gelukkig. 
De verpletterende opgave van 
deze twee rolleri werd toever
trouwd aan niemand minder 
dan Rudi imn Vlaenderen en 
Dirk Buy se. Regie door de 
Duitse gastregisseur Horst 
Mentzel. Dekor : Jacques Ber-
wouts. « De ai'chitekt en de 
Keizer van Assyrië » wordt in 
het Kelderteater Area gespeeld 
van 2 mei elke dinsdag, vrij
dag en zaterdag om 20ul5. Re-
servatte voor deze belangrijke 
produktie op tel 09/25.18 60 van 
het Kelderteater, Hoogpoort 44. 
te Gent. ledere dag van 10 tot 
13 u. en één mn voor elke 
voorstelling. 
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toerisme 

Nadat Baden-Württemberg de voorbije weken 
om politieke redenen in het nieuws kwam stond 
het deze week vooraan in het toeristische nieuws. 
De Duitse Dienst voor Toerisme in ons land voerde 
een grootscheepse kampagne om dit Duitse «Land» 
nog meer in het toeristische daglicht te stellen. Te
meer daar alle wegen dit jaar naar München leiden 
waar in het najaar de olimpische spelen doorgaan 
en reeds drukke voorbereidingen aan de gang zijn 
die reeds toeristisch merkbaar zijn, want niet min
der dan zes « Olimpia-routes » werden uitgekiend. 
De heer Horst Lindemann die reeds tientallen jaren 
de belangen van het Duitse toerisme in ons land 
behartigt is a.h.w. de voorbode en de weerspiegeling 
van de hoffelijkheid en gastvrijheid van de gasthe
ren aan onze oostelijke grens. Graag wil hij ieder
een inlichten over alle toeristische facetten van zijn 
land. Dus schrijft u gerust een briefje naar volgend 
adres : Duitse Dienst voor Toerisme, Lnksemburg-
straat 23, 1040 Brussel. 
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Eén van Duitsland's populairste vakantieplaatsen 
is Baden-Württemberg. In onze oren klinkt het nog 
altijd wat vreemd te horen praten over de verschil
lende Duitse landen. Wanneer wij hier, over 
Duitsland praten dan denken we meestal aan één 
enkel groot land. Wanneer een Duitser over zijn 
Heimat praat, dan denkt hij in funktie van een 
deelstaat. En daarvan is Baden-Württemberg er 
een. Niet zo maar een kleintje, integendeel, één van 
de grootste. Maar niet daarom is deze deelstaat zo 
populair als vakantieland. Daarvoor heeft Baden-
Württemberg andere troeven. Om er maar enkele 
te noemen : Heidelberg, de eeuwenoude universi
teitsstad, tot in de kleinste hoekjes van deze aard
bol gekend ; het Zwarte Woud, de Bodensee of het 
meer van Konstanz. 

Het Zwarte woud en Heidelberg, langs de won
dermooie Neckar, langsheen vele kastelen en klei
ne, gezellige dorpjes. De hoofdstad Stuttgart, een 
stad vol groen, maar ook een zeer moderne stad 
met prachtige verzamelingen, een unieke televisie
toren, een wereldberoemd kamermuziek- en ballet
gezelschap. 

De Schwabische Alb m het zuiden, een vakantie
gebied dat nog op ontdekking ligt te wachten en 
dat dus nog uitermate rustig is. Helemaal in het 
zuiden, en toch maar een goede 600 km van Brussel 
vandaan, staat men dan voor de oevers van de Bo
densee, het tweede grootste binnenmeer van Euro
pa, 550 vierkante kilometers groot, grenzend aan 
drie landen. 

Baden-Wurttemberg zelf heeft ook veel grenzen. 
In het westen is er de Rijn en is er Frankrijk van 
waaruit de « route verte » komt die heel het land 
van west naar oost doorkruist ; in het zuiden is er 
Zwitserland, dat trouwens voor 'n flink part mede
eigenaar is van de Bodensee ; in het oosten Beieren, 
in het noorden tenslote ligt Hessen. 

Heelwat konkurrenten dus... Maar... de roem 
van het Zwarte Woud moet niet meer gemaakt 
worden, deze van Heidelerg evenmin. De Neckar-
vallei, ongewoon charmant en lieflijk, kent men in 
België nog te weinig. De Schwabische Alb is een 
streek met oneindige ver-gezichten, met eindeloze 
bossen, heuvels, grotten, breed uitdeinend en daar
om ook zo rustgevend. Moeten we nog iets toevoegen 
over de aantrekkelijkheden van de Bodensee ? 
Nooit van Lindau gehoord, nooit van Meersbrug, 
nooit van het eiland Mainau met zijn tropische 
tuin "^ Niet om te geloven ! 

remedie tegen zwaarlijvigheid 
en hartinfarkt 

Onze Oostburen zijn steeds een volk van « Wan
derer » geweest. Daarom hoeft het niet te verwon
deren dat op de kaart van Duitsland duizend en 
meer stippellijntjes getrokken zijn die de even zo
vele wandelroutes aangeven die men heeft uitgezet. 
Helemaal in het zuiden van Duitsland, aan het meer 
van Konstanz, is nu een wandelroute uitgezet die 
rond het meer loopt en ieder « trekker » of « Wan
derer » die het ernstig met zichzelf meent, heeft 

minstens eenmaal in zijn leven de Bodenseeroute 
gelopen. Of neemt zich voor die te lopen. 

De tocht is ongeveer 316 km lang en wordt nor
maal in acht tot tien dagen afgewerkt. Vorig jaar 
was de oudste deelnemer aan deze wandelmaraton 
74 jaar oud. De tocht wordt in drie vakken ver
deeld. Heel wat hotels en pensions zijn ingericht 
op dit soort toeristen. Bovendien maken heel 
wat sportievelingen van die tocht gebruik om 
er hun vakantie aan te koppelen. Hier wat rus
ten, ginds wat zwemmen, elders een beetje zeilen, 
een stad bezoeken en de vakantie is zo om. Het 
buikje is weer weggewerkt en het gevaar voor een 
hartinfarkt afgewend. 

« ik heb mijn hart 
in heidelberg verloren... » 

Die oude stad met Duitslands mooiste kasteel-
ruine ; met haar Neckarbrug die reeds door Goethe 
geprezen werd ; met haar romantische stees^ies en 
met haar weergaloos panorama, van op de hoogge
legen « Filosofenweg », op de stad van haar wirwar 
van daken en op de Neckar waarover de vrachtsche
pen en witte plezierstoomboten rustig naar het dal 
toe glijden, — die oude stad is immers verbluffend 
gong gebleven. 

Rondom de Heilige Geestkerk hebben zich aller
lei kleine boetiekjes, talloze popwinkeltjes en anti-
kwiteitenzaakjes genesteld ; en bij de overvloed 
aan huiselijk-gezellige kleine Weinstuben in stille 
zijstraatjes hebben zich al lang Italiaanse pizzerias 
en Engelse pubs, disco- en fraaie andere bars ge
voegd. Na een dag die rijk gevuld was met rondrit
ten en bezichtigingen allerhande begeeft men zich 
bij het vallen van de avond wat graag naar die ori
ginele bars, studentenkroegjes en Weinstuben Het 
is alsof Heidelberg zelf aan zijn gasten de vraag 
stelt : « En wat mag het voor u zijn ? ». 

de schv/abische alb 

Wie zich van deze landstreek in Baden-Württem-
erg voorstelt dat het één grote Alpenweide is, zoals 
de naam zou doen vermoeden, heeft het natuurlijk 
mis voor. Maar zijn naam heeft die landstreek dan 
toch weer niet gestolen. In werkelijkheid is het een 
vrij groot gebied ten zuiden van Stuttgart, oostelijk 
van het Zwarte Woud en noordelijk van de Boden
see, terwijl in het oosten de grens met Beieren niet 
zo heel scherp getrokken kan worden. Het helpt 
misschien te weten dat steden zoals Donaueschin-
gen. Sigmaringen, Reutlingen en Tubingen er deel 
van uitmaken, evenals de bekende machtige burcht 
Hohenzollern, dat indrukwekkende kasteel dat men 
van vele kilometers ver als een rots in een groene 
zee ziet oprijzen. Landschappelijk heeft de Alb één 
grote karaktertrek : een middelhoog gebergte dat 
zich van oost naar west en van noord naar zuid 
lichtgolvend voortbeweegt, lieflijk, charmant, zon
der pretenties en juist daarom zo aantrekkelijk. 

de magische aantrekkingskracht 
van het zwarte woud 

Sedert de tijd der Romeinen heeft het Zwarte 
Woud een welhaast magische aantrekkingskracht 
op de mens uitgeoefend, al schijnt men die geheim
zinnige wereld van overvloedig beboste bergen 

op het bodenmeer 

Jonge vrouw nnet bekende rode-bollenhoed. 

vroeger wel gevreesd te hebben. Nadat Keizer Ju
lianus in de vierde eeuw n. Chr. over de « nigra 
silva » gezegd had dat er « in gans Italië niets ver
gelijkbaars » te vinden was, werd dit grote Middel
gebergte stilaan een der dichtst bewoonde en meest 
bezochte toeristen- en ontspanningscentra van Mid
den-Europa. In de loop der eeuwen dan nam de be
volking, hoofdzakelijk landbouwers, daar zo tipi-
sche zeden en gewoonten aan, dat die in gans de 
wereld vermaard werden. 

Die magische aantrekkingskracht van het land
schap is ongetwijfeld aan zijn speciale ligging te 
danken ; het Zwarte Woud is immers een naar het 
zuiden gericht « overgangsgebergte ». Op zijn zui
delijke en westelijke flanken die naar de warme 
vlakte van de Opper-Rijn toe hellen, doet de lente 
al heel vroeg haar intrede met een weergaloze bloe
semweelde. Terzelfdertijd echter blijft de sneeuw 
op de hoogten liggen en dat vaak nog gedurende 
een flmk stuk van mei en zelfs van juni. Anderzijds 
bieden de bosrijke valleien, overal dooraderd met 
beken en kleine rivieren, en mild besprenkeld met 
watervallen, bronnen en meren, tijdens de hete zo
mermaanden een zelfde verkwikkende frisheid als 
de hoogten. Ieder jaargetijde heeft er dan ook zijn 
eigen, bijzondere bekoorlijkheden. De wandelaars, 
de beoefenaars van winter- en watersporten tot en 
met de vakantiegangers die vóór alles genezing zoe
ken, allen kunnen zij in het Zwarte Woud vinden 
wat zij verlangen. 

Wie bovendien nog houdt van de romantiek van 
burchten en kastelen, kan op de westelijke flanken 
van dit middelgebergte, meestal boven of temid
den van uitgestrekte wijngaarden, een lange reeks 
van destijds belangrijke ridderlijke of vorstelijke 
residenties bezoeken. Hun vestigingsplaats biedt 
telkens een weids panorama. Bovendien zijn de be
waard gebleven kastelen, zoals Burglen in het 
Markgraflerland oi het Neue Schlosz te Baden-Ba
den, of Schlosz Rastatt of het kasteel Favorite, tot 
merkwaardig musea omgebouwd. 

Het noordelijke Zwarte Woud wordt gedomineerd 
door de Hornisgnnde (meer dan 1100 m) met zijn 
door sagen omkranst Mummelmeer. Hoge venen en 
natuurreservaten met zeldzame flora en fauna ken
merken deze bergwereld die door haar uniek ka
rakter op de bezoeker een onuitwisbare indruk 
maakt. 

