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RED DE OÜIHEN VAM DE PAMNE 

nnm OVERIEG SERODEN 
De Volksunie heeft, naar aanleiding van de jongste grondwets

wijziging, aan de Vlamingen van de ander partijen voorgesteld 
samen overleg te plegen — teneinde de Vlaamse belangen doel
matiger te kunnen behartigen — over de zogenoemde « regionali. 
sering » van het land. Dit opbouwende voorstel werd, ook door de 
CVP die steeds weer zwicht voor de socialistische chantage, van 
de hand gewezen. En Vlaanderen betaalde eens te meer het gelag. 

Een gelijkaardig voorstel heeft FSC-voorzitter Nothomb nu ge
richt tot de Waalse partijen. Zij zijn er allen op ingegaan, behalve 
de BSP die (voorlopig nog ?) blijft zweren bij het unitaristische 
credo van de heren Leburton en Van Eynde. De eerste bijeen
komst van deze « Waalse top » leverde alvast een aansporing op, 
gericht tot de regering, om zonder verwijl de nodige wetsontwer
pen in te dienen die de verdere « regionalisering » moeten waar 
maken. Volgende week komen de Waalse partijleiders, met of 
zonder de BSP, opnieuw samen. 

De reacties op dit initiatief van Nothomb in partij- en perskrin
gen is biezonder leerzaam. De conservatieve unitaristen van alle 
slag, van de BSP-leiders tot de « Libre Belgique », gaan spinnijdig 
tekeer tegen de PSC-voorzitter die ze van « dilettantisme » en 
« politieke onvolwassenheid » beschuldigen. Hun bedoelingen zijn 
misschien niet volledig identiek, maar dit hebben ze alvast ge
meen : zij vinden dat het al ruim welletjes is met de « regionali
sering », en dat men op die weg geen stap verder meer moet saan, 
zoals Van Eynde al eerder in « Volksgazet » schreef. Het getalm 
van de regering vinden zij dan ook voorzichtig en wijs — andere 
problemen verdienen de voorrang — en de stap van Nothomb 
ergert hen omdat hij een dikke streep kan halen door de koelkast-
politiek waarvan vooral de BSP alle heil verwacht. 

Terecht schreef « Gazet van Antwerpen » deze week : « Nu de 
Walen de koppen samen steken, zij het zonder socialisten, wordt 
het tijd dat de Vlamingen, zo nodig ook zonder de BSP, hetzelfde 
doen, willen zij niet in verspreide orde komen te staan tegenover 
een Waals front ». De vraag is nu : wat zal de CVP doen ? Zij 
staat er officieel op dat de « regionalisering » wordt doorgetrok
ken en haar voorzitter is een uitgesproken federalist. Zal zij zich 
verder laten afdwingen door de BSP-ers, die elke verdere « regio
nalisering » afremmen en het luttele dat verworven werd stelsel
matige saboteren ? Van de CVP, en van haar alleen, hangt het nu 
af of er een gelijkaardig Vlaams overleg komt. Zij heeft het in de 
hand of morgen vertegenwoordigers van de meerderheid der Vla
mingen overleg zullen kunnen plegen met de vertegenwoordigers 
van de meerderheid der Walen. Het wordt eens te meer een test 
voor de geloofwaardigheid van de CVP op communautair gebied. 

Paul Martens 
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De Vereniging Leefmilieu Westhoek richt een dringende oproep tot alien die be
gaan zijn met ons leefmilieu en die ons nationaal natuur- en duinenpatrimonium 
willen behouden zien om in massa deel te nemen aan de 

NATIONALE MANIFESTATIE TE NISUWPOORT 
OP ZATERDAG 27 MEI A.S. TE 15 UUR 

W i j hopen dat onze lezers in groten getale gevolg zullen geven aan deze oproep. 
Voor de duinen van de Westhoek is het een minuut vóór twaalf .. 

W l UTEM OHS MET VBiDElEN 
Bij iedere gelegenheid worden pogingen aangewend om 

verdeeldheid te stichten in de rangen van de Volksunie en 
om de mening ingang te doen vinden dat tegenstellingen in 
de schoot der Volksunie onvermijdelijk moeten leiden tot 
een scheuring. Er kan wel nergens in Vlaanderen een mis
noegd VU-lid ontsla? nemen of een motie naar de pers stu
ren of het geval wordt met welgrevallen aangedikt. Alsof dit 
in andere partijen niet gebeurt. Indien men met dezelfde 
maatstaven en hetzelfde vergrootglas zou gaan kijken naar 
wat er in de andere politieke partijen gebeurt zou men tot 
ontstellende vaststellingen komen. Of bestaan er soms geen 
menigsverschillen in de CVP, de BSP, de PVV, het RW, het 
FDF en zelfs in de Kommunistische part'jen ? Ik durf ge
rust vooropstellen dat er in iedere politieke partij af en toe 
en zelfs regelmatig meningsverschillen, tegenstellingen, 
konflikten voorkomen en onvermijdelijk zijn. Misschiet! 
nog het minst van al in de Volksunie. 
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Er zijn in alle politieke 
partijen mandatarissen die 
al eens een eigen mening, 
een eigen standpunt voor
staan en verdedigen, zonder 
dat hun partij als dusdanig 
dit standpunt goedkeurt. 
Aan de Vietnam-betoging 
hebben de CVP-jongeren 
deelgenomen. Hoe is dit in 
overeenstemming te bren
gen met de politiek van mi
nister Harmei en van de 
CVP ? Zal men daaruit be
sluiten dat de CVP door in
nerlijke verdeeldheid ver
scheurd wordt ? 

Het is een hardnekkige le
gende dat de Volksunie in 
een eerste periode geen be
langstelling zou betoond 
hebben voor sociale proble
men. Ik zou toch willen aan
stippen dat de VU van haar 
eerste partijkongres af gro
te bekommernis betoond 
heeft voor de sociale en eko-
nomische problemen die 
voor onze volkswelvaart be
slissend waren. Toen de hui
dige eerste-minister, prof. 
Eyskens, op de Vlaamse We
tenschappelijke Ekonomi-
sche Congressen nog de 
verhuizing van Vlaamse ar
beiders naar Wallonië aan
prees als oplossing voor het 
werkloosheidsprobleem in 
Vlaanderen, ijverde de VU 

voor «werk in eigen streek». 
Een politieke partij, indien 

zij iets méér wil zijn dan een 
voorbijgaand verschijnsel 
moet een idee, een ideolo
gie vertegenwoordigen. Men 
zal, wanneer men te goeder 
trouw is, niet kunnen ont
kennen dat het Vlaams-na-
tionalisme een ideologie is 

In een nogal perfied arti
kel, dat in « De Standaard » 
van 16 mei verscheen, 
trachtte Manu Ruys de in
druk te wekken alsof in de 
Volksunie « linksen » en 
« rechtsen » scTierp tegen
over elkaar staan, en dat de 
partij voor de keuze staat 
tussen een nationalistische 
of een viaatschappijkritische 
doctrine van linkse makelij. 
Mr. Frans Van der Eist, al
gemeen voorzitter van de 
partij, heeft daarop bijgaand 
artikel naar «.De Standaard» 
gestuurd als antworod op de 
beweringen van de h. Ruys. 

de redactie. 

die bewezen heeft in het 
verleden en ook in onze na
oorlogse periode, een vol
waardige grondslag te zijn 
voor partijvorming. Een 
Vlaams-nationale partij is in 
dit land sedert de invoering 
van het algemeen enkelvou
dig stemrecht een vrijwel 

bestendige politieke faktor 
geweest waar men niet aan 
voorbij kan. 

Het Vlaaris-! -it'onallsme 
is een ideologie omdat het 
een eigen rangorde der 
waarden, een eigen maat
schappij-opvatting voorop
stelt met alles wat hieruit 
voorvloeit. Wij worden ge
dreven door een gemeen
schapsideaal dat ons eigen is, 
omdat wij het staatsnatio-
nalisme. het etatisme afwij
zen en streven naar de er
kenning van de taal- en kul-
tuurgemeenschap die wij 
vormen ook als politieke ge
meenschap, als levensge
meenschap naar menselijke 
maat. Dit ideaal van ont
voogding en zelfbevestiging 
van ons volk, van de uit
bouw van onze gemeenschap 
op alle gebieden, is sterk ge
noeg gebleken om mensen, 
generatie na generatie, te 
bezielen en samen te bren
gen in een partij die min
stens even koherent geble
ken is dan om het even wel
ke andere politieke partij. 
Essentieel voor de eenheid 
van een politieke partij is 
datgene wat haar eigen is, 
wat haar een bestaansreden, 
een eigen ideaal geeft. 

Voor iedere politieke par
tij ligt dit uiteraard anders. 
Het is toch bv. duidelijk dat 
voor de CVP het essentiële, 
datgene wat de partij aan-
eenhoudt niet een sociale 
doctrine is : het ACW, het 
NCMV, de Boerenbond, de 
Katolieke Werkgevers, ver
tegenwoordigen in de partij 
uiteenlopende sociale belan
gen en opvatting'Jn. Er is op 
dit stuk in de CVP een 
naast mekaar leven, zelfs in 
afzonderlijke organisaties, 
dat veel verder gaat dan uit
eenlopende meningen in de 
Volksunie. Hetzelfde geldt 
voor het nationale : er is in 

(lees door blz. 3) 
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en gij 
nach paris 

leefbaarheid 

Vergroeid met de schone 
landbouw streek tussen Brussel 
en Leuven, sla ik mij meer
maals voor het hoofd. Is het on
misbaar en verantwoord, dat 
duizenden hectaren beste land
bouwgrond van onze landelij
ke gemeenten, opgeofferd wor
den aan de uitdeining der ag
glomeraties en massale « volks-
vreemde » inwijking ? Is het 
verantwoord dat duizende hec
taren landbouwgrond verwoest 
wordt voor inplanting van on
gezonde fabrieken en ander 
« researchwerk » ? Is het ver
antwoord dat « Gewestplan
nen » zo maar over Gods land 
kunnen beslissen op gevaar het 
biologisch en demografisch 
evenwicht in het gedrang te 
brengen ? Zal bij een komend 
konflikt een hongerende bevol-
volking ten onder gaan in het 
« fata morgana » der steen-
woestijnen ? Zal zij dan in 
haar ellende naar de natuur 
grijpen die haar niet meer kan 
voeden ? De « overtollige ? » 
boerenstand is er niet meer, de 
veestapel herleid tot een kari
katuur, de blozende boomgaar
den en gouden graanvelden aan 
de wanden der « livings ». Me
nig bord met het fatale woord 
« verkaveling » is een aanslag 
op de leefbaarheid van Vlaams-
Brabant, het « comodo et inco-
modo » een masker voor poten
taten. De stedeling in zijn flat 
of de residentieheer ziet dat 
niet zo aan, zij hebben alleen 
maar oog voor hun wagen en 
de zon, maar de buitenm,ens, de 
simpele, voorziet dat wel, hij 
stelt zich te weer voor het be
houd van zijn gezond leefmi
lieu en agrarisch bezit, maar 
zijn stem verzwindt in de gie
rende jacht naar fortuin. 

Zullen de « gewestplanners » 
aan decentralisatie gaan den
ken als er veel kwaad is ge
schied ? De consumptiemaat
schappij van deze syntetische 
welvaartstaat, verslingerd op 
weelde en komfort zou haar 
kortzichtigheid eens zwaar 
kunnen berouwen. 

F.B., Sterrebeek. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
Tel. (03)78.71.21 

voor AL Uw bieren 
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bsp en vlaamse 
beweging 

In verband met uw artikel 
« de schoonmoeder van de 
CVP »... waarin u die ongelik
te beer maar weer eens op zijn 
nummer zet, en vooral dan in 
verband met de uitspraak van 
de oude Anseele die de hele 
Vlaamse beweging « zever » 
vond en zijn zoon Eduard, de 
huidige PTT-minister in het 
Frans opvoedde wil ik het vol
gende zeggen : zouden een Jos 
Van Eynde of een Edouard An
seele en zoveel andere verdedi
gers van het « werkvolk » er 
ooit eens aan gedacht hebben 
hoe duizenden en duizenden 
verstandige werkmanskinderen 
destijds in hun studies geremd 
werden alleen door het feit dat 
zij geen Frans kenden ? 

Tot rond de jaren 1930 was 
immers in alle scholen Frans 
hét vak. Voor de moedertaal 
zakte niemand. Dat men wat 
minder Latijn of Grieks of wis
kunde kende had niet zo'n 
groot belang op voorwaarde 
dat men Frans kende. Er zijn 
nu eenmaal leerlingen die 
moeilijk talen leren maar voor 
wiskundige vakken zeer be
gaafd zijn. Voor de kinderen 
van welgestelde ouders was dat 
niet zo erg : die konden pri-
vaatlessen krijgen of werden 
naar een dure kostschool ge
zonden waar ze zoveel Frans 
konden leren als ze maar wil
den. De arme sukkelaars ech
ter waren onherroepelijk ver
loren. Buiten de hoger geciteer
de « representatieve » socialis
ten zijn er nog die ook thans 
nog de Vlaamse beweging « ze
ver » noemen. Zo denk ik bij
voorbeeld aan het laatste veel
besproken 658 blz. lange werk 
van Louis Paul Boon waarin 
amper een paar bladzijden ge
wijd worden aan de vlaamsge-
zindheid van Pieter en Priester 
Daens, wanneer toch iedereen 
weet dat zij in volle conse
quentie naast hun sociale strijd 
de zo noodzakelijke vervlaam-
sing van het onderwijs, de ad
ministratie enz... in hun pro
gramma opgenomen hadden. 
Louis Paul Boon is zich waar
schijnlijk bewust van de macht 
van « la conspiration du Silen
ce » 

A.B., Gent. 

OFFSET-STBNCILWeHK-FOTOKOPM 
I N K A 

Tumhoulaabaan 406 - Borgertiout 
TM-OaJ&TO.OO 

marché eommun... 

Een lezer stuurde volgende 
brief aan de directie van de 
GB-bedrijven naar aanleiding 
van volgend taalincident : 

« In uw filiaal alhier, in de 
wijk Het Voor van Vilvoorde 
vroeg ik aan de afdeling vlees
waren een inlichting aan een 
van uw slagers. Als enig ant
woord kreeg ik een « Je ne 
comprends pas ». 

De gerant kwam ook toeval
lig langs die afdeling en ik zei 
hem dat ik het nogal kras vond 
dat die slager geen woord Ne
derlands spreekt. 

Waarop uw gerant antwoord
de : « Monsieur V... est fran
cais... Marché eommun... » 

Dit werd dan nog op eerder 
uitdagende toon gezegd en 
wanneer ik zei dat ik klacht 
zou indienen werd zijn toon zo
waar nog agressiever : scham
per riep hij mij de naam en 
het nr. van het personeelslid 
na. 

Graag vernam ik van u mij
ne heren : 

1) of er, in het raam van de 
Gemeenschappelijke Markt 
voortaan eentalige Vlamingen 
zullen aanvaard wordden in de 
Parijse warenhuizen ; 

2) Welke maatregelen U denkt 
te nemen tegen uw spitsvondige 
gerant die mij door zijn uit
dagende houding geërgerd en 
beledigd heeft ; 

3) Welke maatregelen U 
overweegt om in de toekomst 
dergelijke incidenten te ver
mijden en de toestand in uw 
supermarkt alhier aan te pas
sen aan het eentalig karakter 
der stad Vilvoorde. Dit is wel 
nodig want stilaan komt de 
GB van Het Voor in een kwa
lijke reuk te staan bij de 
Vlaamse Vilvoordenaren. 

Tot slot wou ik U vragen mij 
niet af te schepen met het 
smoesje dat die fameuze sla
ger, lid van de « Marché eom
mun » normaal niet in betrek
king staat met de klanten. 
Zulks is terzake slechts van bij
komend belang ». 

Laat die kelk aan mij voor
bij gaan. moet Gaston gedacht 
hebben bij het zien van de pan-
tomine die VdD ten beste gaf 
op Trefpunt van 22-4-72. De 
krachtpatser gaat naar Parijs 
(Paris ! Hier een knipoogje van 
de guitige lezer) om met zijn 
Franse kollega de uitstellingen 
van Legerdienst o.a. van uni-
versitairen te bespreken. Nu 
moet men geen Mechels-fran-
kofonisch-Brusselse PSC-er zijn 
om te beseffen dat voor zulk 
een gewichtige en konfiden-
tiële zaak de minister himself 
de besprekingen moet voeren, 
al was het maar om heel het 
Franse ministerie van Oorlog, 
minister en al. te doen schater
lachen dat zij er de hik van 
krijgen. Onze nationale Gaston 
kan er niet mee lachen, hij, 
de fijngevoelige, die ons Ne
derlands voorschotelt om van 
te snoepen, Frans spreekt met 
R en met keelgeluiden die doen 
denken aan Sonja Cantré in 
haar gloriedagen. 

Het doet allemaal wat kin
derachtig aan, maar hij is nu 
helemaal niet zó groot. Nu de 
Rijksschuld naar de duizend 
miljard gaat, het tekort op be
groting miljarden bedraagt, Sa
bena, kan het anders onder het 
beheer van de verlichte fran-
kofonische knoeiers, een tekort 
boekt voor '71 van eventjes 
1000 miljoen ; het tekort bij de 
ziekteverzekering astronomi
sche cijfers haalt enz., wat be
tekenen dan nog die enkele 
blauwe briefjes die « messieu 
Ie minis » uitgeeft om eens 
naar Parijs te gaan, al kon die 
gewichtige (?) aangelegenheid 
per kerende post voor 20 fr ge
regeld worden. 

De Exellenties en allerhande 
prominenten vliegen rond on
ze aardkloot op kosten van Ho-
noré de Gevilde als tollende sa
tellieten, lossen hier en daar 
wat miljoenen zoals onlangs 
Harmei honderd miljoen in de 
handen van Moboetoe de Nede
rige, met een nonchalance of 
het om een windje ging. Kan 
dat blijven duren zonder dat 
onze frank een wegwerpartikel 
wordt ? Als er miljarden in de 

bodemloze put van Zaïre ge
stort worden staat de ver
dwaasde belastingbetaler op de 
eerste rang, maar om de win
sten te inkasseren die uit Zaire 
komen is het de Société-Gene-
rale, er is niets veranderd se
dert Kongo. In afwachting zit 
onze minister van onbestaande 
financiën in een lege schatkist 
jammerklachten te slaken en 
plannen te beramen om de ge
meenschap, gij en ik, te laten 
opdraaien voor het wanbeleid 
van de ekonomische genieën 
die het doen (?) 

En toch Honoré, worden er 
nog altijd schamele hutten ge
bouwd van 20 tot 100 miljoen 
zonder de wet de Taye. In de 
Panne staat ze klaar om hun 
arrogantie ten toon te spreiden. 

Hoe is dat alles mogelijk ? 
De echte bazen van de traditio
nele partijen, de rode, blauwe 
en gele bonzen vormen 'n Pre-
toriaanse wacht rond het Esta
blishment. .. de af schuimers 
van het nationaal produkt. Het 
kan u allemaal geen barst sche
len zolang uw klub maar wint, 
en uw pedaalridder het doet. 
Wel Honoré, ik lig er ook niet 
voor wakker, wel wetende dat 
stompzinnigheid nog altijd in 
is, meer dan ooit. 

M.C., Tervuren. 

de prins-regent 

Volgens de beschikkingen 
van een bepaald gedeelte van 
de Code Napoleon ,die in 1830 
gewoon in het Belgisch wet
tenarsenaal werd overgenomen, 
kan een « prins van de bloe
de » alleen voor het gerecht 
gedaagd worden (hetzij als be
klaagde, hetzij als getuige) 
wanneer een koninklijk besluit 
positief ingaat op een verzoek 
van het openbaar ministerie. 
Over het feit ondervraagd, dat 
ex-prins-regent Karel niet als 
getuige op het proces Allard 
gedagvaard wordt, antwoordde 
minister Vranckx, dat er door 
het gerecht daartoe geen ver
zoek was ingediend... 

ALSOF U ZE ZELF UITPERSTE ! 

*^^ o .o.\S^ »ANANASSAP K?>\^ 
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M A I D 
100 % ZUIVER EN NATUURLIJK ! 

Alleeninvoer voor België en Luxemburg 

GEVO p.v.b.a. 

ChurchillicKin 106 
2120 SCHOTEN 
Tel.: (03) 58.74.33 

K.C., Vilvoorde. 

HET |ONCERENTI)DSCHRiFT 

NIEUW VLAANDEREN 
z e t t e z i j n 5 d e j a a r g a n g i n . 

Godfried Bomans zei te Brussel op 9 dec. 1971 : 
« Ik vind de Vlaamse Beweging Iets prachtig, 
iets uniek. Dat moeten jullie de jeugd beter leren 
kennen ». 
D i t p r o b e e r t N i e u w V l a a n d e r e n . 

A b o n n e e r je N U . 

N i e u w V l a a n d e r e n . V i j f d e j a a r g a n g . Eers te i u s t r u m . 
Reeds v i e r j a a r h i e l d e n w e h e t v o l , o n a f h a n k e l i j k , z o n 
d e r v r i j g e s t e l d e n , z o n d e r subs id ies , z o n d e r j e u g d - o f 
v o l w a s s e n v e r e n i g i n g a c h t e r o n s . 

— Z e s n u m m e r s p e r jaar 

— J a a r a b o n n . : 6 0 f r . 

( s t e u n a b o n n . v a n a f 9 0 f r . ) 
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D E N E D E R L A N D E N v z w 

B r o u w e r s s t r a a t 7 4 - 8 4 7 0 D E P A N N E 

— G R A T I S P R O E F N U M M E R O P A A N V R A A G — 

Nochtans is de gewezen re
gent kroongetuige in deze mil
joenenzaak en niet zozeer zijn 
vrieridin, die deze week kwam 
getuigen en wier getuigenis 
niet veel klaarheid bracht in 
de zaak ten laste van Allard. 

De rechtbank zou Karel im
mers hebben kunnen vragen 
stellen. Zo bvb. over zijn ui'b-
lating « dat hij het beu was 
miljoenen aan de fiscus te be
talen ». Of wat er nu werke
lijk van die schenking van 100 
of 90 miljoen aan bovenvermel
de dame waar is, schenking die 
in waardepapieren en in onroe
rende goederen zou bestaan 
hebben. 

Zoveel is duidelijk geworden 
dat een gewezen staatshoofd 
van ons land — die in de re
pressietijd door genadeweigC' 
ring ettelijke hoofden liet rol
len — er op uit was zijn for
tuin geheel of gedeeltelijk te 
onttrekken aan zijn familie — 
waarmee hij in onmin leeft — 
in geval van overlijden en tert 
tweede dat hij door allerlei in
gewikkelde financiële operaties 
(waarvan hij_ de uitvoering aan 
Allard overliet en waarvan hij 
uiteindelijk het slachtoffer zou 
geworden zijn) aan fiskale 
fraude zou gedaan hebben. Zijn 
spilzucht komt daar in bijko
mende orde bij. 

Nu de regering zware finan
ciële zorgen heeft en er voor 
de zoveelste keer sprake is van 
het belasten « der grote for^ 
tuinen » — eerste zien zei de 
blinde — werpt het proces Al
lard wel een schril licht op be
paalde zeden in de hogere krin
gen van België, Honoré Ge
pluimd mag wel opdraaien 
voor de kosten — en de dota
ties — maar klaarheid in een 
proces als dat ten laste van Al
lard mag niet geschapen wor
den. 

R.D.S., Antwerpen. 

De redaktie draagi; geen ver
antwoordelijkheid voor de ii^ 
houd der sepubliceerde lezers-
brieven. Ze behoudt zich het 
recht van keuze en inkorting 
voor. Over de lezersbrieven 
wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

• m Vlamingen, 
l / W l vî ^^S GRATIS ADVIES 
^ i ^ voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 
HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
neem kontakt mef ons I 

Kortrijkse Steenweg 304 
9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 
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Wij laten ons niet verdelen 
(vervolg van blz. 1) 

de CVP plaats voor frans
kiljons naast flaminganten, 
voor unitaristen naast re-
gionalisten. Waarom wordt 
deze partij dan niet be
dreigd door onvermijdelijke 
scheuring ? 

Waarom zou een politieke 
partij met een eigen ideolo
gie zoals de Volksunie en zij 
alleen voor een onontwijk
bare keuze staan tussen een 
nationalistische doctrine of 
een maatschappijkritische 
van linkse makelij ? Waar
om de Volksunie en waarom 
niet de CVP, zelfs niet de 
BSP ? Waarom zouden wij, 
van uit onze eigen opvattin
gen, ons eigen gemeen
schapsideaal niet onze eigen 
weg kunnen gaan ? 

Ik wens niet aan politiek 
te doen in het luchtledige. 
Ik ben nuchter genoeg om in 
te zien dat in 't eenwordend 
Europa de speelruimte en 
de mogelijkheid voor gron
dige maatschappij-hervor
mingen in de afzonderlijke 
landen steeds maar kleiner 
zal T^^orden. Men realiseert 
zich nauwelijks dat het Eu
ropa van morgen wel eens 
een erg konservatief Euro

pa zou kunnen zijn, konser-
vatiever dan mij lief is. On
ze reële bekommernis moet 
zich veeleer richten naar 
wat in voorbereiding is op 
een vlak waar wij het ob-
jekt dreigen te worden van 
een politiek, ook op sociaal 
gebied, die wij slechts in 
zeer geringe mate zullen 
kunnen beïnvloeden of be
palen. 

Wij, in de Volksunie, wil
len in de eerste plaats en zo 
spoedig mogelijk ons volks
bestaan en onze volkswel
vaart veilig stellen. Wij heb
ben geen behoefte om 
vreemde doctrines over te 
nemen, wij zullen onze eigen 
doctrine wel uitbouwen van 
uit onze eigen ideologie. 

Verdeeldheid in de Volks
unie ? Ik zou daarop willen 
antwoorden dat wat ons sa
menbindt — onze Vlaams-
nationale overtuiging, onze 
dienstbaarheid aan het gro
te ideaal van de Vlaamse 
Beweging — sterker is dan 
wat ons zou kunnen verde
len. Sterker dan enige an
dere politieke band : « the 
strongest factor in modern 
politics, namely, national 
sentiment » (F. Hertz). De 
Volksunie is steeds geweest 
en zal blijven een Vlaams-

nationalistische partij, maar 
eigentijds en gericht op de 
toekomst. Een centrum-par
tij, wat duidelijk blijkt uit 
de samenstelling van ons 
kiezerskorps van bij de 
600.000 kiezers. 

De Volksunie is overigens 
geen autoritaire partij, maar 
een demokratische partij 
waarin men tot beslissingen 
komt en besluitvorming op 
demokratische wijze : even
tuele meningsverschillen 
worden na inspraak en open
hartige gedachtenwisseling 
beslecht. 

Er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat het in 
dit opzicht in de verhoudin
gen anders of slechter zou 
zijn dan in andere partijen, 
integendeel. Ik meen te mo
gen zeggen dat het Vlaams-
nationalisme de kinderziek
ten lang ontgroeid is en zich 
niet door politieke tegenstre
vers zal laten vei delen of 
opjagen tot ijdele twisten, 
doch het bewijs zal levfren 
van politieke volwassenheid 

f. van der eist, 

algemeen voorzitter 

van de volksunie. 

Santiago-konferentie ambtelijk knap-maar politiek aanvechtbaar. 

eeg komt verminderd uit grauwe unctod 3 
Santiago de Chili, mei 1972 

UNCTAD i n kan nu niet meer gered worden. De konferentie 
is vastgelopen op ontelbare ambtelijke zandbanken. Maar daar
om mag men de steen nog niet naar de ambtenaren werpen. Dik
wijls was hun technisch dossier uitstekend, en ze werkten hier 
vaak zeer hard. Santiago heeft inzake ontwikkelingshulp geen 
nieuwe aanpak gebracht omdat er geen politieke stootkracht ach
ter zat. In België ẑal staatssekretaris Harmegnies het nu, terecht, 
hard moeten verduren. Een totaal onvoorbereid onder-minister 
vertegenwoordigde een regering die de ontwikkelingsvraagstuk
ken slechts als bijkomstig beschouwt. We zijn niet de enigen die 
oa$ vaak geërgerd hebben over de mateloze onmacht van de goed
menenden. Maar deze konferenties liepen vol « Harmegnies »... 

Ontgoochelend was het zwak
ke optreden van de Europese 
Gemeenschap. Men had het 
kunnen voorzien, naarmate de 
EEG verder wegzonk in de 
schaduw en het « nihil », groei
de de zekerheid dat het een 
nederlaag voor Europa werd. 
Als vertegenwoordiger van de 
Volksunie heb ik me, samen 
met Nederlandse parlementsle
den aangesloten bij een ver
twijfelde poging van CVP-
volksvertegenwoordiger De 
Wulf, om over partijbegrenzin
gen heen het EEG-schip vlot te 
krijgen. Enig resultaat was er 
wel, maar niet in verhouding 
tot de inspanningen en tot de 
verantwoordelijkheden. Als 
een man uit een onbegrepen 
werkgroep liep Jef Ulbuerghs 
(van de niet-gouvermentele or
ganisaties) hier rond, en BRT-
man Cas Goossens was er meer 
dan professioneel mee begaan 
dat alweer een kans gemist was 
het ontwikkelingsbeleid een 
stap voorwaarts te helpen in de 
richting der politieke kreativi-
teit. 

konferentie van staten 

UNCTAD was van meet af 
aan een konferentie van Sta
ten. Supranationale instellin

gen als de EEG waren geen 
echte konferentiedeelnemers en 
moesten zich tevreden stellen 
met 'n verminderd statuut van 
waarnemer. De Sovjet-Unie 
heeft geen gelegenheid gemist 
om de EEG nog verder in de 
rand te drijven. Maar men moet 
erkennen dat de grootste EEG-
landen zich in Santiago hoofd
zakelijk door hun eigen belang 
hebben laten leiden, en dat hun 
EEG-solidariteit onbestaand 
was. Onderling verdeeld en in 
gespreide gelederen zijn de 
EG-staten naar deze konferen
tie gegaan, waarop de gemeen
schap uiteindelijk als ekonomi-
sche entiteit nog nauwelijks 
hoorbaar was. Ze werd geweerd 
uit kommissies en kontaktgroe-
pen, uit werkgroepen en komi-
tees. 

eg toch onmisbaar 

Dat is des te erger omdat be
paalde bevoegdheden die op 
ontwikkelingsplan zeer belang
rijk zijn, bij voorbeeld het tol-
beleid, volgens de EEG-verdra-
gen konstitutioneel niet meer 
tot de soevereine rechten be
horen van de Staten die bij de 
Gemeenschap aangesloten zijn. 
Op dat gebied kan alleen via 
de EEG door ons opgetreden 

worden. Vermits echter de Ge
meenschap hier niet operatio
neel kon zijn krachtens het 
statuut van de UNCTAD-kon-
ferentie zelf, was er een ern
stig hiaat in heel de ontwikke
lingsstrategie. 

Een van de redenen waarom 
supranationale instellingen zo
als de EG onmisbaar lijken, 
heeft verband met onze verant
woordelijkheden op wereld
vlak. Alleen supranationale in
strumenten zijn sterk genoeg 
om er zulke verpletterende op
drachten mee aan te pakken. 
Slechts in die supranationale 
politieke dimensie kan ooit een 
tegengewicht gevonden wor
den tegen de machtskoncentra-
tie binnen de super grote mul
tinationale maatschappijen, 
waarover hier zoveel spraak 
was. 

onwerkelijke 
schaakspelen 

Men moet erkennen dat in 
dat opzicht nog alles te doen is. 
Men heeft er zelfs nog geen be
gin mee gemaakt. Enkele hon
derden knappe diplomaten spe
len met talent maar zonder po
litieke vizie hun ambtelijke 
schaakspelen bij het helle licht 
der overiaden gouden en kris
tallen lusters in 19e eeuwse sa
lons van Santiago. En deze stad 
met haar miljoenen armen 
zinkt nogmaals weg in de 
herfstnevels, met ergens vaag 
het Zuiderkruis boven de uit
gestrekte armenwijken waar 
de ronddwalende mensen nog 
magerder zijn dan de waakhon
den. We bezochten er twee 
Vlaamse missionarissen, Bor-
remans en Cuykens. De UNC
TAD werd plotseling nog veel 
onwerkelijker. 

hektor de bruyne, 
senator. 

Wat onderscheidt de eerste-minister van een gewone 
sterveling ? Een Amerikaanse slee in king size-f or maat 
atix frais de la princesse, ettelijke briefjes van tiendui
zend in het maandelijks loonzakje en de zeldzame gunst 
om de banaalste zijner woorden op de redakties en in de 
salons herhaald te weten als « bon mot ». Een kloefkap-
per die zijn holleblokken verprutst omdat hij er zonder 
nadenken op losbeitelt, zal er vrede moeten mee nemen 
dat hij met een stapel onverkoopbare klonen blijft zit
ten. Maar als de premier zegt dat hij eerst azeert alvo
rens te reflezeren, dan zijn er genoeg flikflooiers en 
klaplopers te vinden die bereid zijn om een diepere zin 
en een verhevener betekenis achter dit Bargoens van 
Bruhhe te zoeken. Een door smart overmand en boven
dien slecht Nederlands pratend eerste-minsiter kan zich 
zelfs omhoog stotteren naar de top van de taalmakende 
gemeenschap : zijn leefkamer krijgt het imprimatur 
van taaltuiniers, terwijl zijn veterinaire uitweidingen 
over kiekeborsten en denkende darmen doorgaan voor 
échte esprit gaulois, gesproten uit een aan Pascal zo 
nauw ver'-iant brein. Dat er een vlieg op de lamp zit 
moge uit een boerse mond als een gerneenplaats klinken, 
zij wordt een historisch woord als zij tussen de lippen 
van de eerste-minister een Voerse betekenis krijgt. 

Het jongste « bon mot » komt uit de profijtelijke mond 
van Eyskens : hij heeft een toespraak van zijn minister 
van Financies bestempeld als « een humoristische rede
voering, uitgesproken aan het slot van een banket ». 
De eerste-minister heeft (^aarmee te kennen willen ge
ven, dat niet al te zwaar getild mag worden aan de 
woorden die Vlerick vorige week uitgesproken heeft o^ 
de algemene vergadering van de Handels- en Nijverheids-
kamèr te Kortrijk. Met een knipoogje naar het publiek 
geeft nationale Gastounet te verstaan, wat er daar aan 

de humor van gastounet 
de Leieboorden allemaal gebeurd is : de Kortrijkse hari-
del- en nijveraars hebben ietwat te koppige Boergondi-
sche of Bordelese wijnen bij de maaltijd laten serveren, 
de Westvlaamse burgerkeuken is op zich zelf al een 
tikkeltje aan de zware kant en zo komt het dat Vlerick 
tussen koffie en cognac er maar wat geestig op losge-
zwijnd heeft. Een boertje hier, een hikje daar en tus
senin enkele volzinnen waaraan — zo vraagt ons Gas
tounet met een verontschuldigend glimlachje niet de 
minste betekenis moet worden gehecht. 

