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De ontgoocheling en verbittering Is groot in Vlaanderen. Het 
ondenkbare schijnt dan toch werkelijkheid te worden : er komt 
een anti-Vlaamse en konservatieve regering aan het bewind, 
met een programma dat geen enkele waarachtige vernieuwing 
mogelijk maakt, onder de leiding van een man die niet eens de 
taal kent van de meerderheid van de bevolking. Een regering 
die scherpe tegenstand zal ondervinden van de meest diverse 
zijden en van allen die geen vrede meer willen nemen met im
mobilisme, struisvogelpolitiek en partijdige koehandeltjes. Een 
regering die als een tijdbom zal tikken onder de hele Belgische 
samenleving. 

Weer eens werd bewezen dat de « Vlaamse » BSP gewoon 
niet bestaat : de in het Vlaamse land verkozen BSP-ers zijri 
slechts lijfeigenen van de Waalse meesters van deze partij. Hoe 
lang moet het nog duren eer de BSP-gewoontekiezers in Vlaan
deren zullen beseffen dat hun partij de naam « socialisme » ge
woon perverteert en misbruikt ? En wanneer zullen de echte 
socialisten in Vlaanderen daaruit de passende besluiten trek
ken ? 

OORLOGSVERKLARING 

De « vervlaamsing . van de PVV (die in 1968 terecht de 
mi « Pest voor Vlaanderen » kreeg toegemeten) is slechts 

een schijnvertoning geweest, dat blijkt nu wel. De PVV, die 
publieke vrouw uit ons politieke bestel, is steeds tot alles be
reid in ruil voor enkele ministerportefeuilles. 

De zwaarste verantwoordelijkheid in deze diep-ontgoochelen-
de geschiedenis draagt echter de CVP. Zij is elektoraal veruit 
de sterkste Vlaamse partij. Bij elke verkiezing tracht zij er de 
Vlamingen van te overtuigen dat hun belangen bij haar in 
veilige handen zijn. Door haar programma's en haar partljkon-
gressen — zie onlangs dit van Antwerpen — voedt zij stelsel
matig deze illusie. Maar telkens en telkens weer verloochent 
zij haar eigen stellingen, zoals nu weer op een ontstellende 
manier is gebleken : van een zinnige gewestvorming (reden 
waarom zij Eyskens liet struikelen) komt niets in huis, en de 
schooltoegevingen die zij In ruil voor Leburtons premierschap 
hoopte af te kopen blijven vèr beneden de verwachtingen van 
de gediskrimineerde onderwijsmensen. 

Dat zij in het laatste decennium elektoraal sterk verzwakt Is 
en tijdens de onderhandelingen « gruwelijk » alleen stond, 
dat moet zij enkel en alleen aan zichzelf wijten. Als er een 
partij « onmisbaar » was bij de onderhandelingen, dan was het 
de CVP, maar het is haar congenitale zwakheid dat zij van zo'n 
positie geen gebruik weet te maken. 

En telkens weer zijn de Vlamingen daarvan het slachtoffer. 
Voor wie het nog niet inzag moet het nu toch overduidelijk 

zijn geworden dat er voor de Vlamingen geen enkel heil te 
verwachten is van de traditionele partijen. Het zijn Belgische 
staatspartijen, die de Vlaamse belangen steeds weer offeren 
op het altaar van het centralistische establishment en ten 
voordele van hun enge partij-profijten. Wij, federalisten van de 
Volksunie, beschouwen de vorming van deze regering-Leburton 
als een regelrechte oorlogsverklaring. Wij zullen haar ongena
dig bestrijden, in het belang van Vlaanderen. 

Paul Martens. 

EN STEEDS 
NAAR TOEGEVEN 

SCHANDELIIKE 
KAPITULATIE VAN 
DE CVP - LEIDING 

Tien jaar geleden predikte Wllfried Martens maiK 
haftig de Vlaamse revolutie te Wezembeek-Oppem. 
Enkele jaren later was hij al « wijzer » geworden i 
hij werd lid van de CVP, want hij wilde een groot po
liticus worden en macht uitoefenen. De oppositie lag 
hem niet. Toen werd hij voorzitter van de CVP-jong». 
ren, en hij timmerde luid aan de federalistische en 
progressieve weg. Maar hij werd nóg wijzer, en dies 
mocht hij voorzitter worden van de CVP. En nu zou da 
CVP het DOEN, beslissende tijden waren aangebr» 
ken ! 

DE MAN 
DIE ZIJN GEZICHT VERLOOR 

En toen begon de zielige afgang. Twee maanden 01»̂  
derhandelingen met de oude unitaire pruiken vol
stonden om de ambitieuze knaap mores te leren. 
Steeds weer sprak hij struise taal, maar telkens op
nieuw moest hij inbinden. Alles wat hij geloofde heeft 
hij moeten afzweren en verloochenen, en hij heeft 
het gedaan ook. 

Na die « loutering », ligt de weg naar een grots 
carrière in het unitaire establishment nu voor hem 
open. Morgen zal hij op zijn beurt elke opkomende 
vernieuwende kracht bestrijden. Dit is de weg dia 
allen gaan, die zich willen handhaven in de traditio
nele partijen. Daar ligt een van de redenen van ds 
politieke onmacht van het Vlaamse volk... 

Het gemis aan Vlaamse strijdbaar
heid tegenover het Franstalig im
perialisme is bij de traditionele par
tijen een slepende ziekte, een tra
ditionele kwaal. 

Steeds opnieuw ontvluchten zij 
het strijdperk en kapituleren ze. 

Het mooiste voorbeeld is thans 
weer de Voer waar de CVP en de 
PW andermaal toegeven aan de 
socialisten, die aan Vlaamse zijde 
het volksverraad tot de hoogste 
vorm van civisme hebben verhe
ven. 

Het onderwijs in de Voerstreek 
zal tweetalig worden, zoals te 
Brussel. Men weet wat het te 
Brussel geworden is. 

Kleinzielig wordt de last afge
wenteld op de kleine man in de 

Voer. Die moet de moed maar heb
ben die de politieke bonzen en de 
kandidaat-ministers helemaal ont
breekt. De kleine man moet stand
houden, maar degenen die hij goed 
betaalt om hem te verdedigen, die 
mag het strijdtoneel als karakter
loze ontvluchten. 

Toegegeven dat dit het gemakks-
lijkste is. 

Wanneer Iets moeilijk is geeft 
men het maar op ! 

Spreekt men thans niet in de 
CVP om ook Brussel maar op to 
geven ? 

De 300.000 Vlamingen die er 
stand houden en de 200.000 ande
ren die door de knieën gingen on-

(lees door biz 3) 

ANTI-VUANS EK KONSERVATIEF 
H DE EENTALIGE WAAL LEBURTON (BSP), 

DIE DE TAAL NIET KENT VAN 60 % 
VAN DE BEVOLKING, WORDT EERSTE-
MINISTER... 

ER KOMT GEEN BEVRIJDENDE FEDERA-
RALE STAATSHERVORMING, SLECHTS 
EEN BELACHELIJKE SCHIJN-CEWEST-
VORMING... 

DE BRUSSELSE VLAMINGEN WORDEN 
OVERGELEVERD AAN HET FDF. DE VER-
FRANSENDE BRUSSELSE MACHT WORDT 
NIET INGEDIJKT. DE VLAAMSE VOER-
STREEK WORDT OFFIC IEEL VER-
FRANST... 

ER KOMT GEEN ERNSTIGE ONDERWIJS-
HERVORMING (WEL NIEUWE BELAS
TINGEN). DE VERZUILING WORDT VER
STERKT. DE DISKRIMINATIES BLIJVEN 
BESTAAN... 

VOLK YAN VLAANDEREN 
HET GELAG BETALEN! 

HET 
ZAL 
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Super ESKAM DISCOUNT aanbiedingen bij 

Succes Kleding MEYERS-NIEL 
Speciaal voor kinderen Is er echt KOOP te doen 

VANAF HEDEN TOT ZOLANG DE VOORRAAD STREKT ! ! KOM NIET TE LAAT. Hier hebt U enkele voorbeelden : 

DAMESPULL'S 
799 - 899 F 

NU 200 • 399 F 
Honderden stuks keus 

DAMESBLOEZEN 

NU 200 F 
399 F 

Honderden stuks keus 

ROKKEN 
DAMES 
en 
MEISJES 

250 F 
500 F 

DAMESCILLETS 

995 NU 500 F 
1495- NU 750 F 
Maten 38 - 40 - 42 

DAMESREGENMANTELS 

2495- 1995 NU 

TERGAL 1400 F 
Honderden stuks keus 

DAMES TAILLEURS 

2995 F NU 500 F 

4250 F NU 1500 F 

VOLLE REKKEN 
DAMESKLEEDJES 

NU 500 F 
700 F 

Honderden stuks keus 
DAMES BROEKPAKKEN 
DIOLEN : 1495 NU 

Maten 38 - 40 - 42 

500 F 
750 F 

NOC PRACHTIGE 

DAMESMANTELS 

NU UIT TE KIEZEN : 

1500 F 
DAMES 2 STUKS Diolen 
2495 - 2995 F 

NU 1000 F 
1500 F 

DAMES TAILLEURS 
laatste nieuwe modellen 

2995 F 

NU 1500 F 
Honderden stuks 
KINDEREN 
MEISJESMANTELS 
alle maten van 4 tot 14 jaar 

NU 500 F 

DAMESBROEKEN 

massale keus 2 0 0 F 

500 F 
en 

695 F 

EN 750 F 

PRACHTIGE 

lONGENSPARDESSUS 

6 tot 14 jaar 

NU 750 F 

MEISJESVESTEN 

995 F 

NU 500 F 

JAGERS LODEN HEREN 

Kort model 

2995 F 

NU 1500 F 

KINDERBLOEZEN 

'̂  250 F 
300 F 

MEISjESKLEEDJES VOLLE REKKEN 

EEN MASSA LAATSTE NIEUWE MODELLEN : NU 

175 - 300 - 500 en 750 F 

MEISJES COLLANTS 
DU PARC en 
SKY BROEKEN 

NU 100 F 

HERENKOSTUUMS 

NU 1800 F 

HONDERDEN LUXE HERENKOSTUUMS 
ALLE MATEN - Ie KWALITEIT 
WAARDE : 3995 - 4950 F NU 

Volle rekken uit te kiezen aan 

1800 en 2500 F 

OOK KOMMUNIEMATEN 
JONGENSKOSTUUMS 
van 14 tot 16 jaar 
1995-2495 F 

NU 750 F 
EN 1000 F 

BLAZERS SHETLAND 
blauw en groen 
JONGENS EN MEISJES 

NU 300 F 

ALLE MATEN 
HEREN PARDESSUS 
nieuwste model 
2495 F 

NU 1250 F 

SUPER DIOLEN 
HERENBROEKEN 
gevoerd tot de knie 
waarde 1195 F 

NU 695 F 

NU MOET 
U 
KOMEN ZIEN 

AARTSELAAR 

BAAN 1 bis 

RESTAURANT 
.ÜNDENBOS BOOM 

^ ^ ^ ^ ^ 

S S urn 

5P00RV'EG 

St NIKLAAS 

*TEMSE 

SUCCESKLEDINt 

MEYERS 
RUIME PARKING 

NIEL 

Open 

alle werkdagen 

van 9 tot 20 uur 

Zaterdags tot 

18 uur. 

Denk eraan : 

de besfe koopjes gaan eerst weg ! 

Eskam Discount Festival bi j 

Succes Kleding 
MEYERS 

A. De Langlestraat 4-10 NIel 
DE GROTE MODESPECIALJST 
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EN STEEDS 
MAAR TOEGEVEN 
(vervolg van blz 1) 

der druk maar thans nog hun Brus
sels-Vlaams dialekt spreken wor
den prijsgegeven aan het hatelijk 
en onverdraagzaam imperialistisch 
fanatisme van de Franstalige Über
menschen, die ocharme menen dat 
re het bezit van de kuituur in pacht 
hebben. 

Wat zou nog de bestaansreden 
zijn van België zo we de Vlamin
gen te Brussel prijs geven ? 

Welke bewuste Vlaming zou dan 
nog in zo een staat willen leven ? 
Ja, waarom ? Om steeds door Wal
lonië te worden gemolken en door 
Brussel uitgezogen ? 

Nog altijd leven we in een uni
taire staat. 

En klaarblijkelijk is het nog niet 
genoeg dat men Vlaanderen elk 
jaar 50 miljard ontsteelt, wat per 
jaar tienduizend frank betekent, 
van de Vlaamse zuigeling tot de 
Vlaamse eeuweling, iedereen in 
Vlaanderen. 
' De Franstalige heren teren op 
het zweet van de Vlaamse arbei
ders en kleine boeren en op de 
diefstal van onze bedienden, ambte
naren en zelfstandigen. 

Het is dan ook niet te verwon
deren dat 60% van de Belgische 
kapitaalkrachtigen Brusselaars zijn, 
20% Walen en 20% slechts inwo
ners van Vlaanderen, waaronder 
dan nog veel rijke franskiljons. Het 
zijn deze kapitaalkrachtigen die 
steeds hun beste steun vinden bij 
de Vlaamse socialistische volks
verloochenaars, die altijd opnieuw 
de Vlaamse vijfde kolonne van het 
Belgicisme leveren. 

Elk jaar opnieuw vloeien 10 tot 
15 miljard via de RMZ af naar 
Brussel en Wallonië. Daar vindt 
men bv weinig lage en onvolledige 
arbeiderspensioenen zoals in 

Vlaanderen. Hun arbeiders hadden 
de grote fabrieken met de hoge lo
nen. Zij moesten geen seizoenar
beider of thuiswerker spelen, zij 
moesten niet pendelen. Onze arbei
ders wel. Die kregen daarbij het 
vuilste en slechtst betaalde werk 
in Wallonië. Daartegen hebben de 
Vlaamse socialisten nooit gerea
geerd. Jawel, Van Acker toen hij 
eerste-minister was, vroeg beter 
vervoer naar Wallonië en de la
tere CVP-eerste-minister Eyskens 
vond dit zelfs tijdverlies. Hij ver
klaarde een aantal jaren geleden 
nog dat die Vlaamse sukkels zich 
maar in Wallonië moesten vestigen. 

Ook thans nog zijn er driemaal 
zoveel pendelaars in Vlaanderen als 
In Wallonië, bij een gelijk aantal 
werklozen. En ofschoon de Vlaamse 
arbeiders haast dubbel zo talrijk 
zijn als de Waalse gaat er de jong
ste jaren minder geld naar de 
Vlaamse industrialisering dan naar 
Wallonië. Daar waar we haast het 
dubbele moesten hebben volgens 
redelijke maatstaven. 