Misschien nergens hebben natuur en cultuur sa
men zulke zeldzame hoogtepunten bereikt als in 
deze, hier en daar nochtans zeer eenzame bergwe
reld tussen Zwitserland en de Rijn. Deze historisch 
gegroeide, unieke rijkdom biedt de mogelijkheid 
het ganse jaar door te genieten van een verkwik
kende ontspanning of 'n geneeskrachtige kuur. Wi« 
veel durft eisen zal evenzeer voldoening krijgen 
als wie met minder tevreden is. 
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a la aziel 

Men weet dat 21 voethal-
kluhs er principieel voor te 

,vinden waren in België te he
ginnen met profvoetbal. Ver
mits er ergens een reglement 
bestaat dat zegt dat de inrich-

' t ing van een profkampioen
schap mag goedgekeurd als 12 
klubs eraan deelnemen, scheen 

'niets deze organisatie nog in 
' de weg te staan. Behalve... he-
halve dat men in verschil
lende klubs nog eens is gaan 
nadenken, hierin het voorbeeld 
volgende van nationale Aziel, 
die ook eerst handelde, en na
dien nadacht. En hij dat na
denken moet dan gebleken zijn 
dat er wel genoeg goede wil 
was, maar niet genoeg geld. 
Kortom, toen het eroi) aan
kwam A of B te zeggen, heb-

, hen elf van de 21 klubs hun 
kar gekeerd, en beslist toch 
maar liever geen profklub te 
Xvorden. Zo blijven er nog tien 
liefhebbers, en dat zijn er in 
werkelijkheid nog vijf teveel. 

het 
Te Brussel werden onlangs 

weer de medailles voor sport-
verdienste uitgereikt. Gouden, 
zilveren en bronzen. Ze gingen 
hoofdzakelijk, zoals dat past in 
een land zonder sportkultuur, 
naar de zogenaamde vedetjes. 
Er waren er ook enkele, en dat 
is pozitief, voor vertegenwoor
digers uit de sport voor gehan-
dikapten (die in feite veel te 
goed zijn voor die klownerij 
te Brussel). Er waren er geen 
voor de simpele liefhebher die 

tenslotte de echtste sportbe
oefenaar is. En dan was er na
tuurlijk het prezidentje van de 
madollenuitdelers, het onver
mijdelijke Totorke Boin. Het 
achtte zich andermaal geroe
pen een speech te houden, en 
vermits het in zijn nochtans 
lang niet bepaald overladen le
ven nog niet de tijd vond Ne
derlands te leren — volgens 
ons is het ventje er gewoon 
niet kapahel voor — deed het 
alleen in het Frans. De Vla
mingen leveren tenslotte nog 
niet de volle tachtig percent 
van de sportbeoefenaars in dit 
land, nietwaar ? Hoelang gaan 
de grote en kleine Vlaamse 
mensen nog toelaten dat het 
ventje, met beleefd applaus 
dan nog, zijn stupied misprij
zen demonstreert voor onze 
kuituur en onze mensen ? 

vergadering 

Fred De Bruyne is voor een 
paar weken te Londerzeel ko
men « spreken » voor het Da-
vidsfonds. Wij waren niet aan
wezig, maar een vriend van 
ons was dat wel, en hij ver
telde ons dat er vijftien men
sen waren opgekomen om het 
« goede woord » te aanhoren. 
Het bestuur inbegrepen. Dus, 
zowel voor de Davidsfondsaf-
deling als voor Fred een eer
der trieste ervaring. Het ver
wondert ons niet. Een fcultit-
?-eIe vereniging moet haar le
den toch wat beters te bieden 
hebben dan een propagandist 
voor wat kommercieel sport-
gedoe en een hogepriester van 

de vedettenkultus. En Fred zou 
volgens ons stilaan eens moe
ten gaan beseffen dat hij geen 
koereur meer is, en geen man 
van het velowereldje, maar een 
man van een nationaal insti
tuut, en bovendien een repor
ter, die de plicht heeft zijn 
luisteraars in alle objektiviteit, 
in alle onpartijdigheid infor
matie te verstrekken. Informa
tie die daarenboven zo volledig 
mogelijk moet zijn. De graad 
van volledigheid is de maat 
van de waarde van de reporter. 
Welnu, wij hebben nog nooit 
de indruk gehad dat de sport-
informatie van Fred aan deze 
kriteria voldoet. Het spijt ons. 

even aanvullen 

Voor ons ligt een uittreksel 
uit een redevoering van BOFy-
hoss Mollet. In alle olimpische 
stadions, zo heet het. staat een 
toren, en in die toren hangt 
een klok, waarop geschreven 
staat : ik roep de jeugd van de 
wereld op. Mollet roept op zijn 
beurt de jeugd op om erbij te 
zijn, om deel te nemen aan 
dat feest van de jeugd. En de
genen die er niet bij zijn, die 
moeten zich maar troosten met 
de gedachte dat ook de sport 
zonder olimpische selektie 
vreugde schenkt. De vreugde 
schoon, gezond en sterk te zijn. 
En tralaliere en tralala. Wij 
zouden op onze beurt die schit
terende woorden op een ietwat 
prozaïtische wijze wat willen 
aanvullen. Als gij er nu géén 
behoefte aan hebt om schoon, 
gezond en sterk te zijn, maar 
wél om naar München te gaan, 
dan is het beste middel de 
de sportbeoefening maar over 
te laten aan de anderen, en er
voor te zorgen dat gij ergens 
in een of ander komitee, be
stuur of delegatie zit. Veel min
der gezond, maar veel plezan
ter en goedkoper. Een kleinig
heid die Mollet vergat, kom. 
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Klisschien ligt in het spelen met minivliegtuigjes wel de oude droom om te kunnen zweven als 
een vogel... 

sukses 

Men weet dat Jan Emiel Daele niet alleen een boekje schreef 
over de dood van de wielrenner J.P. Monseré, maar dat hij ook 
het draaiboek (of iets dergelijks) schreef voor de film « Dood van 
een sandwichman ». Deze film stelt, naar aanleiding van hetzelf
de ongeval, de misbruiken aan de kaak waarvan de beroepsrenner 
vaak het slachtoffer is. In de sportpers is deze film niet altijd met 
evenveel entoesiasme begroet. Persoonlijk vonden wij hem niet 
slecht, met dien verstande nochtans dat hij, om dokumentaire 
waarde te hebben, te oppervlakkig is, en te weinig gaat zoeken 
naar de gronden van de aangeklaagde praktijken. Wat waarschijn
lijk ook niet de bedoeling was. Wat er ook van zij, de film « De 
dood van een sandwich-man » werd op het festival van de korte 
film te Oberhausen bekroond, en wij geloven dat hij deze bekro
ning verdient, in afwachting dat meer gefundeerd werk over bet
zelfde onderwerp op de markt komt. 

proficiat 

In een klein, plaatselijk blad richtte het bestuur van de Grim-
bergse voetbalklub zich tot haar supporters. Het bestuur zei on
geveer dit : « Wij hebben geprobeerd om van de klub een gr(Ae 
klub te maken op kommerciele grondslag. Het is mislukt. Wij zijn 
er met onze aangekochte vedetten niet gekomen. Wij geven de 
vedettenkultus op, en wij zullen vanaf volgend jaar spelen met 
onze eigen jonge spelers ». Eén bezwaar tegen die tekst : het was 
o.i. verkeerd die jongeren al dadelijk voor te stellen als een soort 
new-lookvedetten. Voor de rest : proficiat ! Wij weten dat jaren 
geleden reeds mensen wezen op de verkeerde politiek die gevolgd 
werd. Zij werden toen afgewimpeld. Het bestuur zegt nu zelf 
vlakaf : wij waren mis en wij gaan anders herbeginnen. Zowel 
het een als het ander vraagt inzicht, oprechtheid en moed. Er zijn 
in België vele klubs in hetzelfde geval. Er zijn echter niet veel 
besturen die evenveel moed hebben als dat van Grimbergen. 

naar oud recept 

Vonden wij zaterdag de wedstrijd België-Italie een rotding, de 
wedstrijd Engeland-Duitsland daarentegen heeft ons heel de tijd 
kunnen boeien, vooral nadat wij het wild geraas van Daniël Mor
tier zowat hadden gebannen. Voelt die man zelf niet aan hoe over
laden, vermoeiend en soms zelf kinderachtig zijn kommentaar 
wel is bij dingen die de kijkers zelf zien ? Om op de wedstrijd te
rug te komen, hier stonden ploegen in het veld die wèl wilden 
winnen, en die niet op een klein beetje moeite zagen om dat te 
verwezenlijken. Dat de Duitsers wonnen leek ons zeer logisch. 
Wij vonden ze beter dan de Britten. De stand (1-3) lijkt ons ech
ter toch een tikkeltje overdreven. En wat een spelers blijven de 
« oudjes » van beide ploegen, zeg, langs de ene kant Moore, en 
langs de andere kant Beckenbauer. Wij vrezen dat de Belgen, als 
ze tegen één van die ploegen moeten uitkomen, andere noten gaan 
te kraken krijgen dan tegen de futloze Italianen. 

rotmatch 

Voor wie een voetb^alwedstrijd alleen bekijkt met het oog op 
het resultaat zal de uitslag door de Belgische ploeg behaald tegen 
Italië (0-0) allicht verheugend zijn. Wij begrijpen dus dat een Ar-
sène Vaillant bijvoorbeeld zeer entoesiast was over de Belgische 
DrGSt&tlG 

Wie, zoals wij, echter van een match sportvertoon verwacht, 
denkt er anders over. Persoonlijk menen wij nog niet dikwijls 
dergelijk in-droevig spektakel te hebben meegemaakt. Het tipisch 
Italiaans treiter-taktiekje dat Monne Goethals had bedacht, mag 
dan al qua resultaat lonend zijn geweest, sportief bekeken was 
het jammerlijk. Wij hebben na de 2541ste overtreding van onze 
waarde landgenoten niet meer verder geteld, maar het aantal 
moet in totaal indrukwekkend geweest zijn. Wij hoorden tot on
ze verbazing dat « wij » niet speelden om te winnen (eigenaardige 
sportopvatting), en bemerkten tot onze even grote verbazing dat 
er in de Belgische ploeg zowaar nog een paar aanvallers mee
speelden. De show werd tenslotte gestolen door de weggeleide 
Monne Goethals himself, en een uitstekende scheidsrechter, waar
op m'sjeu Vaillant dan toch nog wat aan te merken had. 

1 mei 
Het is vandaag 1 mei. 1 

mei is voor ons de feestdag 
van de kleine man, onze 
feestdag. Wij hebben niets 
te m&.en met partijen, 
strekkingen, opvattingen, 
groeperingen, enkelingen, 
frankties of sekties die be
weren de verdedigers te zijn 
van de gedachten waarvoor 
de kleine mensen nu zowat 
honderd jaar geleden hier 
bij ons alles in de weeg
schaal hebhen geworpen, tot 
hun leven toe. Het is ten an
dere onze lichtvaardige me
ning êat die partijen, strek
kingen enzovoort alle even 
slechte verdedigers zijn van 
die grandioze boodschap als 
andere instellingen het zijn 
van de even grandioze^ bood
schap van Kristus bij voor
beeld. 1 mei is voor ons, 
werkende mens, enkel de 
herinnering aan een feit, 
geworteld diep in de 19de 

eeuw, en uitlopend in de 
nog zo broze welvaart die 
mensen als wij op onze da
gen kunnen kennen, als ze 
hard werken, als ze braaf 
zijn, en als zij geen tegen
slag kennen. 

Deze lange en niets ter 
zake doende inleiding maar 
om te zeggen dat wij de 
Marxistische vechtjassen 
van de oude stempel dank
baar zijn, en dat wij het be
treuren dat er nog zoveel 
bevolkingsgroepen, hier hij 
ons en elders, niet de vruch
ten plukken van hun grote, 
bittere strijd. 

Eén van die groepen ligt 
ons nauw aan het hart, en 
dat is de groep van de klei
ne koereurs, van de krab
bers zogezegd, van de échte 
werkmensen per velo. 