Een herkauwende, nietszeggende, humoristische tafel-
sprekende Vlerick ? Het is een klein beetje te veel ge
vraagd van onze fantasie. We kennen de schoonbroeder 
als een man die met opengesperde ogen en trillende 
neusvleugels bij voorkeur boude dingen zegt. Het hart 
op de tong. En geen moordkuil achter de ribbenkas. Als 
tafelrederiaar hooguit in zijn sas omdat hij dan niet ver 
moet lopen pour mettre les pieds dans Ie plat. 

We zitten nu met enig ongeduld te wachten op ant
woord van Vlerick. Het temperament van de rninister 
van Financies kennende, zijn we er van overtuigd dat 
Gastounet het een dezer dagen dik op zijn boterham zal 
krijgen. En niet ten onrechte, zo menen we. Want zel
den werd een minister met één enkel woord van zijn 
premier zo voor schut gezet. 

Aan de toespraak van Vlerick te Kortrijk is alleen 
maar met de verbeelding van Gastounet iets humoris
tisch te ontdekken. De minister van Financies heeft in
derdaad een anekdote verteld, maar die kan slechts 
humor heten als men bereid is er trotzsdem mee te la
chen. Zo werden de Kortrijkse handel- en nijveraars 
vergast^op het verhaal van het duurste plasje uit onze 
geschiedenis. Tijdens een der jongste zittingen van de 
kabinetsraad moest de heer Vlerick, zo vertelde hijzelf, 
zich begeven naar de plaats waar zelfs de koning te 
voet gaat. Deze kortstondige afwezigheid werd door zijn 
ministeriële kollega's grondig benut om in de gauwte 
een regeringsstandpunt te wijzigen en een nieuwe uit
gave van honderdduizend frank op ergens een begroting 
in te schrijven. Honderdduizend frank is natuurlijk de 
kop niet af, maar honderdduizend frank iedere keer 
als de minister van Financies gaat wateren, dat zou 
op de duur niet houdbaar zijn. Men kan de heer Vlerick 
er natuurlijk toe aanzetten om slechts buiten de mi
nisteriële werkuren te plassen, maar ook dat is beslist 
niet houdbaar. 

Voor de rest heeft de heer Vlerick zijn Kortrijkse 
toehoorders de spijsvertering bedorven door een somber, 
doch naar hij zegt waarheidsgetrouw beeld van de fi
nanciële situatie des lands voor te houden. Nieuwe be-
lastigen en verhogingen zijn onvermijdelijk, beweert 
hij, 'zelfs als er eindelijk eens werk zou gemaakt worden 
van de zo noodzakelijke besparingen. Het is over deze 
« humoristische » schets van de bodem onzer staatskas 
dat vooral de waarde socialistische kollega's van Vlerick 
gestruikeld zijn. En zo is het gekoome, zou frater Venan-
tius zeggen, zo is het gekomen dat de premier zijn mi
nister van Financies publiekelijk tegen de kaak timmer
de door te verklaren dat diens Kortrijkse woorden zotte-
mans- of desnoods ook zattemanspraat geweest zijn. 

Het konflikt zit veel dieper. De technokraat Vlerick, 
de centen-stielman weet precies wat er schort en zal ook 
wel een idee over hebben, hoe er tot op zekere hoogte 
nog aan kan verholpen worden. Maar de achtbare mi
nisteriële kollega's met de socialisten op kop zijn doof 
aan die kant. Voor hen is de afschuwelijke bourgeois 
de fout van alles : zij zweren bij het aandraaien van de 
belastingvijs, bij een fikse strijd tegen de ontduiking. 
Zij wensen zo weinig mogelijk te spreken over belas
tingverhoging, maar als ze het straks effektief gaan 
doen, dan zullen ze met de hand op het schijnheilige 
hart verklaren dat het alleen de fout is van de ontduikers 
en de foefelaars. Dat is immers véél komfortabeler dan 
te moeten erkennen dat, hoe er ook op weinig elegante 
wijze ontdoken en gefoefeld wordt, de echte bankroe
tiers van de Belgische staat niet zozeer de slechte be
lastingbetalers zijn, maar zijzelf — de hoogedelachtbare 
ministeriële excellenties die grotendeels onbeschaarnde 
kumulards zijn, vreters aan zeven staatsruiven tegelijk 
en fiere pleegvaders van de slokop die onze centen ver-

Met er een soort klassenstrijd-tussen-de-kontribualen 
van te maken hoeven zij niet te praten over de Grote 
Centenvreters — de ziekteverzekering bijvoorbeeld of 
het soort schoolvrede dat wij met goud beleggen of de 
hele indrukwekkende struktuur van provincies, federa
ties, agglomeraties, interkommunales, interprovmciales, 
gemeenten, straks drie parlementen en de levensgrote 
trits van raden waar op ieder niveau de ratten bezig zijn 
om zich in de lekkerste riool te nestelen. 

dio genes. 
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betogen 
te nieuwpoort 

Op zaterdag 27 mei wordt 
aan de Westkust toch be
toogd tegen de schandalige 
duinenverkaveling in De 
Panne. Dat burgemeester 
Verstele de toelating tot be
togen in De Panne zelf zou 
weigeren was te verwach
ten. Na vergeefse aanvragen 
in een aantal buurgemeen
ten werd de toestemming 
verkregen te Nieuwpoort, 
waar die zaterdagnamiddag 
duizenden betogers worden 
verwacht. Tal van lokale en 
gewestelijke aktiekomitees 
voor milieubescherming leg
gen bussen in. Als al wie het 
in Vlaanderen ernstig meent 
met de natuurbescherming 
deze keer gevolg geeft aan 
de oproep van de moedige 
w e r k g r o e p « Leefmilieu 
Westhoek » dan wordt het 
wellicht de eerste milieu-be
toging met allure in dit 
land. Inmiddels worden her 
en der handtekeningen ver
zameld tegen de duinenver
kaveling. Zo deponeerde het 
Davidsfonds — na een korte 
aktie tussen 18 april en 8 
mei — in totaal 91 lijsten 
met 3.461 handtekeningen op 
het kabinet van minister De 
Saeger. Alle baten heipen en 
de strijd mag geen ogenblik 
verzwakken, want de bulldo
zers verrichten onverbidde
lijk verder hun vernielend 
werk. Zal na de betoging 
van 27 mei eindelijk het 
gezond verstand zegevie
ren ? 

benoemnig van de h. Bae-
yens tot secretaris-gene
raal van het Departement 
van Economische Zaken. De
ze Commissie heeft nu een
parig deze benoeming on
wettelijk verklaard, want 
strijdig met de taalwet. Een 
van de voornaamste redenen 
van deze uitspraak is het 
feit dat daardoor de paritai
re verdeling van de betrek
kingen in de eerste (hoog
ste) trap van de hiërarchie 
niet werd geëerbiedigd. 

Het VVO heeft minister 
Simonet van Economische 
Zaken nu gevraagd de nie
tigheid van deze ontwettige 
benoeming vast te stellen en 
het evenwicht in de eerste 
trap van de hiërarchie te 
herstellen ofwel door benoe
ming van een nederlandstali-
ge secretaris-generaal, ofwel 
door het buiten kader plaat
sen van een andere fï-anstali-
ge ambtenaar van de eerste 
trap en diens vervanging 
door een Nederlandstalige. 

brusselse 
" democraten I I 

Red de duinen van 
DE PANNE I 

27 mei te 15 uur 
Nationale manifestatie 

te Nieuwpoort 

onwett ige 
benoeming 

Het waakzame en aktieve 
Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel (VVO) 
dat het vertrouwen verdient 
van alle Vlaamse ambtena
ren, had bij de Vaste Com
missie voor Taaltoezicht 
klacht neergelegd tegen de 

Op 4 mei jl. hield de 
Brusselse Intercommunale 
Watermaatschappij (BIW) 
haar algemene vergadering. 
Bij die gelegenheid stelde 
burgemeester Jef Valcke-
niers van Schepdaal o.m. de 
vraag of de vertegenwoordi
ging van de gemeenten niet-
stichteressen niet kan uitge
breid worden in de Raad 
van Beheer en in Het Colle
ge van Commissarissen. De 
« stichteressen » zijn nl. 
zes gemeenten uit de Brus
selse agglomeratie die het 
laken ongeveer volled'g naar 
zich toe trekken. De overige 
38 aangesloten gemeenten 
zitten er ongeveer bij voor 
spek en bonen. Dat de lan
delijke gemeenten onder
worpen zijn aan de wille
keur van de Brusselaars 
bleek overduidelijk uit het 
brutale antwoord van sena
tor Franck, de BSP-burge-
meester van St. Gillis. Om 
de landelijke gemeenten 
meer inspraak te velenen is 
een statutenwijziging nood
zakelijk. Daarvoor zijn ech
ter 20 % van de stemmen 
vereist en dat hebben de 
« niet-stichteressen » : elk 
van hen beschikt slechts 
over één stem, samen dus 
38, terwijl de zes Busselse 
« stichteressen » er 168 heb
ben. Het hele zaakje is dus 
goed geregeld op zijn Brus
sels. Trouwens, zo riep 
Franck uit, wij zijn de baas 
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en wij zullen dat blijven, in 
de toekomst zullen wij de 
toetreding van nieuwe ge
meenten weigeren. Tot de 
« boeren » van het Pajotten-
land schreeuwde hij nog dat 
ze beter zouden zwijgen en 
dat ze al blij mogen zijn dat 
ze water krijgen. 

weer te laat 

In een persmededeling 
protesteerde de VU-Senaats-
afdeling met klem tegen de 
uitspraak van eerste-minis-
ter Eyskens dat « het parle
ment in te traag tempo de 
begrotingen bespreekt en 
afwerkt». De VU-senatoren 
wijzen erop dat de begrotin
gen dit jaar andermaal te 
laat worden ingediend. Het 
is straks einde mei — en de 
Senaat gaat op 1 juli met 
vakantie — en nog werden 
de begrotingen van Nationa
le Opvoeding, Economische 
Zaken, Cultuur, Openbare 
Werken, P.T.T. en Verkeers
wezen niet ingediend. Op 
die manier miskent de rege
ring andermaal het contro
lerecht van het parlement. 
Het Bestuur van de VU-Se-
naatsfraktie vraagt in die 
omstandigheden dat de ver
antwoordelijke ministers 
ontslag zouden nemen, zoals 
Senaatsvoorzitter Struye bij 
het begin van het parlemen
taire jaar zelf voorstelde. 

Neem een abonnement 
op « WIJ » 

230 fr. to t einde 1972 
Te stor ten op 

prk 1711.39 van ' W I J ' 
Voldersstr. 7 1 , Brussel 

parlementair 
toez icht 

Sinds 1968 is de Senaat on
der allelei vorm steun begin
nen te verlenen aan wat 
men « bedrijven in moeilijk
heden » noemt. Deze vorm 
van staatssteun had in de 
voorbije jaren een grote uit
breiding genomen. Hoeveel 
geld daaraan werd besteed 
en waar het naartoe ging, 
flat hield de regering tot 
hiertoe zorgvuldig verbor
gen. Het parlement kon dus 
zijn normale controletaak 
niet uitoefenen. Tegen deze 
praktijk kwam van diverse 
zijden terecht kritiek, en 
VU-senator Van Haegendo-
ren diende een wetsvoorstel 
in waarbij de oprichting van 
een parlementaire onder
zoekscommissie werd voor
gesteld. De regering heeft 
onze senator gedeeltelijk vol
doening geschonken: er zal 
een beperkt komitee van 
volksvertegenwoordigers en 
senatoren worden opgericht 
waaraan alle inlichtingen 
betreffende staatsstuen een 
bedrijven in moeilijkheden 
zullen worden verstekt. Het 
zal nu van deze parlements
leden afhangen of zij zich 
met een kluitje in het riet 
laten sturen of niet. 

Stippen wij hierbij nog 
aan dat de commisie-CVP-
ers ditmaal ook voor de par
lementaire controle gewon
nen waren. Toen VU-senator 
Lode Claes over die geheim-
doenerij van de regering een 
opgemerkte interpellatie 
hield, steunden diezelfde 
CVP-ers de regering. Zo con
sequent zijn zij. 

fraai 
gezelschap 

Dat Jos Van Eynde heftig 
van leer heeft getrokken te
gen het intiatief van PSC-
voorzitter Nothomb hoeft 
niemand te verwonderen: 
overleg tussen de partijen 
van Vlaanderen of Wallonië 
over de gemeenschapspro
blemen, dat past niet in zijn 
unitaristisch kraan. De BSP 
liet krampachtige pogingen 
om door te gaan als een Bel
gisch monolitisch blok, dus 
... Dat Van Eynde bij de af
wijzing van het initiatief-
Nothomb ook steun vond bij 
Vlaamse CVP-kranten als De 
Nieuwe Gils en Het Belang 
Van Limburg hoeft al even
min te verwonderen: deze 
kranten zijn in Vlaanderen 
altijd de verdedigers der uni
taire achterhoede geweest. 
Dat echter ook De Standaard 
met welgevallen door de h. 
Van Eynde kon geciteerd 
worden stemt wel even tot 
nadenken. 

voorwaarde 

De Nederlandse regering 
heeft ingestemd met het 
meest noordelijke tracé voor 
het geplande Baalhoekka-
naal, dat gTote schepen een 
betere toegang moet ver
schaffen tot de haven van 
Antwerpen. Het natuurge
bied van het Verdronken 
Land van Saeftinge zou 
daardoor worden gevrij
waard. De Nederlanders heb
ben echter nog een belang
rijke voorwaarde toegevoegd 
aan hun toestemming: Bel
gië moet er eerst voor zor
gen dat zijn water dat in de 
Westerschelde terecht komt 
zuiver van kwaliteit is .Zo-

; deze voorwaarde niet 
vervuld is mag de kanaal-
werken niet begonnen wor
den. Eigenlijk een goed idee 
van de Nederlanders om op 
die manier drukking uit te 
oefenen op de lammenadige 
Belgische regering die de 
milieubescherming nog al
tijd niet ernstig neemt. On
gelooflijke hoeveelheden 
smerigheid komen op Bel
gisch grondgebied dagelijks 
in de Schelde terecht. Eens 
het Baalhoekkanaal getrok
ken dreigt deze chemische 
drek de hele Scheldemon-
ding voorgoed te bevuilen. 

DIKSmUIDE 
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diksmuide, 
hoop 
en schande 

De aktieve Vereniging 
van Vlaamse Leerkachten, 
die zich inspant om goede 
lesteksten te publiceren 
over onderwerpen die in ons 
onderwijs nogal stiefmoe
derlijk worden behandeld, is 
zopas aan een nieuwe reeks 
over de Vlaamse ontvoog
ding begonnen. Eerste les in 
die reeks heet «Diksmuide, 
hoop en schande» : een knap 
verzorgd en zeer overzichte-
.lijk werkstuk, gesneden 
brood voor alle belangstel
lende leerkrachten. De VVL 
publiceerde al eerder les
teksten over « Overmaas-
Voerstreek», over de «Eman-

sipatie van de vrouw » en 
over « Hoe werkt een ge. 
meentebestuur ». Deze les
sen kunnen besteld worden 
ten behoeve van leerkrach
ten en leerlingen op het al
gemeen secretariaat van de 
VVL (Anjelierenlaan 25, 
8400 Oostende, tel. 059/80428 
prk 8965.94) tegen de prijs 
van 5 fr. per lestekst. De pu-
blities zijn aangepast aan 
de moderne didactische ei
sen : individuele taken, 
groepstaken, klassege-
sperk, intervieuws. De les 
« Diksmuide, hoop en 
schande » omvat vier blad
zijden tekst in tweekleu
rendruk, 5 illustraties en 21 
taken. Warm aanbevolen. 

moordend 
comfor t 

De auto is een glanzend 
paradepaard uit de stal van 
het modern comfort. Vele 
mensen zouden het vandaag 
zonder auto niet meer kun
nen stellen, zij kunnen zich 
een leven zonder auto bijna 
niet meer voorstellen. De 
automedalje heeft echter 
ook haar zeer donkere keer
zijde. In 1969 kwamen er in 
de landen van de EEG 45.426 
mensen om in het verkeer, 
en nog eens 1.185.931 werden 
gekwetst. En hoeveel hartin-
farkten heeft de auto mee 
op zijn geweten omdat hij 
het tempo van ons leven zo 
hielp opdrijven. En hoeveel 
schadelijke uitlaatgassen 
bracht het stalen ros reeds 
in de atmosfeer ? In welke 
mate verhoogden de auto
wrakken de berg afval 
waaronder de wereld dreigt 
te stikken ? En kijk eens 
hoe de vele autowegen ons 
landschap in repels hebben 
gesneden... Eens komt de 
tijd dat de auto die wij nu 
kennen zichzelf weer zal 
uitschakelen : er komen er 
teveel. In de steden raak je 
ook buiten de spitsuren nog 
nauwelijks vooruit. De fiet
senhandelaars worden het 
nu al gewaar dat vele men
sen beginnen in te zien dat 
het zo « comfortabel » niet 
verder kan. Wij moeten 
weer leren bewegen of we 
gaan met zijn allen ten on
der aan al dat comfort. 

repressie 
in Joegoslavië 

De bekende Kroatische 
communisten Dragovic en 
Kriste werden op bevel van 
Tito gearresteerd te Split on. 
der de beschuldiging van 
Kroatisch separatisme. Stu-
denten en verantwoordelij
ken van de nationaal Kroa
tische culturele communisti
sche vereniging Matica-
Hrvatska werden reeds 
vroeger aangehouden. Naar
mate het Kroatische natio
naal bewustzijn gToeit wil 
Belgrado blijkbaar strenger 
ingrijpen. 

Zowel binnen de commu
nistische ideologie als in de 
Westerse « vrije wereld » 
(cfr. Bretagne) als in het 
« fascistische » Spanje (cfr. 
Baskenland) leeft het volks-
nationalisme. En wordt het 
overal vervolgd 

nationale 
vvb-betoging 

De Vlaamse Volksbewe
ging plant voor zondag 15 
oktober 1972 te Vilvoorde 
een grote betoging rond vol
gende thema's : economische 
gewestvorming (107 quater), 
tegen de vervalste structu
ren te Brussel, leefmilieu 
kanaalzone Vilvoorde-Wille-
broek, decentralisatie - de
concentratie, splitsing van 
h e t kiesarrondissement 
Brussel en oprichting van 
een kiesarrondissement Hal
le • Vilvoorde, verruimde 
randfederaties. Wordt dit de 
inzet van een hernieuwde 
beweging in de buiten-par-
lementaire Vlaamse Bewe
ring ? 
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voor onze gemeenteraadsleden 
Het Dosfelinstituut heeft de eer U uit te nodigen op een 
voorhchting'i- en discussieavond over 
verhaalbelastingen 
welke zal gehouden worden te Tielt op Vrijdag 26 MEI 
1972 in de bovenzaal van Café D'HESPE, Markt. 
Als referent hebben we de heer A. Van Dromme, ambte
naar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, uitge
nodigd. 
Inschrijvingen kunnen gebeuren door storting van de 
bijdrage van 50 fr. op postrekening nr. 54.86.44 van de 
heer J. Van De Meulebroucke, provinciaal directeur Dos
felinstituut West-Vlaanderen, Anjelierenlaan 25, 8400 -
Oostende (tel. : 059/904.28) of door opgave van naam 
en adres aan de heer R. Verslype, Kasteelstraat 180, 
Tielt, met vermelding van « activiteit verhaalbelastin
gen ». 

regering prutst aan kinderbijslag 

Het is geweten dat de socialisten maar liefst de kinderbijslagen 
zouden afschaffen (en wellicht het gezin meteen ook) om met het 
aldus vrijgekomen geld allerlei « collectieve voorzieningen » uit 
te bouwen waar ze dan hun vriendjes kunnen in droppen. Tel
kens wanneer er sprake is van de besteding van de ruime reser
ves van het Fonds wringt het tussen de ABVV-ers en sommige 
ACV-ers. Langzaam maar zeker begint de socialistische invloed 
in de regering zwaar door te wegen. Wij zijn nu zover dat de 
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen, waarmee de ministers 
nog nauwelijks rekening houden, in een persmededeling spreekt 
van een regelrechte « bedreiging voor de kinderbijslag ». Ziehier 
dan de tekst van deze mededeling die gezamenlijk uitgaat van de 
Vlaamse « Bond van Grote en van Jonge Gezinnen » (300.000 le
den) en de Waalse «Ligue des Families » (150.000 leden). 

« Volgens verklaringen in de 
pers zou de regering overwe
gen honderden miljoenen van 
het stelsel van de kinderbijslag 
zowel voor loon trekkenden als 
voor zelfstandigen af te nemen 
voor andere sectoren van de 
maatschappelijke zekerheid. 

De Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen en de Ligue des Fa
milies tekenen heftig protest 
aan tegen elke overheveling 
van de inkomsten bestemd voor 
de gezinnen, temeer daar het 
sociaal minimum inzake kin
derbijslag op verre na nog niet 
bereikt is en daar de gelijkscha
keling van de kinderbijslag in 
de twee stelsels na meer dan 30 
jaar nog niet gerealiseerd is. 

Bovendien vragen de Bond 
«n de Ligue de regering of zij 
de recente uitspraak van de mi
nister van Financiën onder
schrijft, die volgens persberich
ten de afschaffing van de bij
slag voor het eerste kind voor
opgesteld heeft. Zij wensen te 

weten of het hier gaat om een 
proefballon of om een reeds 
verworven beslissing die regel
recht ingaat tegen de regerings
verklaring. 

Bond en Ligue stellen vast 
dat deze diverse verklaringen 
de indruk wekken dat de rege
ring t.a.v. de financiële moei
lijkheden waarmee zij gecon
fronteerd wordt, poogt een op
lossing te vinden door maatre
gelen te treffen ten nadele van 
de gezinnen. 

Bond en Ligue protesteren te
gen het gebrek aan democrati
sche ingesteldheid bij de rege
ring, die niet enkel het auto
noom departement van het Ge
zin heeft geweigerd, maar bo
vendien nagelaten heeft de rê* 
presentatieve gezinsorganisa
ties te raadplegen en zelfs 
maatregelen schijnt te beramen 
tegen het gezin « het onver
vangbare milieu voor het kind» 
zoals uitgedrukt in de rege
ringsverklaring zelf ». 

Het proces Aliard is — ongewild en onrechtstreeks — ook 
min of meer het proces van zijn tegenstander ex-regent 
prins Karei geworden. Op het ogenblik dat de regering 
alarmkreten slaakt over de financiële toestand en dat eens 
te meer aangedrongen wordt op een harder aanpakken 
van de belastingsontduikers blijkt uit het proces Aliard 
dat er een wettelijk toegelaten ontduiking bestaat : prins 
Karel blijkt immers als zovelen gepoogd te hebben zijn 
fortuin in Zwitserland te beleggen om aan de Belgische 
fiscus te kunnen ontsnappen. Er is ook sprake van ver-
spilzucht en van geschenken met cijfers van 8 nullen, van 
blanco getekende overdrachtspapieren en achteraf toege
voegde data, wat blijk geeft van een ontstellende zorge
loosheid. De nonchalance van het gewezen staatshoofd 
roept onweerstaanbaar het beeld op van een man, die 
met evenveel « afstand » destijds doodvonnissen onder
tekende... En dan te bedenken dat de regering en parle
ment op een eerste, even slordig en gebrekkig opgesteld 
verzoek tot toekenning van een eerst verzaakte dotatie 
ingingen, zonder de minste inspraak van de belastings
betalers die nu als toen voor een prinselijke belastings
ontduiker en bon-vivant mogen opdraaien. 

de boe 
vrijgesproken 

De voorzitter van de «Vrien
den van de Zwalm», De Boe, 
die momenteel in Noorderwijk 
woont maar afkomstig is uit de 
streek der Vlaamse Ardennen, 
werd maandagmorgen voor d« 
Kortrijkse correctionele recht
bank vrijgesproken. Hij werd 
voor de rechtbank gedaagd om
dat hij, als protest tegen de 
stelselmatige taalwetovertre
dingen te Vloesberg, een één-
talig-Frans naambord in D'Hop-
pe (Vlaamse wijk van het 
Waalse Vloesberg) had beplakt. 
Door deze vrijspraak verviel 
meteen ook de eis tot schade
vergoeding die was ingediend 
door het Vloesbergse « Comité 
d'Initiative ». 

Parlementsleden van de 
Volksunie hadden tijdens de 
eerste zitting van de rechtbank 
(einde maart) reeds geprotes
teerd tegen dit proces. Het gaat 
volgens hen niet op dat iemand 
voor de rechtbank wordt ge
daagd die de wetten wil toege-
past zien. Ook maandag deel
den de VU-parlementsleden 
Babyion. Blanquart, De Beul 
en Van Steenkiste opnieuw 
vóór de zitting pamfletten uit. 
Wij citeren uit dit vlugschrift 
het volgende : 

« Vandaag zullen wij zien of 
er reeds een gerecht is in 
Vlaanderen dat even Vlaams 
zelfstandig durft optreden als 
de Waalse rechters. Of is het 
nog zo dat omwille van het feit 
dat in 1972 de rechters nog 
steeds moeten benoemd van uit 
het centraal gezag te Brussel, 
velen van hen de moed niet 
durven opbrengen te zijn en 
te doen wat Waalsgezinde kol-
legas als vanzelfsprekend vin
den ? 

Dan zal het vonnis van heden 
een aansporing moeten zijn om 
de staatshervorming veel ver
der door te zetten. Het worde 
dan de eis van het doorgedre
ven Vlaamse zelfbeschikkings
recht : ook het recht als Vlaams < 
volk zelf zijn rechters te be
noemen ». 

de nieuwe superpatriot 
Wie wil weten hoe de heer Jos Van Eynde zijn Volksgazetlezers politiek 

bijbrengt, moest hem vorige zaterdag lezen. Wat een vruchtbare fantazie, 
wat een doelbewuste onwaarheden, wat een zelfbegoochelingen ! Wie hem 
las en de verkiezingsuitlag van 1971 niet kende zou gezworen hebben dat 
de BSP in Vlaanderen de verkiezingen gewonnen had en dat de Volks
unie ze verloor. Een blik op de cijfers leert ons echter dat de Volksunie 
80.193 stemmen won en dat de BSP in Vlaanderen 16.746 verloor en daar
door de laagste stand bereikte sinds tientallen jaren. En dit terwijl de 
Volksunie in '61, '65, '68 en '71 achtereenvolgens 78.000, 173.000, 152.000 en 
80.000 won en zo de BSP in Vlaanderen thans ongeveer ingelopen heeft. 
En dit steeds onder het ondervoorzitterschap van de heer van Eynde m de 
BSP. 

Het heet daarbij dat de BSP 
in Limburg de grote overwinnaar 
was en dit terwijl de VU voor de 
Senaat er 16.000 stemmen won te
gen een winst van 6.000 voor de 
BSP. Ja zijn held, Claes, haalde 
18.000 stemmen, Gerard Siegers 
21.000 

En wat zit die Gerard Siegers 
hen dwars. Schrijft de heer Van 
Eynde niet dat er in de Volksunie 
heel wat protest was dat Siegers 
senator werd ! Dit zou onrust ver
wekt hebben bij de VU-dokters ! 
De dokters op onze lijsten zijn an
ders een stuk sociaalvoelender 
dan de BSP-kumulards, wat trou
wens hun aantal stemmen bewijst, 
stemmen die zij vaak winnen in 
de BSP-gelederen. Dat de h. Van 
Eynde asjeblief zwijgt over de 
bezittende klassen in de VU. Zij 
kunnen bij lange niet konkurreren 
met de BSP-kumulards, met de 
BSP-bankiers in de Nationale 
Bank, met de BSP-oud-ministers-
grondspekulanten te Luik, met de 
BSP-groenverkwanselaars omwil
le van de gunst van de kapita
listen, met de bevriende bedrijfs
leiders van de BSP, aan wie ze 
tientallen miljoenen kadeau doen 
in het raam van het regionaal-

ekonomische politiek. En dat ter
wijl de sukkelaars met hun ge
waarborgd inkomen het moeten 
stellen met 2.476 frank per maand 
als ze alleen staan of 3.714 frank 
als ze een gezin vormen. Mag de 
BSP deze bedragen niet gevoelig 
verhogen van hun bevriende ka
pitaalkrachtigen ? Onze ekonomie 
kan terzake anders hogere bedra
gen goed dragen. 

Naar aanleiding van enige 
straatdiskussie te Antwerpen tus
sen VU-jongeren en nationalisten 
uit parapartijpolitieke verenigin
gen raakt hij waarachtig in deli
rium en voorspelt hij een grote 
breuk in de Volksunie. Een voor
spelling die hij al jaren doet en 
die nooit uitkomt. Antwerpen is nu 
eenmaal Antwerpen. Daar zijn ze 
niet gelukkig zo er af en toe niet 
wat spektakel is. Het feit dat ze 
daarmee de heer Van Eynde ge
noegen doen zal voor hen echter 
wel de beste aansporing beteke
nen om in het vervolg een zuiver 
taktisch meningsverschilletje niet 
op te blazen en het integendeel 
te vermijden door het geschil 
vooraf uit te praten. 

Zou de heer Van Eynde, die zo 
graag over een breuk in de Volks

unie droomt, zich niet eerder bui
gen over zijn socialstische scheur-
partij, de Socialistische Arbeiders 
Partij (SAP) die bezig is zich 
goed te organiseren op tal van 
plaatsen in Oost- en West-Vlaan
deren ? En dan die zwarten ! 

Op de BSP-lijst te Tongeren zag 
het zwart van die zwarten, die 
daarbij allen verkozen werden, zo
dat te Tongeren er geen sprake 
meer is van een rode, doch wel 
van een zwarte BSP. Misschien 
leert de heer Van Eynde hier ech
ter uit hoe men nog een socialis
tisch suksesje kan boeken, na de 
hele reeks nederlagen die het 
bourgeois-socialisme de jongste ja
ren moest ondergaan ? Het weze 
hem dan gegund. 

Wat echter het meest verma
kelijk is in de ontwikkelingsgang 
van de « Vlaamse » BSP-voorzit-
ter is zijn nieuwe patriottische 
evolutie. Ruilt hij nu waarachtig 
niet de traditionele rode vlag voor 
de rood-geel-zwarte ? De heer Van 
Eynde als opvolger van de heer 
Van Audenhove. Het is een spek
takel op zichzelf. 

Wat een ontwikkeling toch bij 
die BSP in Vlaanderen. Van de 
grote internationale stroming van 
het socialisme naar het reaktionai-
re staatsnationalisme van de Bel
gische driekleur. Van de proleten 
zonder vaderland naar de bour
geois van het Belgisch patriottis
me. Met de heer Van Eynde als 
Belgisch vendelzwaaier. Voor 
vorst en vaderland. 

Bij de vorige verkiezingen za
gen we de heer Simonet op drie
kleurige aanplakbrieven. Zullen 
we de volgende maal het bemin
nelijk hoofd van Van Eynde cen
traal op een Belgische vlag op de 
Vlaamse muren en schuttingen 

zien prijken ? Komen er ook af
fiches met driekleurige bakste
nen ? Hebben de Belgische finan
ciële grootmachten hun steun aan 
zulke kampanje toegezegd zoals 
destijds aan de PVV ? 

Van internationalist naar reak-
tionaire patriottard, van proleet 
tot bourgeois. Voorwaar van de 
BSP kan men thans alles ver
wachten. 

En waarom dit alles ? Omdat 
de BSP in Vlaanderen vreest ooit 
eens in de oppositie te moeten 
staan, zo het federalisme er komt. 
En om de Waalse BSP-federalis-
ten hun federalisme voorlopig op 
zak te doen steken dient er dan 
zwaar betaald. Enkele tientallen 
miljarden per jaar. De BSP in 
Vlaanderen betaalt die graag. Wat 
betekenen de belangen van de 
Vlaamse mensen in vergelijking 
met de vleespotten van de rege
ring, van de parastatalen, van de 
bestendige deputaties, van de 
schepenkoUeges ? Niets. De BSP 
in Vlaanderen is aan eer, geld en 
vette postjes verhangen. Zij kun
nen er niet meer zonder. Hun so
cialisme verwordt daarbij tot ijde
le woorden en tot ijdele gebaren. 

En menen zij zo werkelijk de 
ontwikkeling van het federalisme 
te kunnen stopzetten ? Het aan
tal federalisten in de BSP- en 
CVP-kaders en bij hun kiezers 
groeit voortdurend. 

Zo zij de ijskast voor dit vraag
stuk verkiezen zullen zij het lot 
ondergaan van de regering Van
den Boeynants. 

De natuurlijke ontwikkeling 
kan niet worden afgeremd. De re
geringspartijen zullen dit vlug le
ren. 

senator wim jorissen. 
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de bsp saboteert de 

« kulturele autonomie » 

Wij weten het, maar het bleek 
eens te meer bij de bespreking 
van de begroting van het ministe
rie van Arbeid (minister Major) 
in de Senaat. Wij lezen het be-
knapt verslag : 

De Heer Vanhaegendoren. — 
« Op de begroting is een krediet 
van 450.000 fr ingeschreven voor 
de financiering van het stelsel der 
kredieturen. Dit stelsel moet ge
plaatst worden in het kader van 
de permanente vorming. De 
UNESCO-conferentie heeft in 1960 
te Montreal bevonden dat de per
manente vorming bestaat uit 
schoolse en buitenschoolse oplei
ding en vorming en uit de 
vrijetijdsbesteding. Terwijl ie
dereen geniet van opleiding en 
vrijetijd heeft slechts een klein 
gedeelte van de bevolking deel 
aan de schoolse en buitenschoolse 
vorming. In de kapitalistische lan
den lijkt men de sociale promotie 
op te vatten als beroepsvorming. 
Dit is ook in België het geval daar 
de kredieturen worden gefinan
cierd via de begroting van Te
werkstelling en Arbeid. Hierdoor 
ontstaat het gevaar dat de produk-
tie en niet de mens, centraal wordt 
gesteld en dat de sociale promotie 
afgescheiden wordt van de kultu
rele promotie. Ik maak er de BSP 
attent op dat dit getuigt van een 
conservatieve mentaliteit. De be
roepsopleiding en de kulturele 
vorming zijn een geheel. 

Gereflecteerd op de begroting 
betekent zulks dat de sociale pro
motie aan de bevoegdheid van de 
minister voor Tewerkstelling en 
Arbeid moet onttrokken worden 
ten voordele van de minister van 
Kuituur. De min. moet dit deel 
van zijn begroting voor de Kul-
tuurraad verdedigen. Indien hij 
zulks weigert zal zijn opvolger dat 
toch moeten doen. Geen Belgische 
of Griekse kolonel of majoor zal 
dat kunnen beletten ». 

Onze « major » had geen snars 
begrepen van het gehele betoog 
hier maar hoorde toch de « kul
turele autonomie » ritselen en ant
woordde dat Van Haegendoren 
onnozelheden verteld had. Voor
zitter Struye deed hem dit onpar
lementaire woord intrekken. 