De mens eerst,' leuze van het 
ACV, moet het alfeggen tegen Wal
lonië eerst. En vanzelfsprekend dat 
de Vlaamse socialisten de mond 
niet durven openen. Hun Waalse 
bazen zouden eens kunnen boos 
worden. 

Over dit aspekt van het arbei
dersprobleem mag uiteraard niet 
gesproken worden bij degenen die 
nog praten over de eenheid van de 
arbeiders in de klassenstrijd. Een
heid op de rug van de Vlaamse ar
beider. 

Verhinderen dat het Vlaams Intel-
lekt zoveel kansen zou krijgen als 
het Franstalige is een tweede uit
zicht van het vraagstuk. 

Daarom elk jaar zes miljard meer 

ALLE REKORDS SNEUVELEN ! 
De abonnentientenslag is nu werkelijk In volle hevigheid losgebarsten. 

Deze week liepen opnieuw bijna 300 nieuwe abonnementen op ons se-
icretariaat binnen. Het dynamische voorbeeld van het arr. Mechelen vindt 
nu op vele plaatsen navolging. Wij hechten eraan speciaal onze waardering 
uit te spreken voor onze « top-twintigers » (en de mensen van hun afde
ling en arrondissement) : samen zorgden zij reeds voor 831 nieuwe abon
nees in de voorbije weken I Het arr. Mechelen blijft onbetwist aan de 
leiding met 5 man in de top-20, die samen reeds 313 nieuwe abonnees 
binnenbrachten. Volgen dan : arr. Leuven (4 toppers met samen 151 abon
nees), arr. Antwerpen (4 met samen 88), Gent-Eekio (2 dames met 55 
nieuwe abonnees). Turnhout (2 met 49). Ook de arrondissementen Hasselt, 
Aalst, St. Niklaas, Oostende en Brussel dingen mee naar de ereplaatsen. 
Hartelijk welkom In onze eretabel heten wij deze week Cis Anthonis, 
Juul Moens, Jan De Roover en Hektor Van Rijssel, die zich met een brede 
zwaai op eervolle plaatsen wisten te hijsen. Het wordt nu wel een hard 
gevecht om een plaatsje in de « top-20 » : de score verhoogt elke week, 
ze liep nog nimmer zo hoog op. Als elke VU-afdeling nu eens één van haar 
bestuursleden aanduidde voor deze abonnementenslag en hem alle steun 
zou verlenen om de vlag van de afdeling hoog te houden, dan wordt de 
werf kampanje 1973 vast de meest overrompelende uit de geschiedenis 
van « Wij » I Wij van de redactie doen inmiddels ons best om ons blad 
over enkele tijd een nieuw fris kleedje aan te meten, en de inhoud meer 
gevarieerd te maken. Samen sterk en vooruit I 

TOP - 20 
1. Walter Jaspers (Hombeek) : 
2. Joos Somers (St. Katelijke-Waver) s 
3. Joris De Ruyter (St. Joris-Winge) : 
4. Jef Olaerts (Genk) : 
5. Joris Depré (Tervuren) : 
6. Herman De Kegel (Ninove) i 
7. Huguette Ingelaere (Gent) : 
8. Frans Van Dessel (Nijlen) : 
9. Francis Anthonis (Herentals) : 

10. Juul Moens (Antwerpen) : 
11. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
12. Dr. Croquey (Geetbets) : 

Jan De Roover (Antwerpen) : 
Jan Mylemans (Lier) : 

15. Ferre De Beuckelaer (Kontich) : 
Hektor Van Rijssel (Blankenberge) ; 

17. Jacqueline De Caster (Ledeberg) : 
Cis Nauwelaerts (Duffel) : 
Swat Van Houtven (Oud-Turnhout) : 

20. Remain Bogaerts (Dworp) : 
Jan Peeters (Hoboken) : 
Jef Vinex (Erps-Kwerps) i 

121 
118 
65 
60 
46 
45 
36 
32 
30 
28 
23 
22 
22 
22 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
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voor het Franstalig wetenschappe
lijk onderzoek dan voor het Neder
landstalig. Daarom elk jaar vier 
miljard meer voor de universitaire 
ekspansie van de Franstaligen en 
voor het Franstalig Hoger Onder
wijs dan voor het Nederlandstalig. 

Daarom ook dit jaar de afrem
ming van de demokratisering van 
het middelbaar en hoger onderwijs. 

De traditionele kolonisators, de 
Franstalige minderheid, moet baas 
blijven over de Vlaamse meerder
heid. 

In naam van de demokratie. 
Wie heeft daartegen ooit pro

test gehoord van de Vlaamse de-
mokraten uit vakverenigingen en 
traditionele partijen ? 

En wat hoopt men met nieuwe 
toegevingen te bereiken ? 

Denkt men werkelijk het hate
lijk 19e eeuws Franstalig imperialis
me stop te zetten door hen de 
Franstalige scholen in de Voer te 
geven en door Brussel tot een 
volwaardig derde gewest uit te 
bouwen en het enige waar geroeti-
neerde parlementsleden de macht 
zelf in handen gespeeld krijgen ? 

Wat heeft het geholpen dat men 
in 1957, Evere, St. Agatha-Ber-
chem en Ganshoren aan Brussel 
schonk ? 

Wat hielp het dat de Franstali
gen in 1962 bij het vastleggen van 
de taalgrens de Platdietse streek 
kregen, Edingen en Komen en tal 
van andere Vlaamse gehuchten zo
als D'Hoppe om van gemengde ge
bieden als Komen en Moeskroen 
nog maar te zwijgen ? 

Wat hielp het dat men deze im
perialisten in 1963 op Hertoginne-
dal in zes Brusselse randgemeen
ten liet binnen dringen ? 

Is hun territoriale ekspansie-
drang daardoor voldaan ? 

Integendeel het heeft hun impe
rialistische machtshonger aange
scherpt ! Wat toch te voorzien was 
en wij altijd voorspeld hebben. 

Als de Vlaamse kleurpolitici zelf 
nooit iets terugeisen en alleen 
maar praten over de eisen van de 
Franstaligen is het duidelijk dat elk 
vergelijk nieuwe Vlaamse toegevin
gen bevat. 

Wie nu nog niet weet dat het 
brutaal Franstalig imperialisme 
slechts kan worden stopgezet door 
een even kordate en brutale ver-
weerpolitiek, die is een politiek 
kerstekind en niet waard de 
Vlaamse bevolking te vertegen
woordigen in het parlement. 

De jammerklacht van de Vlaamse 
CVP dat ze altijd alleen staat en 
geen steun krijgt van PVV of van 
BSP is de klacht van zwakkelingen. 

En wat als zij niet toegeven ? 
Samen met de Volksunie vormen 

zij toch in Vlaanderen de meerder
heid ? 

Dat ze er naar handelen I 

senator, 
wim jorissen. 

Talrijk waren ze vorige zaterdag opgekomen uit alle Vlaamse 
arrondissementen, de leden van de Partijraad, het hoogste gezag 
in de Volksunie. 

Voorzitter Van der Eist bracht een scherpe ontleding van de 
politieke toestand met onderstreping van de hoofdlijnen die zich 
hadden afgetekend in de voorbije dagen en weken tijdens de 
onderhandelingen tussen de drie traditionele partijen. 

In zover men natuurlijk van « lijnen » kan spreken in een poli
tiek spel van bedenkelijk allooi waar beginselloosheid en grof 
eigenbelang van groepen en personen de hoofdtoon aangaven. 

De politieke pokerspelers die we aan het werk gezien hebben 
voeren dit spelletje nu naar het einde, als bankroutiers, die zelf 
de kosten van hun meelijwekkend amateurisme niet zullen moe
ten betalen. De staatsfinancies bevinden zich in een rampzalige 
toestand, die niet meer kan weggepraat worden met een finan
cieel abracadabra, zoals Vlerick en andere sussers het over de 
hoofden van de belastingbetaler uitstorten deze dagen. Het Is 
volgens hen maar weer kwestie de gegevens van de Nationale 
Bank te interpreteren in meer optimistische zin. De inflatiedruk 
is voor een groot deel de schuld van het geknoei van de rege
ringen van de laatste jaren met hun onzinnige dag-aan-dag-poli-
tiek. 

EEN WAALSE REGERING 

MET VLAAMSE GI | IELAARS 

De figuur van de nieuwe kandidaat eerste-minister, Leburton, 
is een duidelijke exponent van het bedenkelijk laag peil waarop 
de Belgische politiek gevallen is. Een ambitieuse, onbekwame 
opportunist voor wie alle middelen goed zijn. Een unitarist daar
enboven zonder enige verdere visie, op een ogenblik dat het 
duidelijk is dat alleen een klare en stoutmoedige kijk op de 
verdere oplossing van het volkerenprobleem in deze kunstmatige 
staat dit land uit zijn krisis zal kunnen halen. Maar het hekken 
blijft aan de oude sti j l . Om kleinzielige partijbelangen en per-
sonenvoordeeltjes blijven de Vlaamse socialisten en liberalen 
essentiële Vlaamse belangen aan de Waals-Brusselse imperia
listen opofferen. De CVP, die niet veel verder geraakt dan tot 
een valsaandoend woordradikalisme, is telkens weer bereid 
basiseisen van de Vlaamse beweging weg te moffelen, bij de 
minste tegenstand die ze ondervindt. 

Haar berucht • groot-Vlaams-kongres • van Antwerpen blijkt 
eens te meer een praatkongres te zijn geweest. 

De hoofdschande wordt : met vervalste cijfers en statistieken 
aan de Walen een bovenmatig deel van de staatsinkomsten te 
gaan toegooien ; een miljarden-» solidariteit », uit Vlaamse 
zakken betaald, dit ondanks alle rapporten van vooraanstaande 
Vlaamse geleerden en instellingen over de werkelijke evolutie 
van de sociale noden in de verschillende landsdelen. 

Als zich een dergelijke unitaristische, anti-Vlaamse en konser-
vatieve regering toch zou kunnen vormen moet onze partij met 
de dinamiek van haar beste ogenblikken de strijd aangaan in de 
voorlichting van ons volk. De strijd die moet leiden tot de grote 
doorbraak naar het radikale Vlaamse zelfbestuur. Ons volk staat 
nu klaar om ons te aanhoren, het hangt enkel van ons werk, 
van onze totaalinzet af. (W.L.). 
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persspiegel 
Nog nooit hebben we een gezelschap zich met zoveel walg aan de 

feesttafel van een nieuwe regering zien zetten. Uit elke hoek stijgen de 
klachten op over het oneetbare van de schotel die wordt voorgezet. Ze 
zitten er allen met een dikke neusknijper, maar gegeten moet er, want 
de schrik voor de verkiezingen zit er sterk in. « Alleen vooruitgang voor 
de federalisten •> zeggen een reeks buitenlandse kommentatoren die de 
Belgische warboel bekijken. 

de standaard 

Waar het toch allemaal begon 
omwille van een staatshervorming 
die te weinig doortastend was, 
staat men na al die weken palabe-
ren geen millimeter verder. Zo ziet 
M. Ruys het. 

« Wat de staatshervorming be
treft, wordt voor een aantal essen
tiële vraagstukken, die een herzie
ning van de grondwet vergen, de 
oplossing voor ten minste een de
cennium uitgesteld. Het is niet op 
die manier dat de pacifikatie zal 
worden bereikt. Toch bestaat er in 
het land een meerderheid die ge
wonnen is voor een grondige aan
pak van de problemen. Zij geraakt 
echter niet verdisconteerd, ook 
reeds wegens de partijpolitieke ge
spletenheid. Inmiddels roept het 
ektieve en waakzame Front der 
Franstaligen zijn mandatarissen op 
openlijk te weigeren de taalwetten 
In Brussel toe te passen. Datzelfde 
Brussel dat straks een gelijkwaar
dig gewest naast de twee andere 
zal worden. 

» Wanneer het thans niet door
dringt tot een voldoende aantal po
litici, dat alleen een ruim en funda
menteel akkoord bij machte is de 
voortdurende verzwakking van de 
Instellingen en van het regime, als
mede de onenigheid en de ver
deeldheid onder de gewesten en 
de burgers, tegen te gaan, wanneer 
zal dat besef dan wel doordrin
gen ? ». 

lijk gehavend is na twaall ononder
broken jaren regeringsdeelname 
met een burgerlijke partij, in deze 
tripartite enkel haar gezicht als 
vooruitstrevende en socialistische 
partij voorgoed kan schenden. 

' Kan het aanvaard worden dat 
een partij die, pas twee jaar gele
den, Leo Collards oproep tot pro-
giessieve frontvorming met entoe-
siasme onderschreef, thans in de 
regering gaat samenwerken met de 
PVV, de konservatieve partij bij 
uitstek, en zich voor zes jaar met 
handen en voeten aan deze partij 
gaat binden ? Samenwerking met 
de PVV ontneemt iedere geloof
waardigheid aan het perspektief en 
de strategie van de progressieve 
frontvorming. 

• Is het niet duidelijk dat een 
partij die een ideologisch kongres 
voorbereidt, socialistische perspek-
tieven op lange termijn ontwerpt, 
dit kongres totaal ongeloofwaardig 
maakt door haar medewerking te 
verlenen aan een beleid dat alles
behalve socialistisch en zelfs anti
socialistisch zal zijn ? 

' Daarom moet de partij iedere 
deelname aan een regering met de 
PVV kordaat van de hand wijzen -. 

cvp-portret 

gazet van antwerpen 

Het regeerakkoord van de lange 
nachten is een groot dupespel ge
worden voor de Vlaamse CVP, zo 
meent Karel De Witte. 

' Het regeerakkoord is over de 
ganse lijn weinig zaaks. Inzake ge
westvorming was de unitaristische 
druk van de socialisten en liberalen 
zo zwaar, dat het programma een 
erg slap aftreksel Is van echte re-
glonalizering. 

» Het vergelijk inzake onderwijs 
Is niet beter. Hier lagen de kaarten 
wel anders, omdat de liberalen in
schikkelijker waren, terwijl de so
cialisten bikkelhard bleken. 

' De onderhandelingen toonden 
onweerlegbaar aan dat de CVP ei
genlijk niets te winnen heeft met 
deze koalitie. Ofwel vormen de 
linksen blok tegen de CVP, zoals 
met de gewestvorming, ofwel blok
keert één der linksen elke toenade
ring tot de CVP, die altijd aan het 
kortste eindje trekt. Deze partij zou 
daaraan moeten denken, alvorens 
het definitieve ja-woord te geven ». 

links 

Dit randfraktieblad in de BSP 
bloklettert op de eerste bladzijde 
een tekst van Jos Van Eynde, waar
bij in november ' '72 nog het 
• nooit • aan de liberalen gold in 
• Volksgazet .. In grote opmaak 
werkt het blad « Links » deze ge
dachten dan uit. 