Och, wij kennen ze nau
welijks. Hun namen staan 
nooit in de krantekoppen, 
tenzij zij eens uitzonderijk 
onderdanig zijn geweest aan 
een of andesre « vedette ». 
Hun mening wordt nooit ge
vraagd door hen die voor
gaan in de aanbidderij der 
idolen, als daar zijn een 

Fred De Bruyne, een Luc 
Varenne, een Mon Aerts, of 
al die anderen die door de 
kapitlaisten die achter de 
wielersport staan gecharterd 
zijn, met of zonder goesting, 
om ons te manipuleren in 
de richting van de konsump-
tiesport, genoemde kapita
listen ten bate. Hun foto 
prijkt niet op de klevertjes, 
waarmee wij onze autorui
ten versieren. Zij zijn de 
mannen die nog moeten 
werken voor een loon, waar
van niemand meer leven 
kan. Zij zijn de mannen die 
men naar willekeur afdan
ken kan, als men de dien
sten die zij vedetten en pu
bliciteit verstrekken, te 
klein acht. Zij zijn de man
nen die voor « een pond » 
of gratis meerijden in de 
kriteria, waarvoor de vedet
ten vijftig, zeventig, hon
derdduizend frank aan start-
geld opstrijken. Als het 
dicht bij huis is, mogen zij 
dan zelfs half-koers eens 
een rondje voorop rijden, 
kwestie van zichzelf en hun 
reklame « te laten zien ». 
Zij zijn de mannen die in 

een kermiskoers, waar niks 
te verdienen is, leven sta 
bij mogen vechten tegen 
hun lotgenoten, maar die in 
grote koersen, loaar wel iets 
te verdienen is, de geliefde 
kopman naar de overwin
ning moeten dragen. Zij zijn 
de mannen die door de spor
tieve pers worden gekraakt 
als zij dan toch eens een 
overwinning behalen, op een 
ogenblik dat de « groten » 
werkelijk niet willen win
nen. Of zeggen namen als 
Beheyt, Muller, Ottenbros u 
niks meer ? Zij zijn de man
nen die een gedeelte van 
hun materiaal zelf moeten 
betalen, die de apoteker en 
de doktoor zelf moeten be
talen, die een gedeelte van 
hun verblijf in de trainings
kampen — de moderne gla
diator e nschool —. zelf moe
ten betalen. Zij zijn de man
nen die door hun onbenul
ligheid de grootheid van de 
vedette, van het idool moe
ten illustreren en maken. 
Zij zijn de mannen waarvan 
men ieder jaar — en helaa.s 
terecht — zegt dat zij er 
heter zouden aan doen hun 

fiets aan de haak te hangen, 
en haan te ruimen voor de 
ronkende namen, alsof ze 
dat niet heel hun karrière 
door gedaan hadden. Maar 
wat zij gaan doen, daarover 
spreekt niemand, want be
grippen als herscholing — 
stel u voor — bestaan nog 
niet in het beroepsmilieu 
van de wielrennerij. 

Zij zijn, in onze ogen al-
tans, voor de grote vedetten, 
voor de grote managers, 
voor de grote organisatoren, 
voor de grote firma's tüat 
honderd jaar geleden de po
vere kinderen, de arme 
vrouwen, de geslagen boe
ren waren voor de katoen-
harons en de barons tout 
court. Werkvolk, in de 19de 
eeuwse betekenis van het 
woord. 

Wanneer wordt het ook 
voor die jongens 1 mei ? 
Wie gaat er wat aan doen ? 
Morriske van den bond ? 
Zjang van Buggenhout? Luc 
Varenne ? Fred die eraan 
ontsnapt is ? Eddy Merckx, 
die voorzitter is (o toppunt 
van cynisme) van hun sin-
dikaat ? 
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opgave n' 16 
horizontaal : 

vertikaal : 

, t) Rode wolien muts uit de tijd v.d. 
Franse revolutie - Guillotine. —- 2) Spits-
zuil - In opdracht - Keizerlijk bevel. — 
31 Vis - Meest verwenste voorwerp 
^ morgens - Vruchtbare plaats in de 
woenstijn. — 4) Roem - Meisi'esnaam -
Druppel. — 5) Anagram van KEI - Oos
terlengte - Amerikaan. — 6) Stad in 
Oost-Vloanderen - Mantelkliever - Kleur
loze bloedvloeistof. — 7) Deel van een 
gitaar - Veenmol - Gevangenis. — 8) 
Oud-testament - Gemaal van YOKO -
Anagram van DAT - Lidwoord — 9) 
Mummer - Ten name - Dondergod -
Kniptuig. — 10) Paling - Muzieknoot. 
11) l.R.A. (Drie woorden). — 12) Rijks
instituut - Hij - Twee klinkers. — 13) 
Zure vis - Boom. — HJ Een van de 
ledematen - Dubbel - Jongensnaam -
Muzieknoot. — 15) Alper^weide 
Hoofdplaats van Albanië - Groot visnet. 
•— 16) Eisenhower - Anagram van BAM 
• Wiel. — 17) Voedselbereider - Gerief
lijk. — 18) Edelknaap - Geld - Hebben 
wij allen veel te weinig-, — 19) Oorlo
gen tussen Lancaster en York (1455-
1485) - Bed — 20) Strot - Russisch 
keizer - Blaasinstrument 

1) Britse popgroep (twee woorden) -
Rooms-Katholiek. — 2) Tegengesteld -
Vader van de K detective story ». — 
3) Stad in Italië - Chinese lengtemaat. 
•—• 4) Anagram van BOE - Anti-kern
wapens-besprekingen - Tooi - Dodend 
woorwerp. — 5) Insluiten met een leger 
- Erfelijk versiersel op de helm. — 6) 
Spoed - Mijnheer - Oud-testament. — 
7) Zwarte kunst - Vrucht. — 8) Boom -
Anagram van ALOHA - Verstoteling -
Most. — 9) Niet klagen - Rivier in 
Italië - Anagram van PALM. — 10) 
Mannetjeseend - Edelsteen - Griekse 
vaas. — 11) Melkkiier - Ter kennisge
ving - Start ! - Voorkant v.e. schip. — 
12) Vrucht - Zopas. — 13) Franse 
schrijver - Lichaamsdeel - Nummer. — 
14) Telwoord - Kas - Godendrank. — 
15) Voor oom Rinus - Anagram van 
PEK - Spoonse uitroep - Sergeant-ma
joor. — 16) Twee klinkers ^ Uitvinder 
van de telefoon - Leemte - Soort hert 
- Dubbele medeklinker. — 17) Anagram 
von LOK - En andere - Zwakke plek in 
het ijs - Twee klinkers. —• 18) Gemeen
te nabij Aarschot - Muziekinstrument 
- Bijbelsestad - JNT. — 19) Vroegere 
Zuiderzee - Oudste tijd van het Kofo-
ceen. — 20) Oningewiide - Zangstem -
Engels goud ~ Boom. 
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Kies M A U R E T U S m de Verzekeringsmaatschappij 
van eigen bodem 

ONGEVALLEN - AUTO - LEVEN - BRAND 
N V MAURETUS — Tolstraat, 71-73 — 2000 ANTWERPEN 

Tel. (03) 38.59.53 (5 I.) 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

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

AALST 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Lel op het huisnummer M 
Telefoon 03 36.86.62 

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

AANBEVOLEN 

HUIZEN 
R. CORNELIS - DENISSEN 
CAFE - PENSION - RE.STAURANT 

P. De Smet De Nayerstraat, 19 
8430 MIDDELKERKE 

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

en matige pri jzen 
OPEN . café gans het jaar 

restaurant en pension 
vanaf Pasen tot Olttober 

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

Grote keus van aparte geschenken 
KONINGIN ASTRIDPLEIN 8 

EEKLO — TEL. 09 77.39.79 

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

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

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kort ing 

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

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

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

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

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

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

« PALLIETER » 
Lokerse baan 15 

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

Verllchtingsqroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

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

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verlichtingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT «n LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris J WEYNE 
Leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN 

Tel (016)834.35 

Voor een PRETTIG VERLOF 
in Blankenberge-aan-Zee I 

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

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

TeL (050)41201 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
fe Aalst ! CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

TeL 053/281.10 
Koud buffet Nette bediening 

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

KONTAKTEER IN VERTROUWEN : 

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

BANKETBAKKERM 
Jozef en Rifa NEUKERMANS-BLOM 

Balleistraat 9 • Teralfene 
f i jn gebak • s ' j ikerwa'en ijstaarten 

Wekelijkse rustdag • dinsdag. 
Tel (053)682 15 

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

A l le herstel l inaen 
Nieuwbaan 120 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67919 

Al le schilder- en behangv/erken 
Vloerbekledina 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67889 

Alvorens een aita.5r te kopen, 
kom uw keuze maken bi j 

DE MONTE 
Adegemstraat 9 - 2800 Mechelen 

Tel. 015/150.34 
Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 

Tel. 016/310.50 
Deskundige voor l icht ing I 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

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

BLONDEEL 
St-Annastraat 24 - 9240 BOTTELARE 

Schilder- behang- en 
decorat iewerken 

Plaatsen van v loerbekledingen 
Tel. 09/70.65.39 

UURWERKEN DE MOOR 
Specialist juiste t i jd 

Schooldreef 19 — Gentbrugge 
INTERNATIONAAL OPTIEK 

Europese modebr i l len 
Schooldreef 21 — Gentbrugge 
Z a a k v o e r d e r J A N D E M O O R 
VU-gemeenteraadsl id - Tel. 52.01.22 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

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

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schi l

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

J. WILLEMS 
Ernest Jouretlaan 57 - Edegem 

Tel. 57.32.80 

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

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

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

GEMEEKTE BORGERHOUT 
A. - Openverklaring van een 

betrekking van 

BIJZONDER AGENT 
VAN POLITIE ; 

B. - Vorming van een wer
vingsreserve voor 

TIJDELIJKE 
SCHOONMAAKSTERS. 

• 
De bekendmaking geschied
de in het Belgisch Staats
blad van 22 april 1972. 

• 
Voor alle inlichtingen met 
betrekking tot de deelne-
mingsvoorioaarden, gelieve 
men zich te wenden tot het 
Secretariaat, Moorkensplein 
19, Borgerhout, de eerste 
vijf dagen van de week, tus
sen 8.30 u. en 12.30 u. of tus
sen 1 u. en 17 u. (tel. nr. 
36.99.00). 

zoekertjes 
ESTHETICA 

Schoonheidsinsti tuut 
Parfumerieart ikelen 

Dambruggestraat 55 - Antwerpen 
Tel. 33.72.99 

MARC UYTDEWILGEN 
.Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurna 

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

Koop bi j ons in ver t rouwen 

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

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

VLAAMSE TAPIJTWEVERII 
Broekstraat 138 140 - 9160 Hamme 

Tel. 48175 - 49135 

"DE PRIJSBREKER" 
van het goede meubel 

Groenstraat 84 . Antwerpen 
bi j Carnotstraat en Turnhoutsebaan 

Keizerstraat (Markt - Ternat) 

VAKANTIE ! 
ONTSPANNING I 

Hotel-Pension « Hans Waldeck » 
5411 Stramberg (unterwesterwald) 

Telf. 9149/26249415 
(12 km van Koblenz) 

W.-Duitsland 
Aan de rand van heerl i jke bossen 
in een heerl i jk verkwikk ingsgeb ied . 
Kamers k. en w . v/ater - bad - cv. 