De kulturele autonomie wordt 
echter stuk voor stuk « ingetrok
ken ». Hoelang nog, schaapachtige 

wetsvoorstel betreffende 

adoptie 

Kamerleden A. De Beul, Frans 
Baert, Nelly Maes en Willy Kuij-
pers diende een wetsvoorstel in 
tot vervanging van art. 344, par. 1 
van het burgerlijk wetboek. De 

bedoeling van dit wetsvoorstel is 
de adoptie en de wettiging van 
de adoptie niet langer als een kon-
trakt doch als een instelling te 
beschouwen, waardoor het belang 
van het kind gaat primeren, een 
strekking die zich reeds herhaal
delijk heeft gemanifesteerd. De 
voorgestelde wijziging zal de 
adoptie maximaal bevorderen. 

speciale toelage 

Uit het antwoord op een parle
mentaire vraag aan de eerste-mi-
nister en uit de Bijkredieten 1971 
maakte senator Van Haegendoren 
op dat het Paleis van Schone Kun
sten een speciale toelage van 11 
miljoen heeft ontvangen. Hij 
vroeg derhalve de minister van 
Nederlandse Kuituur welke spe
ciale omstandigheden of welke 
misrekeningen zich hebben voor
gedaan die aanleiding gaven tot 
deze speciale toelage die de helft 
vertegenwoordigt van het gehele 
bedrag dat toegekend wordt aan 
de volwassenvorming in 't neder-
landstalige landsgedeelte. 

vijfjarenplan... 

In het debat over de « hoofd
lijnen van het plan » — zoals een 
vijfjarenplan in parlementair jar
gon wordt genoemd — kwam ka
merlid Schiltz tussen namens de 
Volksunie. Hij vroeg zich inlei
dend af wat het parlement nog 
kan vertellen over een plan, waar
aan niet minder dan 170 verga
deringen werden gewijd. Een 
tweede fundamentele vraag is de
ze : als het parlement het vijfja

renplan goedkeurt bindt het dan 
de regering voor de toekomst ? 

Kamerlid Schiltz vroeg zich ver
volgens af, op welke wijze en door 
welke instanties de regionalise
r ing zou worden uitgevoerd. Zal 
men centraal en van bovenaf of
wel zal men regionaal beslissen ? 
Hij stelde vast dat het vijfjaren
plan op een politieke keuzebeslis
sing steunt, niet op een ekonomi-
sche. 

Daarom volstaan volgens het 
kamerlid gewestelijke ekonomi-
sche raden met, er moeten poli
tieke regionale instanties kunnen 
meepraten. Als federalist was hij 
overigens van mening, dat er aan 
de top een degelijk coördinerend 
orgaan moet kunnen fungeren. Er 
wordt o.a. voortdurend gesproken 
over arbritage. Wie zal die uitoe
fenen ? De partijen, de partijlei
ders ? In onze optiek zijn het de 
gemeenschappen die de vraagstuk
ken moeten oplossen. 

Na zich akkoord te hebben ver
klaard met de algemene oriënte
ring van het plan, vooral waar 
van de absoluutheid van het li
berale winstmotief wordt afge
stapt en de klemtoon wordt ge
legd op de collectieve voorzienin
gen en op de hulp aan de minst-
bedeelden, maakte de heer Schiltz 
enkele kritische bedenkingen : 
een vrij aanlokkelijk perspectief 
wordt voorgeschoteld doch de re
gering zegt niet hoe ze dat zal 
financieren. Er wordt verder wei
nig of niets gezegd over de ver
deling van de opbrengst van de 
toekomstige groei. 

Ten slotte stelde de heer Schiltz 
vast dat men slechts zeer gedeel
telijk in staat is de koers van onze 
ekonomie te bepalen zodat be
scheidenheid past, terwijl voldoen
de soepelheid is geboden om het 
hoofd te kunnen bieden aan in
ternationale invloeden. Hierbij 
aansluitend gispte spreker het 
amateurisme dat het onderwijsbe
leid kenmerkt , met als gevolg o.m. 
een overschot aan universitair en 
middelbaar gediplomeerden en 
een tekort aan technisch geschool
den. Daarom bepleitte hij een be
leid, op termijn gepland. 

achteruitgang van de 
schoennijverheid 

Kamerlid Leys interpelleerde 
de staatssekretaris voor Streek-
ekonomie (Nederlandse sektor) 
over de zorgwekkende toestand 
van de schoennijverheid, waarvan 
de produktie bestendig achteruit 
gaat. Twee aspekten verdienen 
aandacht • het afnemend verbruik 
en de verhouding import-export. 
Tussen 1953-1970 beroeg het groei
percentage van het verbruik 
slechts iets meer dan 2 pet. De 
invoer van schoenen en pantoffels 
is zeer sterk gestegen terwijl de 
toekomst zich ongunstig aftekent 
met alle sociaal-ekonomische ge
volgen vandien. Hier zou de over
heid een helpende hand kunnen 
toesteken. Omdat de schoennijver
heid hoofdzakelijk in Vlaanderen 
gelokaliseerd is, moet vooral de 
staatssekretaris van Streekekono-
mie in Vlaanderen hier ingrijpen. 

De heer Leys was van mening 
dat de te nemen optie moet steu
nen op volgende uitgangspunten : 
de overheid kan van de privé-sec-
tor belangrijke taken overnemen, 
vooral in een niet gecoördineerde 
sector als de schoennijverheid. In 
afwachting van herstructurering 
op lange termijn kan een geza

menlijke aktie ondernomen wor
den tot prikkeling van de uitvoer 
(bvb oprichting van export-com
binaties). Ook is controle op de 
invoer strikt noodzakelijk. Ver
der : prospektie van de buiten
landse markten, van de mode ; 
sectoriële hulp ; ijveren voor ega
lisatie der lonen in EEG-verband; 
toekenning van zgn. werkplaats-
premies aan kleine en middelgro
te ondernemingen, oprichting van 
een saneringsfonds ; een bijzon
der plan tot aantrekking van nieu
we bedrijven ; speciale inspanning 
voor omscholing van de betrok
ken en bedreigde arbeiders, enz. 

Een flink gedokumenteerde in
terpellatie, die de staatssekretaris 
t rouwens uitvoerig beantwoordde, 
waarin hij o.a. beloofde te zullen 
ingaan op diverse suggesties en 
voorstellen van de interpellant. 

« de stillen » 

Alle volksnationalisten hier en 
elders kennen het verschijnsel 
van « de stillen », de BOB-ers en 
andere « geheime agenten » die op 
vergaderingen komen meeluiste
ren of de nummerplaten van de 
deelnemers aan « sommige mani
festaties » noteren. Kamerl id 
Emiel Vansteenkiste vermeldt in 
een parlementaire vraag aan de 
rninister van Justi t ie de aanwe
zigheid op een onlangs gehouden 
openbare VU-vergadering van een 
(hoffelijk) « gerechtelijk verslag
gever ». Er werd gehandeld over 
de benoemingspolitiek en over de 
werking van het parlement, zeker 
geen staatsgevaarlijk onderwerp. 

Het kamerlid stipt hierbij aan 
« dat zgn. traditionele verenigin
gen, organisaties, parti jen enz. in 
de meeste gevallen braaf met rust 
worden gelaten, wat dan voor an
deren niet zo is ». Op grond van 
zijn ervaringen uit zijn vroeger 
overheidsambt weet hij hoe sub-
jektief het gerechtelijk apparaat 
hier optreedt. 

Nu vernam hij graag van mi
nister Vranckx volgens welke 
normen het departement Justi t ie 
de ambtshalve aanwezigheid be
veelt van gerechtelijke overheden 
op bijeenkomsten en waarom de 
ene organisatie of part i j wel en 
andere niet het bezoek krijgt van 
deze verslaggevers op hun bijeen
komsten. 

Benieuwd hoe de minister zich 
uit de slag zal trekken. 

verboden betoging 

Kamerlid De Facq protesteerde 
via een parlementaire vraag aan 
de minister van Binnenlandse Za
ken tegen het optreden van de 
poHtie te Brussel op 9 mei jl. te
gen jongelui die de aandacht wil
den vestigen op wereldhandels-
konferentie te Santiago (Unctad). 
Toen ze weigerden hun truitjes 
waarop « Unctad » en « honger
staking » waren aangebracht, uit 
te t rekken werden ze met geweld 
opgeleid en urenlang onder
vraagd. 

Het kamerl id acht dit optreden 
a n t i-demokratisch ( momenteel 
worden in het Brusselse alleen 
nog FDF-manifestaties geduld) en 
protesteert tegen deze meningson
derdrukking, terwijl hij ook naar 
de juistheid informeert van het 
bericht als zouden van alle « ad-
ministratief-opgeleiden » zwarte 
lijsten als « subversieve elemen
ten » opgemaakt worden. 

fi/fer ^BNS VOOR 
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arbeidswetgevingen 

In de openbare vergadering van 
de vaste kamerafdeling voor Te
werkstelling en Arbeid kwam ka
merlid Baert bondig tussen bij de 
bespreking van deze begroting 
voor 1972. Hij stelde vast dat de 
techniek van de arbeidswetgeving 
veel te wensen overlaat en gaf 
daarvan enkele krasse staaltjes 
(ojn. over het schitterend begin
sel « gelijk werk, gelijk loon » en 
de alles behalve schitterende toe
passing ervan). Hij bepleitte een 
herziening van de verkiezingswij-
ze der ondernemigsraden en een 
betere benuttiging van de bestaan
de wettelijke mogelijkheden inza
ke milieubescherming. Coördina
tie tussen tewerkstelling en mi
lieubeheer is een zware verant
woordelijkheid maar ook een po
litieke plicht van de minister, al
dus het kamerlid in zijn besluit. 

het wordt een gewoonte 

Tijdens het debat over het 
wetsontwerp tot wijziging van 
het wetboek inzake BTW merkte 
kamerlid Olaerts op dat het par
lement via de pers moest verne
men dat de kabinetsraad het ont
werp had goedgekeurd. Het 
wordt een slechte gewoonte. 

Maar ook het feit dat de rege
ring bijna sistematisch amende
menten van de oppositie laat ver
werpen in de kommissies, om 
dan achteraf deze amendementen 
geheel of gedeeltelijk over te ne
men wordt een slechte gewoonte. 
Kamerlid Olaerts ondervond dat 
weer eens met een amendement 
dat hij op het ontwerp indiende 
en dat pas werd verworpen toen 
de minister het regeringsontwerp 
grondig had aangepast. Niette
min diende de h. Olaerts zijn 
amendement opnieuw in, omdat 
er naar zijn mening diskrimine-
rende toepassingen in schuilen, 
die in feite op belastingsverho
ging neerkomen. Daarom zou de 
VU-fraktie tegen het ontwerp 
stemmen. 

De vrees voor nieuwe belastin
gen die de heer Olaerts uitte 
werd enkele dagen later versterkt 
door toenemende geruchten en 
alarmerende verklaringen van 
regeringsleden. Kamerlid Olaerts 
had juist gezien. 

Brusselse 
grootheidswaanzin 

Senator Bouwens vroeg minis
ter De Saeger wat er van de ge
ruchten waar is als zou de rege
ring onder druk van de gemeen
ten Brussel, St. Joost-ten-node en 
Schaarbeek er wellicht aan den
ken de verdere afwerking van 
twee torens van het World Trade 
Center op zich te nemen, nu de 
betrokken promotieraaatschappij 
financieel daartoe niet meer bij 
machte zou zijn. 

De minister ontkende dit doch 
hield wel rekening met de moge
lijkheid dat de Staat zelf bouw-

wtc in aanbouw. 

5̂  s^Ki^^ir 
heer van één der vier voorziene 
torens zou kunnen worden, onder 
voordeliger voorwaarden zelfs dan 
die welke de privé-groep van de 
stad Brussel bekwam, maar dat 
er nog geen enkele beslissing 
werd getroffen. Er werd zelfs nog 
geen voorstel aan de kabinetsraad 
voorgelegd. 

Intussen is uitkijljen toch gebo
den, want we kennen de Brusselse 
en de unitaristisch-centralistische 
pappenheimers. 

volksvertegenw. Piet Leys. 

intimidatie ? 

Volgens de pers zou de burge
meester van De Panne een be
roepsmilitair die onderhoord werd 
in het kader van de ondervragin
gen op het politiekommissariaat 
van deze gemeente over de alctie 
tegen de duinenverkaveling, on* 
der druk hebben gezet. Anderhal
ve maand later werd deze mili
tair overgeplaatst. Senator Bou
wens ondervroeg daarover minis
ter Vanden Boeynants, die toegaf 
dat de betogingen te De Panne 
aan de basis van deze overplaat
sing lagen. De minister maakte 
deze verplaatsing ongedaan en 
trof een sanctie tegen de officier, 
die ze had bevolen. Volgens de 
minister zou de burgemeester 
rechtstreeks noch onrechtstreeks 
bij het incident zijn betrokken. 

regionale 
kredietverdeling 

Senator Lode Claes stelde en
kele pertinente vragen tijdens 
zijn tussenkomst in het debat over 
de begroting van Financiën 1972, 
na enkele algemene beschouwin-
egn. We wensen voor alle begro
tingen te weten naar welk lands
gedeelte de kredieten gaan, waar 
de risico's zich verwezenlijken en 
welke uitgaven daarmee gepaard 
gaan. Inzake exportbeleid is elke 
kleingeestigheid uit den boze 
maar in het kader van de regio
nalisering van dit land is een toe
lichting over de geografische 
spreiding van de bedrijven, die 
van deze uitvoerbevordering ge
nieten meer dan gewenst. In dit 
verband verwees hij naar het 
wetsvoorstel Philippart. Tot slot 
vertolkte hij het ongeduld van 
velen, om volledig ingelicht te 
worden over de toepassing van de 
expansiewetten. 

de jonge lichting 

De nieuwe lichting VU-sena-
toren geraakt geleidelijk inge
werkt. Als senator Siegers naar 
het podium gaat, en hij deed dit 
al een paar keer hangt er elektri
citeit in de lucht en staat de Se
naat vlug op stelten. Senator Van 
In heeft al een paar denderende 
interpellaties op zijn aktief, sena
tor Van de Zande onderscheidt 
zich in redevoeringen en wets
voorstellen door zijn knappe tech-

nlciteit, senator Van Eisen diende 
zijn eerste interpellatieverzoek in 
en maakt zijn tweede klaar, sena
tor Maes ten slotte stond flink 
zijn man naast Siegers in het de
bat met minister Major, hield een 
uitstekende toespraak bij de ver
klaring van de eerste-minister en 
is reeds in zwier bij het indienen 
van amendementen. Senator De 
Bruyne ten slotte hield reeds een 
drietal redevoeringen die bewezen 
hoe knap hij is inzake de finan
ciële politiek. 

NEDERLANDSE 
KULTUURRAAD 
vu voor pluralisme in brt 

Dinsdagnamiddag kwam de 
Nederlandse Kultuurraad bijeen 
om vooreerst het antwoord te ho
ren van minister Van Mechelen 
op de diverse tussenkomsten tij
dens het eerste debat over het 
kultuurbeleid in het kader van 
de kulturele autonomie. 

Daarna begon het debat over 
de wijziging — steeds binnen het 
kader van de kulturele autono
mie — van het statuut van de ra
dio en televisie. Vier sprekers 
voerden het woord, nl. de heer 
Swaelen namens de CVP, de heer 
Callewaert namens de BSP, de 
heer Schiltz namens de VU en de 
heer Daens namens de PVV. 

Kamerlid Schiltz is namens 
zijn fraktie voorstander van een 
blijvend monopolium van de ge
meenschap met dien verstande 
evenwel dat dit monopolium niet 
door de regering en haar meer
derheid mag opgeëist worden. De 
vertegenwoordiging in de raad 
van beheer van de BRT moet in
tegendeel evenredig worden, 
overeenkomstig de sterkte van de 
verschillende frakties in de kul
tuurraad. Daarnaast wenst de 
heer Schiltz een adviesraad en 
een soort ere-raad. In deze ad
viesraad zouden de radio- en tv-
joernalisten sterk moeten verte
genwoordigd zijn omdat zij ten 
slotte de mensen zijn, die het 
beeld van radio en tv moeten tot 
stand brengen. De heer Schiltz 
oefende scherpe kritiek uit op het 
huidig personeelsbeleid in de 
BRT, dat aan de joernalisten 

volksvertegenw. hugo schiltz 

geen gelegenheid biedt de joerna-
listieke vrijheden ten volle te be
nutten. Men moet zeer goede 
joernalisten benoemen, die aan 
het recht op informatie van het 
publiek voldoen door een eerlij
ke, volledige en objektieve infor
matie. Daarom moeten ze over 
een sterke morele en materiële 
status beschikken en alle nieuws
bronnen kunnen aanboren. De 
heer Schiltz trok hierbij vooral 
van leer tegen de voortdurende 
verwijzing van de joernalisten 
door de overheid naar hun zwijg
plicht. Een sterke figuur als di-
rekteur-generaal achtte spreker 
eveneens een zeer belangrijke 
voorwaarde om tot een goed en 
vlot werkende BRT te komen, 
waarvan de programma's door 
eigen mensen dienen opgemaakt 
en niet door vreemde groepen. 
Hij was evenmin voorstander van 
het zgn. zuilensysteem, dat veel te 
veel geld opslorpt. Een degelijk 
beleid maakt overigens zendge

machtigde verenigingen overbo
dig. 

Tot besluit achtte hij het uit
gesloten dat België als enig West
europees land de reklame buiten 
de tv zou kunnen houden, na er 
op gewezen te hebben dat de tv-
distributie als een Vlaamse offi
ciële regionale dienst moet be
schouwd worden. 

11 juli : officiële feestdag 

Kamerlid Raskin heeft een de-
kreetvoorstel ingediend bij de Ne
derlandse Kultuurraad dat ertoe 
strekt van 11 juli in Vlaanderen 
een officiële feestdag te maken 
en de Vlaamse volksgemeenschap 
met een aantal eigen symbolen 
(vlag, wapen, enz.) te begiftigen, 
symbolen die trouwens niet 
nieuw zouden zijn vermits ze 
sinds jaar en dag door onze volk^ 
gemeenschap als zodanig reeds 
zijn aanvaard. 

op 
kamer
temperatuur 

De kamertemperatuur werd vo
rige week bepaald door de aan
wezigheid van Simonet en de af
wezigheid van Paul Vanden Boey
nants. Het Brussels duo houdt er 
dus blijkbaar een onderling ver
schillende taktiek op na. De heer 
Simonet moest zijn economisch 
relanceplan komen verdedigen. 
Nu kan de heer Simonet enige al
lure niet ontzegd worden, al even
min echter kan hem een grenze
loze ambitie worden ontzegd. Zo 
wil Simonet steeds ten alle prijze 
zonder tekst op de sprekerstribu
ne verschijnen, waar hij dan in
derdaad op een soms briljante wij
ze over staatszaken improviseert. 

Plezierig is echter wel dat de 
minister dikwijls vooraf enige no
ta's op papier zet, die hij aandach
tig instudeert en uit het hoofd 
leert in zijn kamerzetel, om dan 
zonder smet de grote redenaar te 
komen spelen. Het bovenstaande 
qeldt uiteraard alleen voor het 
Frans. Zó verstandig wil de mi
nister in het Nederlands nog niet 
doen. 

Zoals gezegd was de heer Vavr 
den Boeynants de grote afwezige. 
En de sluwerd wist wel waarom 
hij plots in het buitenland moest 
wezen. Het leek wel wat op 
vluchtmisdrijf. Want in de Kamer 
werden enige zeer vervelende 
vragen gesteld aan het adres van 
de minister van Landsverdedi
ging, als bij toeval ook voorzitter 
van het ministerieel koördinatie-
komitee voor Ekonomische Zaken, 
en bijna even toevallig schepen 
van Openbare Werken van de stad 
Brussel, wat niets te maken heeft 
met het feit dat hij in Philips te 
Brussel méér dan één vinger in 
de pap heeft, terwijl hij zeer toe
vallig ook vennoot is van de heer 
Charly De Pauw, aan wie hij een 
aantal van zijn voornoemde funk-
ties (de CVP heeft die Paul VdB 
ook als eerste-minister naar voor 
geschoven) belangrijke staatskre-
dieten heeft geschonken. Charly 
De Pauw heeft met vriend Paul 
het World Trade Center uit de 
grond willen stampen. Na aftrek 
van de persoonlijke winst blijkt 
de zaak failliet te lopen. Nu moet 
de staat, dus wij, er maar de ri
sico's van dragen en er minstens 
een miljard steun tegenaan gooi
en. Zoals met Etrimo (senator C(>-
lin) zal ook voor dit schandaal
tje wel een elegante oplossing ge
vonden worden. 

De heer Vanden Boeynants had 
ook nog andere redenen om weg 
te blijven. Want er werd ook ge
ïnterpelleerd over de zeer duiste
re manier waarop enorme bestel
lingen (computers, elektronisch 
materiaal enz.) gedaan worden 
door het ministerie van Landsver
dediging (Paul VdB) aan... Phi
lips (Paul VdB) met het geld, 
nee niet van Paul VdB maar van 
jou en van mij. Daarom, moest 
Paul VdB dringend in het buiten
land zijn, niet het geld, nee niet 
van hem, maar van jou en van 
mij. Tot volgende week. 

jan. 
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wat met de elel(triciteitstarieven ? 
Wellicht hebben velen gedurende de voorbije maanden opge

merkt dat er ergens iets schort met de « elektriciteitstarieven 
voor de zelfstandigen ». Op verschillende plaatsen werden «licht-
stakingen » georganiseerd, en in vele gewesten traden conteste-
rende aktiegroepen van zelfstandigen naar voren die het pro
bleem in het daglicht stelden, en die ook reeds heel wat wisten 
te bereiken. 

Men kan echter niet beweren dat het probleem nieuw is. Reeds 
herhaaldelijk in het recente verleden hebben vooral professionele 
verenigingen hierover de grieventrommel geroerd. Dat er weinig 
werd bereikt ligt beslist aan de lakse houding van een paar inter
professionele verenigingen die met allerlei teoriën hun meestal 
klein aantal leden trachtten in slaap te wiegen, maar die op lan
delijk vlak weinig of niets presteerden. De politieke gebonden
heid van deze interprofessionele verenigingen zal hier wellicht 
niet vreemd aan zijn. 

Het probleem van de « elek
triciteitstarieven » kwam weer 
in de aktualiteit wanneer de 
socialisten tijdens de onder
handelingen over een rege
ringsvorming bepaalde eisen 
gingen stellen betreffende een 
ïekere etatisering van de vol
ledige energiesektor. Van de 
kant van de hoger vermelde in
terprofessionele verenigingen 
kwam er natuurlijk geen reak-
tie (men dokterde immers aan 
een regering... en er mocht 
geen roet in het eten gegooid), 
maar diverse kleinere aktie
groepen zowel op gewestelijk 
als plaatselijk vlak traden in 
het verweer... met de reeds 
vermelde lichtstakingen tot ge
volg (natuurlijk werden deze 
laatste door dezelfde interpro
fessionele onmiddellijk dood-
geverfd). Waarom deze kontes
tatie ? Waarom deze mistevre-
denheid bij de middenstand ? 

Dank zij de reeds onderno
men akties, die helaas weinig 
gekoördineerd werden, bereikte 
men tot op heden volgende toe
stand : 
1. Seizoenbedrijven kunnen ge
nieten van bepaalde gunstige 
tarieven voor de dode periodes 
van het jaar. 
2. Vermenigvuldiging der ver
schillende sneden wordt vol
gens het werkelijk afgenomen 
vermogen doorgevoerd. 
3. Deze vermenigvuldiging ge
beurt nu per kW-A genomen-
Vermogen (vroeger per 0,5 kW. 
opgesteld-Vermogen). 
4. Thermische - apparatuurver-

in aanmerking genomen. (Bij 
sommige maatschappijen zelfs 
voor O %). 
5. Middenstanders kunnen nu 
ook van een nachttarief genie
ten waar dit vroeger niet het 
geval was. 
6. Middenstanders met een ver
mogen in hun zaak van meer 
dan 10 kwA kunnen van 'n gun
stiger tarief genieten. Dit ta
rief dat men het ADU-tarief 
noemt kan als volgt worden 
omschreven : 
— Er wordt een kleiner vast 
recht betaald. 
— Mogelijkheid van nachtta
rief. 
— Bij goede benuttiging van 
ingesteld vermogen bekomt 
men een tarief dat dit van de 
hoogspanning benadert. 
7. Voor bepaling van het wer
kelijk afgenomen vermogen 
kan ieder middenstander een 
vermogenmeter aanvragen. 
Meestal zal dit afgenomen ver
mogen echter worden geschat 
en worden hierop coëfficiënten 
toegepast die thans op 0,8 voor 
verlichting en zware motoren, 
en op 0.4 voor lichte motoren 
werden gebracht. 
8. In gevallen waarbij het ta
rief in grote mate beïnvloed 
wordt door het gebruik van 
zware motoren en dit met be
perkte gebruiksduur kan eer 
overschrijdingsmeter worden 
geplaatst . 

9. Men voert het het gemengd 
tarief in (huishoudelijke en 
professioneel verbruik worden 
samen verrekend). Wanneer dit 
tarief echter in het nadeel van 

de middenstander zou uitval
len worden afzonderlijke tel
lers geplaatst. 

Vanaf 1 mei jl. zijn hier nog 
aan toegevoegd : 
10. De basislengte van de twee
de snede wordt van 90 kWh op 
75 kWh gebracht. 
11. De middenstanders die een 
opgesteld vermogen hebben be
neden de 625 Watt worden ge
lijkgesteld met gewone huis
houdelijke verbruikers. 
12. Bij bepaling van het afgeno
men vermogen wordt afgerond 
naar de dichtsbijzijnde kW 
waar dit vroeger steeds naar 
boven was. 

wat betekenen 
deze maatregelen nu ? 

Bij middel van een voorbeeld 
kan dit duidelijk gemaakt 
worden : nemen we een zaak 
met volgend opgesteld vermo
gen : aan verlichting : 2000 
Watt ; aan thermische appara
ten : 10.000 Watt ; aan drijf
kracht : 5200 kWh dag en 1300 
kWh nacht per 3 maanden. 

4. Thermische apparatuur dient 
overal (nu reeds bij Ebes) voor 
O % in aanmerking genomen. 
5. Bij berekening van het afge
nomen vermogen dient er af
gerond naar de lagere kW. 

6. Het bihorair tarief moet kun
nen toegepast worden zonder 
dat de sneden vooraf dienen 
afgekocht te worden. 

Wanneer nu eens alle mid
denstanders in deze aktie de 

Vergelijken we nu de oude en nieuwe tarieven : 

a) Vroeger geïndexeerd tarief : 

(opgesteld vermogen 14 kW) 

Ie snede : 2520 kWh (60x14x3) aan 3,82 F = 9626 
2e snede : 3780 kWh (90x14x3) aan 2,33 F = 8807 
3e snede : 200 kWh aan 1,81 F = 362 

6500 kWh vast recht 1519 

totaal 20314 

b) Nieuw tarief vanaf 1 mei jl (btw inbegrepen) 

Afgenomen vermogen : verlichting 
Thermisch 
Drijfkracht 

1,6 kW (zie punt 7) 
1 (zie punt 4) 
1 (zie punt 7) 

3,6 kW dus 4 sneden 

Bij bihorair-recht met nachtverbruik krijgen we volgende reke
ning . 

5200 kWh aan 1,81 == 9412 
1300 kWh aan 0,89 = 1157 
vast recht circa = 2000 

12569 

v/at moet er nu nog 
bereikt worden ? 

1. Basislengte van eerste en 
tweede snede dien gelijkge
schakeld : op 60. 
2. Voor verlichting dient de co
ëfficiënt op 0.4 gebracht. 
3. Voor de drijfkracht dienen 
dezelfde coëfficiënten toege
past als voor de landbouw 0,4 
voor zware en 0,2 voor lichte 
motoren. 

handen zouden in mekaar slaan 
dan bestaat er wel grote kans 
dat wij het zover schoppen... 
waarom niet ? « Eendracht 
maakt macht »... leerden we 
toch reeds van op de school
banken. 

paul peeters, 

vu-provincieraadslid. 

wij in nederland 

amsterdam mag van den haag geen nieuw stadhuis bouwen 

(Jeeveedee) Amsterdam, hoofdstad van Nederland, i-eelhezongen en 
vooral de laatste jaren ook veelbezocht (reeds nu wemelt het er alweer 
van toeristen uit aller 's heren landen), is in de hiëarchie van het 
land een gemeente zoals alle andere negenlionderd van Nederland. Men 
heeft daar vaak geen erg in omdat de grote steden wel eens de neiging 
hebhen om als een staatje in de staat te fungeren. Toch gaat, als het 
erop aankomt, die vlieger niet op. Dat blijkt thans weer nu de meer dan 
anderhalve eeuw oude historie rond het gemeentehuis — natuurlijk 
spreekt men in dit geval van stadhuis — een nieuw pikant hoogtepunt 
heeft bereikt. Want Amsterdam wil een nieuw stadhuis gaan bouioen. 
maar de regering in Den Haag steekt er een stevige stok voor : geen cent 
en geen man voor het hoofdstedelijk stadhuisplan ! 

De afgelopen: week is met veel 
vertoon het doek weggehaald over 
de maquette van het door de 
Weense architect Wilhelm Holz-
bauer ontworpen nieuwe raad
huis : 'n in terrassen opgetrokken 
bouwwerk dat 125 miljoen gulden 
(een-en-driekwart miljard frank) 
moet gaan kosten. Over zeven 
jaar zou dit stadhuis, dat gepland 
is aan het vermaarde Waterloo-
plein (de plaatselijke vodden
markt), voltooid kunnen zijn. 
Maar... « Den Haag » heeft laten 
weten dat Amsterdam geen cent 
voor de bouw mag uitgeven. Als 
de gemeenteraad tóch kredieten 
zou stemmen voor de bouw, zal 
de regering een zodanig besluit 
vernietigen. De minister van Bin
nenlandse Zaken, de liberaal 
Geertsema, vindt de hoofdstede
lijke stadhuisbouw een « kost
baar onrendabel werk » en in een 
tijd van algemene bezuiniging 
wenst hij daarvoor geen geld be
schikbaar te stellen. 

een « verspreid » 
resultaat 

Wellicht zegt u in Vlaanderen 
nu dat die minister wel gelijk zal 

hebben, want dat Amsterdam toch 
wel een gemeentehuis zal hébben 
Waarom zou men er een nieuw 
neerzetten ? Daar zit nu juist de 
moeilijkheid. Natuurlijk is er een 
stadhuis, kompleet met een stijl
volle raadszaal (waar het soms 
heftig aan toe kan gaan), trouw
zalen, enz., maar het is wel een 
stadhuis dat veel te klein is en 
daardoor niet als administratief 
centrum geschikt is. Tal van dien
sten zijn dan ook ondergebracht 
in andere gebouwen, links en 
rechts in de stad, zodat men 
voor een paspoort in het ene 
s t a d s d e e l terecht kan, voor 
militaire zaken ergens anders, 
voor een geboorte-aangifte weer 
op een andere plek. Over de hele 
stad verspreid werken de gemeen
telijke ambtenaren en bedienden, 
en regelmatig ziet het stadsbe
stuur zich gedwongen weer nieu
we behuizing te huren of aan te 
kopen omdat het administratief 
apparaat zich gestadig uitbreidt. 

Zoals boven vermeld zit Am
sterdam reeds meer dan honder
vijftig jaar met deze stadhuishis
torie. Het was namelijk in 1808 
dat het gemeentebestuur het te
genwoordige koninklijk paleis op 
de Dam, hartje van de stad, ver

liet om Amsterdam te gaan be
sturen vanuit een pand aan een 
van de grachten. In die tijd was 
het nieuwe stadhuis groot genoeg, 
hoewel er al spoedig plannen wer
den geopperd om een nieuw stad
huis weg te zetten. Die plannen 
zijn voortdurend gevolgd door 
nieuwe plannen, zowel in de vori
ge als in deze eeuw. Ze hebben 
enorm veel geld gekost aan archi-
tekten-prijsvragen en ontwerpen, 
maar het was eerst met Wilhelm 
Holzbauer wiens « schepping » 
genade kon vinden bij het veel
eisende stadsbestuur. Met hem wil 
Amsterdam nu in zee gaan. Het 
voorstel om tot de bouw over te 
gaan ging naar de raadsleden op 
de dag waarop Holzbauers ma
quette voor het publiek te kijk 
werd gesteld. 

politieke zet 

En nu is daar het veto van de 
regering. Amsterdam, vanouds 
een « rode » stad, met thans twee 
kommunistische schepenen, be
schouwt het verbod van de mi
nister als een politieke zet van 
de liberalen. Het gemeentebestuur 
weet heel goed dat een deel van 
de stedelijke bevolking de bouw 
van een nieuw raacüiuis maar 
« weggegooid geld » vindt (veel 
Amsterdammers hebben zich al 
lang verzoend met de situatie van 
een stadhuis-met-dépendances) en 
vreest dat die tegenstanders aan 
de kante van de liberale minister 
zullen gaan staan. Bij volgende 
verkiezingen zou dit wel eens zijn 
weerslag kunnen hebben. Merk
waardig in dit verband is dat de 
schepen voor stadsontwikkeling, 

de socialist Han Lammers, tégen 
de stadhuisbouw is. Geen wonder 
overigens, want vóór hij in de 
politiek ging, was Lammers jour
nalist bij het weekblad « De Groe
ne » dat door dik en dun volhield 
dat Amsterdams stadhuis op de 
Dam stond : het huidige konink
lijk paleis dus dat indertijd voor 
tien miljoen gulden aan het rijk 
werd verkocht. Dat dit vroegere 
stadhuis in deze tijd volstrekt on
geschikt zou zijn om als raadhuis 
voor de hoofdstad te fungeren, be
grijpt intussen iedereen. 

In de kampagne die Amster
dam nu gaat voeren om het pro-
jekt van Holzbauer toch te verwe
zenlijken, weet het gemeentebe
stuur zich gesteund door het 
grootste deel van de pers. De Am
sterdamse dagbladen die nu een
maal niet plaatselijk maar natio
naal zijn, wijzen op de onhoud
bare toestand van het tegenwoor
dige stadhuis : veel te klein, prak
tisch niet meer bereikbaar door 
het drukke verkeer (meer en 
meer trouwende paartjes komen 
per boot door de grachten naar 
het gemeentehuis !), gelegen in 
de « rosse buurt », enz. Ook wordt 
gewezen op dé hoge kosten van 
de sanering van de Waterlooplein-
buurt die natuurlijk met de bouw 
van het nieuwe stadhuis gepaard 
zou gaan. 

Of deze argumenten in Den 
Haag indruk zullen maken, is nog 
maar de vraag nu het bezuinigen 
geblazen is. Zeker is dat een zo
veelste partij touwtrekken tussen 
hoofdstad en regeringsstad voor 
de deur staat. De winnaar is nog 
niet gekend, en de eerstvolgende 
jaren zal Nederlands hoofdstad 
zich met haar « verbrokkeld » 
stadhuis moeten zien te redden ' 
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de sobeno knoeit verder 

de bsp staaf niet meer aaa de zQde van de arbeiders 
Oiilang:s betoogde senator Van Haegendoren in 

dit blad dat het socialisme in België een bolwerk 
van conservatisme is geworden. Dit werd nog eens 
treffend geïllustreerd bij mijn interpellatie tot de 
minister van Verkeerswezen over het steeds aan
groeiende deficiet van de Sabena en de oorzaken 
ervan, over het saneringsbeleid van de Sabena, het 
uitblijven van een gezond taalbeleid en de wan
toestanden inzake personeelsbeleid en inzake taal
gebruik. 