» Maar dat alles Is voor ons nog 
niet het voornaamste. Het voor
naamste is onze overtuiging dat de 
socialistische partij, die reeds deer-

« Er zijn in de CVP enkele oude
ren, gewoon alle grote beslissin
gen te treffen in kleine kring. Som
migen van deze « wijzen » achten 
zich boven alle partijtucht verhe
ven. Wat bijvoorbeeld de partijfrak-
ties bij meerderheid ook mogen 
beslissen, zij gaan hun eigen gan
getje. En dan zijn er anderen die 
deze onderhandelingen te allen 
prijze willen zien slagen, ofwel 
omdat zij zeker zijn er opnieuw bij 
te zijn in de regering, ofwel omdat 
zij hopen erbij te zijn, ofwel om
dat zij bij eventuele verkiezingen 
volstrekt niet zeker zijn het paleis 
der natie terug te zien ». 

Uit « Het Volk .. (8.1.73) 

volksbelang 

En Piet Van Brabant als liberaal 
is al even weinig geestdriftig. Ie
dereen voelt zich bedrogen in de 
nieuwe driehoeksverhouding. 

« Van het liberaal Vlaams alter
natief programma vindt men in het 
ontwerp van regeerprogramma 
maar zeer wei'-'g terug. Voor de 
mddenstand zal deze regering 
weinig of niets kunnen doen. Er is 
gewoon geen geld beschikbaar. 
Maar zelfs op het plan van de her
vormingen, die de Vlaamse PVV op 
haar congres te Blankenberge heeft 
gevraagd, blijft het regeerprogram
ma zeer vaag. 
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' Het programma ontbeert een 
echte progressieve liberale inslag. 
De liberale Vlamingen lopen een al 
te groot risico door zich aldus te 
ketenen. Eer zij hun ja-woord uit
spreken past het dat alle liberale 
Vlamingen hun ambities toetsen 
aan hun geweten en op ernstige en 
objectieve wijze de voordelen van 
de participatie afwegen tegen de 
gevolgen van een immobilisme 
waaraan de liberalen zich mede
plichtig zouden gemaakt hebben *. 

de n i e u w e rot terdamse 
courant 

Winst zit er wel te halen in dit 
Belgisch gedoe. « Maar dan alleen 
voor de federalisten » zegt deze 
vooraanstaande krant uit Noord-
Nederland. 

' Nieuwe verkiezingen, nog geen 
anderhalf jaar na de vorige, geven 
de drie traditionele partijen echter 
praktisch geen kans op zetelwinst. 
Anderhalf jaar geleden had de 
toenmalige premier Eyskens zich al 
verkeken, toen hij het getij gunstig 
achtte om met vervroegde verkie
zingen de rooms-rode coalitie een 
stevige parlementaire meerderheid 
te bezorgen. Het viel anders uit ; 
de winst was voor de z.g. taaipar
tijen. Voor de Volksunie in Vlaan
deren, voor het Rassemblement 
Wallon in het Waalse landsdeel, 
voor het ermee verbonden Front 
der Franssprekenden in Brussel. 

' Moeten de Belgen nu naar de 
stembus, dan lijkt verdere winst 
voor die taaipartijen meer dan 
waarschijnlijk. 

• Vandaar dat socialisten, katho
lieken en liberalen volhouden met 
hun formatiepoging ». 

de nieuwe linie 

De Vlamingenkenner Jan Ver-
donck heeft in dit weekblad het 
Belgisch spelletje ook door. 

« Nu de zaken in de formatie zo 
op scherp zijn komen te staan — 
over het andere breekpunt, de ge
westvorming en de federalisering 
van het land, zwijgen we dan nog 
— is het geen wonder dat in Bel
gië, evenals in Nederland, openlijk 
over nieuwe verkiezingen wordt ge
praat. De Volksunie, zweeppartij 
achter de CVP. heeft er al officieel 
op aangedrongen. Mochten de Bel
gen inderdaad weldra weer naar de 
stembus worden geroepen (de vo
rige verkiezingen waren in novem
ber 1971), dan is het niet te hopen 
dat het Schoolpad een van de in
zetten gaat worden. Want met de 
leuze ' Ze zullen haar niet hebben, 
de schone ziel van 't kind » (op 
de wijze van de • Vlaamse Leeuw '] 
is een vorige generatie al genoeg 
gefopt ». 

neue zurcher zeitung 

Dit gezaghebbend Zwitsers dag
blad ziet het al even scherp in de 
richting van de federalistische re
medie. 

' Geen van de drie « traditione
le » partijen durft op dit ogenblik 
hopen op zetelwinst als het tot 
verkiezingen zou komen. 

» De taalpolitleke partijen van 
het Vlaamse (Volksunie) en Waal
se landsdeel (Rass. Wallon) en ook 
het Brusselse FDF kunnen zich ver
heugen over groter — en vermoe
delijk nog steeds stijgend ~ ge
lief dzijn bij de kiezers. 

' Het onbehagen over de be
staande instellingen, maar ook over 
die welke verder voorzien worden 
in de geplande regionalisering is 
groot. 

» Federalisme, tot voor kort in 
de traditionele partijen afgeschil
derd als een gevaar voor de een
heid van de Belgische staat wordt 
nu — minstens al bij de CVP — 
» salonfahig ». 

waiter luyten. 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdelingsvlaggen In al
le grootte en modellen. 
Allerlei wimpels • gebordeerde ken
tekens - zelfklevers - iafelvlaggen 
sjaals of lintjes ( VI. Leeuw, TfJI, 
Goedendag) voor feesten - geel-
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m. voor versiering - alle bijbeho-
righeden. 

PAUL SUYS 
Molenvesl 50 Herentals 

Tel. : 014/21.207 

arabische 
waarschuwing... 

Laten we van meeiaf één 
zaak duidelijk stellen : we plei
ten niet voor een houding-met-
de-pink-op-de-naad-van-de-broek 
tegenover gelijk welke mogend
heid. Dus zien we wel de be
trekkelijkheid in van de waar
schuwing van het te Damaskus 
gevestigd Arabisch Bureau aan 
de Belgische regering in ver
band met de mogelijke vesti
ging van een groot Israëlisch 
bedrijf in ons land. Strikt ge
nomen gaat niemand dat wat 
aan. Maar er is een reukje ver
bonden aan deze vestiging, ver
mits het om een vliegtuigfabriek 
gaat. Dat de Arabieren dit 
met een kwaad oog bezien ligt 
voor de hand. Ook hoeft het 
niemand te verwonderen dat 
bvb. Saoedi-Arabië dreigt met 
stopzetting van de aankoop van 
Belgische wapens en zelfs met 
terugroeping van zijn ambassa
deur, eerste stap naar een di
plomatieke breuk. 

De vraag is nu, wat er bij de 
Belgische regering het zwaarst 
zal wegen : de Arabische of de 
Israëlische klandizie. 

...en Waalse 
vraatzucht 

Daarmee is de kous echter 
niet af. Vooral de Waalse so
cialistische ministers hebben 
zich ingespannen, om deze 
Israëlische vestiging in België 
te krijgen, en natuurlijk in Wal
lonië. De ex-kampioenen van 
het gebroken geweer zijn hier
mee in meer dan één opzicht 
inkonsekwent. Het is zo ver ge
komen dat socialistische (of 
zich socialistisch noemende) 
ministers alles In het werk stel
len om een uitgesproken oor-
logsbedrijf in hun gewest te 
krijgen. Ze zijn zodanig verblind 
door hun zucht naar het groot
ste deel van de Belgische koek 
onder het mom van werkver
schaffing (overigens in onder
havig geval gering en per 
werkplaats peperduur) dat z« 

alle gAKonde sociaat-demokratt-
sche en pacifistische beginse
len over boord gooien. Verge
ten we bovendien niet dat 
Israël voor deze vestiging aan
zienlijke fiskale en financiële 
tegemoetkomingen eist (weeral 
voor meer dan de helft door de 
Vlaamse betastingspiichtige te 
betalen !) en aan welke ets de 
Waalse socialistische excellen
ties grif tegemoet komen. 

..onekonomisch 
Zal België door deze kwestie 

nu zijn neutrale politiek tji.v. 
het Midden Oosten in het ge
drang laten brengen (officieel 
zijn we neutraal...) ? In hun ver
blindheid zien de Waalse minis
ters niet in, dat de Arabische 
afzetmarkt veel groter is en 
steeds groter zal worden dan 
de Israëlische. Dit is een zake-
lijk-nuchtere vaststelling. We 
hadden ons land liever niet een 
rol zien spelen als wapenfabri-
kant, en dan nog in omstandig
heden, die elke openbare kon-
trole uitsluiten. Tevergeefs 
vroegen onze parlementsleden 
minister Harmei uitleg over 
wapenleveranties aan het bui
tenland. Herinner u zijn leugen
achtig antwoord op een vraag 
betreffende Belgische wapenle-
veringen aan Nigeria ten tijde 
van het Biafraanse drama, leu
gen die aan het licht kwam 
door een vliegtuigongeval. 
Zeer onlangs is gebleken dat de 
haven van Zeebrugge een be
langrijke Amerikaanse wapen-
transitohaven is. Op de be
schuldiging dat daar wapens 
naar Vietnam verscheept wer
den, werd geen duidelijk ant
woord verstrekt, maar wel wer
den voorziene wapenaanvoerln-
gen naar Bremen afgeleid, wat 
op een halve bekentenis neer
komt. 

In ieder geval : de Waalse 
wapenindustrie ontsnapt aan 
iedere parlementaire kontrole. 
Het wordt hoog tijd dat aan de
ze dubieuze toestand een einde 
wordt gemaakt. Het Is intussen 
een feit dat door deze Waalse 
nijverheidstak ons land In vele 
delen van de wereld een erg 
kwalijke reputatie heeft. 

dosfelactiviteiten 
KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK 

ARR. ST.-NIKLAAS EN DENDERMONDE 
23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart te 20 uur 
Zaal Mercator, Stationsstraat 35, St.-NIklaas. 
Inlichtingen : J.P. Maes, dr. Verdurmenstraat 6, St.-Niklaas of 
16 februari, 9 maart, 23 maart, 13 april te 20 uur. 
H. Leyseele, Zwijnaardessteenweg 698, Gent. 
ARR. HASSELT en TONGEREN-MAASEIK 
Cultureel Centrum te Hasselt. 
Inlichtingen : J. Cuppens, Zandbergerstraat 22, Neeroeteren. 
ARR. BRUGGE 
5 februari, 12 februari, 19 februari, 26 februari, 5 maart, 12 maart 
te 20 uur. 
Lokaal « Breydeihof . , Suvéestraat 2, Brugge. 
Inlichtingen : mej. Van Halme, Witte Beertstraat 31, Bruaqe 
ARR. LEUVEN ^^ 
18 februari, 4 maart, 18 maart te 9 uur. 
Inlichtingen : G. Bert, Corbiëlaan 4, Bertem. 
ARR. ROESELARE 
2 maart, 16 maart, 30 maart, 13 april, 27 april, 11 mei te 20 uur 
Inhchtmgen : Vande Wattijne, Koning Leopold lll-laan 35 Kort-
ARR. lEPER EN KORTRIJK 
7 april, 14 april, 5 mei. 
Lokaal « 1302 », Kortrijk. 
Inlichtingen : Vande Wattijne, Koning Leopold U-laan 35 Kort
rijk. Tel. 056/115.94. 
ARR. AALST EN MECHELEN 
Kursussen vangen aan in september 1973. 

MILIEUBESCHERMING EN GEMEENTE 
Door de Vlaamse televizie worden in de komende maanden 

een aantal belangrijke programmapakketten uitgezonden. 
O.m .is er een reeks van 13 uitzendingen over het thema 

« Milieubescherming ». Deze programma's worden in de loop 
van januari tot en met april 1973 uitgezonden. Een cursusboek 
over dit thema wordt eveneens uitgegeven en is te verkrijgen 
bij de BRT — Algemene Zaken, A. Reyerslaan 52 te 1040 Brus
sel. 

O.m. is er een reeks van 13 uitzendigen over het thema 
« U en uw gemeente ». De data hiervan zijn 27 januari, 10 fe
bruari, 24 februari, 10 maart, 24 maart en 7 april 1973. Het cur
susboek hiervoor kan eveneens worden aangevraagd. 

Aan deze beide programma's zal het Dosfelinstituut haar me
dewerking veHenen. Na deze uitzendigen zal immers in iedere 
provmcie gestart worden met gespreksavonden. Inlichitngen in 
dat verband kunnen bekomen worden bij het Dosfelinstituut 
Tribunestraat 14, 1000 Brussel. 
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zijn woorden 

Nu de partijkongressen van 
de traditionelen zich moeten uit
spreken over het lamentabele 
regeerakkoord, past het (wat de 
BSP) betreft, nog even enkele 
uitspraken van brullende Jos 
Van Eynde in herinnering te 
brengen. Op 23 november j l . 
zei hij, tijdens een uitzending 
van « Aktueel » op de radio, 
letterlijk het volgende : 
« Ik heb geschreven en 
gezegd, herhaaldelijk, 
dat er niemand, zelfs in
dien wi j het zouden wi l 
len, bij machte zal zijn 
van door een socialistisch 
kongres — en dat is 
waar de beslissingen val
len — een drieledige re
gering te doen aanvaar
den ». 

Een week voordien had hij in 
• Volksgazet » inderdaad ge
schreven dat geen mens binnen 
of buiten de BSP er ooit een 
socialistisch kongres zou kun
nen toe brengen zijn instem
ming te betuigen met een 
« tripartite ». Want dan zou 
meteen op de ekonomische, so
ciale, politieke en militaire po
litiek een konservatieve stem
pel worden gedrukt « waarvan 
de BSP in geen geval wil we
ten H. 

Morgen zal wellicht blijken 
dat Van Eynde wel hard mag 
brullen, maar dat ook hij met 
de pink op de naad van de 
broek moet staan zodra de Waal 
spreekt. 

Vlaanderen 
wordt 
ontzettend 
bestolen 

Op ons jongste kongres werd 
zwart op wit aangetoond dat 
Vlaanderen stelselmatig en voor 
vele miljarden wordt bestolen 
ten voordele van 't hardschreeu-
wende Wallonië. Men mag re
kenen op zo'n 50 miljard per 
jaar ! En de Vlaamse politiekers 
van de traditionele partijen vin
den dit nog normaal ook, erg'sr 
nog, zij beroemen er zich zelfs 
op en noemen het « nationale 
solidariteit ». Een bedenkelijke 
« solidariteit » alleszins, die 
steeds in eenzelfde richting 
speelt. Nu het ernaar uit ziet 
dat wij toch een regering krij
gen onder de leiing van de Ne 

derlandsonkundige Waal Lebur-
ton, die berucht Is voor de bru
tale wijze waarop hij Wallonië 
bevoordeligt, zal de plundering 
gigantische vormen aannemen, 
daar kan je donder op zeggen. 