Pension : vanaf 20 DM 
Prospektus op aanvraag 

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

OFF86T - STENCIUWERK - FOTOKOPU 
I N K A 

Turnhoutsebaan 409 - Borgerhoul 
T U . 03.35.70.00 

Spanje : chalet te huur, juni 
en augustus, bij vissershavens 
Moraira en Calpe (Costa Blan-
ca), aan zee, 1500 m2 sparren-
bos. Tel. 054/418.55 — R73 

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

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

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

R 76 

Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht 
allerhande I ! ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, flfn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goo-
lasj - Elsbein mlf Sauerkraut - Kip aan hef spit - Krachtvleessehotei 

beter dan In Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 plaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33 T. J3/31.20.37 - mooiste zaal van de tfad 
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 : Mechelsesteenweg - 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torliout-LIchtervelde - 2.000 nl. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN ! Autoweg Brussel-Oostende . Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat : Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 
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Kernredaktie 
T. van Overstraeten (elnd-
red. ) , P. Martens (hoofdred.) , 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktte en publiciteit : 

Syivain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

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

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfiaarlijks 195f r . 
Driemaandelijks 105 fr. 
Steunabonnem. (min.) 500 fr. 
Losse nummers 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van a WIJ », 
Voldersstr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F Van
der Ftst, Beizegemsfraat 20 

Brussel 1120 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerkeh tegen alle hotit-
Insekten. TWINTIO JAAR WAARBORa 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans hel 
land. P.V3A. INDUSTRAOE. VanderzIJpenstr. 
12, Wemmei (BL) - Tel. 02/7e.20.0a 

• m V l a m i n g e n , 

1 ^ 1 ""'^ GRATIS ADVIES 
^ i ^ voor uw hypotheek-
^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPM 

UNITAS n.v. 
neem kontakt met ons I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT • Tel. 09/22.88.33 

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

Vlaggen . Wimpels 
Kentekens 

P. SUYS 
Molenvest 50 
2410 Herentals 

Tel. (014)21207 

Lintjes voor Feesten - Koorden 10 m 
met wimpeltjes • vraagt Prijslijst 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

^ • 
Bijhuizen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03) 36.10.11 

Gent 

^ ine«st«F 
v''^ kleermaker 

y vrrritri—ÏÏ J M 

_ STEENHOtrWERSVESI' 5 2; 
•'' . ANTWERPEN • % 
;•*•.' Tel. 31.35.83 
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ETABL, A. GOMBERT Tel. 02/26.40.40 (3 lijnen) 
Industrielaan 1, Groot-Bijgaarden 

— Industrie mengers en kneders. 
— Bakkerijoven = met vaste vloeren, met uitrolbare vloeren, door 

Inschietwagens met éénmanbediening. 
— Klopper-mengelaars, volautomatisclie smering, 10 tot 100 liter. 
— Speciaal winkelinrichtingen - Koelinrichtingen. 
— Bloemstokeersito's standaardsilos met bloemweegschaal door 

Klöckner-Móller mikroswitch beveiligd. 
— Bloemstokeersilo's van 2,5 tot 45 ton, standaardsiio', bloemaf-

weegmachines, ziften. 
— Deeguitrolmachines ROLLFIX handmodel, met motor. Breedte ; 

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

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

20 mm 
— Deegafweegmachines, Brcodopbollers, Langsteekmachines, auto-

matise deegrijdkasten Gombert-Thecor. Kwalitatieve uitvoering. 
— Sneldiepvrieskasten Backfroster ( K G ) inhoud 500 I, 850 I, 1250 I. 

tot 4000 I. 
— Werkbanken IDEAL met frigo-afkoeling of diepvries : 1,25 m, 1,50 

m, 2 m, 2,50 m, 3 m lengte, enz. 
— Broodsnijmachines 2 snelheden, volautomatis tot 1000 broden/u. 
— Pailleteermachines chocolade machines a pailleter. 
— Frigo's : alle afmetingen — Watermengelaars voor boven pétrin. 
— Snelkneders 30 tot 150 kg (demonstratiemachines voorradig). 
Staatskredieten met zeer lage intrest ter beschikking voor zeer inte

ressante financieringsvoorwaarden. 

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 - 20 JAAR DIENSTBETOON 
Ziekteverzekering voor ARBEIDERS 

BEDIENDEN 
ZELFSTANDIGEN 

Dagvergoeding ZELFSTANDIGEN 
LOONTREKKENDEN 

Vraag nog heden inlichtingen bij uw plaatselijke afgevaardigde. 
Geen moeilijkheden bij overschakeling 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 V A N VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 

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

NINOVE 
Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

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

Tel. (053) 240.60 

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

en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulteruitrustingen . ping-
Dong 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 — 

Week voor mensen met levenskunst: 

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

cJe mooiste verrassing van uw leven! 
ANTWOORDCOUPON*: gelieve me gratis 

uw documentatie over Essen en omstreken te laten geworden. 

Naam., 

Straat.... 

„„ Beroep..., 

Gemeente 
*Terug te sturen naar het DUITS BUREAU VOOR TOERISME 

Luxemburgstraat 23.1040 BRUSSEL. 38 

iCÜ l ü f f M ins 
KOELTOSE^ 
K0ELKAMEH8 
DIEPVRIEZERS 

CiEPVftlESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WINKSi.lNRICHTlN<3Eri 

ao. VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE I N VOEDINOSNUVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Borgerhout/Antv^erpen Te l : (03) 36:11,35-36.59.31 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

* 3^ ^ ^\\^^ « AM/s 

.& .<^" 

..X ^^'?^^^^ * ANANASSAP 

MAID 
100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg: 

<9EY0 p.v.b.a. 

Churchiillaan 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03)58.74.33 

Reizen per chartervliegtuig 
VEILIG VLUG VOORDELIG 

Adriatische Kusf (Italië) 15-daagse reis vanaf 5.790 F 
Dalmatische Kust (Joegoslavië) 15-daagse reis vanaf 7.340 F 
Makarska Riviera (Joegoslavië) 15-daagse reis vanaf 6.660 F 
Tunezië 15-daagse reis vanaf 9.180 F 
Roemenië (*) 15-daagse reis vanaf 6.860 F 
Costa Brava (Spanje) 15-daagse reis vanaf 5.990 F 
Maliorca (Spanje) 15-daagse reis vanaf 6.010 F 
Costa Blanca (Spanje) 15-daagse reis vanaf 6.650 F 
Costa del Sol (Spanje) 15-daagse reis vanaf 7.320 F 
Kanarische Eilanden (Spanje) (*) 15-daagse reis vanaf 9.950 F 

Indien U niet gebonden zijt aan de 
schoolvakantie en U kunt vrij over de pe
riode van Uw vakantie beslissen, ga dan 
op reis voor 1 juli of na 15 augustus. In 
dit geval kunt U genieten van een voor
delige reissom, betere verzorging in de 
hotels en minder drukke stranden. Uw 
vakantie wordt dan zeker een sukses, 
vooral wanneer U als lid van onze ver
eniging Uw reis bij de V.T.B.-V.A.B. be
stelt, want... 

de 3de WEEK GRATIS ! 

KIES DE V.T.B. 
(*) Voor Roemenië en de Kanarische Eilanden is voor sommige vertrekdata 

ZEKER IS ZEKER ! 
VLAAMSE REISLEIDING EN VLAAMS GEZELSCHAP ALLEEN BIJ DE V.T.B. ! 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.09.95 
9300 Aalsf, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3 6 0 0 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (016)267.20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (015)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 
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bewegingsliXIJzer 

kopij vroeger a.u.b. 

Gezien de feestdag van O.-H.-Hemelvaart op donderdag 11 mei 
a.s. moet ons blad een dag vroeger klaar zijn. Daarom verzoeken 
we onze medewerkers beleefd doch dringend him kopij voor de 
bewegingswijzer een dag vroeger dan gewoonlijk — tegen maan
dag a.s. — in te sturen, waarvoor dank bij voorbaat. 

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

ARR. ANTWERPEN 
DIENSTBETOON MEI 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag 14 mei 
Maandag 29 mei 
Steeds in lokaal 
16 tot 20 u. 
WUNEGEM : 
Maandag 15 mei : sen. H.De Bruyne. 
Lokaal : Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.36, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdagen 10 en 24 mei : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaa l : Alcazar, Mechelsesteenweg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 18 mei : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

geen transport heeft, kontakt 
opnemen met het sekretariaat. 
Wagens vertrekken te 20 u. 30 
aan het Gildenhuis. Kaarten 
bij Fred Entbrouck, Kapelle-
veldstr. 3 of op het sekretari
aat Provinciestwg 363. 
NAAR BRUSSEL 

Op 7 mei naar VU-program-
ma-dag voor zelfstandigen en 
landbouwers. Inlichtingen op 
het sekretariaat. 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
THEMADAG 7 MEI 

Wij nodigen onze kaderleden 
en mandatarissen van het arr. 
Antwerpen vriendelijk uit tot 
aanwezigheid op de nationale 
VU-themadag « Zelfstandigen 
en landbouwers », Kongressen-
paleis te Brussel, op zondag 7 
mei a.s. 
ARR. RAAD 

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

.lARTSELAAR 
VOLKSVERGADERING 

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

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op ons sekreta
riaat. Voor speciale gevallen 
liefst op maandag van 16 tot 20 
u. in aanwezigheid van een 
volksvert. In aansluiting hier
mede zal het sekretariaat dat 
voorj^een donderdags tot 19 u. 
geopend was, deze dag verleg
gen naar maandag. Ter herin
nering, het sekretariaat is open 
op de werkdagen van 9 tot 16 
u. 30 en in het vervolg 's maan
dags tot 20 u. 

COO-gevallen : tel. dr. De 
Boel 33.97.90 of Fr. De Laet 
38.66.92. 

Ouderenzorg : Verbond voor 
VI. Gepensioneerden : alle in
lichtingen bij Goossens IVI., Lg. 
Winkelstr. 42, Antwerpen, tel. 
33.52.83. 
UITSTAP 

Donderdag 11 mei (O.H. He
melvaart) maken we een tocht 
naar Klein Brabant. We wande
len langs de Scheldedijken, ook 
de oude Schelde. Vertrek 's 
morgens met eigen wagen aan 
het sekretariaat, Wetstr. 12 om 
9 u. 30. 
PROPAGANDA 

Binnen enkele weken een 
gekleurde folder in alle bussen 
van de stad, 80.000 ex. Kost 
heel wat. Wil u helpen deze 
kosten te dragen ? PC 15.02 van 
Eural Bank Antwerpen voor 
bankrek. nr. 2/0494 van VU 
Antwerpen Stad. 

r— 
BALEN-OLMEN 
REIS NAAR ANZ OP 28 MEI 

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

BOECHOUT-VREMDE 
DANST U MEE ? 

Op 6 mei op het bal van de 
burgemeester te Broechem. Vo
rig jaar waren wij er met 30. 
Ook dit jaar er naar toe. Wie 

BORGERHOUT 
GELUKWENSEN 

Op 15 april stapte de heer 
Siegfried Verbeke in het huwe
lijksbootje. Onze oprechte ge
lukwensen. 
ZANGFEEST 

Kaar ten nog steeds te beko
men bij de h. J. Verbergt. Flo-
rastr. 81, Borgerhout. 

BROECHEM 
BAL VAN DE 
BURGEMEESTER 

Zaterdag 6 mei, in de Veiling 
Broechem, Antwerpsestwg. Be
gin 20 u. Onkest : Eddy Smets 
en zijn vrienden. 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

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

DUFFEL 
FEESTVIERING 6 MEI 

Om 16 u. 45 : vlagoverhandi-
ging aan de VU-afdeling door 
de nationale voorzitter Frans 
Van der Eist (zaal Luna) ; 17 
u. : rondgang door de gemeente 
met de fanfare Kempenland en 
de volledige Jongerendrum-
band van Nijlen ; 18 u. 30 : 
receptie in zaal Luna ; 20 u. : 
zaal Alcazar, groot bal met het 
orkest The Lords. 

EDEGEM 
VIERING 
20.000ste INWONER 

Ondanks het ongure weer 
was er heel wat volk op het 
Ten Bogaerdeplein zondag 16 
april 11. om « onze » Liesbet 
Janssens, 20.000ste inwoner, te 
vieren met een ongekunsteld 
volksfeest. Er werd gevolks
danst, er waren luisterliedjes 
van Kristien, een sketch door 
de Blauwvoetfederatie, er was 
de prachtige praalwagen waar
aan Ivo Van den Eynde, Staf 
Fraters en Miei Maldoy had
den gezwoegd, veel bloemen, 
doopsuiker en een geschenk 
van de hand van kunstglazenier 
I. Bakelant. 's Avonds werd de 
viering besloten met een ont
vangst in « Drie Eiken ». 
PROGRAMMADAG 
ZELFSTANDIGEN 

Wie mee wil naar Brussel 
om de programmadag voor de 
zelfstandigen bij te wonen en 
over geen vervoer beschikt, ne
me kontakt op met I. Van den 
Eynde. Sorbrechtshofstr, 24, tel. 
49.02.17. 
WILLY KUIJPERS 
IN ONS MIDDEN 

Vrijdag 12 mei om 20 u. 15 
houdt onze Leuvense volksvert. 
W. Kuijpers een brandend ak-
tuele voordracht met dia's over 
het noodgebied taalgrens, 
Vlaams-Brabant en Brussel, in 
gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken ». 

VUJO 
Onze heksenabbat werd een 

denderend sukses. 
Zondag 14 mei : natuurwan

deling. Meer nieuws wordt je 
persoonlijk toegestuut^d. 
MEDEDELINGEN 

Heden zaterdag 6 mei om 20 
u., in «Drie Eiken» grote kaart-
prijskamp « Boompje Whist ». 