Hoewel het hier om een zaak van sociale recht
vaardigheid gaat (het recht op arbeid en op gelijk 
loon voor gelijk werk) bewezen de BSP-ers nog 
maar eens dat zij totaal onverschillig blijven voor 
sociaal onrecht dat de Vlamingen wordt aangedaan. 
Dit waarschijnlijk uit schrik om hun Waalse « ka
meraden » en meesters niet te ontstemmen. Niet 
alleen bleven de BSP-banken leeg bij deze inter
pellatie, maar de minister, de BSP-er Delmotte, 
schaarde zich zonder meer aan de zijde van de Sa-
bena-direktie. Ook de CVP, die geen enkele spreker 
aanduidde voor het debat, stemde ten slotte zonder 
een zuchtje van protest het ver t rouwen in de mi
nister . 

vorig jaar 942 miljoen deficiet 

Na totaal andere cijfers te hebben aangehaald 
van het Sabena-deficiet sinds 1958, had minister 
Delmotte het over de oorzaken ervan die volgens 
hem niet vinden zijn in het beheer van de direktie, 
dat hij goedkeurt. Een eerste oorzaak, zo meende 
hij, is de ontoegankelijkheid van Sabena voor de 

vinden in de nota van 3 juni 1969, volgens dewelke 
ieder zijn eigen taal mag gebruiken. Op mijn vraag 
of hij die nota goedkeurt, antwoordde hij bevesti
gend. De minister beloofde alles in het werk te 
stellen om het taalevenwicht te realiseren, niet al
leen in Sabena, maar ook in alle diensten van zijn 
departement. 

er zit wel een vlieg op het beheer 

Met een nonchalance en zellvoormgenomenheid 
die hem tot een waardig opvolger maakt van de 
vroegere CVP-minister Bertrand, heeft minister 
Delmotte zonder enige kritische zm het hem door 
de Sabena-directie voorgeschreven deuntje komen 
afdreunen, zoniet zou hij de te.genstrijdigheid van 
zijn argumentat ie hebben ingezien. 

Hoe kan de minister op goede gronden voorhou
den dat de ver-afgelegen markten voor de Sabena 
gesloten zijn en dit niettegenstaande de gunstige 
ligging van Brussel, terwijl hij anderzijds moet 
toegeven dat KLM en Swiss-air, die geen verliezen 
boeken, wel zulke ver-afgelegen mark ten bezitten? 
De waarheid is, zoals ik heb betoogd, het gebrek 
aan een prospectieve politiek nu en in het verleden 
om deze markten te veroveren en het feit dat de 
Sabena tot in 1960 al te zeer heeft geteerd op de 
monopolistische positie die zij in het voormalige 
Belgisch Congo bezat. Komt daar nog bij de waan
zinnige hoogmoedspolitiek van Sabena, die 2 Boe
ings 747 (1 miljard frank per stuk) aankoopt, ter
wijl iedereen weet dat één van de twee bijna onge-
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rijke mai-kten. Alleen deze markten, d i e ' v e r af
gelegen zijn, zijn renderend voor het vervoer van 
passagiers en voor het vrachtvervoer (het gaat om 
het Verre Oosten, Zuid-Oost Azië en Zuid-Amerika, 
evenals de tweede landingsplaats in de USA), doch 
.luridische redenen belet ten dit. Er is zelfs een aan
groei van produktie en verkoop van 10,4 %. 

De minister stelde met leedwezen vast dat Ne
derland (3 landingsplaatsen in de USA) en Zwit
serland over meer vervoerrechten beschikken, niet
tegenstaande de gunstige ligging van België als ze
tel van de EEG en van de NATO. Hij zal aandrin
gen bij de minister van Buitenlandse Zaken om 
voetstappen te doen. 

De tweede oorzaak ligt in de verhoging van de 
tarieven (overeenkomstig de akkoorden van lATA), 
in de levensduurte en de sociale programmatic (± 
400 miljoen per jaar ) . Terloops zegde hij dat ook 
de KLM een klein verlies zal maken. Hij wil de 
maatschappij niet privatiseren, maar rationalise
ren aan de hand van studies. Het totaal van het 
deficiet bedraagt voor 1971 P totaal 942 miljoen fr. 

De minister vertelde nog geenszins geschokt te 
zijn door de taaitoestanden : vóór 1963 kon ieder
een de taal van zijn keuze gebruiken en na 1963 
heeft de Sabena zelf directieven gegeven om binnen 
de 5 jaar een taalevenwicht tot stand te brengen. 
Het bewijs van niet-discriminatie is volgens hem te 

bruikt blijft en een zeer klein aantal vlieguren 
presteert. Het deficiet van 1971, dat reeds 942 mil-
ioen frank bedraagt, zal nog kunnen aangroeien en 
in 1972 en 1973 kan de Staat nog aangesproken wor
den om volgens de wet het deficiet over 1971 te 
delgen. 

De verlaging van de tarieven, de levensduurte 
en de sociale programmatie zijn verder drogrede
nen om een uitleg te vinden voor het zware defi
ciet. Al deze faktoren gelden ook voor Swiss-air en 
KLM. Wanneer men specialisten raadpleegt inzake 
luchtvaart — en dat heb ik gedaan — dan zeggen 
zij onverbloemd dat de luchtvaart , die prospectief 
en met marktanalyses geschiedt en waar de mid
delen aan de werkelijke behoeften worden aange
past, grote perspectieven biedt en kan uitgroeien 
tot een ware industrie. 

taal en broodwinning 

De minister zegde koudweg dat hij voor taaleve -
wicht z;al zorgen en dat de Sabena zich daarvan 
bewust is vermits ze beloofd heeft vóór 1968 het 

taalevenwicht te herstellen. Met geen woord han
delde hij over mijn cijfers waarui t blijkt dat er nu 
in 1972 nog de volgende taaiverhoudingen bestaan ; 
Hoogste top r 58 Franstaligen - 8 Nederlandstaligen. 
Dienstchefs : 122 Franstaligen - 32 Nederlandstali
gen. 
Vliegend personeel : Hoofdpiloten : 7 F. - 2 N. ; 
Flight-instructors : 5 F. - 1 N. ; Grond-instructors : 
6 F. - 1 N. ; Hoofdboordmechaniciens : 9 F. - O N. 

Is deze toestand voor de Vlaamse socialisten mis
schien ook taalromantiek, of betekent hij de boter
ham voor onze gediplomeerden of technici ? De 
CVP was daar, tijdens het beheer van minister Ber
trand, onverschillig voor. Doch ook de BSP keurt 
deze ongelijkheid goed. Ten bewijze het lang arti
kel in « Le Peuple » van 20 april om de minister te 
verdedigen, de laksheid van de « Volksgazet » en 
van alle CVP-gerichte kranten, die er geen woord 
over schreven. 

Verder schijnt de minister niet te weten dat de 
taalwet voorschrijft dat het niet volstaat dat ieder 
zijn eigen taal gebruikt, doch dat een zaak moet 
afgehandeld worden volgens het zogenaamde lo-
calisatiebeginsel. Hij keurt zelfs nota's goed die 
tegen diezelfde taalwet ingaan. 

Tenslotte is de minister het eens met het speciaal 
taaistatuut voor de Sabena, zoals de taalwet het be
paalt, doch het mag geen integrale toepassing zijn. 
De minister mag vernemen dat die taalwet wel in
tegraal moet toegepast worden, doch dat enkel bij
komende voorwaarden mogen gesteld worden, die 
opgelegd worden door de vereisten van het inter
nationaal luchtverkeer, bv. kennis van vreemde 
talen en technische kennis. Op deze punten schie
ten de Vlamingen zeker niet te kort. 

Het enige waarop de minister in zijn antwoord 
toegeeft is dat eerstdaags een Nederlandstalig stam-
boeknummer voor de rijksmaatschappelijke zeker
heid ten behoeve van de nederlandstalige arbei
ders en bedienden zal aangevraagd worden. De le
zer mag weten dat dit, niettegenstaande jarenlang 
aandringen, nog steeds Franstalig is. 

de mantel der vergetelheid 

Ik had nooit kunnen denken dat een socialistisch 
minister de sociale grieven met de mantel der ver
getelheid zou bedekken en gewoon niet of onvol
doende zou antwoorden op de volgende aangele
genheden. 

Aan de top van de Sabena wordt niet gesaneerd. 
Daar komen gepensioneerde militairen nog fantas
tische wedden opstrijken, waarvan een secretaris
generaal van een departement zou blozen. Daar be
staat, wat de opleiding van grondpersoneel, ver
koopspersoneel, hostessen, enz. betreft de grootste 
verspilling. Daar bestaan ontzettende verspillingen 
door voortdurende en ongeoorloofde missies van in
genieurs en technici naar de USA voor opleiding 
van vliegend en grondpersoneel, terwijl er in 
Frankfur t en Parijs opleidingen geschieden voor de 
Boeing 747 en er in Zaventem zelf voor Boeïng 707 
een school bestaat die bezocht wordt door cursisten 
uit Schotland, Engeland, Nederland, enz. Daar wor
den grote bedragen uitgekeerd als 13de maand aan 
de grote bonzen evenals andere vergoedingen. 

Het deficiet wordt verminderd op de kap van de 
kleine man, die zijn functie moet verantwoorden 
voor een functie-analysecommissie (bestaande uit 
Franstal igen) , die de schaar zet in de kleine sala
rissen ; personeelsleden krijgen een organieke 
waarde toegewezen die overeenkomt met een lage
re organieke waarde ; de weddeschalen zijn niet 
imiform, vermits er ook nog een supplementje kan 
bijkomen voor zgn. verdiensten (lees vriendjespoli
tiek, waarvan de Vlamingen het slachtoffer zijn, 
vermits dit supplementje door franstalige dienst
chefs wordt gegeven). 

De Sabena kri jgt de vrije hand, kan rust ig met 
geld gooien omdat de Staat wettelijk toch het defi
ciet moet delgen, doch diezelfde Staat laat rustig 
betijen, beweert geen macht te bezitten in de Sa
bena, en neemt zelfs geen maatregelen om er macht 
te verwerven, bv. door het intrekken van de con
cessie en het zelf uitbaten, wat zeer gemakkelijk 
gaat, omdat de Staat toch 90 % der aandelen bezit 
Werkelijk ongelooflijk : de grootste aandeelhouder 
en diegene die het deficiet delgt, heeft niets te zeg
gen en wil dit schijnbaar niet. 

Op taalgebied, wat een broodzaak is, voor de Vla
mingen, keurt de minister zelfs de politiek van 
Sabena goed. 

Het kan op zijn minst verwondering wekken dat 
een socialistisch minister zich zo resoluut aan de 
zijde van de machthebbers schaart en 't sociaal on
recht dat dagelijks door de kleine man wordt gele
den zelfs geen antwoord waardig acht. En dat dit 
allemaal geschiedt voor lege socialistische banken 
en zonder protest van de kristen-democraten kan 
er alleen maar op wijzen dat er in die groepen geen 
belangstelling is voor de arbeidersbelangen, indien 
daaraan een Vlaams geurtje kleeft. 

Het conservatisme teelt dus zowel bij de rechter-
qls bij de linkerzijde. 

r. vandezande, 
senator 
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Vietnamese valstrik 
(Arogs) Wat moet met de 64.000 

GFs in Zuid-Vietnam gebeuren ? 
Zullen ze uiteindelijk naar het 
voorbeeld van het Brits ekspedi-
tiekorps (1940) hals over kop naar 
ergens een Vietnamees Duinkerke 
moeten hollen ? Het vooruitzicht 
op een dergelijke gebeurlijkheid 
is alvast simptomatisch voor een 
president die stijfhoofdig weigert 
te erkennen dat hij de oorlog ver
loren heeft, een oorlog die hij van 
zijn voorgangers heeft geërfd en 
waarvoor hij nu schromelijk over-' 
dreven successierechten moet be
talen. 

Amper drie weken geleden had 
Nixon nog euforisch uitgeroepen 
dat hij zijn Zuidvietnamese vrien
den nooit in de steek zou laten. 
Maar een paar dagen later moest 
Quang Tri eraan geloven, was 
Hue bedreigd, werd Kontum van 
zijn hinterland afgesneden en 
kwam de vervaarlijke aanvalsgolf 
uit het noorden met de dag dich
ter bij de hoofdstad Saigon. Nixon 
hoefde niet lang op bescheid te 
wachten. Opperbevel hebber 
Abrams himself opende begin vo
rige week zijn notitieboekje : vier 
Zuidvietnamese divisies (elite
troepen : marinekoi-ps, para's en 
Ranger) zijn kompleet uit elkaar 
geslagen, zes andere zijn erg toe
getakeld en mobiele reserve is 
niet voorhanden. Nixon wist per
tinent dat Saigon maar zestien di
visies had ingezet. In de eenzaam
heid van hei Witte Huis kon hij 
Abrams' rekensommetje nmtig 
verder afronden. En toen ging hij 
beseffen dat nodig iets moest ge
daan worden • Noblesse oblige ' 

Zo erg veel openingen op een 
eervolle oplossing blijven niet 
meer over. De katastrofe kan al
leen verzacht of uitgesteld wor
den. Minister van Buitenlandse 
Zaken Rogers heeft immers van te 
voren het gebruik van kernwa
pens uitgesloten. Er was dus al
leen maar beraad over represaille
aanvallen op Haiphong en Hanoi, 
over het stuk gooien van de dij
ken die de rode rivier binnen zijn 
bedding moeten houden, of over 
een zeeblokkade. Nixon en zijn 
adviseurs kozen het kleinste 
kwaad. Washington zou maar eens 
proberen met het leggen van mij
nen voor de Noordvietnamese 
kust. Algauw bleek echter dat ook 
die maatregel militair en politiek 
rnaar half efficiënt is. Op de mi
litaire situatie kan zo'n mijnen-
oorlog ten slotte niet beslissend 

inwerken. Mijnen kunnen ook 
weggeruimd worden. Bovendien 
— en hiermee komt de politiek 
op de proppen — zijn al een paar 
Russische mijnenvegers uit Vla
divostok afgereisd om de situatie 
van dichterbij te bekijken. Van
daag kan men dus wel zeggen 
dat de geruchtmakende blokkade 
een ongevaarlijke sisser is : de 
aanvalskracht van de tegenstan
der lijdt er niet onder en ander
zijds kan de Sovjetunie niet lijd
zaam toezien hoe hier willekeurig 
een loopje genomen wordt met 
de luidkeels verkondigde vrijheid 
ter zee. Als in de onmiddellijke 
toekomst weer eens een Sovjet-
schip gekelderd wordt, zoals half 
april jl. gebeurde bij een bombar
dement op Haiphong, dan zou 
Nixon zijn bezoek aan Moskou 
wel eens voorgoed uit zijn agenda 
mogen schrappen. 

nixon in het nauw 

Weliswaar heeft de president 
zijn mijnenoperatie « versui-
kerd » : als de Noordvietnamezen 
de wapens neerleggen en rond de 
duizend Amerikaanse piloten vrij
laten dan zorgt hij, Nixon, er voor 
dat de laatste GI uit Zuid-Viet
nam verdwijnt. Maar het verloop 
van het jongste vredesoverleg te 
Parijs — duidelijk van Russische 
inspiratie — laat weinig ruimte 
op hoge verwachtingen. Nixon's 
adviseur Kissinger is toch niet 
louter toevallig — en onverrichter-
zake — teruggekeerd van zijn ge
heim overleg met de afgevaardig
de van Hanoi. Die mijnenoperatie 
doelt dan ook al te manifest op 
een politiek resultaat : misschien 
hoopt Nixon dat de Sovjetunie nu 
een reddingsaktie voor de vrede 
in Zuid-Oost-Azië zal orkestreren. 
Intussen blijft de vraag open of 
Moskou (en Peking !) generaal 
Giap midden op zijn zegetocht tot 
pacifistische inzichten kunnen be
keren. Ook wordt met de dag dui
delijker dat de Russen niet van 
zins zijn « voor Vietnam te ster
ven ». Eigenlijk verwachten ze 
meer van een topoverleg met 
Nixon dan van een integraal en
gagement in Vietnam. Hanoi is 
immers een ietwat te strijdvaar
dige en... onafhankelijke bondge
noot. Voor wat, hoort wat, zo 
menen ook de Russen, maar die 
mening is tot vandaag niet tot het 
Vietnamees politiek bewustzijn 
doorgedrongen. Het gevaar is dus 
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niet denkbeeldig dat Nixon met 
zijn geruchtmakende mijnenaffai
re het dreigend onheil nog gevoe
lig heeft verhoogd. Met zijn blok
kade kan hij immers niet alleen 
de internationale ontspanning in 
de war sturen maar ook zijn ei
gen terugkeer naar het Witte Huis 
onmogelijk maken. Die kansen 
zouden aanzienlijk dalen indien 
mocht blijken dat hij zijn land
genoten op de duur alleen maar 
een uitzichtsloze en gevaarlijke 
eskalatie aan te bieden heeft. 
Vietnam is al eens noodlottig ge
weest voor Lyndon B. Johnson. 
Wacht Nixon eenzelfde katastro
fe ? In dit geval is het nog altijd 
geen persoonlijke tragedie ge
worden maar ook die mogelijk
heid is niet uit te sluiten... Vooral 
als het zijn naieve bedoeling 
mocht zijn Moskou tegen Peking 
uit te spelen. Dit zou dan de zo
veelste Amerikaanse desillusie 
worden. Tussen Moskou en Pe
king heerst vandaag een soort 
noodwendige solidariteit in het 
licht van de Amerikaanse blok
kade. 

verlengde doodstrijd 

Ten slotte blijft Vietnam een 
kluif voor hen die mordicus willen 
weten waarom Washington in 
Vietnam zo erbarmelijk heeft ge
faald. Vandaag kunnen die kom-
mentatoren vaststellen dat de 
Amerikaanse computers en ande
re elektronische detectors niet 
veel vermogen tegen de harde 
Viets. Washington gewaagt al van 
het defekte werken van zijn in
lichtingsdiensten ! Als men be
denkt dat niemand minder dan 
admiraal Thomas Moore niet zo
lang geleden nog uitriep : « Voor
taan mist Noord-Vietnam de 
punch om Saigon reëel te bedrei
gen ! », dan begrijpt men volko
men waarom het Pentagon de 
aanwezigheid van geheime agen
ten voor de helft verminderd 
heeft. Maar niet alleen de inlich-
tingsdienst moet het ontgelden : 
militaire deskundigen vragen na
drukkelijk of de Amerikaanse 
luchtmacht (inklusief de fameuze 
B 52 bommenwerpers) wel effi
ciënt heben geopereerd. Zelfs een 
leek begint aan die efficiency te 
twijfelen als hij ziet dat kommu-
nistische tanks en zware artillerie 
lustig naar het zuiden oprukken ! 
Misschien ook wordt in Vietnam 
bewezen wat militaire prominen
ten altijd hebben geschreven, nl. 
dat het luchtwapen alleen niet in 
staat is voortreffelijk getrainde 
en overtuigde tegenstanders te 
verslaan. Last but not least wordt 
nu ook de vietnamisering aan de 
tand gevoeld. Niemand gelooft 
vandaag nog dat die Zuid-Vietna-
mezen hun eigen zaken kunnen 
beredderen. Ook militair hebben 
ze nergens noemenswaardige suc
cessen geboekt. Met zijn vietna
misering heeft Nixon blijkbaar 
aan wishful thinking gedaan. De 
gevolgen zijn bedroevend (voor 
de VSA) : wat bedoeld was als 
een (Amerikaans) middel om uit 
het slop te geraken dreigt van
daag de doodstrijd van een verlo
ren oorlog te verlengen ! Ook dat 
is tragisch. 

• In het stadje Laurel, niet 
ver van Washington, schiet een 
dertigjarige blonde man, op de 
konservatieve gouverneur van 
Alabama, Georges Wallace tij
dens een kiesmeeting. Wallace 
is kandidaat voor het Ameri
kaanse presidentschap. Hij 
werd in de buik, de benen en 
aan de ruggegraat getroffen. De 
23-jarige aangehouden. Wallace 
— aan beide benen verlamd — 
handhaaft zijn kandidatuur 
voor de demokratische partij. 

• Iers referendum over Ier-
lands toetreding: tot de EEG 
levert een massaal ja op. De 
Ieren nemen het zekere voor 
het onzekere : hun ekonomie 
hangt grotendeels van Groot-
Brittanië af en vermits het Ve-
renigd Koninkrijk praktisch 
zeker lid van de EEG wordt 
was er voor de Ieren geen an
dere keus dan hun plaats te 
verzekeren in het spoor van het 
Verenigd Koninkrijk. 

• Eerste « militair treffen » 
tussen IRA-leden en leden ^an 
de Ulsterse protestantse on
dergrondse militie te Belfast 
en op sommige wegen, waar 
schutters van beide partijen 
mekaar van weerszijden van 
de weg beschieten. Daarbij ko
men verscheidene Britse solda
ten om het leven bij pogingen 
om de « belligerenten » te 
scheiden. Een bomaanslag op 
een katolieke pub is aanleiding 
tot een straatslag in regel tus
sen Ierse nationalisten en unio
nisten. Verscheidene doden eh 
gewonden. 

• Tsoe En Lai spreekt tijdens 
een ontvangst een eerste Chi
nees protest uit tegen de Ame
rikaanse kustblokkade van N^ 
Vietnam. Intussen nemen de 
Amerikaanse luchtaanvallen 
op Noordvietnamese troepen in 
hevigheid toe terwijl de lucht-
bombardementen op Noord-
Vietnam tot op nauwelijks 200 
km van de Chinese grens esca
leren . 

• Zuidvietnamese en Noord
vietnamese en Vietkongtroepen 
in een hevige strijd gewikkeld 
om het bezit van de provincie
hoofdstad An Loc. Hailang op 
de Vietkong heroverd. Ameri
ka wil de besprekingen te Pa
rijs hervatten op voorwaarde 
dat alle belangrijke punten be
sproken worden, Noordviet-
nam wenst hervatting zonder 
voorwaarden. 

• Het aantal doden, slachtof
fers van de strijd om de macht 
in Boeroendi, zou in de tien
duizenden lopen. Na wapens 
aan de Boeroendese regering 
te hebben geleverd stelt de Bel
gische regering het zenden van 
geneesmiddelen in het vooruit
zicht. 
• Zware rellen in Tananarivo, 
Madagascar, tussen studenten 
en politie. De regering kondigt 
de staat van beleg af. Aftreden 
van de president geëist. 
• Turkije's president wijst 
nieuw gevormde regering af, 
onder druk van de legerleiding, 
die het pas gevormde kabinet 
« te gematigd acht voor een e t 
ficiente strijd tegen het extre
misme ». 

• Reeks bomaanslagen in 
West-Duitsland tegen kanto
ren van het Amerikaanse leger 
en de politie. 
• Ondanks het uitstel van het 
bondsdagdebat over de Oost
verdragen — de hoop bestaat 
evenwel dat ook de oppositie 
de regeringsontwerpen princi
pieel zal goedkeuren — wordt 
het eerste staatsverdrag (dat 
over het verkeer) door de 
Bondsrepubliek en de Duitse 
Demokratische Republiek ge
parafeerd. 

• 120 doden bij brand in groot
warenhuis te Osaka (Japan). 
• Okinawa (tijdens tweede 
wereldoorlog na zware strijd 
door Amerika bezet) na 27 jaar 
bezetting officieel weer bij Ja
pan, met behoud evenwel van 
Amerikaanse legerbases, waar
tegen linkse groepen uit pro
test betogen. 
• Onder druk van premier 
Chaban-Delmas nemen de Leus-
se, voorzitter van de ORTF en 
de Bresson, directeur-generaal 
ontslag na de recente publika-
tie van een parlementair ver
slag over de sluikreklame in 
de Franse televisie. 

• Ondanks de Vietnamoorlog 
— waarvan de offensieven en 
tegenoffensieven een pauze 
schijnen te ondergaan — staan 
Sovjets en Amerikanen dicht 
bij het afsluiten van een nieuw 
en ruim handelsakkoord. 
• Amerika dreigt de UNCTAD-
Konferentie te Santiago de Chi
le te verlaten indien de Ku-
baanse motie, waarin de Ame
rikaanse V i e t n a m - politiek 
wordt afgekeurd, zou gestemd 
worden. 
• Vijfdaags staatsbezoek van 
Elizabeth II van Engeland aan 
Frankrijk. 
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jigal allon: grenzenbouwer 
(Argos) Vandaag lijkt de toe

stand in het Nabije Oosten 
even labiel als vijf jaar gele
den. Recentelijk nog vloog pre
mier Golda Meir van Israël 
naar Roemenië om met Nico-
lae Ceausescu over een duurza
me regeling te praten. Er zal 
niet worden gezegd dat popu
laire Golda de ontwikkehng 
passief ondergaat. Vastberaden 
grijpt ze iedere mogelijkheid 
om de situatie van haar jonge 
staat voor de toekomst te be
veiligen. Tegelijk valt op dat 
Golda Meir beslist de eerste 
wil zijn, dat ze hoog aan de 
top geen konkurrentie duldt. 
En niemand kan dit beter be
seffen dan vice-premier Jigal 
Allon daar hij toch al jaren 
de eeuwige tweede is 

thuis in de kibboets 

Jigal Allon werkte achter
eenvolgens onder David Ben 
Goerion, Levi Esjkol en... Gol
da Meir. Het leven van Israels 
vice-premier loopt dan ook pa
rallel met de geschiedenis van 
zijn land. In '48 was Allon 
(vandaag 54) weliswaar te jong 
om mede zijn handtekening te 
plaatsen onder de onafhanke
lijkheidsverklaring van de 

ministerraad Bij het werk op 
de Kibboets had hij zijn socia
listische overtuiging gekonso-
lideerd maar pas in juni 1967 
op het ogenblik dus dat Israël 
ahw een strategische, politieke, 
sociale en ekonomische meta
morfose ondergaat zal blijken 
hoe diep het Kibboets-bestaan 
op zijn van nature pragmati
sche aanleg heeft ingewerkt. 
Terwijl de Israëli's nog in de 
ban waren van hun eigen vlug
ge overwinning, terwijl de 
Arabieren de schok van een 
verpletterende nederlaag voel
den nadreunen en de diploma
ten uit Oost en West naar een 
gelegenheid zochten om door 
een reeks geïmproviseerde be
sprekingen de brokstukken aan 
elkaar te lijmen ontwierp Jigal 
het plan dat vandaag zijn naam 
draagt .. en dat te Washington 
en te Moskou, te Amman en 
te Kairo sinds vijf jaar ter stu
die ligt... 

plan allon 

Het plan Allon omvat zeven 
punten en lag aan de grondslag 
van zowat alle internationale 
bemoeiingen om voor het Na
bije Oosten een vrede te sme
den die door de bliksemoorlog 

publieke opinie. Het nieuwe Is
rael kapselt zich ahw in binnen 
zijn nieuwe « grenzen ». De 
omstandigheid dat op de Golan 
hoogten en in het Jordaandal 
plots militaire dorpen ontstaan 
wordt door de Israëlische poli
tici als « voorlopige toestand » 
verklaard ! Niemand spreekt 
van het plan van Allon. Maar 
m januari '69 in volle kabinets
zitting verliest Allon zijn ge
duld : uit protest tegen het 
halsstarrig weigeren van zijn 
kollega's zijn plan ter studie te 
nemen schort hij zijn mede
werking op. Bruusk gekonfron-
teerd met de zware beslissing 
zijn plan binnen of buiten de 
regering door de drukken zal 
Allon dan toch in de regering 
blijven, in de hoop dat zijn tijd 
ooit wel komen zal. Ten slotte 
zijn de hoog oplopende diskus-
sies met zijn kollega's er niet 
vreemd aan dat de vice-pre
mier na Esjkol's plotse dood 
niet automatisch opvolgt en dat 
zijn plan weer eens voor tien 
maanden naar « hangende en 
betwiste zaken » verdwijnt. 
Maar op 10 oktober '69 gaat de 
gebelgde vice onverwacht tot 
integrale publikatie over. Te
gelijk dringt hij in de « Jeru
salem Post » op een definitieve 
regeling van de grenskwestie 
aan En toch kon de regering 
nog niet tot ondubbelzinnige 

staat Israël. Maar niemand kan 
betwisten dat de huidige vice-
premier Israël militair en geo
grafisch hielp smeden. Het was 
toch Allon die een driejarige 
tweefrontenoorlog tegen Brit
ten en Arabieren voerde. Aan 
het hoofd van de militaristi
sche Hagana veroverde hij ahw 
de voorwaarden die Ben Goe
rion in mei '48 juridisch en in
ternationaal zou vastleggen 
Voorzeker heeft ook Mos je Da-
jan duurzaam tot de eindover
winning bijgedragen... Maar de 
man met het opwindend oog
lapje heeft zijn ziel aan « das 
Militar » verpand terwijl Al
lon zijn rol van strateeg en 
tacticus kon handhaven zonder 
ooit een autentieke houwdegen 
te worden. Ondanks zijn mili
taire bemoeiingen bleef Jigal's 
hart bij de Kibboets die hij 
daar te Ginossan in de buurt 
van Genesareth heeft uitge
bouwd. Alleen hier voelt de 
in Galilea geboren en getogen 
vice-premier zich kompleet 
thuis. Van hieruit kan hij zich 
wijden aan zijn hartstochtelij
ke hobby : de politiek. Ben 
Goerion ziet dan ook in Allon 
de eerste « autochtone » staats-
leider van de toekomst ». Met 
Ben Goerion heeft Allon een 
soort vader-zoon verhouding : 
op diens advies 'gaat hij zelfs 
twee jaar naar Oxford stude
ren en in 1961 is hij al minister 
van Arbeid onder Goerion. 
Sinds die dag pendelt Allon on
ophoudelijk tussen Kibboets en 

.oorlog om grenzen. 

met werd bereikt. In zijn plan 
gaat Allon er vanuit dat de 
Jordaan de grens is tussen Jor
danië en Israël en dat een tien 
tot vijftien km brede veilig-
heidsstrook (in het westelijk 
dal van de Jordaan) bij Israël 
moet gevoegd worden. De vice-
premier verwacht blijkbaar 
niet veel van de grenskorrek-
ties : tussen de Jordaan, de 
centrale hoogvlakten en de 
huidige « groene grens » (tot 
67 de geldige wapenstilstands-
hnie tussen Jordanië en Israël) 
zouden hooguit 800 West-Jorda-
niers onder Israels administra
tie terecht komen. Minder gun
stig voor de Arabieren is dat de 
veiligheidsgordel langs de Jor
daan Israels kolonisatiegebied 
moet worden, en dat die kor-
rektie ook geldt voor het Ooste
lijk deel van Jerusalem. Allon 
gewaagt ook van een op te 
richten autonome Arabische 
provincie. Die provincie zou 
dan ekonomisch en militair 
met Israël samengaan. Zijn 
plan eindigt ten slotte op een 
oplossing voor het Palestijnse 
vluchtelingenprobleem : die op
lossing moet vertrekken van re
gionale vaststellingen, ze moet 
internationaal worden aan
vaard en tegelijk moeten mo
delkolonies de in het gewone 
leven teruggekeerde vluchte
lingen opvangen. 

AUon's plan is niet slechter 
dan vele andere. Maar weinig 
informatie komt door naar de 

Golda Meir ' Beweerd wordt 
dat Allon niet gelooft m public 
relations. Hem zouden hier bo
venop de radde tong ontbreken 
en de ijzeren ellebogen die 
voor een definitieve doorbraak 
naar Israels top onmisbaar zijn. 
Toch gaat hij beslist de ge
schiedenis in als de ontwerper 
van een plan dat officieel nog 
niet geboren is maar al sinds 
jaar en dag in de praktijk be
staat. Wie het plan in zijn tast
bare gestalte wil zien moet 
maar naar de Golan-hoogten 
en andere plaatsen toe : wat 
vandaag als « schets » op het 

besluitvorming komen, terwijl 
Allon inmiddels zijn plan met 
nieuwe « revendiktaties » had 
aangevuld. 

veilige grens 
primordiaal 

Intussen gedoogt Allon dat 
anderen slogans uitbazuinen 
die op zijn eigen nuchtere prin
cipes zijn geïnspireerd. Wat 
Mosje Dajan in '71 uitriep : 
beter een Sjarm El Sjeik zon
der vrede dan vrede zonder 
Sjarm El Sjeik had Allon al 
op 12 sept. '69 in haast identie
ke bewoordingen uitgedrukt 
toen hij verklaarde dat een vei
lige grens zonder vrede te ver
kiezen was boven vrede zon
der veilige grenzen .. Hetgeen 
nu weer niet impliceert dat 
Allon niet echt om vrede is be
gaan. Wat pacifistische inge
steldheid betreft geeft hij het 
zijn kollega's nog te doen. Om 
de haverklap stelt hij dat de 
vredesinitiatieven moeten uit
gaan van Israël zelve. In die 
samenhang verwees hij naar 
geheime pogingen om met Ara
bische buren tot duurzame vre
de te komen, maar weigerde 
die pogingen te preciseren... 

Waarom is Allon desondanks 
in zijn politieke streefdoelen 
gefaald ? Waarom is hij van
daag slechts vierde man van 
de kandidaten ter opvolging van 

bureau-ministre van Nixon ea 
Brezjnev van Hoessein en Sa-
dat op praktische uitvoering is 
daar in autentieke bunkers 
waar gemaakt. Eigenlijk heeft 
Jigal Allon voor premier Golda 
Meir de grenzen afgebakend 
zoals hij al een kwarteeuw 
vroeger voor zijn baas David 
Ben Goerion had gedaan. Wie 
namen zoekt voor de geschie
denis van de staat Israël kan 
zeker niet aan AUon voorbij. 
Maar men moet hem kunnen 
ontdekken : achter zijn schrijf
tafel en ver van patriottische 
retoriek. 

natuurbedreiging in frankrijk 

Zowat overal in Europa groeit de onrust over het teleurgaan 
van het natuurschoon. In ons land hebben we momenteel de her
rie rond de duinenverkaveling te De Panne en werd in het par
lement ook reeds de aandacht gevestigd over de verzwakking van 
de zeewering in gans het Vlaamse duinengebied. In Frankrijk 
heerst o.a. beroering over de uitbreiding van het militaire kamp 
van Larzac. De Franse regering werd hierbij verrast door de fel
heid en de uitbreiding van de reaktie in de betrokken streek. 

Waarover gaat het ? Over de bestendige uitbreiding van mili
taire oefenterreinen in de Var, nabij de Languedoc en de Rous-
sillon enz. Zo werden 35.000 ha te Viols en Laval, 700 ha bossen 
van Angles in de Pyreneën voor de training der paracommando's 
en ten slotte 17.000 ha van de Larzac voor pantsermaneuvers ont
eigend. 

Waar zal deze wolfshonger naar grond ophouden ? De generale 
staf heeft het nu over 55.000 ha waarvan de expansie van het 
kamp van Larzac slechts een eerste schijf zou zijn. 