Kernredaklie 
T. van Overjtraoten (eind-
red.), P. Marten» (hoofdred ), 
R. Corty (red. lekr.), M. van 
Liedekerke . 
Redaktia en publiciteit : 
Sylvain Dupulslaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11 98 

Administratie en beheer : 
Volderssfr. 71, Brussel 1000 
Tel 02/12 5160 

Alle klachten voor niet ont
vangen van blad op dit adres.. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfjaarlijks 195 fr. 
Driemaandelijks 105 fr. 
Steunabonnem (min.) 500 fr. 
Losse nummers 10 fr. 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van < WIJ . , 
Voldersstr. 71, 1000 Brussel. 

Verantw uitgever Mr F. Van
der Eist Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 

Zaterdag 13 januari hield VU-
Limburg een tweede geldinza-
mehng voor de Voerstreek, dit
maal in de rood-blauw bestuur
de stad Tongeren 

Om twee uur stipt startten 
een 25-tal collectanten aan het 
Ambionxstandbeeld Ambiorix 
zelf droeg een groot plakkaat : 
« Ik steun de Voer •> 

Dit plakkaat was niet naar de 
zm van de Tongerse politie , na 
heel wat over en weer gepraat 
kwam er de brandweer bij te 
pas en werd het plakkaat ver
wijderd Daarna verliep de 
geldinzameling zonder inciden
ten Aan deze inzameling na
men o m deel de parlementsle
den Raskin en Siegers, het pro
vincieraadslid Jef Vanderhallen, 
het Tongerse raadslid Pol Joris-
sen en een sterke afvaardiging 
van het arrondissementeel be
stuur met Jaak Gabriels, Raf 
Geussens, Jaak Indekeu en Erik 
Van Mulders 

De aktie werd geleid door 
Jaak Gabriels en Enk Van Mul
ders, verantwoordelijken voor 
de propaganda 

De inzameling bracht een 
kleine 5 000 fr op, wat In Ton
geren nog veel is Bovendien 
werden er + 2 000 pamfletten 
bezorgd, waarin vooral de hou

ding van de BSP inzake de Voer 
aan de kaak werd gesteld. 

Besloten werd deze actie 
eerstdaags voort te zetten m 
Genk Daar moet veel meer op
gehaald kunnen worden I 

chaos bij de ptt 

De werking van de postdien
sten en ook de lamentabele te 
lefoonverbindingen werken de 
laatste tijd steeds meer mensen 
behoorlijk op de zenuwen. Wij 
weten ervan mee te spreken : 
over de bedeling van ons week
blad op zaterdag stromen de 
klachten binnen En het ergste 
is, je staat volkomen machte
loos. Wanneer men klacht neer
legt, dan gebeurt er — met de 
gekende traagheid — een ad
ministratief onderzoek. Gerui
me tijd later krijg je dan een 
nietszeggend antwoord of hoog 
uit een verontschuldiging, maar 
er verandert niets. Aandringen 
bij de minister helpt al even
min : die is immers verantwoor
delijk voor de chaos die in de 
hele PTT ontzettende vormen be
gint aan te nemen. Spreek je 
met mensen uit de postdien
sten, die zich zelf dood ergeren 
aan deze gang van zaken, dan 
hoor je steevast hetzelfde : de 
hele PTT is onder het bewind 
van de Gentse franskiljon An-
seele (BSP) zo gepolitiseerd ge 
worden dat je met tal van nieu
we hulpkrachten (met een rooie 
lidkaart. maar vaak totaal on
bekwaam) nagenoeg niets kunt 
aanvangen. Als reklame voor re-
gieën zoals de BSP het ziet kan 
het nogal tellen De teloorgang 
van de PTT geeft een idee wat 
het met tal van openbare dien
sten zal worden wanneer de 
BSP eens jarenlang de leiding 
van de regering zou hebben. 
Iets waarvoor CVP-ers en PVV-
ers momenteel hard hun best 
doen... 

gruwelijk 
alleen 

In « De Standaard » schreef 
Manu Ruys dat de CVP « gru
welijk alleen » stond tijdens de 
onderhandelingen over de vor
ming van een nieuwe regering. 
Jawel, maar dat moet de CVP 
niet inroepen om haar (zoveel
ste) beschamende kapitulatie 
goed te praten. Zij weet al lan
ger dat zij geen hulp in Vlaamse 
aangelegenheden moet ver-

van mecheien 

en zijn vriendjes 
Over de vriendjespolitiek van ex-minister Van Mecheien en 

zijn « Turnhouts kabinet » zijn allerlei sterke verhalen in om
loop. Het is dan ook lang niet zeker dat de excellentie-met-het-
strikje er in de volgende regering nog zal bij zijn. Jammer voor 
de vriendjes die zich tot hiertoe mochten verheugen in zijn mi
nisteriele bescherming Een van hen gaat het de laatste tijd 
echt niet voor de wind : Karel Grijseels, tot voor kort bazige 
big boss op het Brussels Contact- en Cultuurcentrum en op 
het Vlaams Onderwijscentrum, waar hij door Van Mecheien was 
gedropt Door de beheerraad van beide centra werd hij onlangs 
de laan uitgestuurd op verdenking van twijfelachtige financiële 
operaties. De zaak is inmiddels in handen van het gerecht. 

Maar Van Mecheien en Grijseels beschikken nog over uitwijk-
mogelijkheden, in afwachting van betere tijden. In de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen is de eerste immers nog altijd voor
zitter (« met verlof », pardon) en de tweede afgevaardigde-be
heerder. Nou, en een vereniging met bijna 300.000 leden (aan 
250 fr per jaar lidmaatschapsgeld, enzovoort] biedt heel wat 
mogelijkheden En aangezien de twee heren echt niet krenterig 
zijn voor wie hun vriendje wil zijn, beschikken zij in het hoofd
bestuur van de BGJG over een stevige machtspositie. 

Voor Van Mecheien lijkt het ogenblik gekomen om daarvan 
nog maar eens terdege gebruik te maken Vorige week, op een 
hoofdbestuursvergadering die extra diskreet werd gehouden, 
hield hij een gloedvol pleidooi voor vriend Karel Grijseels. Nu 
hij « door een politieke hetze tegen zijn persoon » tijdelijk in 
moeilijkheden is geraakt acht Van Mecheien het maar redelijk 
dat de Bond hem een goed bezoldigde hoge funktie zou bezor
gen in zijn personeelskader, die van sekretaris-generaal bij
voorbeeld. En hij rekent daarbij op de solidariteit van de « vriert-
den » van het hoofdbestuur (en kennelijk ook op, zoals steeds, 
op de gewillige volgzaamheid van de « algemene vergadering »). 

In Bondskringen staat men versteld over zoveel lef. Men 
vindt het al gortig genoeg dat politicus Van Mecheien al zolang 
de Bond misbruikt voor zijn politieke en andere spelletjes. Als 
de Bondsadministratie nu ook nog moet dienen als reserve-kaas 
voor politieke vriendjes-met-pech... Als Van Mecheien ook dia 
slag thuishaalt, dan zou dat wel eens de druppel kunnen zijn 
die de emmer van ongenoegen over het hoofdbestuursbeleid van 
de laatste jaren doet overlopen. De trouwe Bondsleden in 
Vlaanderen, die echt van hun verdienstelijke beweging houden, 
verdienen beter ! 

wachten van haar doodsvijand 
de BSP, noch van de onbetrouw
bare PVV. Toch gaat zij steeds 
weer met deze partijen scheep, 
en liefst nog met de BSP, zoals 
haar voorzitter Martens nog on
langs verklaarde. Begrijpe wie 
kan. Maar er is meer : bij 'ler-
haling heeft de Volksunie aa i de 
CVP voorgesteld om samen 
overleg te plegen over de wijze 
waarop de Vlaamse belangen 
het best zouden kunnen worden 
behartigd wanneer het tot een 
gesprek met de Waalse gemeen
schap komt. Telkens opnieuw 
heeft de CVP dit aanbod afgewe
zen of er zich met een foefje 
vanaf gemaakt. En nu maai 
grienen omdat deze kapitulatie-
partij weer « gruwelijk alleen » 
staat... 

haar 
bondgenoot... 

Het masochisme van de CVP 
is werkelijk onvoorstelbaar 
Neem nu haar Waalse « bondge
noot » de PSC, die houdt niet op 
met de CVP te tergen met 

sgressief anti-Vlaamse stand
punten (in verband met Brussel 
bijvoorbeeld) en haar vertegen
woordigers schieten de CVP-
• broers » voortdurend in de 
rug bij onderhandelingen. Maar 
de CVP-leiding blijft maar ver
der liefdesverklaringen afleg
gen aan het adres van de 
« Waalse christen-democraten ». 
En dan te weten dat de PSC, 
een partij die kleiner is dan de 
Volksunie, haar overdreven 
machtspositie uitsluitend te 
danken heeft aan de lulligheid 
van de Vlaamse CVP-ers. Oe 
CVP beschikt in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers over 
47 zetels, de PSC (Brusselaars 
inbegrepen) over slechts 20. 
Toch slaagt deze partij — In 
naam van de « christelijke soli
dariteit » — er steeds weer in 
evenveel ministerzetels !n de 
wacht te slepen als de CVP die 
meer dan tweemaal zo sterk 
staat in het parlement. En bo
vendien moet de CVP dansen 
naar het pijpen van Nothomb 
and his boys, zodanig dat zij 
een konfrontatie met de Vlaam
se kiezer meer dan ooit met 
grote schrik tegemoet ziet. Ja
wel, de CVP doet het... maar 
hoe I 

kempisch 
boerenprotest 

Te Wuustwezel betoogden (11 
lanuari) een driehonderdtal boe
ren tegen de geplande — en In
tussen al begonnen — water
winning In de Noorderkempen. 

VU - volksvertegenwoordiger 
Ludo Sels voerde hei woord op 
deze manifestatie. Zijn toe
spraak werd menigmaal door 
applaus onderbroken. Na de be
toging zijn heelwat betogers 
hem de hand komen drukken en 
hebben hem gevraagd hen met 
In de steek te laten Wie Ludo 
kent weet dat hij . ziin men
sen ' nooit in de steek laat. 
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wij in nederland 

amsterdam dreigt failliet te gaan aan zijn metro 
( jeeveedee) Amsterdam, hoofdstad van Nederland, dreigt fa i l l ie t te gaan. Fail l iet 

aan een enorm objekt waarmee in de zestiger jaren werd gestart ter bestr i jd ing 
van de toen al heersende verkeerschaos, maar dat t i jdens zijn moeizame verwezen
l i jk ing geleidel i jk t ransformeerde to t een prestige-zaak van de eerste orde : da 
met ro . Terwij l op di t moment reusachtige bouwput ten to t in het hart je van de stad 
voor ernst ige overlast zorgen en hele straten al vele maanden voor het verkeer 
zi jn afgesloten, kreeg zopas een gemeentel i jke kommiss ie opdracht om na te gaan 
of het nog langer verantwoord is mi l joenen en mi l joenen guldens aan het ambit ieu
ze metro-plan te besteden. Om een idee te geven van de kosten : de eerste l i jn 
van de ondergrondse spoorweg gaat een mi l jard meer kosten dan men voorzien 
had. Dat zijn dus 14 mi l jard fr. extra kosten ! 

Hoe is dit allemaal gekomen ? De 

schuld van het overduidel i jke f lasko 

van een plan dat in het jaar 2000 vol

too id zou moeten zi jn, Mgt zowel bij 

de hoofdstedel i jke gemeentel i jke 

diensten als in het reger ingscentrum 

Den Haag. Aan Amsterdamse kant 

zi jn misrekeningen gemaakt die, had

den ze zich in het part ikul iere bedri j fs

leven voorgedaan, to t onmiddel l i jk 

ontslag van de betrokkenen zouden 

hebben geleid. Er werd gekalkuleerd 

met een opt imisme dat fe i te l i jk al

leen maar kinderli jk-naïef kan worden 

genoemd, en van wezenl i jke kontrole 

op de indrukwekkende berekeningen 

der ambtenaren was geen sprake. 

kosten vervijfvoudigd 

Dit heeft men overigens slechts 

achteraf in de gaten gekregen : de 

waarschuwingen die vier jaar geleden 

door een enkele real ist in de ge

meenteraad werden ui tgesproken, 

werden toen weggewui fd . Wat drom

mel , zou Amsterdam geen metro kun

nen aanleggen ? Moest de hoofdstad 

dan alt i jd uitgelachen worden door de 

Rotterdammers die al jaren onder de 

grond door ' van de ene Maasoever 

naar de andere reizen ? Dus hield het 

gemeentebestuur stug vast aan de 

bouwplannen, terwi j l vanuit de bu

reaus der gemeentel i jke diensten en 

der aannemingsmaatschappijen steeds 

nieuwe en alsmaar hogere herzienin

gen van de berekende kosten op het 

stadhuis binnenkwamen. Had men de 

aanleg van het hele metronet (vier 

l i jnen met aftakking) aanvankeli jk be

groot op twee mil jard gulden, in 1970 

l ieten ekoncmen al zien dat men op 

minstens t ien mil jard diende te reke

nen. 

Amsterdam zelf is echter niet al

léén de zondebok. Want het is een 

fe i t dat de grote steden van Neder

land jarenlang schromel i jk zijn ver

waar loosd door de regering. Het r i jk 

reageerde telkens negatief op de 

doordr ingende noodkreten ui t de ste

den die geld nodig hadden voor het 

oplossen van hun geweldige proble

men : ergerniswekkende woningtoe

standen, het vast lopen van het open

baar vervoer, het tekor t aan mogeli jk

heden voor kul turele ontplooi ing. 

Tiental len jaren lang . zijn de burge

meesters en wethouders van Amster

dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 

met hun hoofden tegen de Haagse 

muur gelopen. En de t r ies te misère 

met de metro in de hoofdstad is zeker 

voor een deel ook aan de weigerach

t igheid van de regering te w i j ten . 