Het eerste nummer van het 
informatieblad van « Drie 
Eiken » is u toegestuurd. Wie 
het niet mocht ontvangen heb
ben, geve een seintje aan de 
uitbater. 

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

HOVE 
DENK ER / A N ! 

7 mei : nationale programma-
dag te Brussel. 

LIER 
NAAR DE VOER 

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

MECHELEN (Arr.) 
VORMINGSNAMIDDAG 
OVER SOC. ZEKERHEID IN 
BELGIË. 

Vandaag om 14 u, 30 in zaal 
Dageraad, Hallestr. 4 te Meche-
len. Koördinatie berust bij Ur-
bain De Graeve en Willy Cob-
baut. 

MERKSEM 
VLAAMSE KERMIS 

De jaarlijkse Vlaamse Ker
mis, ingericht door onze Vrou
wenafdeling onder het motto 
« De vrouw van vandaag » gaat 
door op zaterdag 13 eii zondag 
14 mei. 

MORTSEL 
WENSEN 

Afdeling en bestuur van VU-
Mortsel wensen hun trouw me
delid, dhr. S. Van Horenbeeck, 
(voorzitter W V G ) een spoedig 
en algeheel hers tel . ' 
VLAGGENAKTIE 

Uw nylon - leeuwevaandel 
(gunstprijs 270 fr.) 1,50 m/1,50 
m., ligt klaar bij Wim Claes
sens, Pastoor Deensstr. 19, tel. 
55.39.09. Een telefoontje, en u 
hebt zo uw leeuwevandel thuis. 

NIEL-SCHELLE 
TWEEDE RUPEL- EN 
SCHELDE-RALLY 

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

SCHILDE 
WILLY KUIJPERS 

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

TURNHOUT (Arr.) 
ARR. BAL 

Op 10 mei in de gemeentelij
ke feestzaal, Stationsstr. te 
Geel, aanvang te 20 u. 30. Or
kest Stan Philips. Inkom 50 fr. 
Kaar ten te bekomen bij alle af
delingsbesturen en aan de in
gang. 

WOMMELGEM 
\ T : . A A M S NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Broechems « IJzerbedevaart-
komitee » zorgt voor verplaat
sing per autocar ( heen en te

rug 20 fr.) en kaarten van 100 
fr. ^genummerd) en 40 fr Voor 
Wommelgem tijdig inschrijven 
bij Staf Van Looveren, Wel-
kómstr 116. tel. 53.86.68 
LEEUWEVLAGGEN 

Naar uw formaat Welkom-
itT. 116. Wommelgem. 

WI.FNEGEM 
BAL 

Op 13 mei groot Vriendenbal 
te Wijnegem in de zaal « Vle
minckhof, Marktsplein te Wij
negem. Kaarten te bestellen op 
het sekretariaat, Turnhoutse 
baan 336, Wijnegem, tel. 536379, 

WILRIJK 
DR. V E E C K M A N S -
HERDENKING 

Zondag 7 mei wordt dr. 
Veeckmans herdacht met een 
H. Mis te 11 u. m de St, Bavo-
kerk en een korte hulde rond 
zijn graf op het Steytelinck-
hof (achter het Wilrijks park) . 

brabant 

BRUSSEL (Arr.) 
ARR. SEKRETARIAAT 

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

ANDERLECHT 
KANT. VERGADERING 

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

BEERSEL-DROGENBOS 
LINKEBEEK 
BESTUURSVERKIEZING 

Tijdens onze ledenvergade
ring van 28 maar t werd het 
volgend bestuur verkozen : 
voorz. : Frank Verbist, Vijver-
str. 11, Beersel ; sekr. ; nog aan 
te duiden ; penningm. : Walter 
Geldof, Dworpstr., Beersel ; 
prop. : Willy Smulders, Holle-
beekstr. 83, Beersel ; bijkomen
de bestuursleden : Jo Vermeir, 
Langestr. 61, Drogenbog en Ar
seen Hunninck, Hoogstr. 93, 
Beersel. 

Verder werd beslist twee ker
nen op te richten namelijk te 
Drogenbos en te Linkebeek, 
Alle inlichtingen bij de voor
zitter. 

BERG - NEDEROKKERZEEL 
VOOR AL UW PROBLEMEN ! 

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

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

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

Vergooi uw geld niet aan mu
tualiteiten die gebonden zijn 
aan de kleurparti jen. Zieken

fonds Brabantia biedt u even 
veel voordelen. U kunt terecht 
bij Marie-Louise Thiebaut te 
Berg. 

BERG - BUKEN - KAMPEN
HOUT - NEDEROKKERZEEL 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Wij gaan per bus naar het 
zangfeest te Antwerpen op 28 
mei a.s. Kosten : reis 4- gere
serveerde zitplaats : 100 fr., 
niet-leden : 150 fr. ; reis -t- niet 
gereserveerde plaats : 40 fr., 
niet-leden : 100 fr. Vertrek-
uren : Kerk Kampenhout 12 u.. 
Kerk Berg 12 u. 10, Kapel Ne
derokkerzeel Laar 12 u. 20, Ne
derokkerzeel Kerk 12 u. 30, 
Plein Ruisbeek 12 u. 40, Vier-
straten 12 u. 50, Veiling Kam
penhout Sas 13 u. Inschrijvin
gen zo vlug mogelijk op het af-
delingssekretariaat of bij de 
bestuursleden. 
BEVLAGGINGSAKTIE 

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

Vlaams-nationale dag voor 
de landbouwproblemen, Con-
gressenpaleis te Brussel. Op
roep aan onze landbouwers. Sa
menkomst te 9 u. bij M.L. Thie
baut, Fazantendal 20 te Berg. 
Wij gaan in blok. 
STREEKBLAD 

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

DIEST (Kanton) 
DIENSTBETOON 
WILLY KUIJPERS 

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

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

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

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

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

DWORP 
MEINACHTBAL 

Op 13 mei danst de afdeling 
Dworp op zijn 5e Meinachtbsd 
van 20 u. 30 af. in de zaal Brou
wershuis te Dworp. 

DRUIVENSTREEK 
TWEEDE VLAAMS 
LENTEBAL 

Alle VU-simpatisanten steu
nen dit initiatief van he t 
Vlaams Komitee Druivenstreek 
door aanwezig te zijn op zater
dag 6 mei om 20 u. 30 in de zaal 
St.-Clemens te Hoeilaart. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
DILBEEK : 
Tweede maandag van de maand, ten huize van Maurits Panis, van 
20 u. 30 tot 21 u. 30 (Bob Maes). 
LIEDEKERKE : 
Tweede maandag van de maand in café «Sportwereld», Muylems-
straat, van 19 tot 20 ü. (Bob Maes). 
MACHELEN : 
Tweede maandag van de maand in zaal « Egmont », Dorpstraat , 
van 21 tot 22 u. (Vik Anciaux, J. Pael inckx) . 
MERCHTEM : 
Tweede dinsdag van de maand, ten huize van Herman De Pri l , 
van 20 tot 21 u. (E. De Facq). 
PEUTIE : 
Tweede maandag van de maand, ten huize van Libert Couvreur, 
Houtemsestraat 41, van 19 u. 30 tot 20 u. 30 (Vik Anciaux, Albert 
Lesage). 
STEENOKKERZEEL : 
Tweede dinsdag van de maand, in café « De Appel », tegenover de 
kerk, van 21 tot 22 u. (Vik Anciaux, Mon Schepers). 
WEZEMBEEK-OPPEM : 
Tweede dinsdag van de maand, in café « Bij Mathilde », naast ge
meentehuis, van 19 u. 30 tot 20 u. 30 (Vik Anciaux en schepea 
Ceuppens). 
IJERG : 
Derde maandag van de maand, in de « Fauna Flora », Visserijlaaa 
1, van 20 n. 30 tot 21 u. 30 (Bob Maes en Marie-Louise ThiebautV. 
K A M P E N H O U T : 
Eerste maandag van de maand, in het a Keizershof », Haachtse-
steenweg, van 20 u. 30 tot 21 u. 39 (Bob Maes en Marie-Louise 
Thiebaut) . 



WIJ - 6-S-72 

ERPS-KWERPS 
DIA-AVOND 

Op 13 mei te 20 u. in de Kul-
tuurzolder, dia-vertoning over 
« Een reis door Indië », georga
niseerd door de Foto-cineclub 
Erps-Kwerps. De heer Noël 
Clauw, VU-gemeenteraadslid, 
zopas terug, bezocht tijdens de
ze reis een aantal lepracentra 
in Indië. Deze vertoning wordt 
bijgewoond door mevr. Heme-
rijckx, echtgenote van de be
faamde leproloog. Een open ge
sprek besluit de avond. 

GROOT-BIJGAARDEN 
VOETBALMATCH 

Op 11 mei (O.L.H. Hemel
vaart) om 10 u. 30 zal er te 
Groot-Bijgaarden een vrienden
match gespeeld worden tussen 
de volgendevoetbalploegen VU-
Kortri jk en VU-Groot-Bijgaar-
den. Nadien bezoek aan he t 
kasteel, gezellig samenzijn met 
muziek en dans. Iedereen is 
welkom. Samenkomst Gemeen
teplein. 

HEVERLEE 
UITSTAP NAAR DE VOER 
Wie gaat op zondag 14 mei mee 
op uitstap naar de Voer ? Per 
autocar. Pr i js : 120 fr. per per
soon, vanaf 3e lid van het ge
zin : 60 fr. Inschrijven voor 1 
mei bij J a n Vloeberghs, St. Jo-
rislaan 12, tel. 270.37. 
SOC. DIENTSBETOON 

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

LIEDEKERKE 
DANK U, NELLY MAES 

Een hondertal aanwezigen en 
nieuwsgierigen aanhoorden de 
klare en gedurfde 1 mei-uiteen
zetting van Nelly Maes. We 
mogen het, ondank de eerder 
geringe opkomst, een geslaagde 
viering noemen want honderd 
mensen hebben he t aangedurfd 
in open lucht te laten zien dat 
zij van en voor ons zijn. 

LOT 
VLAAMSE KERMIS 

Herberg « Liedekerke », Sta-
tionsstr. 157, Lot. 

13 mei : 18 u. : ontspannings-
spelen ; vanaf 21 u., groot bal 
in tent met het orkest « The 
Big Band Collegian's ». 

14 mei : 14 u. : volksspelen 
en ontspanning ; vanaf 20 u. 
bal met Juu l Taverniers en zijn 
elektrisch orgel. 

SCHAARBEEK 
LEDENVERGADERING 

Dinsdag 9 mei a.s. te 20 u. 
Lokal Het Castei, Lod. Ber-
trandl., Schaarbeek. Sprekers : 
dhr. Vic. Laporte over het Alg. 
Vlaams Syndikaat ; dhr dr. Pi-
rijns over Vlaamse Ziekenkas 
Brabantia. Alle simpatisanten 
zijn harteli jk welkom. 

SCHEPDAAL 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

ledere Vlaming reist op 28 
mei mee naar Antwerpen. Stelt 
u dringend in verbinding met : 
Delbroeck G., Geraardbergse-
str. 56, tel. 52.34.19 of Billoye A., 
Kapelleveld 3, Schepdaal. 

TERVUREN 
GELUKWENSEN 

De afdeling wenst de h. en 
mevr. Muutjens-Gerets geluk 
n.a.v. hun gouden bruiloft. 
LEDENVERGADERING 

Op 23 mei in de zaal «De En
gel». Volksvert. Willy Kuijpers 
zal spreken over « Volksunie 
en Kul tuurpakt ». 

oost-vlaanderen 

AALST (Kanton) 
KOLPORTAGES 

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

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

BAMBRUGGE 
SOC. DIENTSBETOON 

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

DENDER-WEST 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

DENDERHOUTEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

DENDERLEEUW 
SOC. DIENTSBETOON 

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

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

Senator Diependaele houdt 
zitdag in café Sportleven, Ge-
allieerdenstr. 39, elke 1ste 
maandag van de maand van 18 
tot 18 u. 30. 

HAALTERT 
SOC. DIENSTBETOON 

Gemeenteraadslid Herman 
Vermeulen, Pontwag 3 : op af
spraak, tel. 053/72553. 