Hierbij worden in de betrokken kringen volgende bedenkingen 
gemaakt : door de massale aankoop van gronden wordt het leger 
grootgrondbezitter. Daardoor alleen reeds worden hele gebieden 
onproduktief en worden honderden ondernemingen in hun be
staan bedreigd (alleen al in Larzac worden ca 100 exploitaties ge
troffen, waarvan 23 totaal met een kuddenaantal van 23.000 scha
pen die jaarlijks 320 ton Roquefort produceren). Tevens worden 
in dit gebied alleen 500 personen op straat gezet zonder moge
lijkheid tot herplaatsing. Het leger onteigent niet alleen maar, 
werkt de werkloosheid in de hand. Bovendien treedt het leger op 
als verwoester van natuurgebied. Zoals indertijd het schoonste 
bosareaal van het land, de Ste Baume, vernietigd werd ten be
hoeve van de oorlogsvloot van Lodewijk XIV wordt thans elders 
het natuurlijk evenwicht grondig verstoord : niet alleen de grond 
maar ook de waterafvloei dreigt verstoord te worden, afgezien 
van de lucht- en de waterbevuiling om maar te zwijgen van de 
verstoring van biologisch evenwicht (de betrokken streek is een 
belangrijk centrum voor trekvogels — meer dan honderd soorten 
— zowel als doorgaans- dan als rustpunt). 

Tegenover al deze argumenten blijft de kgeroverheid doof : 
als een moloch ploegt de « aanpassingsmachine » thans in een 
Frans natuurgebied, blind en verwoestend. 

chinese aanwezigheidspolitiek 

Maar dan vanuit Formosa (Taiwan). Sinds Nationalistisch Chi
na uit de UNO-Veiligheidsraad werd gestoten en de UNO verliet 
schijnt men er te Tai Peh alles op te zetten om niet geïsoleerd 
te geraken altans kultureel-politiek, want ekonomisch gezien flo-
reren de investeringen en de uitvoer als voorheen. Zo zullen twee 
Formosa-Chinese geleerden deelnemen aan een internationaal 
kongres voor historische cartografen te Boedapest, op uitnodiging 
dan nog van het Hongaars Instituut voor historische cartografie. 
Te Belgrado zullen zes Formosa-Chinezen deelnemen aan een in
ternationale konferentie voor artistieke opvoeding. 

Vermoedelijk gebeurt zulks met instemming van Moskou, die 
op die — zijdelingse — manier Mao-China een speldeprikje geeft 
in de koude oorlog die nu al jaren met hoogten en laagten tussen 
Moskou en Peking bezig is. 

Van Formaanse zijde wordt deze nieuwe houding uitgelegd 
door het blad « China News ». Het blad titelt : het kwaad door 
het kwaad bestrijden. Waarschijnlijk zuUen vele anti-kommunis-
tische vrienden en Chinezen, aldus het blad, de wenkbrouwen 
fronsen en zich afvragen : wat hebben nationalistisch-Chinese 
geleerden en kunstenaars verloren op een door de kommunisten 
beheerste konferentie ? Het schrijft dan letterlijk « Indien een 
overstap naar het kommunistische kamp ons zou kunnen helpen, 
China van het Mao-juk te bevrijden, waarom zouden we een 
ogenblik aarzelen dit te doen ? 

We verwachten geen mirakels maar indien we in augustus a.s. 
naar Boedapest en Belgrado gaan dan doen we dat uitsluitend 
om te bewijzen dat we nog steeds bestaan en dat er bovendien 
een alternatief bestaat voor een kommunistisch China. Indien 
we de jongste twintig jaar onverdraagzaam zijn geweest dan heb
ben de gebeurtenissen van vorig jaar (de opneming van Mao-
China in de UNO en de uitstoting van Taiwan) bewezen, dat de 
wereld vrede nam met onze afzondering. De reizen naar Honga
rije en Joego-Slaviè zullen samen met andere kontakten, die zul
len volgen, aantonen dat we de les begrepen hebben ». 

Tot daar « China News ». We mogen ons dus vanwege Taiwan 
aan nog andere verrassingen verwachten, in het kader van de 
strijd tot overleving tussen het grote en het kleine China (voor 
zover Taiwan in zijn otochtone bevolking werkelijk ook honderd 
procent Chinees is, wat heel wat geboortige Taiwanezen aanvech
ten). 
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het hogelond. 
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iel "verre oosten" 
voor een te rijk 
lirusset.. 

Op een vroege avond hebben 
¥ve dan een afspraak gemaakt met 
het nieuwe kamerlid voor het arr. 
Leuven, Willy Kuijpers. Na twee te
lefoontjes en een stoei partijtje met 
drie kleuters die de werkkamer ko
men overhoop zetten, kunnen we 
beginnen. Achteraan doorheen het 
grote raam trekt de zon roze stre
pen op de horizon. Herent grenst 
hier aan Winksele, 't volgende 
dorp, met rechts een paar blokken 
weide en links op de heuvelflank 
een bosje. In het kringetje « zete
len » ook senator Maurits Van Hae-
gendoren en senator Rob Vande-
zande. Lieve, zijn vrouw, deelt ons 
vraaggesprek tot er « ergens » te 
veel deining ontstaat... 

W.K. = Willy Kuijpers 

M.V.H. = Maurits Van Haegendoren 

R.V.Z. = Roh Vandezande 

nieuw... 

« Wij » : In de kamerverslagen lazen 
we reeds zo dikwijls jullie namen ; is 
het niet zo, dat nieuwe bezems goed ke
ren ? 

W.K. : Ja, dat zal wel... maar je mag 
niet vergeten dat we in een arrondisse
ment wonen met oneindig veel proble
men. En dat je uiteraard op veel terrei
nen moet inpikken. 

« Wij » : Ieder kamerlid of leder sena
tor zal zijn of haar arrondissement wel 
speciaal vinden... of niet ? Bekleedt het 
arr. Leuven dan zo een speciale plaats 
In de rij van de 17 Vlaamse arrondisse
menten ? 

W.K. : Ontegensprekelijk : Ja ! Ons ar
rondissement leeft in de schaduw van 
een uitpuilende, rijke hoofdstad. Het 
gemiddeld inkomen is er 3 maal zo hoog 
als in de oostelijke kantons van ons ar
rondissement. 

hageland 

« Wij » : Het Hageland bedoel je ? 

W.K. : Nee, het Hageland is eigenlijk 
slechts de vierhoek besloten tussen de 
4 steden Aarschot, Diest, Tienen, Zout
leeuw. Ik bedoel de administratieve kan
tons Aarschot, Diest, Glabbeek, Tienen, 
Zoutleeuw en Landen. Ook in het kan
ton Leuven-Zuid is 't gemiddeld inko
men heel wat lager in de meeste ge
meenten dan het rijksgemiddelde. 

« Wij » : Kan je ons geen cijfers bezor
gen ? 

Temidden een hele rij fardes haalt 
Willy een dikke bundel gegevens te 
voorschijn. Op de kaft kleeft een 
kaart van het arr. Leuven met de 
kantonindeling. In het hart van 
ieder kanton lezen we volgende cij
fers af. 

zie tabel onderaan 

« Wij » : Hoe verklaar je dat ? 

W.K. : Zouden we het woord niet even 
aan senator Maurits van Haegendoren 
of aan senator Rob Vandezande laten... 
élk hebben ze meer dan 20 jaar naar 
Brussel gespoord om er te werken. De 
oorzaak van onze achterstelling begint 
te Brussel. 

M.V.H. : Inderdaad, Willy heeft dat aan
getoond in zijn interpellatie van 18 
april '72. En het Dendermondse, én het 
Pajottenland, é-i oostelijk Leuven ver
tonen hetzelfde grote kenmerk : voor-
raadschuur te zijn van beterkope 
werkkrachten voor het franstalige 
grootkapitaal te Brussel. Ongeveer 40% 
van de aktieve bevolking van ons ar
rondissement werkt buiten het arron
dissement. En 15 % hiervan pendelt. 

pendelen 

« Wij » : Wat versta je onder pendelen ? 

M.V.H. : Wel dat zijn werknemers die 
méér dan 3 uur reistijd per dag « heb
ben » om hun 8-urentaak te kunnen 
presteren. Zij werken dus méér dan 11 
uur ! Daarom heb ik een wetsvoorstel 
ingediend om deze « onsociale » reistijd 
te vergoeden. 

« Wij » : Ik zie je knikken senator Van
dezande. .. 

R.V.Z. : Ja, je moet maar eens een trein-
gids openslaan, dan merk je dat het 
treinspoor Oostende-Luik de beste tij
den en mogelijkheden biedt. Dit spoor 
werd destijds het eerst geëlektrificeerd. 
Snel moesten immers de pendelarbei
ders van Oost- en West-Vlaanderen, van 
het arr. Leuven naar Brussel gevoerd 
worden en deze van Limburg naar Luik! 
De vakantiegangers van beide bevoor
rechte grootsteden konden dan netjes in 
1ste klasse naar de kust sporen... om er 
vakantie te genieten... Hetzelfde voor 
de autoweg Brussel-Oostende (transmé-
napien). Hij kreeg voor de 2de WO 
reeds voorrang, niet om ekon. motieven 
maar om de Brusselaars toe te laten « ds 
passer Ie week-end a la cóte ». 
W.K. : ...en ze te verfransen en er een 
dolle grondspekulatie te voeren ! 
R.V.Z. : Willy hier, heeft een lijstje oi> 
gemaakt van alle Leuvense pendelsta
tions ; weet je dat er bv. uit het sta
tion van Aarschot en Tienen rond d« 
5.000 personen dagelijks naar Brussel 
vertrekken ? Een dorp zoals Zichem — 
met een goeie 5.000 inwoners — telt 
haast 200 werkabonnementen voor Brus
sel. 

M.V.H. : ...en vergeet dan niet dat er 
ook dagelijks tientallen autobussen en 
personenwagens vanaf 6 u. het arron
dissement verlaten, richting Brussel, 
Antwerpen en zelfs Luik. 

wie is in fout ? 

« Wij » : Het kan toch moeilijk dat jul
lie voor het éérst dit «c mank lopen > 
van jullie arrondissement ontdekken ? 

W.K. : Inderdaad, prof. Emiel Vliebergh, 
dé man uit de beginperiode van Davids-
fonds en Boerenbond, wees er reeds op 
voor 1900 en Lodewijk de Raet. Om de 
degelijke jongere studies van dr. Geens 
(1959) en dr. Deblaere (1970) niet te 
vergeten. 

« Wij » : Wellicht hadden jullie de po
litici niet om de Leuvense problemen 
op het hoogste vlak door te drukken ? 

W.K. : Absoluut niet! De 3 unitaire par
tijen hebben in de 9 na-oorlogse rege
ringen geloor ik, steeds één of meerde
re ministers uit het arr. Leuven gehad. 
In totaal « bezette » ons arrondissement 
méér dan 20 ministerzetels na de 2e WO. 
We hebben zelfs het «voorrecht» dat 
prof. Gaston Eyskens 4 keren eerste-mi-
nister werd. Bovendien zaten geregeld 
professoren van de Leuvense universiteit 
of leden van de Boerenbond in de rege
ring ! Welk Vlaams arrondissement kan 
zo 'n « politieke parlementsgroep » to
nen ? Opvallend was het hoe mede-ka-
merlid Jaak Heuckens (CVP) na mijn 
interpellatie de inhoud trachtte af te 
zwakken in plaats van ons te steunen ! 
En dan lees je 'n paar dagen later in 
« De Volksmacht » dat het ACW-hoofd-
bestuur hem opdracht geeft om over 
hetzelfde te interpelleren. 

inkomgegevens 

Kanton 
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Glabbeek 
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Leuven I 
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Zoutleeuw 
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Vlaanderen 
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• w y » : Nochtans speelde — naar ik 
me herinner — 't arr. Leuven toch mee 
ia de welvaartspolitiek van de ekono-
mische expansiewetten ? 

RV.Z. : Zeer zeker op papier ' Maar 
in werkelijkheid hebben we slechts een 
te klein deel van de overheidsgelden 
gekregen om ons arr. op te peppen Het 
Hageland was reeds m 1958 het « test
gebied » en tegenhanger van de Borina-
ge ' Maar je moet deze overheidsbe
moeiingen afwegen ten aanzien van in
spanningen, die voor heel het Rijk ge
leverd worden. Onze ongeveer 400 000 
mensen van het aiT Leuven vertegen
woordigen meer dan 7 % van de Vlaam
se bevolking, maar krijgen nog geen 4% 
van alle mvesteringsgelden van heel 
Vlaanderen. Rekenen we dit om voor 
héél België, dan liggen de verhoudin
gen nog ongunstiger. 

« Wij » : Dat is zeker waar voor de be
ginperiode van die wetten .. 

W.K. : Nee, nee, dat geldt voor de pe
riode 1958-1971 ; 13 jaar dus ! Reken 
maar uit hoeveel dit in het totaal be
draagt ; het IS een roofbouw van onge
veer 10 miljard fr. voor heel die tijd. 
M.V.H. : Dan moet je bedenken dat deze 
berekening énkel handelt over de 
« overheidssteun ». 
W.K. : Spreek liever over het tekort 
aan overheidssteun... 
M.V.H. : Ook het verlies-in-loon, de ver
loren pendeluren, enz., zou je nog moe
ten omrekenen om een juister beeld 
van onze achterstelling te geven. 
R.V.Z. : Verontschuldig me, maar ik 
was nog niet klaar ! Een 2e aspekt is 
wel « hoe » deze overheidsgelden be
steed werden. Meer dan 80 % van deze 
gelden werd opgebruikt in bestaande 
bedrijven. Slechts 17 % ging naar nieu
we bedrijven (tegenover 36 % voor héél 
Vlaanderen !!). Zo komt het dat ons 
arr. Leuven slechts 10 nieuwe werkgele-
genheden kreeg per 1.000 inw. (tegen
over 23 per 1000 mw. voor heel 't Rijk). 
In 1980 zal bovendien onze aktieve be
roepsbevolking aangegroeid zijn met 
een kleine 15.000 personen. Dus de be
toelaging van ons arr. zal absoluut moe
ten opgevoerd worden ! 

en de toekomst ? 

« Wij » : En is daar kans op ? 
W.K. : Integendeel, dat was de hoofd
reden van mijn interpellatie op 18 april. 
« Wij » : De kranten schrevan dat je 
Bogal scherp waart en dat ge minister 
JBimOnet (Ekonomische Zaken) nogal 

i msBtim zijn vel » zoudt gezeten hebben, 
"Wat is daar van aan ? 

W K. : Wel ja, moet je horen : de Euro
pese kommissie voert de oostelijke kan
tons van ons arrondissement — op en
kele gemeenten na — af als te ontwik
kelen gebied. Net of er geen vuiltje aan 
de lucht zit ; het laagste inkomen van 
héél het land vind je nochtans in het 
kanton Glabbeek ! 

€ Wij » : Wat heeft die Europese kom
missie daarmee te maken ? 

M V.H. : Zoals je wellicht weet worden 
verscheidene bevoegdheden stilaan over
gedragen op Europees vlak ; denken we 
maar aan landbouw en aan landsverde
diging. Zo heeft die kommissie zeggings
kracht over de Europest te ontwikke
len zones. Maar vergeet niet dat de Bel
gische regering ten gunste van Wallonië 
andere maatstaven hanteert dan de 
Europese organen, tot het bepalen van 
ontwikkelingsstreken. Alle Waalse ar
rondissementen (behalve het arr. Nij-
vel en het arr. Doornik) werden als ont. 
wikkelingszones opgenomen. Ons arr. 
Leuven — en speciaal het Hageland — 
bleef in de kou staan ! 
R.V.Z. : Dat danken we weer aan de 
Brussels-unitaire voorlichting. De sta
tistieken worden gewoonlijk per pro
vincie opgegeven en dan vergeet men 
ons mager Hageland in de schaduw van 
het vette Brussel. 

eigen belang 

« Wij » : En reageert er niemand ? Jul
lie zijn nog « jong » in de politiek — 
maar de anderen ? 

W.K. : Ja, dat sluit aan bij wat je daar
net al vroeg. Komt daarbij dat de PVV 
verkozenen uit ons arrondissement 
sterk verweven zijn met een of ander 
groot bedrijf dat belang heeft bij lage 
lonen. De verkozenen van BSP en CVP 
behoren tot standengroepen (arbeiders, 
landbouwers of middenstanders) en 
zijn meestal afgevaardigd door één van 
de groepen. Het zijn als het ware poli
tieke vrijgestelden — maar « gevange
nen » — voor de belangen van één stand. 
Zij verzekeren aan hun kiezers een fat
soenlijk « sociaal deinstbetoon » maar 
verwaarlozen daarbij de belangen van 
dfe héle gemeenschap. 

€ Wïj » : Klassenstrijd ? 

W.Ki;: Dat is nogal sterk uitgedrukt, la
ten we liever spreken over « klassebe
lang » De universiteit — zeker sedert 
haar splitsing ! — zou een grote rol kun
nen spelen. Ze is de grootste werkgever 
in ons arr. met haast 7.000 werknemera 
Maar tegelijkertijd zou ze midden ia 

haar volk kunnen staan : streekontwik-
keling bevorderen, een degelijker men
taliteit scheppen, enz. Maar in de 500 
jaar van haar bestaan is onze Leuvense 
universiteit — voor ons leefgebied ' — 
een gesloten doos geweest. Nu verandert 
er wel wat met de jongere vorsers en 
hoogleraren. Het geplande nijverheids-
terrem van Haasrode is in dit verband 
ook hoopgevend. 
M.v H. : Maar dan merk je weer hoe de 
regering wildweg een scheikundig be
drijf laat inplanten een paar dorpen 
verder te Everberg en zo gaan weer ve
le ha eeuwenoud bos en landbouwgrond 
verloren. Hoe is het mogelijk ! Als 
« kleine man » zou je nooit de toelating 
krijgen om te bouwen m zo'n gebied 
R V Z. : We moeten toch aanstippen dat 
het Welvaartskomitee voor Oost-Bra-
bant en ook Interleuven verschillende 
Interessante pogingen ter welvaartsver
betering ondernomen hebben. 

« Wij » : En ik hoorde toch ook wat 
over « industrieterreinen » ? 

WK. : Ja, ons arr. Leuven telt natuur
lijk wel verschillende nijverheidster-
reinen. Mooi op een kaart ! Maar m 
werkelijkheid zijn er tot op heden nog 
géén 90 ha « bezet » ; bovendien stellen 
18 van de 28 gevestigde bedrijven min
der dan 50 werknemers te werk. Ook 
ontbreekt dikwijls een behoorlijke we
genaanleg, watervoorziening en derge
lijke. En zeggen dat de nieuwe fransta-
lige universiteit tussen Ottignies en Wa
ver méér dan 800 ha ten geschenke 
krijgt. Zegge en schrijve 2 maal de héle 
oppervlakte van de stad Leuven. 

pover inkomen 

« Wij » : Je hebt daar al zo dikwijls over 
« inkomen » gesproken ; wat versta je 
daaronder ? 

W.K. : Welnu, dat zijn de inkomsten die 
aangegeven worden bij de belastingen. 
Zo kan men berekenen dat de gemid
delde Hagelander méér dan 1/4 minder 
verdient dan het gemiddeld rijksmko-
men. Voor het héle Hageland is dat zo
wat 1,5 miljard frank per jaar. Volgens 
gegevens van 1967 — en de verhouding 
is dezelfde gebleven ! — is het gemid
deld jaarinkomen per inwoner in dit 
land zowat 40.000 fr. en voor het grote 
deel van het Hageland is dit nog géén 
25.000 fr. 

en de middengroepen ? 

M.V.H. : Zo komt het dat onze mensen 
minder geld kunnen besteden aan kui
tuur, vorming en ontspanning. Daardoor 
staat onze scholing en mentaliteit ten 
achter, wat in verband te brengen is 
met de eenzijdige nijverheidsvestiging 
(handwerk, konfektie, enz). Geloof me 
vrij : een gezonde ekonomie is de rug-
gegraat voor het leven van de hele ge
meenschap. De middenstand is daar
naast een van de eerste slachtoffers van 
deze roofbouw gepleegd op het inkomen 
van de werknemers. 
W.K. : Om niet te vergeten dat alle be
langrijke punten van onze streek inge
palmd worden door grootwarenhuizen 
en supermarkten die met hun verleide
lijke, eigentijdse verkoopsmetodiek de 
winkeliers en de kleine ambachtsman 
de laatste levensadem afsnijden. 

« Wij » : We zien dat overal, is dat te 
vermijden ? 

1. (zwart) De ne
gentien gemeenten 
van Groot-Brussel : 
bestuurlijk arron
dissement Hoofd-
stad-Brussel, offi
cieel tweetalig. 
2. (donkergrijs) De 
zes zgn. randge
meenten. Hoewel 
zij volgens de wet 
tot het Nederland
se taalgebied beho
ren, zijn zij sedert 
2-8-1963 (Hertogin-
nedal) aan een be
perkt tweetalig stel
sel onderworpen. 
3. (lichtgrijs) Uit
breiding van de 
Brusselse agglome
ratie, zoals voorzien 
op het PVV-kon-
gres van Luik op 
22-1-1966. 
Waarbij voorzien 
werd dat tweetalig
heid mag worden 
ingevoerd in de 16 
nieuwe gemeenten 
rondom Crroot-Brus-
sel. 
4. (met een brede 
stippellijn omrand 
gebied) Nieuwe uit
breiding van de 
Brusselse agglome
ratie, zoals voorzien 
door een niet na
der genoemde stu
diegroep. 
Dat alles zou de 
Brusselse agglome
ratie uitbreiden tot 
69 gemeenten waar
van 60 Vlaamse en 
9 Waalse. 

R.V.Z. : Zeker, hierover hadden we een 
degehjke programmadag op 8 mei jL 
De winkeliers en de landbouwers met 
andere woorden, de kleme onderneming, 
moet dezelfde kansen kunnen hebben 
om te genieten van staatskredieten als 
een grote onderneming. Alle verhou
dingen en waarborgen m acht genomen. 
Als een giote ondernemer — zoals Etri-
mo bv — dreigt failliet te gaan, krijgt 
hij snel een nette overeenkomst van de 
regering en honderden miljoenen kre
diet , mdien een kleme Hagelandse on
derneming of handel overkop gaat, dan 
gaat ze. . met alle gevolgen van dien ! 
Mv.H. : Wij bemerken dat in deze tijd 
van planning en overheidshulp te wei
nig of geen rekening gehouden wordt 
met de middengroepen. Zij hebben spe
ciale overlegorganen nodig op het 
plaatseliik vlak. Hun sociale zekerheid 
dient gelijkgeschakeld te worden met 
die van de werknemers en een dringen
de hervorming — nu al ! — van het 
BTW-stelsel dringt zich op ! 
W.K. : Voor de landbouwers is de nood 
veelal nog erger ! En dat voelen we 
sterk m ons gewest, waar nog meer dan 
12 % van de aktieve bevolking werk
zaam IS m de landbouw. Je weet wel 
dat we op 10 jaar tijd m de handel 33 % 
bijbetaalden voor 1 1. melk, maar de 
landbouwer kreeg er slechts 11 % van. 
Het rundsvlees steeg met 48 % maar de 
landbouwer kreeg slechts 28 % méér. 
De graanprijs daalde zelfs lichtjes, maar 
de broodprijs steeg om de 2 jaar of nog 
vlugger En de boer . hij ploegde voort! 
Hij had méér opbrengst per ha land
bouwgrond maar verhoudingsgewijze 
minder inkomsten. 

« Wij » En de Boerenbond ? 

WK. : Ja op bedrijfsvormend vlak ver
richtte hij reuzewerk. dat mag en moet 
aangestipt worden. Maar door hun bin
ding aan één politieke partij waren ze 
ook de gevangene van de belangen van 
die partij, de CVP. Ze vormde een min
derheid kiezers in die partij met alle 
gevolgen vandien Vergeten we echter 
niet dat haar Raffeisenkas intussen de 
grootste privé-spaarkas werd met meer 
dan 35 miljard deposito's. Niettegen
staande de achteruitgang van de land
bouwersstand ! Maar heb jij de laatste 
jaren al een afdoende staking van de 
landbouwers gekend om hun eisen vol
doende kracht bij te zetten ? Ik niet. 
Nochtans zou dit voor de Boerenbond 
een « goedkope staking » zijn, want de 
landbouwprodukten zijn in het hoogsei
zoen toch tegeef ! 

wensen voor de toekomst ! 

« Wij » : Wat zou je dan wensen op dit 
ogenblik voor jullie streek ? 

R.V.Z. : Vooreerst de oprichting van 
een onafhankelijke provincie Vlaams-
Brabant, waarin Leuven hoofdstad 
wordt. Leuven moet speciaal voor het 
arr. Leuven een stuwend centrum wor
den, een beleidsorgaan. Daarom heb ik 
voor een paar dagen — samen met en
kele kollega's uit de andere partijen — 
een voorstel tot oprichting van de prov. 
Vlaams-Brabant ingediend. 
M.vH. : Ook staan we nog met teveel 
versnipperende gemeenten van klein 
formaat m ons arrondissement : 103 voor 
nog geen 400.000 inw. ! Gezonde, goed-
voorbereide sampn- '̂O'̂ '' 'To-en lijken 

noodzakelijk. Bovendien moet de T<A 
van de boven-gemeenten : Aarschot, 
Diest, Tienen, Zoutleeuw, Landen her
dacht en dan doorgevoerd worden. 

« Wij » : En natuurlijk nijverheidsvesti
ging ! 

WK. : Ja en neen ' We vragen geen 
« zware » nijverheid, wel een verschei
den bezetting van onze nijverheidster-
reinen en daarnaast een ontwikkeling 
van ons arr. als half-toeristische streek 
en ontspanningsgebied. Denken we 
maar even wat Zuid-Nederlands-Lim-
burg op dit vlak geworden is. Buiten 
Leuven en Keerbergen vind je haast 
geen fatsoenlijk hotel. In het hele Ha
geland kan je bijna nergens terecht 
voor interessant weekeinde-toerisme. 
En zeggen dat dit een van de mooiste 
streken van het land is. Diest alléén 
telt een 50-tal geklasseerde bouwwer
ken ; Zoutleeuw is een pareltje ; Scher-
penheuvel, Hakendover, Averbode zijn 
wijd-bekende godsdienstige oorden. Zo 
zou ik nog een 10-tal minuten kunnen 
verder vertellen over onze énige natuur
en geschiedkundige rijkdom. Alléén be
seffen de meeste van onze inwoners het 
te wemig. En de overheid evenmin ! 

taalgrens-a rronaissement 

« Wij » : Arr. Leuven is toch ook eon 
taalgrensarrondissement ; geen proble
men op dit vlak ? 

R V.Z. : Inderdaad, dit brengt mede dat 
we geen uitbouwmogelijkheid hebben 
op kultureel gebied naar het zuiden. De 
taalgrensdorpen zijn over het algemeen 
dun bevolkt en vertonen een zwakke 
struktuur Een paar dorpen, zoals Slui
zen en Zitterd-Lummen, verloren we 
bij de laatste (?) taalgrensregeling in 
1963 ; het kanton Landen, dat altijd 
verkeerdelijk bij Luik hoorde, kwam 
naar ons arrondissement over. 

« Wij » : Hoorde dat niet in feite naar 
aard en gewoonten bij Limburg ? 

R.V.Z. : Ja zeker, maar je weet dat heel 
die verschuiving aan de taalgrens een 
kwestie van geven en nemen was met 
partijpolitieke achtergronden, die hele
maal geen rekening hielden met de 
aard van de bewoners ! 

verfransing 

M.V.H. : Aan te stippen blijft natuurlijk 
de verfransing die altijd zeer sterk door
gewogen heeft in ons arrondissement 
omwille van de toenmalige toestand 
(we hebben franstalige scholen gehad 
tot in 1963) net zoals overal in Vlaande
ren. De nabijheil van Brussel speelt na
tuurlijk sterk in de gemeenten ten wes
ten van Brussel-olievlek ! En de nog 
steeds aanwezige franstalige afdeling 
van de universiteit heeft een groot deel 
van de verfransing voor haar rekening 
genomen. 

« Wij » : En waren jullie tevreden over 
de uitslag van 7 december '71 ? 

M.V.H. : Voorzeker, we waren de enige 
partij die vooruitgang boekte in ons ar
rondissement. Ons stemmenaantal ver
dubbelde op 5 jaar tijd, wat toch een 
hele simpathie-verandenng betekent en 
de laatste verkiezing vermeerderde ons 
eigen stemmenaantal met zowat 18 %. 

Dit IS een bekende taalgrenskaart van Lic. Rik Aeivoet (Leuven 1913-1970), de beste taalgrenskun-
dige in onze beweging. Uitstekend wist hij steeds in zijn onderzoek : wetenschap, geschiedenis, 
taalkunde en natuurbescherming nnet mekaar te verweven en uit zijn studie steeds de gepaste po
litieke besluitvorming. Reeds jaren wees hij op de gevaarli|ke toestand in Vlaams-Brabant. 
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maatschappij 

berichten 

uif de 

samenleving 

hand afhakken 

Als een man zich gedwongen 
voelt een vrouw te slaan, mag 
hij dat alleen maar doen met 
de geopende hand. Dit zei eti-
quettekenner H.F. Van Loon 
aan de vrouwenredaktie van 
« De Telegraaf ». En — ver
volgde hij — geen vuisten, 
geen worstelwedstrijden, niet 
schoppen, tenzij. . . beide par
tijen er plezier aan beleven. 
Als het dan toch moet, gebeurt 
het best als een heelkundige 
ingreep : snel en zuiver. Het 
resultaat bij de vrouw in kwes
tie zou eerder verbazing moe
ten zijn dan pijn. 

Mannen, die de gewoonte 
hebben hun vrouw te slaan, 
zou men volgens de h. Van 
Loon — naar Arabisch recept 
— gewoon een hand moeten 
afhakken. 

Allemaal goed en wel, maar 
waar naar toe met al die man
nenbanden ? 

« groene » opvoeding 

Jammer genoeg leven er in ons 
land nog altijd een heleboel 
mensen, die alle maatstaven 
voor fatsoen en netheid ver
liezen, wanneer ze eens een 
dagje erop uit trekken iri dè na
tuur. Wijs de bevolking dan 
maar op het nut en de nood
zakelijkheid van groene zones 
en natuurgebied ! 

Op mei ging de dienst voor 
« Waters en Bossen» met zes 
man op patrouille in het reser
vaat van de Kalmthoutse heide 
om bescheiden toezicht uit te 
oefenen op de gedragingen van 
de bezoekers. Hun ervaringen 
waren meer dan teleurstellend: 
toen de avond viel hadden ze 
zomaar eventjes 70 processen-
verbaal moeten opstellen om

dat het echt niet door de beu
gel kon. De PV's hadden vooral 
betrekking op volgende inbreu
ken : ruiters die het ruiterpad 
verlaten, schenden van het vo
gelreservaat, parkeren langs 
de verbindingsweg en — van
zelfsprekend — het storten van 
vuilnis en afval. 

Zolang onze bevolking lijdt 
aan een dergelijk schrijnend 
tekort aan eerbied voor de na
tuur, mag men dit vrezen voor 
een even schrijnend tekort aan 
kuituur en beschaving. Er moe

ten niet alleen bomen geplant 
worden, er moet vooral hard 
gewerkt worden aan een 
« groene opvoeding » van onze 
mensen. 

belgië op het matje 

B r i t s e dierenbeschermers 
roepen België op het matje. 
Het blijkt dat de schapen die 
van Engeland naar ons land 
uitgevoerd worden, meer dan 
slecht behandeld worden. Het 
transport duurt soms dagen 

lang. Intussen lijden de gescho
ren dieren kou. Ze worden 
door elkaar geschud in vracht
wagens, waarvan de snelheid 
meer dan 80 km per uur be
draagt. De schapen krijgen wel 
water te drinken, maar weinig 
te eten. Bij hun aankomst zijn 
zij er vaak erg aan toe. Daar
na, aldus de Britse vereniging 
voor dierenbescherming, wor
den ze op onmenselijke wijze 
geslacht. 

Afgevaardigden v a n de 
Schotse slagersverenigingen, 

die een bezoek gebracht heb
ben aan België en Frankr i jk 
om er slagersbedrijven te be
studeren, brachten verslag u i t 
tijdens een kongres in Stirl ing. 
D.P. Kindsay, een slager van 
Perth, noemde de slachthuizen 
van Brussel een echte schande. 

Ook wat de vogelvangst be
treft staat België reeds lang 
aan de spits voor wreedaardig-
heid. Er moet blijkbaar nog 
heel wat gedokterd worden aan 
onze « kui tuur en beschaving ». 

hilda u. 

Strand en zee zuiver houden. Is dit een onmogelijk geworden wens ? Toch proberen, al was het 
alleen maar om deze kinderen... 

Heel snugger was hij nooit. 
Toen hij jonger was, vroeg zijn 
vader hem : « En welke is de 
grootste rivier in België ? » en hij 
antwoordde : « De Nijl ». 

Later was hij prins-student in 
het vooroorlogse Gent en onbe-
bezorgd-lustig als het operette
voorbeeld bezocht hij de vele 
kroegen van de anders wéinig-vro
lijke stad, die net uit zijn prole 
ten-verleden herstelde. Het was 
ook niet zo lang geleden dat de 
anti-royalistische Anseele en aan
hangers Leopold II op de pui van 
het stadhuis hadden gespuwd 
Maar de oude smaad raakte Char
les' prinselijke koude kleren niet: 
de lokale schonen droegen meer 
zijn belangstelling weg. Hij was 
op zijn manier een non-konfor-
mist. Verder leidde hij een « ver
borgen » leven in de schaduw van 

• zijn oudere broer. Dié werd ko
ning. 

Tenslotte brak de wereldoorlog 
los, de tweede in de reeks. Voor 
vele minder-briljante maar on 
danks-alle ambitieuze wezens, 
brachten de vier onnatuurlijke ja
ren de kans op een plaatsje in het 
latere geschiedenisboek. 

Hij verbleef in het bosrijke Bel
gische zuiden en zijn sporadische 
wandeltochtjes in de Ardeense 
dorpen werden later zoveel hei
dendaden. In het jaar van de 
atoombom en Nürenberg weid hij 

staatshoofd-regent van dit vreem
de koninkrijk zonder koning. Hij 
groeide uit tot een trikoloor sim-
bool van civisme, tot het idool 
van de anti-royalistische marxis
tische kassei-revolutionairen. 

Na een paar regeringsjaren 
doorspekt met kollaborateurs-te-
rechtstellingen, t rad hij in zijn 
obskuur vrijgezellenleven terug. 
Il avait bien mérité de la nation. 

Hij kreeg een flinke jaarlijkse 
dotatie van vier miljoen en zo 
werd hij stilaan niet alleen een 

prinselijk 
zeer rijk maar ook legendarisch 
man. Zijn privé-levensloop bleek 
geen maagdelijk - onbeschreven 
blad. Er was een madame Renée 
Damoiseau die de familie Saksen 
Coburg van een buitenechtelijke 
vrouwelijke telg voorzag. Zo ver
vreemdde de regent der wilde na
oorlogse jaren van de twee ande
re koningen en hun familieleden. 
En wat doe je als je boos bent op 
de neefjes en nichtjes en je hebt 
zelf zoveel geld ? Je onterft de fa
milie. J e kan besluiten minder te 
verdienen. Zo deed ook Charles : 

terwijl poetste hij het regentelijk 
blazoen op en de verbaasde land
genoten vernamen dat de eenza
me heer aan zijn dotatie verzaak
te. 