Voeg daarbij de inf lat ie, en het is dui

deli jk dat Amsterdam thans in de po

s i t ie verkeer t van een grote bank die 

op springen staat. 

stad op palen 

De verdedigers van het metro-plan 

voeren nu aan dat de wer'kers aan de 

ondergrondse veel tegenslag hebben 

gekend. Zo bleken bepaalde metho

dieken, toegepast bij het bouwen van 

de tunnelbuizen, op den duur niet be

vredigend te zi jn. Ook de beruchte 

Amsterdamse ondergrond (elk Neder

lands kind kent het l iedje « Amster 

dam, die grote stad, die is gebouwd 

op palen ») speelde de aannemers 

parten. In de nabijheid van het p i t to

reske Water looplein met zijn ver

maarde markt die her innert aan de 

An twerpse vogelmarkt , bleek zich, 

nog ui t de middeleeuwse t i j d , een 

verzamel ing palen te bevinden die 

slechts met de grootste moeite ver

w i jderd konden worden. En ju is t op 

deze plek moest een voornaam metro

stat ion worden inger icht I 

De eerste l i jn van de Amsterdamse 

metro zou moeten lopen van het Cen

traal Station naar de Bi j lmermeer, een 

u i t de grond gestampte voorstad van 

gruwel i jk-eentonige appartementsge

bouwen ten zuid-oosten van de hoofd

stedel i jke agglomerat ie. Deze afstand 

van 20 km zou overbrugd moeten 

worden door een stadsspoor dat ge

deeltel i jk onder en gedeeltel i jk boven 

de grond dient te worden aangelegd. 

De kosten van deze l i jn werden in 

1968 begroot op 250 mi l joen gulden, 

maar twee jaar later wezen, n ieuwe 

berekingen ui t dat de aanleg de som 

van ru im 400 miljojen gulden zou ver

gen. Binnen het jaar bleken de ge

raamde kosten te s t i jgen to t 650 mi l 

joen en in de loop van 1972 kwam 

vast te staan dat de rekening to t ver 

boven het mi l jard zou oplopen. En 

zoals hiervoor gezegd staan de zaken 

thans zo dat er een mi l jard boven op 

de eerste raming komt . Geen wonder 

dat er de laatste weken zwaar aan de 

noodklok word t get rokken. 

weggegooid geld 

Op het Amsterdamse stadhuls 

wo rd t nu met de gedachte gespeeld 

om de metro l i jn vanui t de Bi j lmer

meer niet door te laten lopen to t aan 

het Centraal Stat ion, maar deze te la

ten ophouden aan de rand van de bin

nenstad. Dat zou zeker een f l inke be

sparing opleveren, waren het niet dat 

er reeds geweldige kosten gemaakt 

zi jn voor de aanleg van dat deel van 

het t ra jekt dat strags misschien n iet 

gebruikt gaat worden. Daar zi jn im

mers hele huizenblokken reeds afge

broken en ter re inen onteigend voor de 

opslag van meter iaal . De mi l joenen 

die daarvoor betaald werden, zi jn dus 

weggegooid geld. 

De nu benoemde kommiss ie van de 

gemeente zal binnen enkele weken 

moeten rapporteren wat er moet ge

beuren : de metrobouw stopzetten of 

doorgaan met het mi l jardenprojekt . 

Maar ook als de bouw word t voortge

zet, zal Amsterdam dat niet kunnen 

zonder grootscheepse hulp vanui t Den 

Haag. Insiders zeggen dat het r i jk ze

ker tacht ig percent van de kosten 

voor zijn rekening zal moeten nemen, 

terwi j l to t nu toe gemeente en ri jk 

elk de he l f t betaalden. Gezien de 

moei l i jke toestand van de staatsf i -

nanciën l i jk t het i jdele hoop om meer 

geld van het r i jk te verwachten. Wat 

betekent dat Nederlands hoofdstad de 

eerstkomende v i j f t ig jaar géén met ro 

zal hebben of aan de bouw fa i l l ie t zal 

gaan. Een keuze waarvan de vroede 

vaderen van Amste rdam de eerste 

t i jd zeker wakker zullen l iggen ! 

AANBEVOLEN 
HUiZEN 

K w e k e r i j e n - T u i n a a n l e g 

I.V.H. 
Dendermondse steenweg 120 

»208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 
Geseiekteerde planten voor 

partikuliere verkoop. 
— OPEN '5 ZATERDAGS — 
Kleurenkstaloog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

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

Koop Dij ons In ver t rouwen 

Bezoek CAFEE • RESTAURANT 

LINDENHOVE 
Uitbaters ; 

Walter De Bisschop • Rita lauwereys 
KOUD EN WARM BUFFET 

GEZELLIGE VLAAMSE SFEER 
Wekel i jkse rustdag : woensdag 

Bellestraa» 49 — HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 • 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom uw grote vijanden steunen? 
Bij ons radik. Vlaams brandvers, 
groot voordeel . 

1 kg topkof f ie 164 f r . 
op 3 Kg — 10 % 295 fr . 
op 5 kg — 20 % 656 fr . 
Th. bezt. - spoorweg - terugb. 

Ook 140 fr. min 10 % of 20 %. 
KOFFIE HAWAÏ 

1720 Groot-Bijgaarden 
Tel. 02/65.81.41. 

VOOR HET BETERE WERK 
H o u t w e r k e n | . V E R H U L S T 

Kasfeeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 
Tel. 03/75.97.00 

HUIS MEYNT)ENS OKTAAF 
Dorpstraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg. 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU-ieden en « Wi j «-lezers 10 % 
verminder ing 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIjNCAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

30 % Kort ing aan iedereen 
V A N DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St. Katharina-Lombeek 

Leder en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 

Eksklusieve model len - VU 10% 

H o t e l - P e n s i o n B R E U G H E L 

Smet de Nayerlaan 141, 
Blankenberge, - Tel. 050/41637 

Uitbater : TERSI JULIEN 

v o l . p e n s . 3 0 0 f r a l l e s i n b e g r . 

Vlaamse, gothische stl j lschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus, 
in volslagen artisanaatswerk I 

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

Natuursteenbedri j f - Kunstdekor 
Abonnees . WIJ • 8 % kort ing 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 9 1 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nut t ig komfor t 

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

Andere merken grootste kort ing 
T.V. VANAF 9.000 F 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stafionplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buf fe t - Nette bediening 

G E L D 
Voor een persoonli jke lening 1ste. 

2de of 3de rang, wendt U tot 
Frans V a n M o o r t e r 

Oudenaardse Stwg 121 ERPE 
Tel. (053)22911 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage St. |OZEF 
Assesteenweg, 117 - TERNAT 

Tel. (02) 52.13.12) 

Aanbouwkeukens HELEMAAL naar 
maal . 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabrikatie, en 

zelfs beter 1 
Prijsbestek en studie zi jn gratis. 

K e u k e n b e d r i j f R . R O S S E Y 
Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT 

Tel. (058)23581 

M I L A D Y C o u t u r e 

Lippenslaan 191 
8300 KNOKKE-HEIST 1 

VERZEKERINGSKANTOOR 
WALTER MAES 

Stenenbrug 50 - 2200 Borgerhout 
Open : alle dagen van 16 tot 19 uur 

Voor afspraak, tel . : 36.30.29 

BINNENSHUISVERSIERING 
ROELANTS P. 

St. Benediktusstraat 11 , Mortsel 
Tel. 40.12.57 - na 7u30 : 55.47.94 
A l le soorten behangpapier, grote 

stock. Vast tapi j t rechtstreeks van 
de fabr iek, dus lage pr i jzen. 

Speciale pr i jzen voor zelfplaatsers. 
Gordi jnen en overgord i jnen gratis 

gemaakt. 

R e s t a u r a n t 

KASTEEL « WAALBORRE » 
1700 - ASSE 

Specialiteit van vis en schaaldieren 
Zalen voor banketten van 20 tot 

200 personen 
Menu's 215 - 300 en 475 fr., dienst 

en BTW Inbegrepen. 

Park van 4 ha. Parking 100 wagens 

STEEDS WELKOM IN 

'T KREKELHOF 
HET DRANKHUIS MET SFEER 

Open vanaf 14 uur 

Elke dinsdag gesloten 

Brusselbaan 11 Gooik 

Tel. (054) 348.57 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25 A, Leopoldstraat, An twerpen 

Tel. (03)33.92,65 

DE LATTER - MEUBELEN 
Stationstraat 29, 9900 EEKIO 

Tel. (09) 77.23.22 

Bespreek t i jd ig uw v i l la , 
appartement of studio voor 

uw ver lof aan zee I 
Vraag onze gratis katalogus 

met foto's 

WEST-LITTORAL 
Leopold il laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

Tel. (058) 526.29 
Verkoop van vi l las, appartementen, 

studios en gronden. 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 

Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 

Dendermondse steenweg 276 
AALST 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

Tel. (053) 240,60 

^ 

KINDERARTIKELEN : p loo i - en wandelwagens - bedjes en w iegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversier ingen - was

tafels en waskussens - k inderk led ing. 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - tu rnk led i j - ru i teru i t rusf ingen - p lng -
pongtafels . badkleding en alle toebehoorten - ro l - en Ijsschaat

sen - kampingart ike len - turngere l . 

SPEELGOED : ui tgebreide keus in merkart ikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-ca'rts - t raktoren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - al le soorten meka-
nieken - schooltassen - borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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MOSSELEN, VISSEN 

STRUISVOGEIPOIITIEK 

(red.) Het rapport van de Verbruikersunie over de gevaarlijke aanwezigheid van 
kwik in schelpdieren en zeevis is zwaar aangekomen In visserijmiddens, en wij 
kunnen dit begrijpen. Door de onmiddellijke reaktie van het grote publiek, dat steeds 
gevoeliger wordt voor die dingen, liep het visverbruik plotseling en onrustwekkend 
terug. Op de alarmerende perskonferentie volgde dan ook dadelijk, zoals verwacht, 
een stroom geruststellende verklaringen van de betrokken beroepsverenigingen en 
van verantwoordelijke politici. Over enkele weken zullen de gevolgen van deze rel 
grotendeels wel weer weggeëbd zijn, maar daarmee is de kous helaas niet af. Wij 
waren aanwezig op de geruchtmakende perskonferentie van de Verbruikersunie 
vorige week waar de resultaten van het mossel-onderzoek werden bekend gemaakt. 
De gegevens stemmen tot nadenken, inderdaad, maar de konkluzie « Chet is gevaar
lijk meer dan twee maal per week vis te verbruiken »] vonden wij — eerlijk gezegd 
— nogal overtrokken. Tijdens het daarop volgende vragenuurtje vroegen wij dan 
ook of het wetenschappelijk wel verantwoord is uit een onderzoek op wilde mos
selen, gevangen langs de kusten, af te leiden dat alle zeevis (waarvan de meeste 
uit de diepzee ver van de kusten weg gehaald wordt) te wantrouwen is. Het ant
woord op die vraag bevredigde niet helemaal... 

Let wel : de alarmkreet van de Verbruikersunie verdient alle aandacht. De toe
nemende kwikvergiftiging van de zeeën is een beangstigend probleem voor de hele 
mensheid. Het Minamata-drama in Japan (zie hiernaast) een teken aan de wand. 
Elke struisvogelpolitiek is hier uit den boze. Anderzijds kan men zich afvragen of 
de Verbruikersunie er niet beter zou aan doen wat minder spectaculair en publici
tair aan de weg te timmeren. Nu jaagt zij de kustbewoners — die economisch de 
eerste slachtoffers zullen zijn van de toenemende zeevervuiling — nodeloos tegen 
zich in het harnas, terwijl diezelfde mensen (mits wat diplomatie) goede bondge
noten van de Verbruikersunie zouden kunnen zijn. Het is in de allereerste plaats 
de ergerlijke lamlendigheid en het schuldig verzuim van de verantwoordelijke politi
ci, hier en elders, die aan de schandpaal dient gespijkerd. Men moet radikaal een 
einde stellen aan élke vorm van zeevervuiling en zeevergiftiging en dat is het 
werk van de regeringen. De mensheid is bezig de tak af te zagen waarop zij zelf 
zit, en ondertussen kibbelen wij maar wat ondereen... 

iHIHUMildHr 

Na Hirosjima en Nagasaki werden 
alle naties ter wereld, tijdens de re
cente Milleukonferentie te Stockholm, 
geplaatst voor de gevolgen van een 
nieuwe aanslag op de mens en zijn 
persoonlijkheid. De keerzijde van het 
sterk geïndustrialiseerde Japan wordt 
nu samengevat In één woord : Mina
mata. 

Minamata is een noodkreet Mina
mata is het getuigenis van mensen, 
die net nog leven . als planten, ten
gevolge van sluipend gif in hun na
tuurlijk voedsel. Minamata is een 
vloek die zwaar doorweegt op het ge
weten van overheden en industriële 
managers. Minamata is veel meer dan 
een ziekte Minamata is het zinne
beeld van de kwaal die deze planeet 
beloert na de atoombom. Minamata 
gaat ons allen aan. 

Minamata is een landelijk stadje 
aan de voet van het Kyushugebergte 
vlak bij de visrijke Shiranui-zee in het 
Japanse Kumamoto kanton. Reeds in 
1932 gebruikte de plaatselijke Chisso 
Minamata fabriek kwik als katalysator 
in het acetaldehyde produktleproces. 
Daarbij werd zowat zeshonderd ton 
kwikhoudende afval in de nabije Mina
mata baai geloosd. 

De eerste gevolgen waren vrij klas
siek ; stervende vissen, stinkende 
verse vis, krankzinnige katten... en in 
1942 voor het eerst een geheimzinnige 
kwaal bij enkele inwoners. Momenteel 
zijn 181 slachtoffers officieel erkend, 
waaronder 29 kinderen. Daarvan stier
ven er 54. Zowat 350 mensen zijn in 
behandeling, terwijl voor 2.000 een 

hoofdstad. Hij werd gedeeltelijk ver
lamd In 1968, verloor zijn vader in 
1956 en zijn moeder in 1959. Allen ten 
gevolge van een vreselijke kwikver
giftiging. 

Ook mevrouw Fujie Sakamoto was 
aanwezig met haar dochter Shinobu. 

Dit meisje werd geboren op 20 juli 
1956. Vijf maanden later werden er 
abnormaliteiten opgemerkt in haar 
ontwikkeling Met lopen begon ze pas, 
met veel moeite op zesjarige leeftijd. 
Nu nog blijft het lopen moeilijk. Ze 
verloor ook het spraakvermogen, 
heeft een beperkt gezichtsveld, kan 
haar bewegingen moelijk onder kon-
trole houden . Ze is opgenomen in 
een school voor biezonder onderwijs. 

Initiatieven zijn genomen om een 
Minamata Centrum op te richten, dat 
de slachtoffers en hun families men
taal en fysisch zal steunen. De wer
ken starten deze maand en zullen vol
tooid zijn in december. Het centrum 
wordt gebouwd te Minamata City, 
Kunamoto Prefecture in Japan. De lei
der van de onderneming is de heer 
Fumiko Hiyishi, President of the Mina
mata Disease Citizens Council, Maki-
nouchi, Minamata City, Japan. 

Het heeft geen zin om het feiten
materiaal van de Verbruikersunie als 
totaal waardeloos te bestempelen. 