Gemeenteraadslid Frans Ne-
rinckx, Muisstr. 47a : op af
spraak, tel. 053/70284. 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave, elke 4de zaterdag van 
de maand, te 17 u., ten huize 
van H. Vermeulen, Pontweg 3. 

HEUSDEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
VAN ONZE BESTUURS
LEDEN 

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

ledere zaterdag van 11 tot 12 
uur in de Hooistraat 1, (be
stuurslid Mw. Lataer-Delnoy, 
of Koen van Meenen) . Wij ko
men ook tot U na schriftelijke 
of telefonische afspraak, tel : 
52.73.88. 

Provincieraadslid O. Van 
Ooteghem houdt zitdag iedere 
tweede donderdag van de 
maand in de Nederbroekstraat, 
1. 

LANDEGEM 
DIENSTBETOON 

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

STEENDORP 
NIEUWE AFDELING 

In Steendorp werd op dinsdag 
25 april een nieuwe VU-afde-
ling opgericht. Het voorlopig 
bestuur is als volgt samenge
steld : voorz. : Adolf Peeters, 
Gelaagstr. 73 ; ondervoorz. : 
a. D. De Leenheer, Kapelstr. 79; 
sekr. ; mevr. G. Godu, Kapelstr. 
78 ; penningm. : J. Baetens, 
Aragonialaan ; prop. : A. Meers
man, Kapelstr. 32 en org. : Erik 
Huysmans, Kapelstr. 52. 

WETTEREN 
SOC. DIENTSBETOON 

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

ZOTTEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

Jul ien Uytterhaeghe, lid COO 
Provinciebaan, Velzeke : thuis, 
op afspraak, vanaf 19 v. 

west-vlaanderen 

BRUGGE-TORHOUT (Arr.) 
SOC. DIENSTBETOON 

Brugge : iedere zaterdag van 
11 tot 12 u. in café « Breydel-
hof », Suvéestr. 2 (afwisselend 
voorgezeten door sen. G Van In 
en volksvert. P. Leys); 
HERDENKING 

Wij gedenken allen die leef
den, streden en geleden hebben 
voor Vlaanderen, en ons in de 
dood zijn voorgegaan. 

Familieleden van onze over
ledenen, vrienden en een af
vaardiging van de VU-afdelin-
gen van het arr. Brugge worden 
hierbij uitgenodigd om aanwe-
zig te zijn in de jaarlijkse her
denkingsmis heden zaterdag 6 
mei, om 16 u. 30 in de St. Lut-
gardkerk te St. Kruis-Asse-
broek. 

BLANKENBERGE 
' DIENSTBETOON 

ledere eerste zondag van de 
maand, in het VU-lokaal café 
Rodenbach, Onderwijsstr. 22, te 
Blankenberge, tussen 11 en 12u. 
houden kamerlid P. Leys of se
nator G. Van In hun zitdag. 

Morgen zondag 7 mei is ka
merlid P. Leys t e r uwer be
schikking. 

Ook kunt u steeds met uw 
problemen terecht bij ons ge
meenteraadslid J. Fryns, De 
Smet de Naeyerlaan 76 te 
Blankenberge. 
VU-AFDELING LAAT ZICH 
GELDEN 

De VU-afdeling Blankenber
ge, die zijn ledenaantal wist te 
vermeerderen met 50 %, laat 
zich regelmatig gelden. Hier
voor zorgt onder andere de h. 
J. Fryns, gemeenteraadslid, die 
regelmatig treffende interpel
laties houdt in de gemeente
raad. Ook werd hem een vraag
gesprek afgenomen door de 
RTB over toerisme. 

BRUGGE 
HERSTRUKTURERING 

Tijdens een onlangs gehou
den bijeenkomst van het afde
lingsbestuur Grootbrugge, bij
gewoond door arr. voorzitter 
Goethals en mandatarissen, 
werd beslist een beroep te 
doen op de voormalige afde
lingsbesturen, die vroeger 
werkten in de gemeenten, die 
begin 1971 tot Groot-Brugge 
werden samengevoegd. Ver
scheidene afdelingen hebben al
dus reeds geleidelijk hun wer
king hervat, andere zullen vol
gen. De Grootbrugse stadsraad 
blijft vanzelfsprekend als 
overkoepelend orgaan bestaan 
en zal zich verder met de alge
mene politieke beleidslijnen be
zig houden. Medewerkers, die 
zich opnieuw willen inschake
len, worden verzocht met hun 
oud afdelingsbestuur kontakt 
te nemen. 

DE PANNE 
FRANS-VLAANDEREN 

Na de suksesrijke dia-avond 
met Patrick De Verrewaere 
(Rijsel) richt onze afdeling 
thans een uitstap in naar Frans-
Vlaanderen op zondag 14 mei 
a.s. Vertrek 8 u. Reisweg ; De 
Panne, Koksijde, Veurae, 
Hondschote, Kassei, Waten, St-
Omaars, Witzand, Kales, Gre-
velingen. Broekburg, Bergen, 
Hondschote, Veurne, Koksijde, 
De Panne. Stort 80 fr. per deel
nemer op pr. 4420.84 van J. Cos-
tenoble. De Panne. ~Leden ui t 
alle afdelingen zijn welgeko-
men. 

IZEGEM 
VU-BAL 

Zaterdag 13 mei in de nieuwe 
zaal Mandeldaele Toegang 50 
fr. 

ICHTEGEM-EERNEGEM 
VOLKSVERGADERING 

Op vrijdag 12 mei houdt 
volksvert. Miei Vansteenkiste 
te 20 u. 30 een toespraak in ca
fé « De Engel », Oostendsebaan 
1. De h. Vansteenkiste zal o.m. 
handelen over « Mijn kennis
making met het parlement » en 
« Regeringsverantwoordelijk
heid of niet ». 

KORTRIJK 
FIETSTOCHT 

Op zondag 14 mei richt de af
deling Kortri jk een fietstocht 
in na r Tiegem, meer bepaald 
naar « 't Vossenhol ». Vertrek 
10 U. stipt. Niet-fietsers kunnen 

met eigen wagen naar Tiegem 
rijden om de fietsers te verwel
komen, dit rond 11 u. 30 in Tie
gem. 
VOETBAL 

Op donderdag 11 mei verbroe
dert onze voetbalklub VK De 
Leeuwen met Groot-Bijgaar
den. Vertrek aan « 1302 » om 
8 u. 30 stipt. Prijs voor de auto
bus 90 fr. Eten en drank gratis. 
Aantal plaatsen beperkt, dus 
tijdig inschrijven in « 1302 ». 
Terug rond 19 u. Dit is een eni
ge gelegenheid voor de suppor
ters en simpatisanten om onze 
voetbalklub te komen aanmoe
digen en een schone reis naar 
Groot-Bijgaarden mede te ma-
"ken. 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Ook vanuit Kortri jk wordt 
een autobus ingelegd. Vertrek 
8 u. 30 aan « 1302 ». Prijs 100 fr. 
Wacht niet te lang om in te 
schrijven. Stel niet uit tot mor
gen wat nog vandaag kan ge
daan worden. 
DIENSTBETOON 
WIJZIGING 

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

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

LAUWE 
VUJO 

Na drie maanden hard werk 
is de Vujo definitie! van de 
grond. Alle jongeren van 16 tot 
21 jaar kunnen aansluiten te
gen 50 fr., vanaf 21 tot 35 jaar 
100 fr. Op volgende adressen 
van de kern : Martijn Flo, Gro
te Molenstr. 144 ; Koen Deko-
ninck, Schoolstr. 5 ; Erik Su-
ghels, Schonekeerstr. 82. Alle 
briefwisseling naar laatsver-
meld adres. 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
VUJO 

De kernen van Roeselare, Ize-
gem en Tielt gaan op 28 mei 
naar het 35e Vlaams Nationaal 
Zangfeest in Antwerpen. In
schrijven vooraf is noodzake
lijk. Loop even binnen : voor 
Roeslare : bij Rik Hoornaert, 
Beerenstwg 50, tel. 263.17 en 
Chris Hollevoet, St.-Jozefstr. 
141. Voor Tielt : Luk De Ram-
melaere, Kistestr. 16/3. Voor 
Tzegem : Vlaams Huis. Reis : 
voor Roeselare 80 fr. Kaarten : 
Roeselare neemt niet-voorbe-
houden kaarten van 40 fr. 
DEBAT OVER 
VERHAALBELASTING 

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

ROESEI ARE 
ZANGFEEST 

Het VNJ Izegem-Roeselare 
legt een bus in naar het zang
feest. Belangstellenden kunnen 
inschrijven : in Izegem : VI. 
Huis ; Roeselare, M. Deceu-
ninck, Rumbeeksestwg 86 ; 
Lendelede : mevr. Svi^ngedou, 
Oostrozebeeksestr. De bus rijdt 
over Hooglede, Roeselare, Rum-
beke, Kachtem, Izegem, Lende-
lede. Prijs : 80 fr. (kaart niet 
inbegrepen). 

TIEGEM-KERKHOVE 
FEESTAVOND 

Zaterdag 6 mei r icht de af
deling een feestavond in in het 
« Bosdal », in het prachtige na
tuurli jke kader van het St. Ar-
nolduspark te Tiegem. Avond
maal te 20 u. 30. Gastspreker ; 
sen. W. Jorissen. 

TIEGEM 
DIENSTBETOON 

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

TIELT 
VUJO 

Op 10 mei xicht Vujo een de-
ba ta vond in over «De geschie
denis van de Vlaamse Bewe
ging ». Inleiding : dr. Debuc-
quoy ( provincieraadslid) en 
Mik Babyion. Afspraak in 
Kleinkunstcentrum Harlekijn, 
Kortrijksestr. Het spreekt van
zelf dat zowel jong als oud uit
genodigd worden, leden en niet-
leden, en de kernen van Roese
lare en Izegem. Begin : 20 u. 

VEURNE -il 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Afdeling VTB-VAB Veurne 
legt op zondag 28 mei een bus 
in. Vertrek om 8 u. op de Gro
te Markt te Veurne. Reissom 
110 fr. Inschrijven bij A. Huy-
ghe, lepersestwg 41, Veurne, 
vóór 20 mei door betaling van 
het reisgeld. Tel. 058/31684. 
PC nr. 419292. De bus stopt ook 
in Nieuwpoort. 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

ALGEMENE IJZERWAREN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING SOMY 
FIRMA PAS N.V. 

Kerkstraat 18 — Londerzeel 
Tel. 052/39437 

Frans VAN MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

alle geldleningen, zowel persoonlij
ke als hypotheken van 2e of 3e rang 
Oudenaardsestw. 121 - 9410 Erpe 

Tel. 053/22911 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS > a/d Scheld* 

Hef huis met familietraditie 
|an PAUWELS-DE BRAUWER 
Brugstraat 10 - 9328 Schoonaard* 

Tel. 052/43246 
wek. rustdag : vrijd. 15u tot zat. 15u 

TUINAANLEG ONDERHOUD 
VAN COEYE 

Langestraat 41 - KRUIBEKE 
Tel. 03/75.12.96 

Gespecialiseerde onderhoudsdienst 
Privaat - Parken -

industrie plantsoenen 

Petrus VAN HOLSBEECK 
Van de Ponselel. 28 - Denderleeuvi> 

TEL. 053/675.07 
— GROOTHANDEL — 

Rolluiken - Garagepoorten - Zonne-
blinden . Vouwdeuren - Schuiftrap-
pen - Slaapkamers - Aluminiumwer-
ken - Caravans - Plastiekprofielen 
Sierluiken en ramen in plastiek. 

SANITAIRE- en 
KEUKENINSTALLATIES 
F. LAMBRECHTS 

ABD. Braeckmansstraat 34, RUMST 
Veerstraat 91 RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

STANDING ~ 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen VU 10% 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

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

Bezoek de herberg 
« UILENSPIEGEL » 

Laurent DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Kathar!na-Lombeek 
Lokaal van de 

plaatselijke Volksunie-afdeling 
In het golvend Pajottenland 

HET ''laams huis 

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

Garage ST |OZEF 
(BERT C.) 