« Zie je wel, juichten de marx
istische geloofsbroeders, dat is 
nou effe een prins ! » De bevol
king maakte de rekening op van 
wie wel « in dotatie » bleef. 

Om de familie financieel te be 
dotten, kan je ook besluiten je 
fortuin te verspillen. Zo ook deed 
fortuinlijke Charles. Hij schonk 
honderd miljoen aan madame Da
moiseau en opende hiertoe een 
Zwitserse bankrekening. Vraag je 
niet af, simpele belastingsbetaler, 
waarom het cadeau naar een Hel-
vetische bankinstelling verhuisde 

Baron Allard, des prinsen on
baatzuchtige financiële vertrou
weling, zorgde voor een prinselij
ke aankoop te Raversijde. Het 
« goed » aan het Noordzeestrand 
(je heet toch comte de Flandre) 
was 25 miljoen waard, Charles be
taalde 17 miljoen, zo dacht hij 
toch. Schrik niet, jong echtpaar 
op zoek naar bouwpremie, het do 
mein was voor gehandikapte kin
deren bestemd. Zo toonde Charles 
zijn goed har t en kreeg van de 
bourgeois-tak van de Coburgers 
geen duit. Baron Allard en de 
ex-regent bleven goede geldmaat
jes, tot de prins instinktief aan
voelde dat zijn centen al te vlug 

verdwenen. Het prinselijk wan
trouwen resulteerde in een Brus 
sels proces tegen de blauwbloedi-
ge financier. Het society-gebeuren 
kreeg een verdacht-geringe be
langstelling in onze goedmenende 
pers, anders zo tuk op sensationeel 
rechtsgebeuren. De socialistische 
kranten bleken stom als karpers 
in een diepe poel. 

En wat dacht je ? Dat grijzende 
Flandre voor de rechbank zou ver
schijnen ? Hij was immers de be
langrijkste getuige in het zo dis-
krete Allard-schandaal ! Char
mante Charles kwam niet voor 
moeder justitia 's strenge blik en 
dat dank zij Paolina Borghese. 
Deze luchthartige zuster van Na
poleon maakte het zo bont dat 
haar keizerlijke broer een specia
le wet uitvaardigde waarbij prin
selijke spruiten gerechtsimmuun 
werden verklaard. Toen Leopold 
van Saksen-Coburg, ééns Napo 
leons tegenstander, koning van 
het versbakken België werd, be
hield hij profeti. -vooruitziend 
de wet waarvan Charles nu zo 
opportuun geniet. We stellen de 
Fraternel les en andere vader-
landslievenden voor Canova's 
meesterwerk, Paolina Bonapartes 
beeld als nationaal monument te 
huldigen. 

EUe a bien mérité de la patrie. 

huguette d.b. 
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K-post 
• Tot en met donderdag 25 
mei stelt de Brugse kuntschil-
der Leo Vandekerckhove ten 
toon in de Gilde der Ambach
ten, Oude Burg. Leo Vande
kerckhove is een knap portret
en landschapschilder met een 
gedegen vakkennis. Een bezoek 
aan de tentoonstelling van het 
werk van deze kunstenaar, te
vens overtuigd Vlaming, wordt 
van harte aanbevolen. 

• Van n mei tot 6 juni in ga
lerij Jeanne Hanotiau, Brou
werijstraat 81 te Linkebeek : 
tentoonstelling Par Horvath. In 
de kunstgalerij Ledeganck te 
Eeklo, Boelare tot 31 mei : Ge
rard Hermans ; tekenaar en 
schilder van meisjes- en vrou
wenfiguren. Kunstschilder Jos 
Colson stelt tot 31 mei tentoon 
in het kultureel centrum « de 
zolder », Kasteelstraat 4, Wil-
lebroek. Frederic Beunckens 
stelt olie- en pastelschilderijen 
tentoon tot 27 mei in A.O. Bar-
naboorh, Koningsgalerij 10 te 
Brussel. Foto's van Jeanloup 
Sieff zijn te bezichtigen in het 
het Paleis van Schone Kunsten 
te Brussel, ingang Ravenstein-
straat 23. 
• De bestsellerlijst voor april 
ziet er uit als volgt : 
Proza : a) Werken van Vlaam
se en Nederlandse auteurs : G. 
Bomans : Een Hollander ont
dekt Vlaanderen ; M. Porta : 
Dag, leven ; H. Teirlinck : Ro-
lande met de bles. 
b) Werk in vertaling : H.G. 
Konsahk • Heet als de steppe-
wind. 
Populair wetenschappelijk ; 
L.P. Boon : Pieter Daens ; J. 
Foudraine : Wie is van hout...; 
Rapport van de club van Ro
me . 
Jeugdboeken : W. Disney : 
Wonderen-reeks ; A Lindgrin: 
Pippi Langkous ; 
L. Vermeulen en K. Jeninckx : 
Het Zwaard van Ardoewaan 1. 
• Ter gelegenheid van Boe
kenweek 1972 (28.10-12.11.1972) 
organiseert de VBVB {Vereni
ging ter Bevordering van het 

Vlaamse boekwezen) het « Re-
jerendum Vlaamse Jeugd- en 
Kinderboek » en de « Prijs van 
het beste literair debuut ». In 
dit stadium wordt aanmelding 
gevraagd van de in aanmer
king komende uitgaven. 

Wat het « Jeugd- en Kinder
boek » aangaat, zullen 5 wer
ken van Vlaamse auteurs voor 
toewijzing van een legpenning 
in aanmerking komen. Het 
moet uitgaven betreffen die in 
1970 of 1971 voor de eerste maal 
iv, boekvorm verschenen zijn 
(jaartallen in de boeken afge
drukt gelden als maatstaf). Op
gave van auteur, titel, uitgever 
en prijs volstaat. 

Voor de « Prijs van het beste 
literair debuut » (25.000 fr. in 
speciën) komt in aanmerking 
het eerste in boekvorm ver
schenen werk van een Vlaams 
auteur uitgegeven in 1979 of 
1971 (jaartal in het boek afge
drukt geldt als maatstaf) en 
behorend tot de genres : proza 
(romans, novellen) ; poëzie ; 
essay ; toneel. Het moet gaan 
om een debuut in het algemeen 
en niet om een debuut in een 
bepaald genre. Hier dienen vijf 
exemplaren te worden bezorgd 
van de werken die men in aan
merking wenst te zien komen 
voor beoordeling. 

De opgaven (« jeugdreferen-
dum ») en de boeken (« de
buutprijs y>) moeten uiterlijk 
31 mei 1972 worden gestuurd 
aan het sekretariaat van de 
VBVB, Frankrijklei 93, 2000 -
Antwerpen. 

• Internationaal Dubbelfesti
val Antwerpen : 15 en 16 mei 
« Theatre populaire en op 29 en 
30 mei « The citizens theatre » 
uit Glasgow met « Anthony 
and Cleopatra » van Shake
speare. Beide in KVO van Ant
werpen. 

• In het Kultureel Centrum 
Affligem exposeert nog tot 
22 mei te Ruislede (W.Vl.) 
geboren kunstschilder Jan 
van Holder, als kunstschilder 
autodidakt, beroepshalve pro
fessor aan de rijksfakulteit 
voor landbouwwetenschappen 
te Gent, tekenend en schilde
rend onder de naam Holderius. 
Van zijn werk is veel verspreid 
in privaatkollekties, o.m. in Ita-
in het KC gehouden botanische 
lië. Bij de in dezelfde periode 

tentoonstelling past zeker dê 
vreemde bloemen- en planten» 
wereld van Jan Van Holder. 

• Westflandrica, Keuze uit de 
Onderwerpscatalogus van de 
Provinciale Biblioteek en CuU 
tuurarchief te Brugge (PBC) 
werd samengesteld door Lue 
Schepens. 

Dit boek geeft een overzich
telijk beeld van boeken en cul-
tuurarchief in het bezit van de 
PBC met betrekking tot de 
Provincie West-Vlaanderen in 
haar geheel en de gemeenten 
afzonderlijk die alfabetisch 
werden geklasseerd. Op te mer
ken valt dat het hier niet gaat 
om alleen maar geschiedkun
dige werken, maar evenzeer 
werken en archief met betrek
king tot de aardrijkskunde, de 
economie, de politiek, de volks
kunde enz. zijn opgenomen. 

Om deze catalogus bruikbaar 
te maken werd achteraan een 
uitgebreide auteursindex en 
een gedetailleerde inhoudstafel 
aangebracht. In totaal meer 
dan 450 bladzijden quarto-for-
maat. 

De provinciale Biblioteek en 
Cultuurarchief (PBC) werd in 
1962 opgericht als onderdeel 
van de Proviciale Dienst voor 
Cultuur met benoeming van 
de heer Luc Schepens tot we
tenschappelijk medewerker. 
Hij kreeg als opdracht een we
tenschappelijke biblioteek op 
te bouwen waar alles zou be
waard worden dat betrekking 
heeft op de Provincie West-
Vlaanderen vanaf haar ont
staan (1831). In nauwelijks 10 
jaar tijd werden aldus onge
veer 17.000 boeken en tijds
schriften en 30 strekkende me
ter archief bijeengebracht. 

In 1970 werd met de Stad 
Antwerpen een overeenkomst 

tdertekend waarbij het inza
melen van het cultuurarchief 
geschiedt in afspraak met het 
Archief en Museum voor 
het Vlaamse Cultuurleven 
(AMVC) dat sinds 40 jaar te 
Antwerpen levend archief in-
zamelt. De overeenkomst houdt 
in dat het archief van of met 
betrekking op Westvlamingen 
van nationale of internationale 
betekenis te Antwerpen verza
meld wordt, tenzij de oorsprong 
kelijke eigenaars het anders 
wensen. 

op 2, 3 en 4 juni 

de kasteelfeesten 
te 

groot-bijgaarden 

Groot-Bijgaarden op zeven km ten westen van Brussel was tot 
voor kort een gemeente waar vooral bloemen- en groententelers 
woonden. Hun aantal vermindert van jaar tot jaar. In 20 jaar tijd 
IS net aantal inwoners meer dan verviervoudigd. En dat merk je 
aan het landschap. Het is er geschonden en wat wil je : de auto
slagader Brussel-kust loopt er langs en de industrie eist meer dan 
haar rechten. Groot-Bijgaarden kent als echte Brabantse gemeente 
een aktief gemeenschapsleven waarin zowel de plaatselijke 
bevolkmg als de inwijkelingen een belangrijke rol spelen. Alhoe
wel het aan de rand van Bruxelles ligt is Groot-Bijgaarden Vlaams 
gebleven en dat is voor een groot stuk te danken aan de Vlaamse 
verenigmgen. 

De groep mensen die zich bezighouden met de kasteelfeesten 
van Groot-Bijgaarden hebben dezelfde eigenschappen. Waar kas
teelheren en hun geplogenheden vaak on-Vlaams en onvolks zijn 
moeten wij toch vaststellen dat dit voor Groot-Bijgaarden echt 
niet opgaat. Wij kunnen er ons alleen maar om verheugen. 

Voor de derde keer dit jaar gaan de kasteelfeesten (2, 3 en 4 
juni) er door. Weer zal de Brabantse hartelijkheid hoogtij vieren. 
Drie dagen houdt men in het kasteel en op de omliggende 'gronden 
een Vlaamse Beugelpartij waar naar aloude Vlaamse traditie de 
vruchten die ons milde land schenkt eer zullen worden aange
daan. Het mag wel tot de verdienste van het inrichtende komitee, 
met de h. Frans De Bisschop op kop, gerekend worden dat aan de 
rand van de hoofdstad een Vlaamse traditie in eer wordt gehou
den. 

Het kasteel van Groot-Bij-
gaarden, 7 km ten westen van 
Brussel, is één van de weinige 
kastelen in ons land die kun
nen bogen op een zo rijke en 
welgevulde traditie. 

De oorsprong van dit oude 
herengoed gaat terug tot ong 
1110. Sindsdien volgden 39 
eigenaars elkaar op, onder wie: 
Guillaume Rongman, kapitein 
van de stad Brussel (begin 15e 
eeuw), Guillaume Estor (1460), 
graaf Philip van Boisschot (17e 
eeuw) en Karel-Ferdinand, 
Graaf van Königsegg-Rotentels, 

Regent-mterimaris der Neder
landen (18e eeuw). Na hem 
werd het domein verdeeld en 
verkaveld en raakte het stil
aan in verval. 

Het was Raymond Pelgrims 
de Bigard die ,in 1902, de zwa
re taak op zich zou nemen om 
het kasteel opnieuw op te bou
wen tot één der merkwaardig
ste en meest indrukwekkende 
herengoederen van ons land. 

Men betreedt het domein via 
een brug met vijf bogen. Deze 
brug overspant de sloot die het 
kasteel omringt en geeft uit op 

een fraaie ophaalbrug die toe
gang verleent tot het voorkas
teel. Het middelste gedeelte 
van dit gebouw dagtekent uit 
de veertiende eeuw. Behalve 'n 
paar wachtlokalen, bevat het 
een prachtige Vlaamse zaal, 
verfraaid met een kollektie 
XVe eeuwse gothische meube
len. 

Achter dit voorgebouw ligt 
dan het eigenlijke kasteel. Het 
is een schitterend voorbeeld 
van Vlaamse renaissance, op
getrokken in roze baksteen, 
vensterbanken en kruisen van 
witte zandsteen en een donker
blauw leiendak. 

Een peervormige torenspits 
domineert de linkervleugel, 
terwijl de rechtervleugel uit
loopt in een kapel-gebouw, dat 
smds drie eeuwen ongewijzigd 
is gebleven. 

Een gedeelte van het kasteel 
doet dienst als museum en be
vat een unieke kollektie renais-
sance-meubelen, aangevuld met 
een aantal zeldzame stukken 
uit de veertiende eeuw. 

Vermeldenswaard is ook de 
oude, 30-meter hoge slottoren 
uit 1347, met zijn drie meter 
dikke muren en zijn fraaie go
tische schoorsteen op elk van 
de vier verdiepingen. 

Op het hoogste platvorm van 
dit monument kan men het 
ganse domein en het omliggen
de Brabants landschap tot 30 
kilometer in het rond over-
schouwen 

Een erfgoed waarop alle Bra
banders en Vlamingen met 
recht en reden trots mogen 
zijn. 

Wat kun je er allemaal mee-
maken ? 

Vrijdag 2 juni heef^ er in de 
raadzaal om 20 u. 30 een kon-
cert plaats met de jritariste 
Barbara Polasek (Tsjekoslova-
kije) en de mezzo-sopraan Mar-
git Jeremias (Hongerije) daar
na een « baarbekjoe » in de 
slottoren van het kasteel. Za-
redag om 14 u. 'n gans gamma 
beginnende met de Fabeltjes
krant, volksdans, reuzen, jacht
hoornconcert, fanfare en de 
The Cats. Zondag : kindervolks-
dans, vendeliers de Wolfsan-
gel, schermen enz. en 's avonds 
Will Tura. 

Dus heelwat om te beleven. 
Het wordt een gezellig feest 
van Vlamingen aan de rand 
van Brussel. Een feest van 
volkse pret en Vlaamse uitbun
digheid. 

^ 

het sprookjesachtige kasteel : geknipt voor gezellige feesten 
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engelse literatuur 
In de 20 ste eeuw 

Bij de « Nederlandsche Boekhandel » verscheen onder deze titel 
— in het Engels — een engelstalige studie over de moderne En
gelse roman, nl. een overzicht en een bloemlezing, geschreven en 
samengesteld door Herman Servotte. Het gaat om het eerste deel 
van een algemene studie, waarvan de bedoeling niet is komplete 
informatie over dit onderwerp te brengen doch wel een toelich
ting te geven van het werk en de methode van een beperkt aan
tal grote Engelse romanschrijvers uit de omschreven periode, sa
men met kritische informatie en een selectie van representatieve 
teksten van de besproken auteurs. 

Deze studie werd samengesteld door Herman Servotte van de 
Leuvense universiteit met de medewerking van M. Adriaens (over 
William Golding)^ A. Goffon (over Joyce Cary), mevr. C. Pollet-
jacquerye (Angus Wilson), V. Doyen (over Malcolm Leroy) en 
L. Dleltjens die hielp bij het selekteren van de oorspronkelijke 
teksten. 

Inleidend geeft de auteur een 
overzicht van de Engelse ro-
énan in de negentiende eeuw; 
de periode namelijk die aan de. 
ze van de besprolten auteurs 
voorafgaat, periode tevens 
waarin de roman een « zeer 
belangrijk l i terair genre » 
werd, dus na de overheersende 
positie van de poëzie. De inlei
ding ontleedt de opkomst van 
de roman als volwaardig lite
rair genre, gaat haar onderwer
pen na alsmede de factoren die 
deze opkomst in de hand 
wetkten (zoals bvb. ambulante 
bibliotekan, de tijdschriften, 
enz.). Ook wordt de « psycholo
gische expansie » van de ro
man nagegaan, hoewel volgens 
de auteur de belangrijkste fac
tor de romantechniek is ge
weest, of liever de verbetering 
en de uitbreiding der roman
technische middelen (aan welk 
aspect trouwens per auteur ver
derop in de studie groot belang 
en plaats wordt besteed). 

De 20ste eeuwse roman zal 
precies van de 19e eeuwse ver
schillen door romantechnische 
verschillen : het afstappen van 
het ik-verhaal of van de hij-
vorm (alomaanwezige en al
wetende verteller) en de op
vatting dat fiktie de spiegel 
van het leven is. Deze omwen
teling is dan vooral het werk 
van vier grote romanschrijvers, 
die afzonderlijk in het volgen
de hoofdstuk worden behan
deld. 

d 6 oratt^ v(^rn!(>u\A/<^r« 

Deze zijn dan de in Ameri
ka geboren Henry James (1843-
1916), Joseph Conrad (1857-
1924) zoon van Poolse ouders 

geboren in Rusland en via 
Frankri jk naar Engeland uit
geweken, waar hij kapitein bij 
de Britse koopvaardij werd ; de 
meest bekende, D.H. Lawrence, 
geboren uit een arbeidersfami
lie in de Midlans en berucht-be-
roemd geworden door zijn om
streden roman « Lady Chatter-
ly's lover » ; James Joyce, nog 
een beroemde naam, geboren 
te Dublin en beroemd als au
teur van « Ulysses » en « Por
trait of an artist as a young 
man ». 

Deze vier — zoals trouwens 
ook de anderen — worden vol
gens een geijkt schema door
gelicht : een korte biografie 
met situering van etnische en 
sociale afkomst, ontwikkelings
gang e.d.m. Vervolgens een 
selectieve bibliografie en als 
derde luik de wereld van hun 
werk, de fictie-wereld, zowel 
geografisch als sociologisch vol
gens karakter en in welke lite
raire strekking ze onder te 
brengen enz. Dan volgt een 
grondige ontleding van hun 
« fictional method » hun ro
mantechniek in feite, die vaak 
grondig van elkaar verschilt. 
Deze roëntgen-opname eindigt 
met een algeme appreciatie, en 
wordt in het tweede gedeelte 
van de studie en anthologie 
aangevuld met een represen
tatief uittreksel uit een of an
dere roman van hun hand. 

de periode tussen 1925 
en 1955 

Zonder even radikale ver
nieuwers van de Engelse ro
man te zijn trokken de volgen
de onder de loupe genomen 
auteurs de vernieuwde lijn 
door, in welke vernieuwing ze 

Engelands koningin Victoria zaliger aan het lijntje... 

vaak meesters werden. Ze ver
dienen, aldus de auteur, trou
wens ook onze aandacht door 
het zeer brede wereldpubliek 
dat ze vaak bereikten. Het mag 
zijn dat latere generaties het 
werk van een Henry Green, 
een Somerset Maughan of een 
Ivy Compton-Burnet hoger zul
len schatten, volgens de auteur 
zijn de figuren van de volgen
de auteurs alsnog in de ontwik
keling van de Engelse roman 
belangrijker : Aldous Huxley 
(1894-1963), behoorde tot de in-
tellektuele elite, was universi
tair geschoold en geneigd naar 
universele kennis, een strever 
naar « het absolute van de per-
fekte relativiteit » ; Joyce Cary 
(1888-1957, anglo-iers, universi
tair geschoold, soldaat-vrijwil
liger, koloniaal ambtenaar hoe
wel zijn beste en meeste werk 
aan Engeland is gewijd, waar
van hij de sociale evolutie be
schrijft) ; Graham Greene 
(1904) zeker de bekendste van 
het viertal, een schrijver, die 
veelal volgens een film-scena
rio werkt en wiens werk dan 
ook vaak werd verfilmd, een 
werk tussen geweld en God, ge
wezen journalist, wereldreizi
ger, katoliek Engelsman met 
zin voor exotisme, gefascineerd 
door het kwade en het geloof ; 
Evelyn Waugh (1903-1966) telg 
van een literair geëngageerde 
familie, leraar, soldaat, land-
edelman, satirist van de he
dendaagse wereld). 

sinds 1950 

De studie besluit met een 
meer summair overzicht van 
de Engelse romanproduktie 
sinds 1950, ontleed steeds vol
gens het zelfde patroon deze 
keer met betrekking tot de 
volgende auteurs : Angus Wil
son, Laurence Durell, C.P. 
Snow, William Golding, Iris 
Murdoch, Muriel Spark en Mal
colm Lowry. In deze serie dui
ken strekkingen en onderwer
pen op, die sindsdien alledaags 
zijn geworden in onze wereld : 
contestatie, drugs, alkoholisme, 
natuurheimwee, noem maar op. 
Ook hier wordt sistematisch 
naar de hoofdlijnen en de ka
rakteris t ieken gespeurd en 
wordt eveneens het karakter 
via de techniek ontleed en be
paald. 

teksten 

Tot slot volgen 59 blz teksten 
van de behandelde schrijvers, 
telkens met een viertal vragen 
(laten we niet uit het oog ver
liezen dat al is deze studie een 
introduktie, het in de eerste 
plaats bedoeld blijkt te zijn 
voor s tudenten) , die meestal 
een goed idee geven van hun 
schrijverstrant, hun visie, hun 
temperament . Het gaat om tek
sten van H. James, J. Conrad, 
Lawrence, J. Joyce, A. Huxley, 
J. Cary, Greene, Waugh, A. 
Wilson, W. Golding en M. 
Spark 

Een boek dat studenten maar 
ook belangstellenden in de En
gelse l i teratuur welkom zal 
zijn, des te meer daar de ken
nis van het Engels in Vlaande
ren toeneemt. Tevens weze de 
auteur geprezen om zijn zeer 
vloeiend en rijk-geschakeerd 
Engels (enkele drukfouten niet 
te na gesproken, maar hun aan
tal is zo miniem dat ze te ver
waarlozen zijn) zijn klare, 
overzichtelijke metode en niet 
het minst om zijn zeer duide
lijke en grondige situering van 
de behandelde periodes en de 
besproken auteurs, in elk op
zicht. Ten slotte : wat een han
dig formaat. 

r.c. 

Herman Servotte : « English 
Literature in the Twentieth 
Century », I, (Serial English' 
Literature) — Ingen. 145 fr. 
(155 blz.) — De Nederlandsche 
Boekhandel, Kapelscstraat 222, 
2080 Kapellen. 

mens en milieu 
In de tweede helft van vorig jaar werd door het Davidsfonds 

in haar afdelingen een dokumentatie-map (in feite een tamelijk 
lijvige brochure in groot formaat) verspreid over dit onderwerp. 
Een lijvig werkstuk is het, ook naar de inhoud. Het onderwerp 
wordt in zijn vele aspekten onder de loep genomen : bodem
vergiftiging, luchtverontreiniging, waterverontreiniging, na tuur-
schending, bevuiling, lawaai. Telkens worden vooreerst de feiten 
vastgesteld en daarna wordt nagegaan welke beleidsmaatregelen 
dienen genomen te worden. De samenstelling dezer dokumentat ie 
werd gedaan door specialisten : dr. Van Goethem, Roeland Dirks, 
H. Myncke, J .P. Duchatelet. De dokumentat iemap bevat tevens 
naast een tweetal bijlagen, een tamelijk uitvoerige biliografie, 
en een lijst met nuttige adressen en met een woordverklaring. 

niet alleen milieu 

Totaal anders van opvatting 
is het boekje « Overleven is 
milieubeheer » dat verscheen 
in de « Conservatieve Biblio
theek » bij de uitgeverij W. 
Soethoudt, Antwerpen. Het be
vat een aantal grotere en klei
nere teksten over de meest di
verse onderwerpen en van de 
meest diverse auteurs : zowel 
een tekst van president Nixon 
als een tekst over de schaduw
zijden van de technische voor
uitgang, van prof. S. Balke ; 
een aantal korte stukjes over 
het verkeer, de uitlaatgassen, 
de insektbestrijdingsmiddelen, 
enz.... 

Uiteraard zijn deze korte 
stukjes slechts aanduidingen 
van het probleem in een gro
ter geheel, waarbij niet alleen 
de ecologische maar ook de bio
logische bedreigingen van de 
mens, door de mens en door een 
rationalistische maatschappij 
wordt aangetoond. In dit ver
band is het stuk van Gerd Jun
ker over de manipulat ie van 
het biologisch erfgoed van de 
mens revelerend. 

Het gaat immers niet op, zich 
tegen de bevuiling en de ont
waarding der na tuur en de 
menselijke ingreep in de plan
ten- en dierenwereld te keren, 
omdat zulk een ingreep, een be
dreiging voor de mens vormt, 
maar anderzijds de ingreep in 
de natuurl i jke menselijke situ
atie door een miskenning van 
de biologische wetten onacht
zaam voorbij te gaan of zelfs 
goed te keuren. De bedreiging 
voor ons leefmilieu is niet al
leen uiterlijk. Veel gevaarlij
ker is de bedreiging voor de 
ontwrichting van de mens als 
biologische wezen, binnen een 
biologisch-gebonden groep. 

Beide bedreigingen spruiten 
voort uit eenzelfde rationalis
tische en mechanische opvat
ting van mens en maatschap
pij, een opvatting die naar de 
huidige produktiemaatschappij , 
weze zijn van liberale of 
marxistische obediëntie, ge

voerd heeft en die uit een voor-
uitgangs- en gelijkheidsgeloof 
sedert de Aufklarung voortge
komen is. 

k o n s e k w e n t zijn 

Dat het verzet der jongeren 
zich voorlopig concentreert te
gen de bedreiging voor het mi
lieu, voor hetgeen ons omringt, 
mag ons niet doen vergeten dat 
dit slechts, een eerste anti-ra
tionalistische reflex is, dat 
moet ui tmonden in een ver
weer tegen de bedreiging van 
onze hele menselijke wezen 
zelf in zijn unieke verschij
ningsvorm en in zijn biologi
sche zowel als ecologische bin
dingen. Wie konsekwent is en 
protesteert tegen luchtbezoede-
ling en waterverontreiniging, 
moet ook protesteren tegen de 
experimenten van sommige we
tenschapslui die op een mani
pulatie met menselijke genen 
gericht zijn. 

« De wetenschap, aan de pe
ripetie van een grandiose ont
wikkeling, heeft nu de kri t i
sche grens, die zij steeds in 
acht nam, overschreden. Het is 
slechts een gevolg van de me
chanistische wereldbeschou
wing.. . zegt prof. Kütemever , 
wie de natuur en haar leven 
als zaak, als objekt en daarom 
als kontroleerbaar, vervaardig-
baar en produceerbaar be
schouwt, die kan geen aan
spraak maken op verweer wan
neer een wetenschap met de
zelfde metode met dewelke zij 
de na tuur onderwierp, ook de 
mens en zijn kiemgebied on
derwerpt om hem als objekt 
te onderzoeken en tenslotte als 
ding te produceren.. . ». 

Zowel de Davidsfondsuitgave 
als de brochure « Overleven is 
Milieubeheer » zijn voor al 
wie belang stelt in de beveili
ging van ons leefmilieu niet al
leen léerz " maar essan-
te lektuur, üic soms tot nog toe 
minder beklemtoonde aspekten 
van het jarobleem ondersteeept. 
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heren en... 
Het begint met de velokoersen hier en daar zo een beetje de 

gekende spuitgaatjes uit te lopen. Het gebeurt meer en meer dat 
de inrichters zo'n enorm bedrag aan startgeld moeten betalen 
aan Merckx en zijn gasten (hoeveel krijgen die gasten er dan 
van ?) dat er gewoon geen rooie duit overblijft voor andere ploe
gen. Die bedanken dan ook meer en meer voor de eer, om ergens 
te gaan koersen waar Eddy and his boys er niet bij zijn, en dus 
nog niet met alle centen schampavie zijn. Gevolg is dat 't Merckx-
leger het maar dient op te nemen tegen een tiental koereurs van 
het zevende knoopsgat. « Les Sports » kan dan triomfantelijk 
blokletteren dat het wéér een echt Merckx- of Moltinifestival 
was. Wij vragen ons af hoelang die kinderazie, die meteen een er
gerlijk stuk sociale onrechtvaardigheid illustreert, nog in stand 
kan gehouden worden. Wij zeiden het al meer : de oplossing voor 
de kleine koereurs ligt hierin : de héren alleen laten koersen. 

genoeg 
De sportgazetten blijven steen en been klagen dat « de over

heid » niet genoeg doet voor onze olimpische elite. Zo lezen wij 
dat een wielrenner verschillende kilometers ver moet om in de 
beste omstandigheden zijn turnoefeningetjes te gaan doen, en dat 
hij die verplaatsingen zelf moet betalen. Wij krijgen zo stilaan 
de indruk dat men er een lolleken van aan het maken is. De mi
nisteries van Kuituur alléén dokken een slordige 15 miljoen af 
voor de olimpiërs. Als men daar nu de poen bijrekent van olim-
pisch komitee, federaties, klubs, supporters, sponsors, gemeenten 
misschien hier en daar, en al wat er van links en van rechts nog 
komt aanwaaien, dan moet men toch tot een bedrag komen van 
minstens één miljoen frank per deelnemer. Dat lijkt ons, eerlijk 
gezegd, ruim voldoende, om in München tot onze eer en glorie 
wat te gaan rondhuppelen. Er zijn al veel verdienstelijker men
sen geweest die het met véél minder moesten doen. 

goedkoop 
Wij hebben onlangs nogal ruim aandacht besteed aan het onge

val te Ichtegem waarbij de jonge wielrenner Yvan Brouckaert om 
het leven kwam. De brave man die het ongeval veroorzaakte, 
toen hij een ander gekwetst renner naar het ziekenhuis voerde, is 
nu voor de rechtbank verschenen. Het vonnis luidde : vier maan
den gevangenis, 6000 frank boete, drie maand rijverbod. De fami
lie van de verongelukte renner kreeg iets minder dan 300.000 
frank schadevergoeding toegewezen. Wij zijn geen jurist, en wij 
willen ons geen mening aanmatigen over de omvang van de uit
gesproken straf, noch over de vraag wie deze schadeloosstelling 
zal moeten betalen. Wij willen alleen maar de bedenking uiten 
dat minder dan 300.000 frank ons bitter weinig lijkt voor een 
jonge man op de drempel van het leven. De koereurs zijn blijk
baar niet duur in onze aan koereurs zo rijke kontreien. 

pover 
Wij kennen van tamelijk dichtbij verschillende beroepssport

beoefenaars, zowel basketters, voetballers als wielrenners. Stuk 
voor stuk mannen die — de meesten altans — goed hun boterham 
verdienen met hun beroep. En dat is hun van harte gegund. 
Wat ons echter bij allemaal opvalt, is de ontzettende leegheid 
van hun bestaan. Geen van hen — er zijn er vanzelfsprekend 
die het wél doen — doet nog iets anders dan shotten of rijden. 
Dat betekent dat zij het overgrote gedeelte van de dag gewoon 
niets doen. Nu willen wij al het gewenste respekt opbrengen voor 
de onontbeerlijke rust, voor de concentratie die de trainers vra
gen, voor de noodzaak van kontakt met de ploegmaats, voor de 
tijd die de soigneurs nodig hebben, voor de vele verplaatsingen, 
voor de zwaarte van de trainingen, maar wij kunnen ons niet uit 
het hoofd laten praten dat dergelijk bestaan zeer, zeer arm moet 
zijn. Daarenboven moet ge die mensen nooit praten over een 
boek, een wetenschappelijke prestatie, een toneelstuk, een kun
stenaar. Zij lijken zelfs een beetje beledigd als ge met hen over 
iets anders durft praten dan over hun eigen persoontje en hun 
sportbedrijvigheid. Ieder zijn mening, maar wij vinden het po
vertjes. 

de dankbaren 

« Het zijn vooral de kinderen 
die het meest openlijk uiting 
geven aan hun echte simpatie. 
De mooiste kreten van vreugde 
ontvlieden de kindermonden ». 
Aldus feniks Arets over de be-
w o n d e r a a r s van Ickx en 
Merckx. Arets kan wel gelijk 
hebben. Welke mens, met r<=de 
en verstand begaafd, kan zich 
nu nog druk maken over een 
zogenaamd sukses in een pu
blicitair handig gearrangeerd 
sportspektakeltje ? Mannen als 
Arets mogen nog zo hun best 
doen om hun lezers wijs te ma
ken dat het « allemaal wreed 
serieus is », zó onnozel zijn 
de mensen niet meer. Behalve 
dan precies de onschuldige kin
derzielen. Of de afgoderij an-
wege de kinderen echtei een 
verheugend verschijnsel is, 
daarvan zijn wij, om het héél 
zachtjes te zeggen, verre van 
overtuigd. Wij zien nogal wat 
liever jongeren, met of zonder 
lang haar, die kei-hard kritize-
ren, protesteren en konte'^te-
ren, dan lummels die op de 
meest onbeschaamde wijze 
naar de kommerciële bok ge
daan worden, en daarbij nog zo 
onnozel zijn van te loeien van 
dankbare verering. Nu is het 
natuurlijk wel waar dat vooi 
een bepaalde sportpers de 
tweede soort (komercieel) in
teressanter is dan de eerste. 

onre elite 

Misschien voelt u niet zoveel 
belangstelling voor de eksplo-
ten van de Belgische koereurs 
in het buitenland als wij, en 
dan weet u misschien niet dat 
landgenoten van ons strijaen 
op verschillende fronten. Be
roepsrenners bij voorbeeld in 
de ronde van Spanje, die nog 
zotter begint te worden dan 
die van Italië en Frankrijk 
(maar van die van België nog 
alles te leren heeft). Liefheb
bers in de zogenaamde vredes-
koers in Oost-Europa. Wat de 
Belgische beroepsrenners en 
liefhebbers gemeen hebben is 
dat zij zich om ter belache
lijkst maken. In Spanje vindt 
men ze regelmatig achtexaan 
in het peleton. In de Vredes-
koers vindt men ze, op een 
paar uitzonderingen na, hele
maal niet meer. Er moeten 
daar op dit ogenblik drie- a 
viermaal meer Belgische otf'-
sjellen mee-eten en meedrin
ken dan koereurs. Of is het 
precies daardoor dat de ande
ren liever naar moeder gin-
ken ? 