Vergelijkende studies uit het bui
tenland wijzen eveneens op een ge
leidelijke toename van het kwikgehalte 
in de Noordzee. De enige verantwoor
de houding kan niet anders zijn, dan 
de alarmkreet van de Verbruikersunie 
te beschouwen als een stimulans om 

het minamata-drama 

geneeskundig onderzoek geboden Is. 
Sommige voorspellen dat het aantal 
getroffenen zou kunnen oplopen tot 
meer dan tienduizend. 

Eerst weigerde de direktie van dfe 
Chisso-onderneming informatie te ge
ven over de samenstelling van haar 
afvalwater. Later betaalde ze een ver
goeding aan vissers en andere slacht
offers, maar loosde onverminderd het 
gifhoudend water. 

Zelfs toen in 1968 de fabriek door 
de regering werd gebrandmerkt, weer
legde de direktie alle schuld. 

Onder druk van de publieke opinie 
werd door de direktie van de fabriek, 
in samenwerking met het ministerie 
van Volksgezondheid « The Compen
sation Treatment Commitee for Mina
mata Disease Victims » opgericht. 

Het enige resultaat was de uitbe
taling van een kleine vergoeding aan 
de slachtoffers. 

In 1971 ontdekte de Medische School 
van de Kumamoto-universiteit 138 pa
tiënten. Maar, er waren nog meer la
tente zieken, die niet werden erkend, 
wegens het ontbreken van het ken
merkende Hunter-Russell-syndroom, 
dat door de kommissie als doorslag
gevend werd beschouwd. 

Na heel wat inspanningen en een 
lange lijdensweg die in 1968 begonnen 
was, kwam de erkenning in... 1971. 
Een geringe vergoeding werd ook aan 
deze mensen uitbetaald. 

Momenteel zijn de gevolgen van 
deze misdaden tegen de natuur nog 
niet te overzien, ook al stopte het be
drijf haar schadelijke lozingen 

Te Stockholm waren drie levende 
getuigen aanwezig. Niet bij de offi
ciële Japanse delegatie. Hun aanwe
zigheid daar werd als onaanvaardbaar 
geacht. 

Tsuginori Hamamoto, een visser, 
kwam op krukken naar de Zweedse 

er dringend iets aan te doen. Ook de 
reaktie van de beroepsverenigingen 
is begrijpelijk. Toch hebben ook zij er 
alle belang bij, dat de kwikvervuiling 
in onze rivieren en in de Noordzee 
aan banden wordt gelegd. Hebben zij 
al eens uitgerekend wat hen een Mina-
mata-ramp zou kosten, mocht deze 
zich in ons land voordoen ? 

En dat gevaar is niet helemaal denk
beeldig, indien geen vergaande maat
regelen worden genomen. Want in dit 
opzicht is de natuur onverbiddelijk : 
geen enkele bioloog zal ontkennen dat 
er gevaar schuilt in de opstapeling 
van kwik in de voedselketen en het 
gestadig toenemen van de koncentra-
ties, bij gebrek aan een snelle afbraak 
van dit vergif in het lichaam. Het kan 
niet de bedoeling geweest zijn van 
de Verbruikersunie om ons in de toe
komst een smakelijke visschotel of 
een gezellig mosselsouper te ontne
men. Integendeel. De alarmkreet van 
de groeiende bekommernis om voor 
ons een verantwoord, gezond visver
bruik ook voor de komende jaren te 
beveiligen. Als de beroepsorganisaties 
dit beseffen, dan zou, met kans op 
sukses, vrij spoedig een eensgezinde 
strijd kunnen worden gevoerd tegen 
de kwiklozingen in zee en in het op
pervlaktewater. 

Want dan zou de overheid niet al
leen worden geplaatst voor de nog 
steeds als bijkomstig beschouwde mi
lieuargumenten, maar ook voor eisen 
van traditioneel ekonomische aard, 
waarvoor ze méér gevoelig is. Daarom 
is het des te meer te betreuren dat 
de overheid een dubbelzinnig spelletje 
blijft spelen, ten opzichte van ons al
ler leefmilieu ; een spelletje dat In 
enkele woorden kan worden samenge
vat « noch vis, noch vlees •> i 

DIRK BUYES 
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devi/ereld 

(Afgos) Ti/dens het voorbije weekeind heeft de Socialistische Internationale, 
te Parijs in vergadering bifeen, bet Vietnamees knelprobleem besproken. Hiermee 
stelde ze zich op achter een rezolutie die al vorig jaar wfas goedgekeurd en die 
vooral het recht der volken op zelfbeschikking beoogt. Vóór hij zijn perskonferentle 
begon verklaarde Mitterand in verband met de bijeenkomst : indien de landen zou
den moeten geschuwd worden waar verkiezingen gepland zijn dan zouden we niet 
weten waar wi/ moeten bijeenkomen Hiermee doelde de voorzitter van de Franse 
socialisten kennelijk op de gewraakte kommentaar die prezident Pompidou had 
weggegeven n.a.v. de aanwezigheid van Golda Melr van Israël. De verklaring van 
Mitterand — een soort verontschuldiging — kon evenwel niet verhinderen dat al 
spoedig na de opening van de konferentie in het « Ouartier Latin » een protest
mars tegen Israël werd georganizeerd omdat Golda Meir (74) naar Parijs was geko
men in weerwil van goed bedoelde en andere waarschuwingen. De « ijzeren groot
moeder » zei dat ze naar de bijeenkomst van de" Socialistische Internationale was 
gekomen • om haar eigen Israëlische arbeiderspartij te vertegenwoordigen ». Om 
die reden viel haar ook geen offjciele receptie te beurt. Tijdens de konferentie 
heeft ze het standpunt van haar regering terzake van de spanningen in het Nabije 
Oosten op gevoelsgeladen toon toegelicht en met klem verdedigd. Haar toespraak 
was zeker niet bedoeld als een poging om zich met Franse interne aangelegen
heden te bemoeien — bedoeling die Pompidou haar in sourdine toegeschreven bad. 
Ze verklaarde gewoon dat indien men zou spreken van het « onvervreemdbare recht 
der Palestiinen » dit gelijk zou staan met het verjagen van de Israëlers uit hun land. 

de socialistische 
internationale te pari|s 

Aan die uitspraak kon prezident Pompidou beslist geen aanstoot nemen. De 
prikkelbaarheid van de Gaulles opvolger wortelde weliswaar In diepere gronden, 
n^et in het minst in de omstandigheid dat de gastheer van Golda Meid, Frangois 
Mitterand, tegelijk de gevaarlijkste tegenstander is van Pompidou. Pompidou staat 
immers voor het verontrustend fenomeen [van zijn standpunt uit) dat 45 pet van 
de Franse kiezers in maart e k. mordicus voor de linkse unie van Mitterand wil 
kiezen, tegen 40 pet voor de volgelingen van Gaullisten en hun koalitiepartners van 
rechts en het centrum. M a.w. op nauwelijks zeven weken vóór de belangrijkste 
elektorale konfrontatie uit Frankrijks naoorlogse geschiedenis zien de Gaullisten, 
die sinds 1967 een pro-Arabische buitenlandse politiek voorstaan niet veel goeds 
in het bezoek van de kloeke dame uit Tel Aviv. 

Frankrijks ambivalente houding terzake van de Israëlisch-Arabische tegenstel
lingen is inmiddels al meer dan vijf jaar oud Men zal zich herinneren dat de Gaulle 
na de zesdagenoorlog (1967) het embargo op Franse wapens naar Israël afkon
digde. Toen Israël later vijf, door haar bestelde en al betaalde, duikboten uit de 
haven van Cherbourg wegsmokkelde hingen de diplomatieke betrekkingen een tijd
lang aan een zijden draadje. In de UNO stemden de Fransen onveranderlijk tegen 
Israëlische verzuchtingen, terwijl ze anderzijds lustig mirage-straaljagers aan Kadaffi 
van Libië leverden. Gezien de precaire verhoudingen met Israël kon Pompidou voor
zeker niet gaan juichen toen Golda halsstarrig bij haar besluit bleef naar Parijs te 
vliegen. De « verzachtende omstandigheid » dat ze alleen als vice-voorzitter van 
de Socialistische Internationale zou fungeren kon de baas uit het Elysee maar 
matig voldoen. Een internationale konferentie, zoals de Socialistische Internationale, 
bevordert immers het uitwisselen van ideeën, van voorkeuren, en van eventuele 
kritiek. Zo had Golda Meid dolgraag de Oostenrijkse kanselier Kreisky van zijn 
opzet afgebracht om tijdens de aanstaande EVK te Helsinki (waarschijnlijk in juli 
e.k.) de krizis In het Nabije Oosten ter tafel te leggen. 

Al bij al vreesde Parijs dat de illustere gasten van Mitterand (Kreisky, Joer-
gensen, Palme, Golda Meir e.a.) de reeds ingedeukte Gaullistische verkiezingskan
sen verder zouden afzwakken. Nu is het wel zo dat de stemgerechtigde Franse 
Joden slechts een pet van het soevereine kiezersvolk uitmaken. Het grote gevaar 
schuilt dus zeker niet in een gebeurlijke reaktie van het geduchte Joodse refleks. 
Veel erger is dat een minderheid van Franse kiezers zoals uit betrouwbare ramin
gen blijkt, de pro-Arabische politiek van haar Gaullistische regering afkeurt. Ten 
slotte is daar nog de omstandigheid dat de Gaullisten al huiveren bij de overwe
ging dat Mitterand wel eens van de geboden omstandigheid kon gebruik maken om 
zich m de ogen van zijn gematigde kameraden uit het buitenland te rehabiliteren... 
ondanks zijn samenwerken op het binnenlandse vlak met de kommunisten. Zo zou 
immers ook het scherpe anti-kommunisme van de Gaullisten veel van zijn poli
tieke kredietwaardigheid en brukbaarheid verliezen, te meer dat Mitterand, door 
Golda Meir uit te nodigen, duidelijk stelling genomen heeft tegen de felle anti-
Israel-houding van zijn kommunistische verkiezingspartners. 

Toch wordt ook m linkse, niet-kommunistische kringen gefluisterd dat Golda 
op de keper beschouwd maar liever thuis ware gebleven... zoals Willy Brandt. De 
bondskanselier was inderdaad de grote afwezige. In plaats van zelf naar Parijs te 
komen — uit de aanwezigheid van der Willy hadden de Franse socialisten onge
twijfeld meer elektorale zijde kunnen spinnen — had Brandt partijfunktionaris Karl 
Wienand naar de lichtstad gestuurd. Een week later zal de herkozen kanselier, de 
magiër van de Ostpolitik, dan toch te Parijs te gast zijn om... met prezident Pompi
dou het tienjarig jubileum van het Duits-Frans akkoord te vieren. De raadsbesluiten 
van de politici zijn blijkbaar ai even ondoorgrondelijk als die van God zelve. Het
geen met wegneemt dat al die heibel rond de Socialistische Internationale uitein
delijk voor gevolg had dat haar bijeenkomst met onopgemerkt is voorbijgegaan. 
De geestelijke erfgenamen (in hoeverre verdienen de « gematigde kameraden • 
deze omschrijving vandaag nog ?) van Izaak Bebel en Vaillant mogen hun kranige 
vice-voorzitter uit Tel Aviv wel . devotelijk • danken voor de gratis publiciteit rond 
hun . gezellig samenzijn . . Alleen van die optiek uit was de aanwezigheid van de 
• ijzeren grootmoeder » geen maat voor niets. 

deze week in de wereld 
• Na de tweedaagse besprekingen te Minsk 
(SU) drukken partijleider Brezjnev en presi
dent Pompidou de hoop uit dat de Europese 
veiltgheidskonferatie zal slagen. Ze hopen 
op het einde van de Vietnam-oorlog en druk
ken de wens uit tot hervatting van de Jar-
ring-missie in het Midden Oosten. Het voor
naamste is echter de uitbreiding van de 
handels- en industriële samenwerking tussen 
beide mogendheden. 

• De Minsk-bijeenkomst van Breznjev en 
Pompidou heeft ook voor beider binnenland
se politiek belang : de aankondiging van een 
tweede bezoek van Brezjnev aan Frankrijk 
drukt de geruchten de kop in over een ver
zwakking van zijn positie, terwijl Pompidou 
het Franse kiezerskorps ermee hoopt te be
ïnvloeden tijdens de verkiezingen van maart 
a.s. (meerderheid van links eenheidsfront 
beletten). Al wijzen de jongste opiniepeilin
gen op een stijgende aanhang van de link
sen, het Franse kiessisteem (twee ronden) 
brengt het zekerheidscoëfficient van opinie
peilingen in het gedrang. 

• Elf Marokkaanse legerofficieren, die deel
namen aan de tweede mislukte moordaan
slag op koning Hassan II, in november j l . ter 
dood veroordeeld, terecht gesteld. Intussen 
weigeren de Marokkaanse oppositiepartijen 
mee te werken aan een regeringsvorming en 
het goedkeuren van een nieuwe grondwet, 
die ze nog te feodaal achten. 

• Na herhaalde bijeenkomsten met Le Due 
Tho brengt Kissinger verslag uit bij presi
dent Nixon. De Amerikaanse luchtbombarde-
menten duren voort ook sporadisch boven 
de 20ste breedtegraad in Noord-Vietnam 
doch niet op grote steden en havens. Het 
Witte Huis tracht de hervatting der bombar
dementen einde vorig jaar in Noord-Vietnam 
in de schoenen te schuiven van gen. Moore, 
chef der Amerikaanse legerstaven. In Thai
land en Cambodga opereren Amerikaanse 
adviseurs bij de regeringstroepen in hun 
strijd tegen de kommunisten. 

• Na maandenlang met zijn ontslag ge
schermd te hebben besluit president Kek-
konen op verzoek van alle partijen een nieu
we ambtstermijn te aanvaarden, omdat het 
niet eens werd over een opvolger met even
veel gezag te Helsinki en evenveel vertrou
wen te Moskou. 

• Mevrouw Marre Drumm uit Belfast volgt 
de te Dublin aangehouden Rory O'Brady als 
chef van de Sinn Fein Provinsional op. 

• Na zesdaagse debatten en voortdurende 
meningsverschillen kiest het uitvoerend ko-
mitee van het Palestijns Bevrijdingsfront 
Yasser Arafat opnieuw tot voorzitter. 

• President Sadat terug te Kairo na onder
houd met Tito te Brioni. Tito zal pogen te be
middelen in de hangende meningsverschil
len tussen Moskou en Kairo. 

• Ondanks de « vrijwillige » loonbevrlezing 
vertoont de Britse handelbalans het rekord^ 
deficiet van 700 miljoen pond (ca 90 miljard 
bfr.). Een tweede fase voorziet een verder* 
bevriezing van prijzen en lonen. Een aktiev« 
kommissie heeft reeds een daling der vlees-
prijzen bewerkt, doch veel wijst op nieuwe 
sociale onrust bij « the sick man of Euro
pe ». 