Assesteenweg, 117 
1740 TERNAT 

VOOR UW VERBLIJF AAN ZEE I 
De Ideale oplossing bij : 

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

8458 OOSTDUINKERKE 
— PROSPEKTUS OP AANVRAAG — 

Verhuring - Verkoop van villas 
Appartementen - Bouwgronden 

AL AL KEUKENS GLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

Tel. 015/714.47 
Leuven : Jan CLAES 

Bondgenotenlaan 171 
Tel. 016/347.49 

Voor West-VIaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zweveze!» 
Tel. 051/612.84 

CORTHALS 
Kattestraat 20 . Aalst 

Tel. 053/244.80 
Bekendste koffiehuis van d« 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van wafel» 



^ 
WIJ - 6-5-72 

WIJ IN LIMBURG 
J. Olaerts over belastingsstelsel 

Minderbedeelden benadeeld ! 

Bij gelegenheid van de algemene beraadslaging over de be
groting van Financiën, hield ons kamerlid een goede tussenkomst 
om een aantal gebreken aan te klagen. 

De heer Olaerts. — Ik wens 
enkele gebreken van ons be
lastingstelsel aan de kaak stel
len. De minderbedeelden schij
nen hierdoor benadeeld. Hope
lijk zal de minister hier ingrij
pen. 

Over de niet-indexering van 
ons belastingstelsel werd reeds 
veel gezegd. Dat is toch een 
elementair deel van het sociaal 
beleid. Ons belastingsysteem 
is bovendien zeer onsamenhan
gend geworden. Wie een inko
men van 90.000 fr. heeft, met 
één persoon ten laste, kan al 
naargelang 1.500 fr. 2.800 fr, of 
4.000 fr. belasting betalen. Dat 
is het gevolg van bepaalde ver
minderingen, die aan de ene of 
andere bevolkingsgroep toege
kend worden. De bedoeling was 
goed, maar het middel is ver
keerd. Alle belastingcatego
rieën zouden een vrijstelling 
van belasting moeten krijgen 
tot 90.000 fr. De belastingscha
len moeten voor iedereen de
zelfde zijn. 

I n z a k e belastingverminde
ring wegens gezinslast, wens ik 
te wijzen op de discriminatie 
die is ontstaan. Vanaf het aan
slagjaar 1972 wordt een gehan
dicapt kind (66 pet.) aangere
kend als twee personen ten las
te. Een alleenstaande moeder 
met zo"n gehandicapt kind en 
met een inkomen van 100.000 fr 
zal 248 fr vermindering krij
gen. Maar een loontrekkende, 
met 500.000 fr inkomen en met 
drie kinderen ten laste, van 
wie één 66 pet. gehandikapt zal 
17.785 fr vermindering krijgen. 
De armen krijgen dus bijna 
niets. 

Daar dit voorbeeld heb ik 
willen aantonen dat het leni
gen van nood niet thuishoort in 
een belastingstelsel. 

Ons stelsel houdt ook te wei
nig rekening met het draag
vermogen van de belastingbe
talers die kinderen hebben. 
Meer zelfs : in dat stelsel is 
een anti-familiaal beleid inge
bouwd ! 

Een voorbeeld ; een gezin 
met de moeder-huishoudster, 
zonder inkomsten, en een net
to-belastbaar inkomen van 
500.000 fr, moet 104.835 fr be
lastingen betalen. 

In een ander gezin hebben 
man en vrouw een gezinsin
komen van 200.000 fr per hoofd, 
maar worden ze slechts voor 
99.500 fr aangeslagen en moe
ten ze slechts 5.200 fr. betalen. 
Ons belastingsysteem is dus 
wel degelijk niet aangepast. 

Nog een opmerking over het 
bepalen van de aanslagen. Er 
zijn diverse schijven en diver
se procenten bij de forfaitaire 
vaststelling van de bedrijfslas-
ten, wat zeer veel werk mee
brengt voor de administratie 
en veel problemen voor de be
lastingplichtige. Het ware een
voudiger een redelijk en vast 
gemiddelde te bepalen. 

Formulieren en toelichting 
zijn te ingewikkeld. Men zou 
een afzonderlijk formulier 
moeten opstellen voor de loon-
trekkenden, die toch de talrijk
ste groep vormen. Dat zou alles 
eenvoudiger maken voor de be
lastingplichtigen en voor de ad
ministratie. 
(Applaus bij de Volksunie). 
(Beknopt verslag 27-4-1972) 

BREE 

zondag 28 mei 1972 

Tweede Grote Toeristische Autozoektocht 
m.m,v. VTB-VAB. — Vertrek : zaal Cambrinus 

met waardevolle prijzen 
eerste start te 13u30 
inschrijving vanaf 12 uur aan de zaal 
200 fr per deelnemer 
180 fr voor leden VAB-VTB 
inlichtingen tel : 011/66717 

versterk 
de kracht 

van de leeuw ! 
met « wi j » 

dosfelinstituut limburg 
kadervorming 
I. Hoe goede aktiviteiten plannen ? 

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

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

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

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

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

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

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

plaatselijk 

nieuws 
BOCHOLT 

DIENSTBETOON 
Op maandag 8 mei houdt se

nator Joris Hardy zitdag in ca
fé « Jachthoorn » van 13 tot 15 
u. voor het invullen van belas
tingsformulieren. 

BREE 

DIENSTBETOON 
Op maandag 8 mei houdt sen. 

J. Hardy zitdag in café « Cam
brinus » voor het invullen van 
belastingen van 9 tot 12 u. 
BESTUURSVERGADERING 

Op maandag 8 mei e.k. ver
gadert het plaatselijk bestuur 
ten huize van voorzitter Miei 
Paredis. 
BOERENVERGADERING 

De vergadering met senator 
Persijn was waarlijk een suk-
ses. Vele landbouwers waren 
opgetogen over deze informa
tie-avond. 
ZANGFEEST 

Iedereen die meewil naar het 
zangfeest (28 mei e.k.) dient 
zijn naam op te geven bij Jaak 
Gabriels, (ïerdingerpoort 14, 
tel. 66290. Bocholt legt een bus 
in en er zijn aldus een aantal 
plaatsen beschikbaar voor Bree. 
FEESTCOMITEE 

Iedereen die wenst mee te 
helpen aan de viering van ons 
5-jarig bestaan op 15, 16 en 17 
september, d i n t zijn naam op 
te geven aan de voorzitter van 
dit comitee : André Meewis, 
Vaesstraat, tel. 66666. 
VLAGGEN 

Van nu af te verkrijgen op 
het sekretariaat : Gerdinger-
poort 14, tel. 66290. 

EIGENBILZEN 

BESTUURSVERGADERING 
Op zondag 30 april te 11 u. 

kwam het bestuur van de VU-
afdeling Eigenbilzen in verga
dering bijeen. 
REIS 

De plaatselijke afdeling orga
niseert een reis naar Nederland 
op zaterdag 20 mei e.k. 

GRUITRODE 

BELASTINGSBRIEVEN 
Maandag 8 mei van 15 u. 30 

tot 17 u., in café Uilenspiegel. 

HERDEREN 
GULDENSPORENVIERING 

Op vrijdag 7 juli e.k. zal in 
Hove Malpertus, Steenweg te 
Herderen, een Guldensporen-
viering worden georganiseerd, 
bestemd voor de Volksunie-le
den en simpatisanten van de 
kantons Tongeren, Bilzen en 
Borgloon. 

Bij deze gelegenheid zal een 
demokratisch avondmaal wor
den aangeboden, waarna het 
woord zal worden gevoerd door 
volksvert. H. Schiltz. 

HOESELT 
KANT. VERGADERING 

De bestuursleden van het VU. 
kanton Bilzen vergaderden op 
vrijdag 21 april te 20 u. in café 
ABC te Hoeselt. Onder voorzit
terschap van Jan Appermans 
en in aanwezigheid van provin
cieraadslid L. Duchateau werd 
een grondige bespreking gewijd 
aan een aantal administrat ieve 
en organisatorische problemen. 
Tenslotte gaf volksvert. E. Ras
kin een uiteenzetting over de 
huidige politieke toestand. 

MAASEIK-KINROOI 
WERKGROEP 

Enkele punten die behandeld 
werden op de vergadering van 
de werkgroep die gehouden 
werd op dinsdag 25 april. 

1. Er werden enkele punten 
besproken die op de volgende 
gemeenteraadszitt ing door ons 
zullen voorgesteld worden. 

2. Een algemene ledenverga
dering werd gehouden op don
derdag 4 mei 11. 

3. Varia : Financieel verslag 
van het afgelopen jaar werd 
toegelicht ; Vervolgens werd de 
stand medegedeeld van de le
den en abonnementen. 

MEEUWEN 
BELASTINGSBRIEVEN 

Maandag 8mei van 17 u. 30 
tot 19 u. in café Welkom. 

NEERGLABBEEK 
BELASTINGSBRIEVEN 

Invullen van belastingsbrie-
ven in café Venus, vrijdag 12 
mei van 17 u tot 18 u. 

Ook met de postdiensten 

zit Limburg in de knel 

Hier werd reeds gewezen op de 
schreeuwende wanverhouding 
die bestaat tussen de beide 
landsgedeelten inzake de post
diensten. 
Alleen wat betreft de postbrie-
venbussen zijn er in net Wa-
lenland voor 3.200.000 inwoners 
meer dan 8.000 brievenbussen, 
terwijl in Vlaanderen voor 
5.400.000 inwoners er amper 
6.0(X) brievenbussen bestaan. 
Men zal aanvoeren dat in het 
Walenland de post ook een gro
ter gebied bestrijkt, doch dan 
moet worden opgemerkt dat 
ten aanzien van de oppervlakte 
in het Walenland er één brie
venbus is per 107 ha., terwijl 
in Vlaanderen er slechts een 
brievenbus bestaat voor 220 ha. 
Wat betekent dat om een brief 
te posten in Vlaanderen twee
maal zoveel tijd verloren gaat 
als in Walenland. 
Doch dat is niet het enige na
deel. Inderdaad, hoe meer brie
venbussen, des te meer bus
lichters en boden moeten inge
zet worden. 

Hoe meer boden, des te meer 
beambten en des te meer ba
zen, gebouwen, kantoren, in
vesteringen, uitrustingen, rei-
nigings- en onderhoudswerken, 
enz. 
Bovendien werkt die overvloed 
inzake personeel ook in omge
keerde richting. 
Hoe meer bazen, des te meer 
adjunkten, daktylo's, deurwach
ters, lokalen, enz. 
Zo fungeren in het postgewest 
Namen voor 478.000 inwoners 
123 postambtenaren van niveau 
1 en 2 (de hoogste) terwijl 
Limburg, voor 750.000 inwo
ners, slechts 105 ambtenaren 
van de twee hoogste rangen 
telt. In totaal zijn in Namen 
2.071 postagenten tewerkge
steld, terwijl Limburg voor het 

bijna dubbel zoveel inwoners, 
het moet stelen met 1.724 post
agenten, dit wil zeggen met 
347 agenten minder. 
Indien Limburg op evenredige 
wijze bedeeld werd als Namen, 
zouden er 1.536 postagenten 
moeten bijkomen, waarvan 88 
van de twee hoogste niveaus. 
Wat een bedrag betekent van 
circa 300 miljoen in wedden, 
vergoedingen, pensioenen, enz., 
dat aan Limburg jaarlijks ont
trokken wordt. 
Ten aanzien van dat overvloe
dige Waalse personeel moet 
het geen verwondering wekken 
dat de post haar jaarrekenin
gen sluit met een tekort van 
honderden miljoenen. 
Wat voor gevolg heeft dat 
Vlaanderen hier driemaal be
drogen wordt : 
1) door het ontroven van dui
zenden werkgelegenheden van 
alle rang ; 
2) door de steeds stijgende ta
rieven, die grotendeels ten las
te vallen van de Vlaamse be
volking, minstens 60 % ; 
3) door het betalen van nog 
eens bijkomende belastingen 
om het jaarlijks tekort van dit 
Waalse wanbeheer te dekken. 
Gedurende bijna anderhalve 
eeuw zijn deze diensten inge
steld geweest op de sistemati-
sche begunstiging van het Wa
lenland en aldus is een toe
stand gegroeid die door gewo
ne maatregelen niet meer kan 
rechtgezet worden. Temeer 
daar de « compensitis » waar
door de Walen thans aangetast 
zijn, de rationale herstukture-
ring avn deze diensten in de 
weg staat. 
Alleen zelfbestuur, met auto
noom financieel beheer, kan 
Vlaanderen geven waarop het 
recht heeft. 
(Uit « De Autotoerist » 27 avril 
1972). 