Onze wrevel om een met een zoveelste partijtje voetbal verknoeide vrije avond mag ons de objek-
tiviteit niet uit het oog doen verliezen. Hebben onze landgenoten in Italië een jammerlijk vertoon 
ten beste gegeven, op het vertrouwde Anderlechtveld werd veel beter gespeeld. Deze keer werd 
er tenminste aangevallen, en dat resulteerde in doelpunten van Wilfried Van Moer op vrije trap 
van Semmeling en van Van Himst op uitstekende pas van Lambert Enkele minuten voor het ein
de kreeg Italië een strafschop, gemaakt door Heylens (die het ons niet kwalijk moet nemen dat 
wij hem sedert enige tijd een « vuile » speler vinden). Alles samen dus een 2-1 overwinning voor 
onze « witte duivels ». Dit betekent meteen dat zij doordringen tot de eindronde van de Europese 
kompetitie voor landselftallen, eindronde gespeeld in ons land. De eerste wedstrijd wordt gespeeld 
tegen Duitsland en in die wedstrijd zullen onze mannen toch nog uit een ander vaatje moeten 
tappen. 

Pol Van Himst in volle vuur met zijn Italiaanse schaduw op het 
lijf. 

wat zeggen ? 

Om het maar meteen te zeg
gen : wij weten écht niet wat 
schrijven over Raymond Cou-
lemans, zonder alweer in her
haling te vallen. En toch kun
nen wij het niet zomaar ver
geten dat hij zopas zijn tiende 
wereldkampioenschap biljaiten 
(drieband) veroverde. Met al 
zijn andere titels — enkele we
ken geleden nog die in vijf-
kamp — moet Raymond nu al 
een fenomenale lijst titels en 

rekords bijeen gekarambold 
hebben. Zoveel dat waarschijn
lijk niemand in de komende 
decennia er nog zal in slagen 
dit te evenaren. In de veron
derstelling dan nog dat Ceule-
mans zelf het « zo rap » zou 
opgeven. Wij schreven het al 
dikwijls, maar wij kunnen er 
heus niet anders van zeggen : 
wij begrijpen niet waar hij de 
lichamelijke en geestelijke 
kracht blijft halen om zolang 
ongenaakbaar aan de top te 
blijven in die sport « sans pi-
tié ». 

het koppel en de wet 
Na een fikse tocht op het 

strand, onder de loeiende 
wind, de stromende regen 
en het oorverdovend gekrijs 
van de meeuwen — ge zijt 
nog niet zot als ge wilt, 
pleegt onze wijze vader te 
zeggen — zaten wij op een 
van de appartementjes «met 
zicht op zee » (als gij het 
durft wagen zó ver uit het 
zijraampje van de keuken 
te gaan hangen) verveeld 
naar buiten te kijken. Geen 
kant te zien. 

Toch. Kijk. Aan de over
kant van de straat stopt een 
wagentje, op het stukje 
drassig gras tussen de dui
nen. Uit het wagentje klef-
feren twee gestalten, die 
zich met veel kronkelen en 
wenden in een grote regen
mantel wurmen. 

De aandacht gaat nu naar 
de caravane achter het wa
gentje. Zij wordt voorzich
tig losgemaakt, liefdevol on-
derstut, en de wagen wordt 
opzij gezet. Uit de koffer 
wordt een groot pak georga
niseerd, bevattend, zoals 
weldra blijkt, een groen-wit 
zeil. Het wordt ontrold, en 
dank zij bovenmenselijke 
inspanningen aan de zijkant 
van de caravane vastge
maakt. 

Eens zover, moet zij het 
zeil vasthouden, terwijl hij 
de staken uit de VW haalt. 
Met haar volle gewicht — 
maar dat lijkt ons niet zo 
enorm — hangt zij in de 
touwen. Maar de natuurele
menten zijn in een boze bui 
De wind slaat onder het zeil, 
de dame wordt ruggelings 
gevloerd, en bevrijd van die 
zoete last slaat het zeil over 
het dak van de caravane 
heen. Zij lijkt ineens een 
groot kerstkadoo. 

Hij is ondertussen uit het 
wagentje opgedoken, en zij 
aan zij, onder de gutsende 
regen, staan hij en zij het 
probleem te bestuderen. 

Als de wind even luwt 
slagen zij erin, hangende en 
zwierende aan de caravane 
het zeil weer naar beneden 
te halen, en op minder dan 
een uur tijd is het zeilen 
zijdakje — kennelijk be
doeld als garage voor de wa
gen — nu aangebracht. 
Maar het is niet mooi meer 

om zien. De grond rond de 
caravane is één afgrijselijke 
modderbrei. De kleur van 
hun jassen is niet meer te 
herkennen. Er is geen hij of 
zij meer te herkennen. Het 
water druipt van hen af. En 
zij hebben kou. Eventjes 
knuffelen zij elkaar, en dan 
beginnen zij een tweede zeil 
vast te maken aan de ande
re kant. 

Het begint donker te wor
den. Wij supporteren voor 
het rare koppel. Halen zij 
het ? Komt hun schuilplaats 
klaar voor de avond valt ' 
Wat bezielt hen om in zo'n 
weer te gaan kamperen ? 

Dan stopt de politiewagen 
Twee agenten, met de hand 
op de kepi vanwege de ster
ke wind, m glimmend-blau-
we regenmantel, stappen uit. 
Wij zien hen met de twee 
praten, wijzen, gestikuleren. 
De twee staan erbij als ver
zopen honden. 

Wij voelen het met de el
lebogen. Zij worden wegge
jaagd. Wat kan het die agen
ten schelen dat zij hun ca
ravane daar neergezet heb
ben op dat drassige stukje 
gras ? In wiens weg staan 
zij daar ? Weten de agenten 
niet dat een verblijf in open 
lucht, ook bij slecht weer, 
zijn charme heeft ? Wij zien 
de gebaren heftiger worden, 
de agenten steeds nadruk
kelijk het hoofd schudden. 
En dan, terwijl de agenten 
weer in hun wagen gaan 
zitten, en blijven zitten, be
ginnen zij moedeloos weer 
alles af te breken. De klets
natte zeilen worden orde
loos tot een pak gefrom
meld, en in het wagentje ge
duwd. De modderige staken 
en touwen vliegen er boven
open. Wagentje en caravane 
worden gekoppeld. Slijk van 
kop tot teen stappen hij en 
zij in, en nageoogd door de 
waakzame agenten rijden 
zij weg. 

De wet heeft gezegevierd. 
Het koppel moet maar er
gens een dure plaats huren 
op kopen om de caravane 
neer te zetten. Of trachten 
nog een plaatsje te vinden 
of een « offisjelle » cam
ping. Simpele rust en een
zaamheid zijn immers niks 
meer van deze tijd. 
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opgave n' 17 
horizontaal : 
1) Neutraal gebied tussen twee stoten -
Beiangriike stop 'n het leven. — 2) 
Voegwoord - Centrale achterspeler van 
Leeds United - Dubbele klinker 
Merkteken op gewichten - Oosterse 
noem. — 3) Bobbel - Openbaar ver-
voermtdde! - Werkzaamheid. — 4) Ker-
kerkelijke koorzang - doos waar onze 
stem in verdwijnt - schreeuw. — 5) Ge
hucht von Meise in de richting Nieu
wenrode - Lengtemaat - Nederlandse 
« g B - Slede. 6) Most - Mijnheer -
Ingenieur - Persoonlijk voornaamwoord 
- Aan Paula. — 7) Halve diameter -
Oost Vlaamse gemeente - God - Land-
bouwwerktuig. 8) Onmeetbaar getal -
Listig - Verttkale letters op de IJzer-
toren - Anagram van « LEK ». — 9) 
Soort uil - Zijrivier van de Leie - Stuk
ken. — 10} ...ende trouw - Engels 
voegwoord - Nikkel - Twee klinkers -
Engels nieuws. — 11) Twee medeklin-
ke/s - Verheven werk - voorzetsel -
Zfer. '— 12} Eerstkomend - Soort hert 
- É^ dergehjké - Tennisterm - Tdnta-
llum — 13) Gezel yan Isolde - Goed 
voor de dorst als er niets anders is -
Verbinding tussen twee verdiepingen — 
14) Wijnglas - Moeraskoorts - Lansier. 
- 15) Blijvende vijandschap - Ten be
drage van - Kweek. — 16) Oesterpro-
dukt - munteenheid - voorzetsel 
Tuin - Eisenhower. — 17) Open plek in 
het bos - Zintujg - Rijksmuseum-~ Jong 
gestorven Limburgs troubadour. — - 18) 
Plant - Russisch politieker in de heltt 
van de 20e eeuw. — 19) Spil - Jeugdbe
weging - Tontolium. — 20) Begaafd re
denaar - Viskorf. 

vertikaal : 

1) Volkswijk in Mechelen - Drieluik. 
— 2) Nieuwigheid - Romeinse keizer -
Anagram van « NAR ». — 3) Munt
eenheid - Heren - Horizon - Gissen. — 
4) Buffet voor sterke dranken - Dub
bele klinker - Silenium. — 5} Beroep 
dat men in het buitenland uitoefent tot 
wanneer men gekidnapt wordt - Drie
ledig letterkundig werk — 6) Jongens-
naam - Tijdperk - Dubbele klinker. — 
7) Gek - Geringschattend spreken -
Onderzoeker. — 8) Senior - Ameri
kaanse protestzanger - Franse zee. — 
9) Literatuur - Watermolenwiel. — 10) 
Opstootje - Anagram van « WED » -
Engels bier - Inspiratie —11) Faam -
Voegwoord - Baskische vrijheidsstrij
ders — 12) Insekt - Heilige stad vol
gens de Koran. — 13) En volgende -
Meisjesnaam - welaan. 14) Inrichting 
om een ontploffing op een bepaald 
tijdstip te laten geschieden - befaamd 
kasseileggef. — 15) Rooms-katoliek -
Persoonlijk voornaamwoord - Sooft a )̂-
pel - Anagram van « OOR ». — 16) 
Aktie-komitee - Niet kontra - Lekker
nij- — 17} Omsloten ruimte voor vee -
Koninklijke Nederlandse koartersclub -
Datzegt men aan de telefoon - Reke
ning. — 18) Ziekte - Niet bepaald bes
te maatjes met India. — 19) Jongens-
noam - Brabantse gemeente. — 20) 
Dndanks - Vlaamse Oudstnjders. 
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de Verzekeringsmaatschappij 
van eigen bodem 

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

Tel. (03) 38.59.53 (5 I.) 

AUTOBANDEN 
A 
R 
P 
A 

Tel. 053/22063 

montages, herstellingen 
wieluitlijning m. garantie 

wielbalans m. garantie 

W. De Ketelbutter 
Osbroekstraat 47 

AALST 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

R. CORNELIS - DENISSEN 
CAFE - PENSION - RESTAURANT 

P. De Smet De Nayerstraat, 19 
8430 MIDDELKERKE 

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

en matige pr i jzen 
OPEN : café gans het jaar 

restaurant en pension 
vanaf Pasen tot OUtober 

IN 'T SPINNEWIEL 
E. Dubois-Van Hemeiryck 

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 ! 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilrijk 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 1 9 Ü 

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees <. WIJ » 8 % kor t ing 

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

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

Tel. 39.19.27 
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 — 

Verlichtingsqroothandel 
MARC DE VRIESE 

(het betere genre) 
ASSEBROEK - BRUGGE 

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

40 m. toonvensters - meer dan 1.000 
verschillende verlichtingselementen 

Open van 8u30 tot 20 uur. 

CENTRALE MUTUALITEIT 
van BRABANT en LIMBURG 
NEUTRAAL VLAAMS ZIEKENFONDS 

Sekretaris J WEYNE 
Leuvenselaan 43 - 3300 TIENEN 

Tel. (016)834.35 

Voor een PRETTIG VERLOF 
in Blankenberge-aan-Zee I 

— Vlamingen huur bij Vlamingen — 
« 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 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. 053/281.10 
Koud buffet Nette bediening 

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

KONTAKTEER IN VERTROUWEN : 
LUC THIBAUT & CO 

Tel. (03)27.75.86 - (03)27.43.34 

BANKETBAKKERIJ 
Jozef en Rifa NEUKERMANS-BLOM 

Balleistraat 9 - Teralfene 
f i in gebak - suikerwaren - i jstaarten 

Wekelijkse rustdag : dinsdag. 
Tel. (053)682.15 

Huis CARDON-FLEURINCK 
Fietsen Bromfietsen Gazonmaaiers 

A l le herstel l inqen 
Nieuwbaan 120 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67919 

Al le schilder- en behangwerken 
Vloerbek led ing 

ALEX DE NIL 
Rozenstraat 18 

1742 St-Katherina-Lombeek 
Tel. 053/67889 

Alvorens een gitaar te kopen, 
kom uw keuze maken bij 

DE MONTE 
Adegemstraat 9 - 2800 Mechelen 

Tel. 015/150.34 
Naamsestraat 178 - 3000 Leuven 

Tel. 016/310.50 
Deskundige voor l icht ing ! 

Firma ANTOINE BOVIT 
Vismijn 44 te OOSTENDE 

Verse vis rechtstreeks aan ve rb ru i 
ker voor : diepvries, 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 — Gentbrugqe 
Zaakvoerder | A N DE M O O R 
VU-aemeenteraadsl id - Tel. 52.01.22 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

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

Gevelstenen - Bewapening tegen 
barsten en scheuren in uw schi l 

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

|. WILLEMS 
Ernest Jouretlaan 57 - Edegem 

Tel. 57.32.80 

ELECTRA-BREE P.V.B.A, 
Bonetoutstraat 28 - BREE 

Tel. 011/65.188 en 66.477 
St?atsbaan 1 - HALEN 

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

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

OFFSET-8TENCILWERK-FOTOKOPU i 
I N K A 

Tumhouisebaan 405 - Borgertiout 
TEL. 03.35.70.00 

ESTHETICA 
Schoonheidsinsti tuut 
Parfumerieart ikelen 

Dambruggestraat 55 - Antwerpen 
Tel. 33.72.99 

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

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

Koop bi j ons in ver t rouwen 

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

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

VLAAMSE TAPIJTWEVERIJ 
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 ! 

Hotel-Pension « Haus Waldeck » 
5411 Stromberg (unterwesterwald) 

Telf. 9149/26249415 
(12 km van Koblenz) 

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

Pension : vanaf 20 DM 
Prospektus op aanvraag 

Verpleegster wenst inspui
tingen te geven aan huis of 
vraagt andere plaats, enkel 
dagdienst, voor (Jent of Groot 
Gent. Tel. 09/23.23.79, tussen 
12 en 14 u. of na 18 u. — R 74 

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, Guido 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 

WIJ ZOEKEN in een door 
ons te verstrekken kantoor
ruimte (van 100 tot 200 m2) 
met naastliggende parkeergele
genheid in centrum belangrij
ke kerngemeente: flink Vlaams-, 
voelend element, vakkundig 
opgeleid, bekwaam om zelf
standig Vlaams boekhoudkun
dig en fiskaal Centrum uit te 
bouwen. 
Kan aanleunen bij bestaande 
infrastruktuur van sociaal 
dienstbetoon. 
Schrijven onder dubbel gefran
keerde omslag onder kenletters 
VLABO 1001. — R 78 

Standplaats voor caravan te 
huur, 100 m2 in rustig duinen
gebied. Alle voorzieningen, ma
tige prijs. Tel. 09/51.35.81. 

— R 79 

Groepen 

en 

maatschappijen 
voor U 

bedacht 
allerhande I I ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

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

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH ; Mechelsesteenweg • 2.400 plaatsen - Tel. 03/53.09.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-LIchtervelde - 2.000 nl. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostenda . 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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persspiagel 
« Wie op straat komt heeft 

veel bekijks » zouden we de 
wederwaardigheden van een 
aantal VU-mensen kunnen sa
menvatten zowel in De Panne 
met de « bunkerbestorming » 
als met de Vietnam-betoging 
te Antwerpen. Dat laatste zou 
men met een Freudiaans eti-
ketje wel kunnen betitelen als 
de uiting van een liefde-haat-
verhouding tussen een beperkt 
aantal mensen in of aan de 
rand van de Vlaams-nationale 
partij. Een aantal, sommige al 
te gretige, reakties van dag- en 
weekbladen kan ons voor de 
toekomst heel wat leren. 

de zeewacht 

Door stouterikken van aan 
het Noordzeestrand ook wel 
eens de Pierswacht genoemd, 
speelt het spelletje van beto-
gingsverbieder senator-burge
meester Ver Steele (duinsteler 
zoals onze VU-mannen hem 
« afschilderen ») 

« Het zou van kwaad tot er
ger gaan. 

» De h. Emiel Vansteenkiste: 
« Op het kommissariaat van De 
Panne werd m'n kollega Luc 
Vansteenkiste uit Kortrijk zelfs 
een klop op het hoofd toege
diend door de kommissaris en 
werd hij bovendien voor 
« era... » uitgemaakt. Wat de 
kommissaris blijkbaar niet 
weet is dat er hiervan getui
gen zijn /». 

»• De hoofdkommissaris van 
De Panne konden we donder
dagochtend niet meer bereiken, 
maar zijn adjunkt logenstrafte 
de beschuldiging van de h. 
Emiel Vansteenkiste : « Het 
gaat hier om een mise-en-scène. 
Alles is in feite zeer kalm ver
lopen. We hoorden plots 
schreeuwen in het kantoor van 
de kommissaris, maar deze 
heeft zeker niet de volksverte
genwoordiger uit Kortrijk een 
slag toegebracht. Waarom zou 
hij ook ? 

» Ik geloof dat deze mensen 
(n.v.d.r. : het groepje volksver
tegenwoordigers een beetje 
hebben willen misbruik maken 
van hun parlementair mandaat 
door te betogen en bunkers te 
bekladden. Trouwens, de aan
gebrachte teksten werden weer 
onmiddellijk uitgewist. 

» Deze tegenstrijdige verkla
ringen brengen alleszins geen 
klaarheid in wat gebeurde in 
het bureau van de Pannese 
kommissaris. Dat het rondom 
deze verkavelingsmiserie tot 
dergelijke incidenten moet ko
men is meer dan bedenkelijk 
en doet ons met wat vrees uit
kijken naar 27 mei. Dag van de 
nationale betoging te De Pan
ne ». 

de nieuwe gids 

De brutale natuuraanslag in 
De Panne heeft dan toch een 
aantal mensen in de pen doen 
kruipen. De stroming wordt ho
pelijk nog eens zo sterk dat 

ministers en hun vriendjes-spe-
kulanten niet eeuwig onge
straft dergelijke « misdaden te
gen de natuur » kunnen blij
ven begaan. 

« Immers, er zijn in ons land 
duizenden en duizenden men
sen — maar zij behoren te veel 
tot de zwijgende meerderheid 
— die, als echte natuurliefheb
bers graag bewonderend door 
een beukenbos wandelen ; die 
met spijt een dennebosje, een 
groepje bomen, zelf één enkele 
prachtige oude boom zien ver
dwijnen. Niet alleen mensen 
behoren tot die zwijgende 
meerderheid. 

» De verdediging van het 
leefmilieu is niet alleen een 
strijd tegen de vervuiling van 
industriële oorsprong of van
wege het autoverkeer. Ook de 
lanschapszorg, het behoud der 
natuur, behoort tot de ecologi
sche uitdaging. Men kan he
laas niet alle natuurschoon on
gerept bewaren, er kunnen ge
gronde redenen bestaan om een 
stukje landschap op te offeren 
aan de economische noodzaak. 
Maar in die toestand, waarin 
men zich nu bevindt, moet die 
noodzaak bijna een geval van 
heirkracht zijn, om er aan toe 
te geven ». 

DiKSmUIDE 
11 UUR 2 lUl l 1972 

het vrije waasland 

• Vooraleer de diskussie over 
de betwiste Vietnam-betoging 
aan te vangen in dit weekblad 
uit het Waasland geeft het blad 
een zeer objektieve situatie
schets « waarover het nu ei
genlijk ging ». Nuttig om le
zen. 

« Het is nog niet zo heel lang 
geleden dat elke Vlaamse be
toging (voor amnestie, tegen 
de talentelling, voor de rand
gemeenten, voor de Voer...), op 
touw gezet door niet-partijpo-
litieke aktiekomitees of kui
tuur- en schrijverenigingen, on
middellijk een etiket van inci-
visme opgeplakt kreeg. 

« Een eenzijdige manifesta
tie », schreeuwden diegenen 
die... aan de kant waren gaan 
staan. Gemakshalve werd ook 
nog het fascistisch spook van 
de zolder gehaald, tegenbeto-
gers brachten de hitlergroet en 
onberispelijke Vlamingen za
gen hun huis met zwarte ha
kenkruisen beklad. 

» Ongeveer hetzelfde lot als 
zovele Vlaamse manifestaties 
uit het verleden was ook de 
«_ Vrede voor Vietnam y>-beto-
ging beschoren welke vorige 
zaterdag door de straten van 
Antwerpen trok. 

Alleen : het spook is deze keer 
rood en de hakenkruisen zijn 
vervangen door hamer-en-sik-
kel.. 

» De betoging was georgani
seerd door een pluralistische 
werkgroep en kreeg de steun 
van tientallen verenigingen, 
waaronder al de grote katolie-
ke jeugdbewegingen. Onjuiste 
voorlichting, intimidatie en ver
dachtmakingen waren er oor
zaak van dat de besturen van 
een aantal verenigingen niet 
gevolgd werden door hun le
den, zodat de betoging een 
sterk eenzijdig ultra-links 
beeld MOEST geven ». 

de standaard 

Manu Ruys zal zich ^eker 
niet zal beledigd voelen als wij 
zeggen dat hij het leven wil 
indelen in Cartesiaanse catego
rieën, hij vergist zich als hij 
mensen in schuitjes wil zetten. 
Men is altijd iemands linkse of 
rechtse. Ruys ziet aan de ene 
kant de « amnestie-mannen » 
aan de andere kant de « so-
ciaal-gerichten ». Alsof er te-
gestrijdigheid zou zijn. Heeft 
Coppieters niet jarenlang de 
amnestiekampagne geleid in de 
jaren vijftig ? En Siegers is de 
man, die voor welk publiek 
ook, geen blad voor de mond 
neemt op dit vlak. 

« Met de komst in 1965 van 
de briljante en charismatische 
Maurits Coppieters kreeg de 
sociaalgerichte tendens op
nieuw een kans. En meteen ook 
een leidersfiguur. Coppieters 
die tijdens de wereldoorlog tot 
het verzet had behoord en geen 
nationalist in de traditionele 
zin is, kwam op voor een « be
vrijding snationalisme » d a t 
raakvlakken heette te hebben 
met de linkse bevrijdingsbewe
gingen in de derde wereld... De 
oude flaminganten in de VU 
waren niet zo geestdriftig met 
die tendens, maar de warme 
en innemende persoonlijkheid 
van Coppieters deed veel door 
de vingers zien. 

» Bij de jongste verkiezingen 
in november 1971, is dan echter 
plotseling aan beide kanten een 
verstrakking, een polarizatie 
waargenomen. De nationalisten 
verscherpten hun radikalisme. 
En de linkerzijde vond in de 
persoon van Nelly Maes de be
lichaming van haar meest ex
treme opvattingen. De intrede 
van Nelly Maes in de Kamer 
en de aanduiding van de Lim
burgse stakingsleider Siegers 
tot VU-senator wezen op spek-
takulaire wijze uit, dat naast 
de nationalistische strekking in 
de VU een andere politiek aan 
bod was gekomen. Die politiek 
heeft de steun gekregen van 
een aantal jongeren in de par
tij — de zgn. VUJO — maar 
andere VUJO-afdelingen zijn 
het nationalisme trouw geble
ven. 

» Sindsdien heeft Nelly Maes 
herhaaldelijk in de Kamer haar 
maatschappijhervormende ge
dachten in keurige toespraken 
toegelicht. Zij nam afstand van 
de pro-Amerikaanse politiek 
van Harmei en legde zowel in 
het debat over de regerings
verklaring als bij de bespre
king van de beleidsnota van 
kultuurminister Van Mechelen 
zware, radikale klemtonen ». 

de nieuwe linie 

Rommelt het ook eens alle
maal flink door elkaar en het 
resultaat wordt dan het vol
gende. 

« In België loop je kans de 
bak in te draaien als je Aloha 
verkoopt of alleen maar praat 
over hasj. Maar minister 
Vranckx, zijn rijkswachters en 
Bijzondere Opsporingsbrigade 
(BOB) laten rustig de herrie
schoppers van de voormalige 
Vlaamse Militanten-Orde op 
vreedzame Vietnam-betogers 
inslaan. Dat was zaterdag in 
Antwerpen. 

» De VMO-ers vooral gebeten 
op het feit dat de jongeren
organisatie van de Volksunie, 
de Vlaams-nationale partij, aan 
de natuurlijk weer « commu
nistisch » genoemde Vietnam-
betoging deelnam, hadden te
voren hun tegenactie in de pers 
aangekondigd. Een campagne 
volgens plan dus. Als dat alle
maal maar kan, krijgen we 
straks ook in België Italiaanse 
toestanden. Wat bij het huidig 
volstrekt rechtse beleid van de 
christelijke-socialistische rege
ring Eyskens ook al weer niet 
te verwonderen is ». 

volksgazet 

« Recht van opname op de
zelfde plaats en in het zelfde 
lettterteken » is een zinssnede 
die Jos Van Eynde, de pers
lasteraar, wel stilaan begint te 
kennen. Hij zal het risico van 
een nieuw persproces dan toch 
wel willen ontlopen hebben 
want op het einde van zijn 
hoofdartikel nam hij met lange 
tanden en poging tot zure gees
tigheid dit recht op antwoord 
van Were-di op. 

« De secretaris van de ver
eniging zonder winstgevend 
oogmerk « Were di » die deel
nam aan de tegenbetoging van 
sommige Volksunie-elementen 
tegen andere Volksuniegroepen 
die mee opstapten in de mani
festatie « Vrede voor Viet
nam » te Antwerpen, wil niet 
dat zijn groep verward wordt 
met de VMO. 

» Hij schrijft ons dat het dtm-
delijk is dat « stokslagers » kam 
worden geïnterpreteerd als eciRJ 
overtreding op de wet inzake: 
privé-milities en acht zulks las^ \ 
terend en schadelijk van zijnt 
vzw « Were di ». Deze groe^ 
vormt geen militie en « haatr 
mensen, zo verzekert de secre
taris, waren noch op de Viefr-
nambetoging, noch op de ande
re manifestaties hoe dan oote 
gewapend met stokken of att-
derzins ». 

» Wij zullen hem m,aar akts 
geven van deze verklaring.^ 
Vermits er nochtans is gevoch
ten en geslagen zal dat eens te
meer de schuld van de soms; 
ontbonden en dan w'eer niet-
ontbonden Volksuniegroepi 
VMO zijn geweest, terwijl dis 
van « Were di » allen tegevr' 
woordig waren... om zich niet 
te weren ! ». 

links 

Een een andere weerlegging 
van het Van Eyndiaanse 
triomfegschreeuw — over de 
verkiezingen van Tongeren dit
maal — vinden wij in dit week
blad aan de rand van de BSP„ 
ondertekend door Marcel De-
neckere. Hij voorspelde in 
vroegere jaren ook de BSP-
achteruitgang. Hij kreeg gelijk. 
Als men het niet over een an
dere boeg zou gooien. 

« Uit dit sukses echter he' 
sluiten dat « het met het socia
lisme in alle delen van het land 
weer bergop gaat » (Jos Van 
Eynde in Volksgazet van 9 
mei) is op zijn minst onvoor
zichtig. Na ons sukses te Harél-
heke trok Jos Van Eynde een 
gelijkaardige konklusie en 
nochtans leed de BSP enkele 
maanden later een nederlaag 
bij de verkiezingen van 7 no
vember. Uit lokale verkiezin
gen mogen geen nationale fcon-
kh 'rfes getrokken worden. Of 
het met de BSP weer bergop 
gaat, zal van andere feiten af
hangen, in de eerste plaats van 
het ideologisch kongres. En ook 
of er niet te veel reisjes naar 
Zaïre worden gemaakt... ». 

w. luyten. 

DIRK MARTENS 
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 - kamerversleringen - wastafels 

en waskussens • kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulteruitrustingen . plng-
aong tafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerel. 

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

sen . borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

meester ""Vj, 
kleermaker' 

VERMEESCH 

STEENHOnWEHSVESr S 2 
ANTWERPEN - ' 
Tel. 31,35.83 • 

NflflR 

zo'VEEL BETER 

LEER ENGELS IN ENGELAND 
VIJF PLUSPUNTEN 
— leven In een door-en-door Britse s t i j l , bi j een gezin 
— een frisse neus halen na de examenkoorts 
— aangename taallessen 
— kontakt met internationale studentengroepen 
— bekwame leiding door Vlaamse leerkrachten 

NEEM DEEL AAN ONZE GROEPSREIZEN 
reissom p./pers. 

Brighton : 1 en 29 juli, 12 augustus 6.195 F 
Exmouth : 1 juli (2 weken) 7.250 F 
Torquay : 9 juli en 6 augustus 7.700 F 
Brighton : 1 tot 29 juli (4 weken) 11.950 F 

(voor leerlingen van 14 tot 16 jaar) 

INBEGREPEN : — reis Oostende-Engeland en terug. 
— de taallessen. 
— het verbl i j f bij een Engels gezin. 
— alle taksen en fooien. 

SCHRIJF NU IN ! 
2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.09.95 

9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestraat 28 - Tel. (050)364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55 - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorissfraat 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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volksvert. R. Matlieysscns en A. De Beul. 
volksvert. A. De Btul en R. Mattheyssens. 
VU-sekretariaat, Wetstraat 12, tel. 36.84.65. van 

antwerpen 
ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

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

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

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

Inlichtingen voor gepensi
oneerden of aansluitingen : 
Goossens M., VI. Verbond voor 
gepensioneerden, Lg. Winkelstr. 
42. t«l. 33.52.83. 

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, 
Driehuizen 16, 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 

BORGERHOUT 
GELUKWENSEN 

Op 27 mei treden Lieve De 
Bruyn en Erik Van Echelpoel 
in het huwelijk. De kerkelijke 
inzegening heeft plaats in de 
kerk van O.-L.-V. ter Sneeuw 
(Laar) te 10 u. Gelegenheids-
adres : Familiekring, Abdijstr. 
35-37. 202 O(Kiel) Antwerpen, 

Oprechte gelukwensen van 
bestuur en afdeling Borgerhout. 

BROECHEM 
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 
INHULDIGING 
AFDELINGSVLAG 

De gemeente van onze volks
vert. en medestichter van de 
parti j , Ludo Sels, vierde met 
grote luister de inhuldiging 
van zijn afdelingsvaandel. 
Voorzitter Van der Eist had er 
prijs op gesteld deze viering 
bij te wonen. In zijn rede bij 
de vlagoverhandiging stelde hij 
de groei van de Volksunie te 
Duffel als een voorbeeld en ho-
pelijke maatstaf voor de verde
re opgang van onze partij in 
gans Vlaanderen. Bij 'n prach
tig lenteweer stapte een talri j
ke groep simpatisanten op ach
ter de VU-fanfare Kempenland 
die met een indrukwekkende 
drumband en de grote schaar 
muzikanten de bewondering 
van Arriend en tegenstander af
dwong. Na een receptie van de 
bovenste plank, verzorgd door 
de VU-vrouwen, begon dan het 
avondfeest, met o.m. onze par
lementairen Jorissen, Bouwens 
en Goemans. Een ontroerde Lu-
do Sels benadrukte dat hij de
ze jubeldag vooral zag als het 
resultaat van de jarenlange sa
menwerking van een groep 

ARR. ANTWERPEN 
DIENSTBETOON MEI 1972 
ANTWERPEN : 
Maandag: 15 mei 
Maandag 29 mei 
Steeds in lokaal 
16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 15 mei : sen. H.De Bruyne. 
Lokaal : Vleminckhof, Marktplein 8. tel. 53.89.36, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 24 mei : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsesteenweg 22, tel. 57.12.32, van 19 tot 20u. 
MERKSEM : 
Donderdag 18 mei : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

vrienden die de VU te Duffel 
steeds was en wil blijven. 

Dit was dan wellicht ook de 
reden waarom in een nooit ge
ziene atmosfeer van gezellig
heid de feestelijkheden voort
duurden tot in d heel vroege 
uurtjes. 

EDEGEM 
GROOT-ANTWERPEN 

Op de afdelingsraad van 23 
mei om 20 u. 30 in gemeen
schapscentrum « Drie Eiken » 
wordt het probleem van de fu
sie van Groot-Anwerpen uit
voerig behandeld door volks
vert. A. De Beul. Alle belang
stellenden zijn hartelijk wel
kom. 
VUJO 

We kunnen mekaar elke zon
dagnamiddag vanaf 14 u. 30 
vinden in « Drie Eiken ». Aan 
de blokkers wensen wij alle 
heil. 
MEDEDELING 

Welke jongen of meisje wenst 
het zakgeld wat te verhogen 
door bij gelegenheden te ko
men serveren in ons gemeen
schapscentrum ? Naam opge
ven aan K .Van Reeth. Drie 
Eikenstr. 70. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

VU-Edegem rondt dit werk
jaar gezellig af op zaterdag 3 
juni om 20 u. in « Drie Eiken •». 
Datum vrijhouden. 

HOBOKEN 
GEBOORTE 

Gelukwensen aan dhr. en 
mevr. Goovaerts-Van Gaever 
bij de geboorte van hun twee
de kindje Koen. 
GROOT-ANTWERPEN 

Onze afdeling hield als eerste 
de informatievergadering over 
Groot-Antwerpen. André De 
Beul zorgde voor een degelijke 
toelichting. 

HOVE 
SPORENVIERING 

De 11 juli-viering gaat dit 
jaar door op vrijdag 23 juni in 
het kultureel centrum « Ura
nia ». Nelly Maes werd uitge
nodigd om de feestrede te hou
den. 
VLAGGENAKTIE 

Uw leeuw ligt klaar bij Lode 
Verreyt, Azalealei 42, tel. : 
55.23,32. 
DENK ER AAN ! 

28 mei : Vlaams Nationaal 
Zangfeest, Sportpaleis, Antwer
pen. Hoog tijd- om je kaarten 
aan te schaffen. 
AMNESTIE 

Bij een amnestiemotie inge
diend door ons gemeenteraads
lid Joost Goris liet de CVP-
burgemeester stemmen over de 
niet ontvankelijkheid van deze 
motie. Uitslag : 7 tegen de mo
tie, 4 voor en 2 onthoudingen. 
Uitslag die burgemeester Swae. 
len even deed schrikken want 
onder zijn eigen mensen waren 
er die hem niet volgden en zich 
onthielden. CVP-raadslid Ver-
nimmen, zoon van een repres-
sieslachtoffer, stemde tegen de 
amnestiemotie. 
KABELTELEVISIE 

CVP-burgemeester Swaelen 
en zijn PVV-accolieten drijven 
door en willen per se scheep 
gaan met EBES voor het op
richten van een gemengde in
tercommunale en dit tegen de 
wil van de Hovenaars zoals 
overduidelijk bleek uit een on
langs gehouden informatiever
gadering. 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mat
theyssens op woensdag 24 mei 

van 19 tot 20 u, in lokaal Alca
zar, assistentie van gemeente
raadslid Jef Steurs. 