• Even glimlachen : In Nederland — waar 
men nu de regeringskrisis zou op lossen met 
de vorming van een zakenkabinet — komt 
een LP op de markt met moppen over Ja 
Belgen... 

• Britse pluimveehouders eisen « even 
vrije afzet » van hun produkten in de EEG-
tanden als deze, waarvan de EEG-pluimvee> 
houders in Engeland genieten. 

• Spanje en Denemarken knopen diploma
tieke betrekkingen met de Oostduitse Volks
republiek aan. Daarmee hebben sinds de 
ondertekening der interduitse akkoorden bij
na zestig landen de DDR diplomatiek erkend. 

• De ontvangst van Golda Meir door Pau-
lus VI wijst op een verbetering der betrek
kingen tussen het Vatikaan en Israël. De 
autoriteit van Israël op de heilige plaatsen 
wordt blijkbaar erkend. 

• Eerste ministerraad der verruimde EEG 
(Negen) te Brussel Bij alfabetische beurt
rol treedt België als voorzitter op. 

• « Ecclesia », tijdschrift van de Spaanse 
Kerk, beantwoordt in een scherp artikel de 
beschuldigingen aan haar adres, geformu
leerd door admiraal Carrero Blanco n.a.v. de 
80ste verjaardag van Franco. Vooral het ver
wijt « ondankbaarheid tegenover de met gel
den milde staat » wordt van de hand gewe
zen. 

• Oegandese ekonomie ontwricht door de 
snelle afrikanisering van de handel en het 
wegvallen van financiële steun uit Amerika, 
Engeland en Israël (waarmee diplomatiek 
werd gebroken). In ruil zoekt Oeganda Ara
bische, vooral Libische steun. 

• Konferentie ter voorbereiding van een 
Europese Veiligheidskonferentie te Helsinki 
hervat : 32 Europese landen uit Oost en 
West nemen er aan deel alsmede de USA 
en Canada. Deze voor-konferentie moet een 
agenda opstellen en voorstellen uitwerken 
inzake veiligheid, ekonomische samenwer
king en ideeënuitwisseling. Terzelfdertijd 
dringt het Westen aan op de studie van de 
wederzijdse troepensterktevermindering. 

• Nixons bijzonder gezant Haigh brengt te 
Saigon verslag uit over de besprekingen met 
Le Due Tho, 

Wie dacht dat het bij een voetbalmatch en oude wagens bleef heeft het mis voor Ook 
varende afgezanten van • de grootste macht ter zee •> kwamen naar EEG-Brussei. Wie volgt? 
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Pompidou in het spoor van de gaulle 
Ook al heeft president Pompi

dou een soepeler standpunt inge
nomen tegenover Engelands toe
treding tot de Europese gemeen
schap dan wijlen de Gaulle, daar
mee Is nog niet gezegd dat het 
huidige Franse staatshoofd een an
dere buiten- en binnenlandse poli
tiek voert dan zijn voorganger. De 
Eufopese gemeenschap zal nog 
vaak gekonfronteerd worden met 
een Franse houding, geïnspireerd 
door het « France d'abord ». Al 
legt Pompidou niet zo sterk en niet 
zo uitdrukkelijk de nadruk op de 
hersenschimmige « grandeur » als 
de Gaulle, het besef ervan, is even 
sterk. Daarbij aarzelt Pompidou 
evenmin als de Gaulle de buiten
landse politiek te gebruiken ten 
gerieve van de binnenlandse poli
tiek. 

Zo heeft de Franse president 
niet geaarzeld, de bijeenkomst van 
de socialistische internationale te 
Parijs te brandmerken als « een 
inmenging in de binnenlandse po
litiek van Frankrijk ». Sinds de 
linkse partijen in Frankrijk er na 
jaren getwist en aarzelingen in ge
slaagd zijn, een soort eenheids-

front tot stand te brengen zijn de 
gaullisten, die samen met twee 
kleine centrumpartijen regeren, er 
niet gerust meer in. Een links 
eenheidsfront is immers een alter
natief voor het gaullistisch regime 
en zou bij een overwinning in de 
a.s. verkiezingen een meerderheid 
in het parlement kunnen verove
ren. Men stelle zich — bij de gaul
listen — het schrikbeeld voor van 
een linkse regering (voorlopig wel
iswaar onder een gaullistisch 
staatshoofd, dat terzelfdertijd de 
regeringsmacht uitoefent). Een 
weinig prettig vooruitzicht, en een 
mogelijke toestand die in zekere 
zin zou te vergelijken zijn met deze 
der Verenigde Staten waar een re
publikeins president moet regeren 
met een parlement, waar de demo-
kraten de meerderheid bezitten. 
En waar hij eveneens door zijn ve
torecht tegen dit parlement kan 
ingaan, wat niettemin alles behalve 
een normale, laat staan ideale ver
houding is en waardoor de rege-
ringspoiitiek hoe dan ook toch er
gens gehinderd wordt. Een derge
lijke verandering lokt de gaullisten 
allerminst ook omdat door het 
eventueel verlies van de meerder
heid ook de bijna onoverzichtelijke 
voordelen van de machtsuitoefe
ning zouden verloren gaan. 

Een bijkomende « gêne » was de 
komst van de Israëlische premier 
Golda Meir namens de socialisti
sche partij van haar land, waarmee 

Frankrijk sinds de weigering Mira
ges te leveren en de verdwijning 
van voor Israël bestemde maar ge
weigerde kannoneerboten slechts 
zeer koele betrekkingen onder
houdt. 

Pompidou heeft echter bij dit 
vrij plomp protest niet gelaten. 
Eerder onverwacht werden bespre
kingen met de Russische partij
leiders gehouden. Op het einde 
van de tweede wereldoorlog trok 
de Gaulle ook onverwacht naar 
Moskou om er na harde onderhar»-
lingen een soort akkoord te berej-
ken, waarmee hij de westerse mo
gendheden onder druk poogde te 
zetten, een poging die weinig op
leverde en van korte duur was. 
Maar de Gaulle trad daarmee in 
het voetspoor der geschiedenis : 
op geregelde tijden poogden in de 
moderne geschiedenis Franse 
staatsleiders met een as Moskou-
Parijs te schermen. Wat precies 
Pompidou's bedoelingen zijn — het 
wordt natuurlijk fraai ingekleed 
met verwijzing naar de Europese 
veiligheid en zo — is niet duide
lijk maar door deze stap werd Pom
pidou's verwijt aan de socialisti
sche internationale per kerende 
post door de Franse linkerzijde te
rugbezorgd : dit Russisch inter
mezzo is een poging om het 
Franse kiezerskorps te beïnvloe
den, dus een inmenging in de birv 
nenlandse politiek van Frankrijk. 
Van een boemerang gesproken... 

een portret 

pietro volpreda 
(Argos) De anarchist Valpreda (40) voorzeker de belangrijkste politieke beklaag

de uil de niet van emotie gespeende Italiaanse naoorlog werd na drie jaar vopi^ 

arrest uit de gevangenis (een cel in een Milanese kliniek) ontslagen. Onvoorwaar

delijke kwijtschelding van alle zonden is het niet geworden. Valpreda werd in voor

lopige vrijheid gesteld en zal later (niemand weet wanneer) opnieuw voor zijn 

rechters moeten verschijnen. Maar die rechters trappelen niet van ongeduld om 

recht te spreken over de veertigjarige anarchist. Veel liever zouden ze de zaak 

voorgoed bevriezen en minder « eksplozieve » zondaars bekeuren in bewogen 

rechtsgedingen waarvan we het nu stilaan wel weten. Wie de Italiaanse ziel wil 

vinden moet nu eenmaal naar de Italiaanse gerechtszalen waar het vertoon al van

ouds boeiender en melodramatischer is dan bij worstelwedstrijden. Een Italiaans 

rechtsgeding is een soort romantisch drama dat zich tegelijk in gruw^^amheden, 

in ernst en luim vermeit. Maar dit drama kent een langzame ontwikkeling. Het is 

dan ook zeker dat de fanaticus van de grote strafzaken nog lang op het proces 

Valpreda zal moeten wachten. 

Toen Pietro Valpreda op 29 decem
ber 1972 vrijgelaten werd waren de 
vreugdekreten niet van de lucht. 
Sommige Italiaanse kranten versloe
gen het nieuws over een hele voor
pagina. Onder de titel <• Valpreda libe
ro ! » stond een ietwat schutterige, 
in dekens gehulde zwartharige veer
tiger die pijnlijk de ogen dichtkneep 
voor de brutale invazie van het dag
licht en zijn oren beschermde tegen 
de knallende salvo's van voorbijsnor-
rende motorvoertuigen. Men kon het 
hem aanzien dat hij ziek was en be-
heerlijk veel geleden had. Meteen 
ging de herinnering naar de feiten 
waarvoor Pietro drie jaar geleden van 
zijn bed werd gehaald en voor veilige 
bewaring in een van Rome's oudste 
gevangenissen werd opgesloten. Hem 
werd de bloedigste aanslag uit de 
Italiaanse geschiedenis van de jongste 
jaren ten laste gelegd : een bomont
ploffing waarbij zestien mensen om 
het leven kwamen. Het gebeurde op 
12 december 1969 in de kantoren van 
een Milanese instelling voor land
bouwkrediet. Op het ogenblik van de 
explozie waren de zestien beroepshal
ve bezig. Een paar boeren uit verre 
Italiaanse dorpen stonden aan te 
schuiven voor een lening. Plots waren 
de muren van het kantoor met bloed-
spatten bedekt en in de kroonluchter 
van de receptiehall hing de afgerukte 

arm. van een zestienjarige jongen. 
In hun zoeken naar terroristen had

den de autoriteiten maandenlang al
leen maar de <• Pista ressa » (het rode 
speer van kommunisten en anarchis
ten) gevolgd en zwarte neo-fascisten 
ongemoeid gelaten. Behoudsgezind 
Italië stond als een man achter de 
ijverige speurders. In die dagen werd 
alles wat rood-militant was aan de 
tand gevoeld. Niet zolang na de aan
slag en na de arrestatie van Valpreda 
stonden rechtse politici en een deel 
van de konservatieve pers al met een 
autentieke beschuldiging klaar : het 
monster kon niemand anders zijn dan 
de gearresteerde Valpreda... Nu was 
die Valpreda beslist geen brave Hen
drik. Eigenlijk kwam hij als rock'n 
roll-danser aan de kost, rookte bij ge
legenheid zijn grammetjes marihuana 
en ging graag door voor een harde 
anarchist. Uit haar archieven had de 
politie foto's opgediept : Valpreda 
met opgestoken vuist, Valpreda draagt 
de zwarte anarchistische vlag, Valpre
da heeft een biblioteek vol subversie
ve literatuur... Voor de politie was hij 
dan ook het type van de ongezegge-
lijke anarchist, van de gevaarlijke 
« Schermer » die op een gunstig ogen
blik wacht om het hele establishment 
te dinamiteren. Met zijn lange onver
zorgde haren en zijn gitzwarte, als 
van koorts doorgloeide ogen kon Val

preda model staan voor alle heetge
bakerde oproerkraaiers uit zijn woelig 
vaderland. Dit was alvast de mening 
van rechter Marcelle Guida die da 
verdachte liet opsluiten als de ver
moedelijke dader van het bloedbad. 
Guida zwaaide met de schriftelijke ge
tuigenis van een inmiddels overleden 
taxi-chauffeur die Valpreda op die be
wuste dag in de buurt van de krediet
instelling zou gezien hebben... 

Na de arrestatie van Valpreda kwa
men de speurders pas voorgoed op 
dreef. Bij de aktie van de politie 
(luidruchtig georkestreerd door de 
burgerlijke pers) kregen de « rode 
staatsvijanden » het hard te verduren. 
Algauw werd een tweede anarchist 
gestrikt, een zekere Pinelli. Maar de 
man sprong nog tijdens de nacht na 
zijn aanhouding door een open venster 
van de Milanese politieprefectuur. 
Men kwam er nooit achter of de kerel 
zelfmoord pleegde of door zijn kruis-
verhoorders werd vermoord. Maar 
door de tragische ontknoping van de 
zaak Pinelli ging een deel van de pu
blieke opinie erg argwanend staan 
tegenover de aktie van haar positie. 
Een nieuwe slogan ging van mond tot 
mond : La Strage di State! (het bloed
bad van de staat) en onder die titel 
kwam ook een boek op de markt 
waarin Valpreda en Pinelli werden 
vrijgesproken en de neo-fascisten 
werden beschuldigd. 

De geest waait waar hij wil. Na ver
loop van tijd was ook een deel van de 
magistratuur van mening dat de aan
slag van 1969 het werk van rechtse 
ultra's kon zijn. Tegelijk konden ande
re speurders de hand leggen op be
zwarend bewijsmateriaal tegen twee 
neo-fascisten uit Venetië : Francs 
Freda en Giovanni Ventura. In juni 
1972 werd het tweetal dan ook offi
cieel in beschuldiging gesteld... Maar 
op dit ogenblik zaten Valpreda en vijf 
anarchisten geestgenoten nog altijd 
opgesloten op vermoeden van dezelf
de aanslag... Het schandaal werd nog 
groter toen bleek dat drie hoogge
plaatste ambtenaren van de gerechte

lijke politie belangrijk bewijsmateriaal 
hadden verdonkermaand... dat ondub
belzinnig in neo-fascistische richting 
wees. Nieuwe gissingen en verdacht
makingen gingen hun gang. Ten slotte 
werd de affaire Valpreda aanleding tot 
wat het Italiaanse « Panorama » om
schreef als « een gewetensonderzoek 
van de Italiaanse demokratie ». 