NEEROETEREN 
MEIBOOM 

Alle Vlaamse vrienden wor
den uitgenodigd vandaag 6 mei 
op een grote meiboomplanting. 
Om 14 u., lentewandeiing. Sa
menkomst Bergerven. Vanaf 
19 u. 30, meiboomplanting met 
volksfeest in de sporthal te 
Neeroeteren. 

OPITTER 
BELASTINGSBRIEVEN 

In café Jutten-Goossens (bij 
Fiten) : invullen van belas-
tingsbrieven op vrijdag 12 mei 
van 18ul5 tot 19u30. 

RIEMST 
OPEN DEUR 

Op zondag 23 april was er een 
open-deur-dag in « CANDA in
ternational » vestiging Riemst. 
CANDA-international is een 
Nederlande onderneming die 
drie jaar geleden hier een 
nieuw textielbedrijf vestigde. 
Momenteel zijn er ongeveer 350 
personeelsleden werkzaam. De
ze instelling heeft zich reeds 
herhaaldelijk doen opmerken 
in Vlaams-bewuste zin. Dit was 
nu ook weer het geval. Het viel 
inderdaad op dat bij d§ ingang 
de leeuwevlag op de ereplaats 
wapperde. Het hele opzet t i-
peert de geest die bij deze on
derneming heerst : een volks
verbonden en open beleid. Niet 
alleen inzake beleid, maar ook 
wat betreft de milieubescher
ming blijkt deze instelling mo
derne opvattingen te huldigen. 
Zo zal over enkele jaren de om
geving van de fabriek een oase 
van groen geworden zijn en al
zo zijn bijdrage leveren voor 
het behoud van een gezond leef
milieu. Misschien wordt CAN-
DA-Riemst nog eens het voor
beeld van wat het bedrijfsle
ven in Vlaanderen zou moeten 
zijn. 
KULTURELE AVOND 

Zondag 23 april werd onder 
het motto « Avond der liefda
digheid » te Riemst een kultu-
rele avond ingericht. Het ini
tiatief ging uit van de Konink
lijke Harmonie « Sint-Marti-
nus » en kreeg de medewerking 
van het nog jonge « Sint Maar-
tenskoor ». De opbrengst van. 
deze a^'ond kwam ten goede 
aan het ontwikkelingswerk van 
e.p. Piet Neven, werkzaan in 
Zaïre. De heren CaLtermans en 
Calsius, dirigenten van de bo
venvermelde verenigingen, 
brachten een geslaagde uitvoe
r ing van werken van diverse 
moderne en klassieke meesters. 

TONGEREN-MAASEIK 
ARR. BESTUUR 

De eerstvolgende vergadering 
van het arr. bestuur heeft 
plaats op dinsdag 9 mei e.k. 
ARR. RAAD 

De arr. raad vergaderde op 
donderdag 27 april te 20 u. in 
De Slagmolen te Genk. De be
langrijkste punten van de agen
da waren : 1. Verkiezing van 
Raf Geussens van Overpelt tot 

J i d arr. bestuur. 2. De uiteen
zetting van volksvert. J. Olaerts 
over de landbouw- en midden-
standsdag van 7 mei. 

TONGEREN 
VERKIEZINGSBAL 

Het verkiezingsbal ingericht 
door de afdeling kende een 
groot sukses. Onder de aanwe
zigen was o.a. aanwezig sen. 
Hardy, volksvert. Raskin en 
provincieraadsleden dr. F. Van 
Hollebeke en Schoofs. He t arr . 
bestuur was vertegenwoordigd 
door de voorzitter J. Plas, se-
kretar is J. Indekeu en bestuurs
lid J. Gabriels. Senator Wim 
Jorissen (broer van Pol Joris-
sen) hield een « denderende » 
toespraak waarin hij de aanwe
zigen opriep zoveel mogelijk 
voor de VU-kandidaat propa
ganda te maken. 
Verscheidene kaderleden l ieten 
zich verontschuldigen (o.a. pro
vincieraadslid mevr. Deroo en 
de bestuursleden van afd. Over
pelt en Lommei) . Wij danken 
tevens de afdelingen die ons 
financieel steunden. Deze s teun 
maakt het ons mogelijk een 
goede propaganda te voeren 
voor onze VU-kandidaat Pol 
Jorissen. 

TONGERLO 
BELASTINGSBRIEVEN 

Invullen van belastingsbrie-
ven in café Den Engel, vr i j 
dag 12 mei van 19u45 tot 21u. 



OF WI3 ZE UIT VOORRAAD 
KUNNEN LEYREN? NEEN! 
WEL IS ONZE VOORRAAD IDEEËN en REALISATIES 

ONUITPUTTELIJK ! 

bouwprijs : 942.812 F bouwprijs : 1.497.618 F 

ONZE VOORRAAD AAN VOORDELIGE BOUWGRONDEN 
IS ENORM ! 

bouwprijs : 1.699.217 F 

, . s ' -
..i.-V' 

OOK VOOR U MAKEN WE ER IETS MOOIS VAN 
DE BESTE BELEGGING VAN UW LEVEN ! 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN N.V. 
te 

ANTWERPEN 

GENT 

GENK 

LEUVEN 

600 arbeid 

Meir 18 

Onderbergen 43 

Winterslagstraat 22 

Brusselsestraat 33 

ers... 100! m 

(03)31.78.20 

(09)25.19.23 

(011)544.42 

(016)337.35 

ogelijkheden 

BON 
N A A M 

ADRES 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

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

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

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

Handtekening 



Werner was veertien jaar oud toen hij haasje-
over spelend in een weide voorover viel en haast 
ogenblikkelijk stierf. Het was een maandag, ik 
weet nu niet meer precies of het toen lente was of 
reeds zomer. De donderdag nadien liepen wij in 
de rouwstoet naast de onderijzers die de Tcist droe
gen. Ook die dag is haast vervaagd in mijn geheu
gen. Was het zonnig of bewolkt, zacht of winde
rig 7 Alleen onthield ik het incident dat ontstond 
toen bleek dat wij die zijn klasgenootjes waren de 
kist zelf niet mochten dragen. Later heb ik mezelf 
nog vaak betrapt op diezelfde vreemde overmoed 
in de dagen van de opwindende afwachting tussen 
het uur van iemands dood en het uur van zijn be
grafenis. Werner was een stille en niet onbegaafde 
jongen geweest. In de eerste dagen na zijn dood 
spraken de volwassenen uit mijn omgeving alleen 
maar over « deugdzaamheid ». In die ogenblikken 
lijn alle woorden eigenlijk synoniem van elkaar, 
ze maken alle de dood nog erger. En als ik dit la
ter tenslotte als een leugen ben gaan aanvoelen, 
dan wijt ik dat uitsluitend aan het feit dat ik als 
tand te vaak bij een open graf heb gestaan en te 
vroeg heb gevochten met de vraag of het leven een 
geschenk is of een straf. 

Weinige maanden na de dood van Werner, stierf 
ook de moeder. En vader, een onbemiddeld kleer
maker, verdeelde nu zijn dagen — hoe waanzinnig 
eindeloos zijn zo'n dagen — tussen het kleine ate-
Ker en de zorg voor Paul, het kind dat nauwelijks 
zes jaar oud was toen Werner ginds in die weide 
stierf. Paul was een tengere, bleke jongen. Hij liep 
steeds lichtjes vooroverbuigend. Omdat hij de 
broer van Werner was heb ik me nooit afgevraagd 
of hij vlijtig was en deugdzaam, het leek alles van-
ze&sprekend. 

Oi was twintig toen ik de straat verliet waarin 
Paul en zijn zorgzame en hardwerkende vader on
verminderd verder bleven leven met de simpatie 
der buren, een simpatie die perfect een groot me
delijden dekte. Dat medelijden heb ikzelf nooit 
gekend noch getoond tegenover Paul. Want ik be
schouwde medelijden als een groot onrecht, als 
iets dat je voor het leven afhankelijk en onvrij 
maakt, de smet die je in je ogen en je kleren 

draagt en je verhindert een meisje te krijgen en 
als man in je beroepsleven ernstig genomen te 
worden. Medelijden is de fatale duw in je rug zo
dat je struikelt in de stroomversnelling van de tijd 
die zich steeds ten opzichte van de vorige de nieu
we en « moderne tijd » zal noemen. 

Zoiets is natuurlijk tweederangsfilosofie. Een 
opvatting waaraan je eerst tien jaar breit en 
waarover je nadien weerom tien jaar dient te wa
ken. Want het is je eigen geestelijk broedsel, het 
brengt de maatschappij geen zier vooruit en op 
het meest ongeschikte ogenblik van een onver
wachte dag rubnt men dat brutaal op. Zoals me 
vandaag gebeurde. Ik reed over de nieuwste en 
dus nog onaf gewerkte autoweg van ons land, met 
grote ogen van bewondering kijkend naar de on
doorgrondelijke kracht van de mens achter de 
techniek, de ingenieur-bruggenbouwer, de topo-

Geneeskunde 
graaf die het fraai slingerend tracé heeft gelegd 
in het langzaam herstellend landschap, de minis
ter-financier achter de onberekenbaar dure pro-
jekten. 

Bij de inrit naar die autoweg stonden drie jon
gelui, zwaaiend met een arm in de lucht, ze vroe
gen om een lift. Ik nam ze op en verviel verder 
opnieuw in mijn onvriendelijke gewoonte zwijg
zaam achter het stuur te blijven zitten tot een der 
inzittenden moeizaam een gesprek begon. 

Wij zijn laatstejaars geneeskunde, waagde er een. 
Het was Paul, de tengere, vooroverbuigende jon
gen toen Werner stierf. Hij kende mijn naam nog. 

ik had even de tijd nodig om mijn herinnering 
haast twintig jaar terug te voeren, toen herkende 
ik hem ook. Hij had nu een hoge, brede gestalte 
en een gevuld aangezicht. Het wrede woord me
delijden schoof me plots als een angstige film 
voor de ogen, daarom hoopte ik dat hij het verle
den onaangeroerd zou laten. 

Meebetoogd in Tessenderlo ? vroeg ik. De stu
denten geneeskunde hadden er zopas betoogd te
gen de verhoging der doktershonoraria. 

Heb jij soms al betoogd tegen je eigen voorde
len ? veroordeelde Paul me schamper. Ik voelde 
dat hij elk ogenblik het verleden zou loswoelen. 
Toch zwegen we nu verder. Een half uur later wa
ren wij bij de terminus, ik stuurde de wagen met 
een te hoge snelheid doorheen de tegendraadse 
bocht, ik nam de nieuwe betonweg naar het cen
trum van de stad. Tegenover het medisch centrum 
hield ik stil. De studenten staken lichtjes pause
rend de hand uit en wilden uitstappen. 

Jou heeft de geneeskunde toch nog niet arm ge
maakt, zegt Paul terwijl hij koel afscheid neemt. 
Zijn collega's herhalen nog eens : vergeet niet te
gen je belangen te betogen ! Wel ja, dringt Paul 
aan, geneeskunde dat is iets als een winkelstraat 
met twee grootwarenhuizen. De rijken kiezen hun 
waren in het dure warenhuis, de anderen in het 
goedkope warenhuis, maar kiezen kunnen zij al
leszins. 

En als de laatsten nu eens in dat dure waren
huis terecht komen, met of tegen hun zin ? roep 
ik hen gestoord na. 

Ze zijn intussen al door de deur van het centrum 
verdwenen. Ik klap ontmoedigd de deuren van 
mijn wagen dicht en neem de baan naar de vol
gende stad die mijn reisdoel is en waar ik nu met 
lichte vertraging ga aankomen. De autoradio 
speelt opwindend romantisch, ik vergeet er bijna 
mijn grote bitterheid bij. En ik denk : als ik de 
geneeskunde veroordeel, straf ik de schapen voor 
de bokken, er is een orde en een horde van ge
neesheren. 

frans-ios verdoodt. 
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Brasser ziet «natuurbeschermer» De Saeger 