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

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

Genummerde plaatsen te be
komen bij dhr. Paul Embrechts. 
Konijnenveld 41, tel. 57.08.79 
(Vlaamse Kring). Ongenum
merde plaatsen aan 40 fr. te be
komen op het Vujo-sekretari-
aat, Greet Van den Bergh, 
Kruisstr. 10. 
VLAGGENAKTIE 

Leeuwenvlaggen zijn altijd 
in voorraad op het plaatselijk 
sekretariaat van de nat. be-
vlaggingsaktie, Kosterijstr. 6. 

LIER 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

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

Inschrijvingen voor deze bus 
bij Dirk De Pillecyn, Predik-
herenlaan 23, tel. 703219 of bij 
Mijlemans Jan, Hazenstr, 34, 
tel. 703133. 
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. 

MERKSEM 
VLAAMSE KERMIS 

Op 13 en 14 juni, ingericht 
door de Vrouwenafdeling VU-
Merksem in de zaal van het 
Vlaams Huis Tijl, Bredabaan 
298, Merksem. 

MOL 
OPENSTELLING WANDEL
PAD « TIJL » IN BALEN 

Morgen, zondag 21 mei, wordt 
het wandelpad « Tijl », op het 
gebied van Keiheuvel en Most 
te Balen feestelijk geopend om 
14 u. Aansluitend bij de ope
ningswandeling, omstreeks 16 
u., brengt het muziekkorps 
Kempenland een volksconcert. 

Het feestprogramma omvat 
verder : zaterdag 20 mei om 14 
u. : opening van de volkskunst
tentoonstelling in de zaal Re-
al-Roth. Inleiding door dr. J.A. 
Valgaeren, schepen voor kui
tuur van de gemeente Mol ; 
zondag 21 mei om 11 u. : volks-
koncert door de harmonie St. 
Cecilia van Rosselaar. In de na
middag optreden van de volks
dansgroepen Tijl uit Balen en 
Klepperman uit Mol en van het 
koor De Schalmei van Wezel. 

MORTSEL 
VLAGGENAKTIE 

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

Wij s temmen reeds af op 
zondag 4 juni e.k. voor onze 
« Mortselse familiale wandel
tocht » in de Kalmthoutse hei
de. 
IJZERBEDEVAART 

U kunt nu reeds inschrijven 
bij onze bestuursleden voor 
uw deelname en verplaatsing 
met de luxe autocars ingelegd 
door het « Gewestelijk IJzerbe-
devaartkomitee Mortsel en om
streken ». Wij laten dit jaar 
onze eigen wagen thuis. 

NIEL-SCHELLE 
TWEEDE RUPEL- EN 
SCHELDE-RALLY 

Maandag 22 mei (2de sink
sendag) richt de VU-afdeling 
Niel-Schelle een toer.stische 
autozoektocht in over 5J 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-
schrijvinsïen 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. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

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

WIJNEGEM 
BAL 13 MEI 

Wij danken al de mensen die 
door hun medev/erking (kaart
verkoop en organisatie) en 
door hun simpatieke steun dit 
zesde bal van de Vlaamse Kring 
tot een sukses brachten. Het fi-
nansieel sukses van dit jaar 
stijgt uit boven dat van ons 
lustrumbal. Proficiat, 
IJZERBEDEVAART 

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

Houd alvast 24 en 25 juni vrij 
voor de viering van onze jaar
lijkse guldensporenviering. Dit 
jaar gaat de viering door in het 
park en wordt weer georgani
seerd door de Vlaamse Vrien
denkring en het Davidsfonds. 

WOMMELGEM 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Broechems « IJzerbedevaart-
komitee » zorgt voor verplaat
sing per autocar ( heen en te
rug 20 fr.) en kaarten van 100 
fr. V genummerd) en 40 fr. Voor 
Wommelgem tijdig inschrijven 
bij Staf Van Looveren, Wel-
komstr. 116, tel. 53.86.68. 
LEEUWEVLAGGEN 

Naar uw formaat : Welkom-
jtr. 116, Wommelgem, 

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. 

BERG - NEDEROKKERZEEL 
VOOR AL UW PROBLEMEN ! 

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

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

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

BERG - BUKEN - KAMPEN
HOUT - NEDEROKKERZEEL 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Wij gaan per bus naar het 
zangfeest te Antwerpen op 28 
mei a.s. Kosten : reis + gere
serveerde zitplaats : 100 fr., 
niet-leden : 150 fr. ; reis + niet 
gereserveerde plaats : 40 fr., 
niet-leden : 100 fr. Vertrek-
uren : Kerk Kampenhout 12 u., 
Kerk Berg 12 u. 10, Kapel Ne

derokkerzeel Laar 12 u. 20, Ne
derokkerzeel Kerk 12 u. 30, 
Plein Ruisbeek 12 u. 40, Vier-
straten 12 u. 50, Veiling Kam
penhout Sas 13 u. Inschrijvin
gen zo vlug mogelijk op het af-
delingssekretariaat of bij de 
bestuursleden, 
BEVLAGGINGSAKTIE 

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

DIEST (Kanton) 
DIENSTBETOON 
WILLY KUIJPERS 

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

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

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

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

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

HEVERLEE 
NIEUW BESTUURSLID 

Tijdens de laatste maanden 
werden 65 nieuwe leden ge
worven. Daardoor mochten we 
een achtste bestuurslid koöp-
teren. Het werd Herman Van 
de Voorde (Vujo). 
SOC, DIENTSBETOON 

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

KOEKELBERG-
ST. JANS-MOLENBEEK 

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

LEUVEN (Arr.) ' 
MILIEUVERVUILING 

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

SCHEPDAAL " 
VOLKSVERGADERING 

Op woensdag 31 mei om 20 u. 
in de zaal Select met volksvert. 
Hugo Schiltz en sen. Maurits 
Coppieters. Zij zullen de vraag 
beantwoorden : « Waarom een 
VU ? ». 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

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

ST, KATH. LOMBEEK 
ZANGFEEST 

Inschrijvingen tot en met 25 
mei in lokaal « Uilenspiegel », 
tel. 52.13.45. 
BESTUURSVERGADERING 

Volgende bestuursvergade
ring is geplant voor vrijdag 26 
mei in het lokaal om 20 u. 

TERVUREN 
LEDENVERGADERING 

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

SOCIAAL DIENSTBETOON 
BUIZINGEN : 
Vierde dinsdag van de maand in lokaal « In de Welkom » van 
20 tot 21 u. (E. De Facq). 
LOT : 
Vierde dinsdag van de maand in café « Liedekerke », Stat iestraat , 
van 19 tot 20 u. (Bob Maes). 
O V E R U S E : 
Geen sociaal diensbetoon op 22 mei ; doch op 29 mei te Ter laeneo 
Overijse (Vik Anciaux, De Broyer en schepen De Waet) . 
ST. PIETERS LEEUW : 
Vierde disdag van de maand in lokaal « D e Jongen Deken », Rink, 
van 20 u. 30 tot 21 u.30 (Bob.Maes en Frans Adang). 
GEEN SOCIAAL DIENSTBETOON OP 22 MEI ! 
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oost-ylaanderen 

AALST (Arr.) 

ARR. RAAD 
Er is een vergadering ge

pland van de arr. raad op vr i j 
dag 9 juni te 20 u. 30 in het lo
kaal « De Vriendschap » te 
Aalst. Uitnodigingen en dagor
de volgen. 
AFDELINGEN 
IN OPRICHTING 

Er zijn afdelingen in uit
bouw in de gemeenten Erpe, 
Gijzegem en Meerbeke. Wie 
zich èktief wil inzetten voor de 
ui tbouw van de VU in die ge
meenten, neemt kontakt op met 
de kant. gevolmachtigden : H. 
Nijs (tel. 053/200.98) voor Gij
zegem ; J. Henderickx (tel. 
053/70.730) voor Erpe ; H. Ag-
neessens, Lindestr. 3, Dender
leeuw (voor Meerbeke). 
ABONNEMENTENSLAG 

In de loop van de maand ju
ni wordt een aktie gevoerd 
voor het werven van zesmaan-
delijkse abonnementen op 
« Wij ». Wij verwachten de me
dewerking van alle afdelingen. 
De resul taten zullen verschij
nen in « Wij » en in het « Me
dedelingsblad ». 
VORMINGSLESSEN 
De reeks vormingslessen voor 

mandatar issen en sociale wer
kers van het Oost-Vlaams Cen
t r u m voor Dienstbetoon en Na
schoolse Vorming is halfweg. 
Wij bevelen ook de twee vol
gende lessen aan : op vrijdag
avond 26 mei te 20 u. 30 in «De 
Vriendschap» te Aalst : Prak
tische aspekten van de fiskale 
wetgeving ; verkavelingen ; 
(eventueel) sociale zekerheid. 
Op zaterdagnamiddag 3 juni te 
14 u. 30 (zelfde lokaal) : Pen
sioenwetgeving en gewaar
borgd inkomen voor bejaarden. 

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, 

BURST 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Vanuit Burst ver t rekt een 
autobus waarvoor alle inlich
tingen kunnen bekomen wor
den en kan ingescheven wor
den bij : Hilde De Vos, Stokt, 
Burst voor KSA en chiro ; Le
on Van Ruyskensvelde, Lange-
veld, Burst voor VTB-VAB en 
Hein Mallefroy, Nieuwstr. 24, 
Burst voor Vlaams Nationale 
Kultuursekt ie . 

BAMBRUGGE 
SOC. DIENTSBETOON 

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

DENDERMONDE 
SOC. DIENSTBETOON 

Op het sekretariaat van het 
Gewestelijk Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse 
Vorming » vzw, Stuifstr. 15, 
Appels, tel. 052/24.776 : elke 
woensdag en donderdag van 19 
tot 21 u. e nelke derde zater
dag van 13 tot 16 u. 

Bi ju ten huize : na afspraak 
met de gewestelijke sekretaris 
dhr. Meert R., Stuifstr. 15, Ap
pels, tel. 052/24.776. 

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 Oördegem 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 vri jdag 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, Vendelen 55. 

DENDERLEEUW 
SOC. DIENTSBETOON 

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

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

Dadelijk inschrijven bij 
Goessens André, Toekomststr. 
48, tel. 68.459. Pri js 135 fr., ge
nummerde zitplaats van 75 fr. 
inbegrepen. Kinderen 115 fr. 
De bus ver t rekt aan het station 
te 12 u. 55, op het Dorp 13 u. 
Terug rond 21 u. 
11 JULI-VIERING 

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

GENT 
FILMVOORSTELLING 

Deze gaat door op 4 juni e.k. 
in de zaal « Majestic », om 10 u. 
De opbrengst hiervan is inte
graal voor het soc. hulpbetoon 
van de VU-Gent. Deze pracht
film « Ontmoeting in Central 
Park » met o.a. de ui tmunten
de akteur Sidney Poitier moogt 
u eenvoudig niet missen. In
kom 50 fr. 

NIEUWE BANKREKENING 
Gelieve vanaf heden uw stor

t ingen te doen op per 235.62 
van de Kredietbank N.V. Kou
ter Gent voor rekeningnummer 
440-0763221-97 van Volksunie-
Gent. Steun uw afdeling, zelfs 
het kleinste bedrag is welkom. 
MASSALE 
LEDENVERGADERING 

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

Voor de visvangst zelf 
is er momenteel nog plaats 
voor enkele sportieve deelne
mers. Vlug aanvraag overma
ken aan dhr. Fik De Vogeleer, 
Keizersvest 20, Gent, telefoon 
25.05.36. Deelname in de kosten 
250 fr. Inschepen te Breskens 
om 8 u. 

GENT-EEKLO (VUJO) 

ARR. KONTAKTDAG 
Graag ontmoeten we alle VU-

jongeren van elke VU-afdeling 
op zaterdagnamiddag 27 mei 
om 15 u. in Vlaams Huis Roe
land. 

NAAR HET ZANGFEEST 
Onze bus ver t rekt om kwar t 

voor twaalf in Vlaams Huis 
Roeland op zondag 28 mei. We 
rijden recht naar het Sportpa
leis en na de zangmanifestatie 
recht naar huis. Het kost 80 fr., 
er hangt een lijst in Vlaams 
Huis Roeland. Ook schrijven of 
bellen naar H. De Bleecker, 
Tolhuislaan 15, Gent, (25.64.87). 

GENTBRUGGE 

WANDELTOCHT 
De Goossenaertskring stapt 

mee in de halve maraton (20 
km) ingericht door het ge
meentebestuur 'van Gentbrug
ge op zaterdag 27 mei. e.k. met 
vertrek te 14 u. Aan de deel
nemers wordt een herinnerings
plaatje en getuigschrift over
handigd. Een speciale herinne
r ingstandaard wordt uitgereikt 
aan de grootste ingeschreven 
groep. Dringend naam opgeven 
aan onze sekr. R. Vercauteren, 
Walstr. 90, tel. 5279.50. 

DIENSTBETOON 
Naast hun gewoon dienstbe

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

HEUSDEN 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
VAN ONZE BESTUURS
LEDEN 

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

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

KEMZEKE 
BESTUURSVERKIEZING 

In Kemzeke werd op 9 mei 
een VU-afdeling opgericht, 
waarvan het voorlopig bestuur 
als volgt is samengesteld : 
voorz. : Drumont Walter, Voor-
houtstr. 5 ; sekr. : mej. Ann de 
Mayer, Hoekstr. 10; penningm.: 
Theo Deruycker. Voorhoutstr. 
7 ; prop. : André Vereecken, 
Voorhoutstr. 35 ; org. : Nestor 
Van Nerum, Dorpstr. 15A, Fr. 
D'Hooge, Reinaert laan 6 en Mi
chael Ferket, Hoekstr. 3/1. 

LANDEGEM 
DIENSTBETOON 

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

NIEUWKERKEN 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

A. Verbruggenkring zorgt 
voor verplaatsing per autocar 
(heen en terug 40 fr.). Kaar ten 
te bestellen bij onze bestuurs
leden. 

NIEUWERKERKEN 
NIEUW BESTUUR 

Zaterdag 13 mei jl. werd vol
gend nieuw bestuur der afde
ling Nieuwerkerken boven de 
doopvont gehouden : Karel De 
Brabander, voorz. ; Leo Wille, 
sekr. ; Willem Hoebeeck, pen
ningm .; Gilbert Temmerman, 
prop. Zen vijfde lid zal bij de 
koöptatie aangeduid worden. 

Wij wensen de nieuwe ploeg 
een flinke werking. 

SCHOONAARDE 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Wij gaan zeker per autocar. 
Vertrek 12 u. 30. Inschrijven 
bij : Herman Van Den Abbee-
le, Losweg ; Hugo Van Den Ab-
beele ,Eegene ; Willem Willems 
Hoek en Triest Albert, Frank-
rijkstr. 

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 
REORGANISATIE 

De reorganisatie van de af
deling Zottegem (de vroegere 
gemeenten Zottegem, Elene, 
Erwetegem, Grotenberge, God-
veerdegem, Leeuwergem, Stri j-
pen, St. Goriks-Oudenhove, Vel-
zeke) is praktisch klaar. Zo 
snel mogelijk zullen alle leden 
hierover de gewenste inlich
tingen ontvangen. Nu reeds 
wensen wij de afdeling Zotte
gem bij deze nieuwe start alle 
heil toe. 

SOC. DIENSTBETOON 
Sen. Diependaele : alle dins

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

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

Jul ien Ujrtterhaeghe, lid COO 
Provinciebaan, Velzeke : thuis, 

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): 

DEERLIJK-DESSELGEM-
BEVEREN-LEIE 
VLAGGENAKTIE 

Dit jaar wordt ook door onze 
afdeling een grote verkoopsak-
tie van leeuwenvlaggen ge
voerd. Wees modern en bevlag 
uw huis bij iedere gelegenheid 
met de leeuw, simbool van on
ze Vlaamse overtuiging. Wij 
hebben voor het ogenblik een 
vijftiental leeuwenvlaggen in 
voorraad met een klein foutje. 
Deze worden verkocht aan hal
ve prijs. Indichtingen op het 
sekretariaat van uw afdeling : 

Walter Van Den Brande, Wa-
regemstr. 61, Desselgem, tel. 
734.09. 
DIENSTBETOON 

ledere 3de zaterdag van de 
maand door prov. raadslid Ro
ger Van De Wattijne in ons lo
kaal « café De Keizer », Harel-
bekestr.. Deerlijk van 16 tot 
17 u . 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Dit jaar wordt er ook door 
onze afdeling een autobus naar 
Antwerpen ingelegd. Vertrek : 
9 u. 30, parking Barakke, Deer
lijk ; 9 u. 45, kerk Beveren-Leie 
en 9 u. 55. kerk Desselgem. 
Prijs : 80 fr. (ingangskaarten 
kunnen besteld worden op de 
bus). 

Inschrijving tot 21 mei bij : 
Deerlijk : mevr. Ottevaere-
Verbrugge, V. de Solastr. 46, 
tel. 77747 ; Beveren-Leie : Ver-
moere Jacques, Deerlijkstr. 130, 
tel. 74525 en Desselgem : Van 
Den Brande Walter, Waregem-
str. 61. tel. 73409. 

GISTEL 
JONGERENBAL 

Zaterdag 27 mei richt onze 
afdeling een bal in voor de jon
geren : een VU-disko-jeugdbal. 
Zaal « Ten Put te », Gistel. Toe
gang kosteloos. 

HOUTHULST 
GEBOORTE 

Bij Albert Hendrycks en Ma
deleine Exter werd het gezin 
gezegend met een zoon Kurt . 
Onze hartelijkste gelukwensen. 

lEPER 
DEBAT 

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

KORTRIJK 
VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 

Ook vanuit Kortri jk wordt 'n 
autobus ingelegd. Vertrek om 
8 u. 30 aan « 1302 ». Prijs 100 
fr. Wacht niet te lang, doe het 
nog vandaag. 
DIENSTBETOON 
WIJZIGING 

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

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

LAUWE 
GEBOORTE 

Roel, Lieve ,Gudrun en Lut-
gart zijn blij met hun nieuw 
broertje Herman dat bij hen 
kwam op 3 mei. Deze blijde ge- | 
beurtenis had plaats in de fa- i 
milie Favoreel-Craeynest. l id 1 
van het afdelingsbestuur te 
Lauwe. 

OOSTENDE-VEÜBNE 
DIKSMUIDE 
ARR. RAAD 

Deze week wordt aan alle af
delingen een ontwerp van sta
tutenwijziging doorgezonden 
waarover de arr. raad zich zal 
moeten uitspreken op zondag 4 
juni a.s. We verzoeken alle af
delingen deze teksten vooraf in 
het bestuur te bespreken. 

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. Swyngedou, 
Oostrozebeeksestr. De bus rijdt 
over Hooglede, Roeselare, Rum-
beke, Kachtem, Izegem, Lende-
lede. Prijs : 80 fr. (kaart niet 
inbegrepen) 
ZIEKENFONDS 
« WEST-FLANDRIA » 

Is u reeds lid van het Vlaam
se Ziekenfonds ? Neen, aarzel 
dan n^et langer. Treed toe. 
Wees ook Vlaming op dat ge
bied. Maak ons nog sterker. U 
kunt terecht op ons bureel, 
Westlaan 145, iedere donderdag 
van 17 u. 30 tot 19 u. 30, iedere 
zaterdag van 9 u. 30 tot 11 u.. 
ofwel telefoneer 50208. 

ROKSEM 
HUWELIJK 

Heden treedt ons lid Lucrèse 
Vierstraete in het huwelijk met 
Mark Vermeulen, lid uit Gis
tel. Wij wensen het jonge paar, 
alsmede de families Louis Vier
straete en Vermeulen van har
te geluk. 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

ALGEMENE IJZERWAf?EN 
GEREEDSCHAPPEN 

MEERKAMERVERWARMING SOMY 
FIRMA PAS N.V. 

Kerkstraat 18 — Londerz«d 
Tel. 052/39437 

Frans VAN MOORTER 
VERZEKERINGSMAKELAAR 

alle geldleningen, zowel persoorlij-
ke als hypotheken van 2e of 3e rang 
Oudenaardsestw. 121 - 9410 Erp* 

Tel. 053/22911 

RESTAURANT 
« HET PALINGHUIS » a /d Schetd« 

Het 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 - Denderleeuw 

TEL. 053/675.07 
— GROOTHANDEL — 

Rolluiken - Garagepoorten - Zonna-
bl inden . Vouv\/deuren - Schuiftrap-
pen - Slaapkamers - Aluminiumwer-
ken - Caravans - Plastiekprofielen 

Sierlulken 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 

Toekomstttr. 21 - 1800 VILVOORDI 
Eksklusieve modellen - VU 10% 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

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

Bezoek de herberg 
« UILENSPIEGEL » 

Laurent DE BACKER 
Kerkstraat 26 

1742 St-Katharlna-Lombeek 
Lokaal van de 

plaatselijke Volksunie-afdeling 
In het golvend Pajottenland 

HET 'iaams huis 

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

Garage ST JOZEF 
(BERT C.) 

Assesteenweq, 117 
1740 TERNAT 

VOOR UW VERBLIJF A A N ZEE I 
Oe 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-Vlaanderen 
DE MEYER Walter 

Bruggestraat 136, Zwevezele 
Tel. 051'612.84 

CORTHALS 
Katfestraat 20 . Aalst 

Tel. 053.244.80 
Bekendste koffiehuis van ds 

DENDERSTREEK 
Specialiteit van vvafels 

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

wordt opnieuw uitgebaat door ds 
FAMILIE LATEIR 

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

Tel. (09)79.51.51 
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ROESELABE-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-
liik. 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 
izegem : 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. 

VEURNE 
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. 

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. 

WESTENDE 
AUTOZOEKTOCHT 

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

NATIONALE 
BEVLAGGINGSAKTIE 

In afwacht ing dat de Cultuurraad voor de Neder
landse Cultuurgemeenschap het we rk van de Nat io
nale BevlaggingsaWtie overbodig maakt door de a l 
oude Vlaamse Leeuwevlag off icieel de plaats te ge
ven die haar toekomt, word t het 17de werkjaar in 
gezet. 

302 kernen zi jn over heel Vlaanderen bedr i jv ig : op 
de Guldensporendag '72 zul len weer duizenden 
Leeuwen getuigenis af leggen van een waakzame 
Vlaamse Beweging. 

De zwartgele Leeuw (zonder sterren, met k l auwen) , 
het symbool van die Vlaamse Beweging, dominere 
het straatbeeld in Vlaanderen I 

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

Waterstraat 133, 9110 ST-AMANDSBERG 

Tel. (09)51.15.83 

Vlaamse 
Handelaars 
en Zakenlui 

WIJ IN LIMBURG 
plaatselijk 

nieuws 

AS 
A. SERVAESTENTOON-
STELLING 

De St. Aldegondiskring van 
As organiseerde een A. Ser-
vaestentoonstelling in de mooie 
St. Aldegondiskerk. Deze ten
toonstelling is nog te bezichti
gen tot en met 28 mei. Ook de 
beroemde kruisweg (1919) is 
opgenomen. 

EIGENBILZEN 
REIS 

Op zaterdag 20 mei maakt de 
plaatselijke afdeling een uit
stap naar Nederland. Vertrek : 
8 u. 30. Bezoek aan het « Evo-
luon » te Eindhoven, de « Efte-
ling » te Kaatsheuvel en « Bob-
bejaanland » te Lichtaart. Aan
geven voor 14 mei bij J an Ap-
permans . 

GENK 
11 JULI-HERDENKING 

De provinciale Heel-Neder
landse Sporenherdenking van 
Were Di wordt dit jaar gehou
den in zaal Rembrandt te Genk 
op vrijdag 7 juli, met een strijd-
rede van senator Wim Jorissen 
en een optreden van « De Va
ganten ». Houdt deze avond 
vrij ! 

HERDEREN 
GULDENSPORENVIERING 

Zuid-Limburg herdenkt de 
Guldensporenviering op vrij
dag 7 juli in Hove Malpertuus 
te Herderen. Gastspreker is 
volksvert. H. Schiltz. 

ZONHOVEN 
ZANGFEEST 

Afdeling Zonhoven heeft een 
autobus ingelegd voor deelna
me aan het Vlaams Nationaal 
Zangfeest in het Sportpaleis te 
Antwerpen op zondag 28 mei. 
Wie wil meegaaa, kan zich in
schrijven op één van volgende 
adressen : café Zonnehof. Heu-
ven 8 ; café 't Posteke, Halve 
Weg 83 ; Henri Roberti, Molen
weg 161 ; Ar thur Bammens, 
Holsteenweg 53 ; Jozef Koninx, 
Donkeindeweg 7. Deelname : 
200 fr. (voorbehouden zitplaat
sen inbegrepen). 

MEDEGEDEELD 
VVL-LIMBUftG 

Woensdag 24 mei VVL-de-
bat over « Ervaringen met 
het VSO. 

KIEMST 

Van 18 mei tot 18 juni, open 
van 9 tot 20 u. (donderdag ge
sloten) in galerij « Nibema », 
Steenweg 102, Riemst. tentoon
stelling van schilderijen van 
Gabi Konings, Klein-Lafeltstr. 
74, Riemst. 

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

dosfe l ins t i tuu t limburg 
kadervorming 

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 ]e 
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 het probleem behoeven 
een grondige denk- en discussiebeurt. Daarom een kadervor-
mingsdag over « Hoe goede aktiviteiten plannen ? » te Hasselt in 
Centrum St.-Martinus op zaterdag 27 mei 1972 (van 13u30 tot 
20u30). 

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

programma 
ZATERDAG 27 MEI 1971 

13.30 uur : Inschrijving en kennismaking 
14.00 uur : De betekenis van actie als demokratisch bewustwor

dingsproces, W. Augustijnen, directeur Dosfelinstituut 
14.30 uur : Wat zijn onze problemen ? Rubricering (Staf.) 
15.30 uur : Pauze 
15.45 uur : Een overzicht van actievormen. Enkele modellen. 
16.15 uur : Gespreksgroepen, Plannen van acties in verband met 

bepaalde concrete opdrachten. 
17.15 uur : Koffie en broodmaaltijd 
18.00 uur : Voorstelling van deze acties + bespreking 
19.30 uur : Besluiten. 

Gezien de grondigheid van de vorming en de mogelijkheid" tot 
bespreking en discussie, hebben we voldoende tijd uitgetrokken. 
Wees daarom stipt op tijd en blijf tot het einde (20.30 uu r ) . 

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

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

AALST 

coo 
De Commissie van de Openbare Onderstand van de 

stad Aalst stelt in haar verplegings- en verzorgingsdien
sten één betrekking van gebrevetteerde ziekenhuisver
pleegster open. Deze betrekking is te begeven op proef, 
de proeftermijn is zes maand. 

De kandidaturen dienen gericht aan de heer Voor
zitter van de Commissie, Gasthuisstraat 40, Aalst, en dit 
bij aangetekend schrijven. Zij dienen uiterlijk op 25 mei 
op het secretariaat aanwezig tü zijn en dit samen met 
de bewijsstukken. 

De voorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen 
steeds bekomen worden op het secretariaat, Gasthuis
straat 40, Aalst, van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 
11.30 uur of telefonisch 053/223.93 binnenpost 104). 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Vlamingen die van Blanlcenberge 
houden, U l<unt terecht b i j 

A . SCHERPEREEL - DECNÖOP 

PENSION BRITANNIQUE 
De Smet de Naeyeriaan 6 

8370 Blankenberge - Tel. 050/42230 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teraifene 

Tel. (056)66.235 

BEZOEK 
CASTHOF LINDENHOVE 

Koud en warm buf fe t 

LAUWEREYS - DE BRUYN 

Gezell ige vlaamse sfeer 
wekel i jkse rustdag : woensdag 

Bellestraat 49 - HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

zoekertjes 

STEEDS WELKOM IN 

't KREKELHOF 
HET DRANKHUIS MET SFEER 

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

Tol. (054)34.857 

Duits meisje secretaresse steno. 
dactylo, momenteel Nederlands 
onkundig maar zal het leren, 
zoekt werk in een firma in Bel
gië waar een duitstalige secre
taresse van dienst kan zijn. 
Contact via senator M. van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63, 3030 Heverlee, tel. 016/ 
245.45. R 80 

Dokter gezin, streek Heist-op-
den-Berg, vraagt hulp voor 
huishouden : werkvrouw, 3 da
gen in de week. Telefoneren : 
(015) 22383. — R 8? 

Jong Vlaams gezin wenst voor 
kindje te zorgen. Zich wenden: 
Zeelaan 69 Oostende (Raversij-
de). — R 81 

• Steno-typiste, 35 j . , overtui
gend Vlaamsgezind (familie 
was repressieslachoffer), twee
talig met kennis van Duits en 
Engels zoekt geschikt werk in 
het Brusselse. Onmiddellijk 
vrij . D.B.001 

• Pas afgestudeerde steno-ty
piste, 19 j . , Vlaamsgezind, zkt 
werk in de omgeving van Brus
sel. Sudieniveau A6A2, noties 
boekhouden en Frans. Onmid
dellijk vrij . D.002. 

• Dame van middelbare leef
tijd, steno-typiste, perfect twee
talig, kennis van het Italiaans 
en goede noties Engels en Duits 
zoekt betrekking te Brussel. 
Goed voorkomen. E.003. 

• jonge dame, steno-typiste, 
20 j . noties Frans, zoekt werk 
in de omgeving van Brussel, 
Vilvoorde, Mechelen. V.004. 
Voor deze vier sollicitaties zich 
wenden tot senator M. Van 
Haegendoren, Guido Gezelle-
laan 63, 3030 Heverlee. — R 83 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien., 

erkend door al le ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer t ) 
Telefoon 03/36.86.62 

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



OF WP ZE UIT VOORRAAD 
KUNNEN LEVEREN? NEEN! 
WEL IS ONZE VOORRAAD IDEEËN en REALISATIES 

ONUITPUTTELIJK ! 

'^^(iji .rtiwwwJaaia» 

bouwprijs : 942.812 F bouwprijs : 1.497.618 F 

ONZE VOORRAAD AAN VOORDELIGE BOUWGRONDEN 
IS ENORM ! 

bouwprijs : 1.699.217 F 

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 

Meir 18 

Onderbergen 43 

Winterslagstraat 22 

Brusselsestraat 33 

600 arbeiders... 1001 m 

(03)31.78.20 

(09)25.19.23 

(011)544.42 

(016)337.35 

ofifelijkheden 

BON 
N A A M : 

ADRES • 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mi) kan bieden 
beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 
aanbieding te doen voor 't bouwen van njwoning, vi l la
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten 

— houdt U mi j ter beschikking van één uwer afgevaardig
den of zal ik een bezoek brengen aan uw informatiecen
t rum te op te u 

Handtekening 
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bmsset ziel hel gal in de scliaildsl 

een vijand voor elke generatie 
Ik achterhaal alvast nooit meer hoeveel takken 

van grote en bladerrijke bomen, hoeveel gehele 
kleine boompjes ik in mijn kinderjaren heb ver
nield. Niemand heeft me daar toen een opmerking 
over gemaakt ,want nog geen mens sprak over 
natuurbescherming en milieuvervuiling. Wij hak
ten verbeten het groen weg omdat wij oprecht 
vreesden dat wij wel eens konden ingesloten wor
den door de natuur. En dat moet wel een beetje 
zo geweest zijn ook. Want toen in die dagen de 
eerste autoweg van ons land door onze streek 
diende geloodst, stond precies op de eerste Bra
bantse heuvel een groot bos in de weg met ontel
baar veel beuken en eikebomen. Niemand begreep 
hier hoe men die afschuwelijke hindernis over
winnen kon. Maar dat gebeurde onverwacht snel, 
zodat alle dagbladen de vaardige wegenbouwers 
loofden en dankten. En ook nog in die dagen 
bouwde een vreemde familie een heel modern 
huis op een weide die voordien aan onze familie 
had toebehoord. Het huis had een plat dak, de 
eigenaar plantte er tientallen kleine bomen dicht 
omheen en iedereen die hem bezig zag, zei : « Hij 
is een grandioze zot, want die kleine bomen wor
den grote bomen met bladeren die elk jaar op
nieuw geel worden en sterven en neervallend de 
dakgoot van het rare huis zullen verstoppen of 
zullen liggen rotten op het weggetje in de tuin ». 

Dat is alles nauwelijks twintig jaar geleden. In
middels is de boom reeds een ereburger geworden 
wiens vele bladeren de maatschappij een stukje 
gezonder en gelukkiger maken. Naluurvernieling 
is vandaag het ergste menselijk vergrijp gewor
den, de gehate vijand van een samenleving die 
geen andere vijanden meer krijgen kan, nu men 
erover ontgoocheld geraakt dat noch Korea, noch 
Cuba, Vietnam, Praag of Jeruzalem de nieuwe 
wereldoorlog heeft gebracht waarop men zich 
reeds zorgvuldig had voorbereid. 

Dat van die ontgoocheling is natuurlijk een ma
cabere grap. Dacht je ? Ik heb het meer dan eens 
meegemaakt hoe een BRT-nieuwslezer om 13 uur 
zijn stembuigingen suksesvol aanpast aan de plot
se dramatische zwenking in het wereldgebeuren, 
terwijl hij nadien in het nieuws van 22 uur toon-
loos en haast onverschillig meedeelt « dat de 
spanning inmiddels weer is afgenomen ». 

Aan al die dingen moet ik steeds weer denken 
als ik mezelf bezig zie, gehurkt in mijn tuin en 
« eureka ! » roepend als weerom een bloembotje 
openbarst, een takje een centimeter is aangegroeid 
of de met zorg gekoesterde spar eindelijk 'in de 
lichtgroene knopjes leven bekent. 

En ook vanmorgen dacht ik aan dit alles, toen 
ik in mijn veel te grote en te luxueuse wagen naar 
de markt toereed en even later langs de marskra

mers slenterde, opsommend wat ik er kopen zou : 
2 late heesters en 20 zakjes zaad van om het even 
welke bloemen en 1 jonge gans en 2 sierduiven en 
zeker 20 vissen, 20 argeloze lievelingen die steeds 
maar tevreden zijn en zitten te zwijgen in het 
water. 

Ik heb al het opgesomde aangekocht en meege
voerd naar mijn huis. Ik heb ook nog een kanarie-
vogel gekocht + een kleine kooi. Thuis heb ik de 
heesters geplant, de vissen in het kunstmatig vij-
vertje geplonsd, de duiven en de kanarie een eer
ste maal gevoerd in hun duidelijk veel te kleine 
kooi. Mijn jongens stonden er gelukkig en vol res
pect naar te kijken. En terwijl zei ik schamper tot 
mijn vrouw : voortaan leven wij weer in ons na
tuurlijk milieu, met geld koop je stuksgewijs het 
verloren paradijs weer in, een takje kost ons 10 
frank en elk toekomstig bladje groen is de intrest 
van.onze investering, een kanarievogel + de klein
ste kooi kosten samen vijfhonderd frank en de te 
verwachten zang van het gele vogeltje is de op
brengst van het vele geld. 

Ik zag dat mijn vrouw het best begreep. Maar 
mijn jongens zagen daar helemaal geen graten in. 
Zodat ik mij ineens moest gaan afvragen : hoe zat 
hun vijand er uit zien ? 

frans-jos verdoodt. 

j?r= '^^^'f^i'^t ^•^'^f'%'^^^^^^^^ 