In februari 1972 kon dan het proces 
Valpreda beginnen (dossier : 16.000 
biz.). Maar begin maart lieten de ro
meinse rechters al weten dat ze ter
zake onbevoegd waren... en ze speel
den het eksplozieve geval door naar 
Milaan. Ook daar was de geestdrift 
van de magistraten niet bijster groot... 
Zodat de zaak uiteindelijk vrijlating 
van Valpreda. Tegelijk joeg de rege
ring een nieuwe wet door het parle
ment : voortaan zou ook op strafrech
telijke overtredingen de voorlopige in-
vrijheidsstelling worden toegepast. 
Aan die « geforceerde » wet dankt 
Valpreda dan ook zijn voorlopige vrij
lating. Na zijn vrijlating verhoogde de 
druk voor een spoedig proces. Maar 
vandaag schrijven Italiaanse kranten 
dat de rechters van Cantanzaro de hele 
affaire voor verdere behandeling... 
aan Amin van- Oeganda of Hassan van 
Marokko willen doorgeven... Intussen 
is de gemiddelde Italiaan achter de 
overtuiging gaan staan dat de verdach
te aanpak van Valpreda-affaire een ge
volg is van de omstandigheid dat de 
Italiaanse magistruur aan de top nog 
altijd niet volledig genezen is van het 
mussoliniaans fascisme... Substituut 
Rocco Facsonaro van Milaan die da 
zaak van het achtergehouden bewijs
materiaal aan het licht bracht heeft de 
Valpreda-affaire niet langer in behan
deling. Het gerecht is immers een 
onaantastbare, onkwetsbare entiteit. 
Hij wordt nu op zijn beurt beschuldigd 
van « huiszoeking zonder volmacht » I 
Ook rechter Guida (overgeplaatst naar 
Genua) blijft zweren bij de onaantast
baarheid van het gerecht maar tot dus
ver heeft hij nog altijd niet geopen
baard wat tijdens die ramspoedige 
nacht met spoorwegarbeider Spinelli 
is gebeurd... 
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WIES MOENS 75 

Ver[aardagen — zowel van gebeurtenissen als van mensen — 
zijn momenten waarop men het verleden overschouwt : niet om
wil le van dit verleden zelf, maar om de betekenis van gebeurte
nis én mens in datgene wat in het verleden toekomstbepalend is 
geweest — op lange of korte termijn. 

Einde 1972 en begin 1973 vallen enkele verjaardagen, die onze 
aandacht vestigen op het werk en leven van mensen die in de 
Vlaams-nationale beweging een belangrijke rol hebben gespeeld 
of nog spelen. 

In ons blad werden er reeds twee genoemd : Leo Wouters en 
L. Elaut, die de ene 70, de andere 75 werden einde vorig jaar. 

« Der dritte im Bunde » is de op 28 januari vijfenzeventig jaar 
wordende Wies Moens. Bij zijn zeventigste verjaardag hebben wi j 
in een brosjure mens en werk in een twintigtal bladzijden trach
ten samen te vatten. Wat in twintig bladzijden niet mogelijk was, 
zal het ook niet zijn in een weekbladartikel : wel zullen wi j trach
ten het essentiële uit dit leven en werk aan te sitppen. 

Voor velen uit de Vlaams-nationale beweging is Wies Moens 
tussen de twee oorlogen én tijdens de tweede wereldoorlog, toen 
het nationale evenzeer bedreigd werd, een geestelijk leidsman 
geweest. Nu, in zijn vri jwil l ige ballingschap en eenzaamheid, is 
hij voor menigen nog een gewetensvolle stem. Voor de kern van 
wat er overbleef van de heelnederlandse beweging is hij nog 
steeds de raadsman en vriend. Hij heeft zijn werk niet opgegeven, 
aan zijn taak niet verzaakt. Over zijn weigering om naar Vlaande
ren terug te keren zolang er geen amnestie aan allen verleend 
werd, moge men van mening verschillen, het tekent zijn trouw 
aan een eenmaal ingenomen en principieel verantwoord stand
punt. 

Wies Moens werd geboren op 28 januari 1898 te St. Gillis bij Den-
dermonde, dicht bij de Schelde die hij in menig vers bezingt. 

Na lager onderwijs ging hij naar het kollege te Dendermonde, was 
er een puik leerling en lid van de door Dosfel geleide studentenbond. 
Vlaamsgezind was hij geworden langs de klassieke toegangswegen tot 
het nationalisme : lektuur en jeugdbeweging. Verschaeve en Dosfel, ver
binding tussen Rodenbach en de jonge aktivistische generatie, stonden 
aan het begin : hij las in « Jong Dietschland » van Dosfel het werk van 
Verschaeve. 

Na de vervlaamsing der Gentse universiteit in 1916 ging hij er ger-
manistiek studeren : bij professoren als dr. Jacob en prof. dr. Willem De 
Vreese. 

Voor de jonge student was « het volk » geen rationalistisch begrip, 
geen mode-slogan, maar een levende gemeenschap waarmee hij naar we
ten verbonden was. Misschien werd er toen door de studenten minder 
over « sociale problematiek » en « maatschappijkritiek » gesproken als 
nu, maar hun sociale bewogenheid beperkte zich niet tot wat geteoreti-
seer en wat leuzenschreeuwerij. Men zag er niet tegen op, om tot de 
volksmens te gaan en in de taal te spreken die zij verstonden. In zijn brief 
aan de Deense filosoof Georg Brandes schetste Wies Moens de hoofdlij
nen dezer werking : Vlaams én sociaal. Zijn werkterrein lag te Hamme 
« het dorp der zeeldraaiers en veilenbewerkers, wier mizerieleven zo 
pakkend werd geschetst door Aug. de Winne van « Le Peuple » in zijn 
« Door Arm Vlaanderen » ; het dorp der 53% analfabeten ». Er werden 
avondlessen ingericht, voordrachten gehouden, een volksboekerij opge
richt : het analfabetisme is immers vaak mede de bron van de armoede. 
« Sterk stond in mij het bewustzijn van mijn sociale roeping als jonge 
intellektueel » getuigt Wies Moens. Het etiket van « bourgeois » en 
« sociaal konservatief » dat sommigen op de Vlaams-nationale beweging 
van vroeger willen kleven, is daarom ook meestal een gevolg van onwe
tendheid en van een totale onkennis-van-zaken. 

Na de oorlog werd het ouderlijk huis van Wies Moens geplunderd 
en hijzelf werd aangehouden op 13 december 1918. In mei 1919 werd hij 
in vrijheid gesteld, voor enkele maanden slechts, want een jaar na zijn 
eerste arrestatie werd hij opnieuw aangehouden. In die korte periode 
van vrijheid stierf zijn moeder. 

Tengevolge van gevangenisregime en overplaatsingen was zijn ge
zondheid ondermijnd. Vergeefs wachtte hij maandenlang op een proces. 
Volksvertegenwoordigers Eeckeleers, Maes en Van Opdenbosch drongen 
bij de minister aan op een spoedige behandeling van de zaak, en het 
Kongres voor Moderne Kunst te Antwerpen eiste zijn vrijlating. Op 8 
december 1920 kwam zijn zaak voor : hij werd veroordeeld tot vier jaar 
gevangenisstraf en een geldboete van 4000 fr. Op 5 maart 1921 werd hij in 
vooropige vrijheid gesteld. Opgeroepen voor legerdienst, kwam hij we
gens zijn gezondheidstoestand in het hospitaal terecht. 

Inmiddels had hij reeds literaire faam verworven met zijn expres
sionistische verzenbundels en zijn « Celbrieven ». In de gevangenis werk
te hij reeds mee aan « Ruimte ». In 1922, uit legerdienst ontslagen, wordt 
hij sekretaris van het Vlaams Volkstoneel, later gevolmachtigd sekretaris 
en literair adviseur. Na zijn heengaan — uit principiële redenen — werd 
hij korrespondent van « De Tijd » en medewerker aan vele publikaties 
en tijdschriften : hij was o.m. medestichter van « Pogen » dat van 1923 
tot 1925 verscheen. 

De naoorlogse Vlaamse beweging was, in haar radikale politieke 
uitdrukking, na een aanvankelijke GodsWede, sterk verdeeld geraakt. 
Het Godsvrede-standpunt bleek onhoudbaar in een tijd waarin van het 
nationalisme een eigen visie vereist werd op de hele sociaal-ekonomische 
struktuur der maatschappij. 

Daarbij kwam een tweede feit : het nationalisme dat zich noodge
dwongen vooral om het « hoe » van de bevrijdingsstrijd had bekommerd, 
kreeg nu meer en meer ook de vraag gesteld : waarom ? Dit waarom, 
gevestigd in de erkenning van het levensrecht der natuurlijke gemeen
schappen, leidde onvermijdelijk naar een bezinning over de volksge
meenschap zelf, over de haar bepalende primaire elementen, en over haar 
grenzen. Over de Conscience-romantiek van Vlaamse leeuwen en Groenin-
ge heen greep men naar de heelnederlandse opvatting van de eerste 
« flaminganten » terug : Vlaanderen is een deel van één gemeenschap 
naar taal en kuituur : de Nederlandse. Wie taal en kuituur zegt, zegt ech
ter ook volk. Uit deze Volksnationale opvattingen konkludeerde men dan 
de noodzaak tot een politieke éénwording. De Dietse gedachte kreeg nog 
historische ondersteuning door Geyl's « Geschiedenis van de Nederland
se Stam ». Robrecht De Smet heeft de gedachte week na week gepropa
geerd in het scherp anti-Belgisch weekblad « Vlaanderen ». Op het zeven
tiende Diets Studentenkongres te Leuven hield Wies Moens een merk
waardige, grootnederlandse rede. Van Severen en Leuridan in West-
Vlaanderen, Ward Hermans in het arrondissement Mechelen, Boudewijn 
Maes in Gent verdedigden de grootnederlandse idee, die meer en meer 
veld wint, omdat zij zoals dr. Elias zegt, behoort tot «de innerlijke logika 
van het Vlaams-nationatisme ». Zelfs de oude dr. Depla beleed op zijn 
sterfbed zijn grootnederlandse (en anti-Belgische) overtuiging. 

Joris Van Severen had reeds in Westvlaanderen op basis van de 
kristelijke solidariteitsidee en de politieke heelnederlandse opvattingen 
een reorganisatie van het meer en meer verdeeld geraakte Vlaams-natio-
nalisme trachten te bereiken. Als hij in 1932 het Verdinaso sticht, met als 
twee pijlers het Dietse nationalisme en het solidarisme, ontwerpt Wies 
Moens het oorspronkelijk programma. 

Wies Moens is trouwens medestichter van het Verbond, en eerste 
algemeen propagandaleider. Hij verlaat echter het Verdinaso m 1934 
wanneer Van Severen meer en meer overhelt naar de Maurassiaanse 
staatsopvattingen en de idee van een voluntaristische lotsgemeenschap 
in een Diets Rijk. Het zuivere, volksnationale standpunt achtte Wies 
Moens onverenigbaar met een Boergondische rijksidee. 

Vijf jaar lang zou hij dan in zijn tijdschrift « Dietbrand » de heel
nederlandse idee als uiteindelijk perspektief voor de Vlaamse beweging 
verdedigen, om haar zuiverheid vechten en zowel de wijsgerige grond
slagen voor het nationalisme als de sociaal-ekonomische voor het solida
risme uitbouwen. Buitexi elke partijpolitiek blijvend, werd hij de geeste
lijke aanvoerder van een kern van jonge mensen, die in het « Diets Jeugd-
verbond », de organisatorische voortzetting van het AKVS, zijn stempel 
zouden krijgen en waarvan menigen in het latere nationalisme nog een 
rol zou spelen : vermelden wij slechts de huidige W-senator Hektor De 
Bruyne en zijn broer, de publicist en historicus Arthur De Bruyne. 

In 1940 kon Wies Moens gelukkig ontsnappen aan de aanhoudin
gen : hij was nog ingeschreven te St. Gillis terwijl hij woonde te Asse, 
in het Brabantse heuvelland. 

Tijdens de oorlog werd hij direkteur der gesproken uitzendingen 
van het NIR benoemd. Even onverbiddellijk als hij er op het nationale 
standpunt waakte (tegen alles wat de idee der eigen Nederlandse zelf
standigheid zou kunnen aantasten) waakte hij op de külturele waarde 
der uitzendingen en op de taaizuiverheid der sprekers. Dat de Dietse 
jeugdbeweging tijdens de oorlog nooit haar nationaal-bewuste houding 
prijs gaf, en in de Dietse idee juist de krachtige steun tot nationale zelf
bevestiging vond, was mede aan zijn invloed te danken. 
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Na de oorlog ondergedoken, belandde hij na allerlei omzwervingen 
in Nederlands Limburg, waar hij eerst in een drukkerij, nadien als le
raar Nederlands en als direkteur van een volkshogeschool werkzaam was. 
Bij zijn zeventigste verjaardag troffen zich in het Limburgse Beek een 
groot aantal vrienden en vooraanstaanden uit de Vlaamse beweging : 
zowel pater Stracke als mevr. Dosfel huldigden er de onbuigzame strijder 
voor de eenheid en grootheid van zijn volk. Een zware slag betekende 
voor hem het overlijden van zijn vrouw, die hem bijna vijftig jaar lang 
begrijpend en trouw had bijgestaan. 

Wies Moens is voor velen, die zijn volkse strijd niet van nabij of ver, 
gisteren of vandaag, hebben gekend of vernomen, vooral de dichter. 
Dichter dan in de engere betekenis : als schrijver van gedichten. Dat, 
spijts zovele jaren stilzwijgen of kleinering van mens en werk, verzen 
van hem als het ware klassiek geworden zijn, zij het soms alleen maar 
in de vorm van citaten van enkele regels, doet toch besluiten dat dit 
werk van een zulkdanige invloed en nawerking moet geweest zijn, dat 
het gemeengoed werd van verscheidene geslachten. 

Maar de dichter spreekt niet alleen uit de verzen : « Dichtung » is 
meer dan dat. Kwantitatief zijn er zeker dichters met een groter werk. 
Toch omvat Wies Moens' lyrisch oeuvre een achttal bundels. De dichter 
is echter ook aanwezig in een veel uitgebreider werk : in het kreatief pro
za van « Celbrieven », « Dertig dagen oorlog » en de stukken over het 
aktivisme. Hij spreekt tevens in het literair-essayistisch en kritisch proza: 
zowel in het gebundelde werk als in de vele artikels, literaire en kunst
beschouwingen in « Dietbrand ». Tenslotte scherpte de dichter zijn wapen 
en sleep zijn taal in vertaalwerk : van Kalewala tot Ghéon en Mdhl 

Achter een schijnbaar-beperkte literaire produktte is een grote en 
veelzijdige aktiviteit verborgen, een aktiviteit die tevens de veelzijdigheid 
van de kunstenaar kenmerkt. Voegen wij bij het bovenstaande nog de 
redenaar, de uitzonderlijke beheerser van onze taal, de man die in de 
Nederlanden een der steunpijlers van de teatervernieuwing was, de 
teoretikus ook van het « nieuwe dichten », de stichter en bezieler van 

tijdschriften : dan krijgen wij een juister beeld van de werkelijke om
vang van Wies Moens' kunstenaarschap dat, buiten de fiktie van roman 
en verhaal en buiten het drama zowat op alle terreinen aktief is geweest. 

Wanneer er over het expressionisme in Vlaanderen gesproken 
wordt, dan worden vooral de namen van Van Ostayen en Wies Mies voor
opgesteld. Antoon Van der Plaetse noemde Wies Moens « de vader van het 
expressionisme in Vlaanderen », en zijn invloed was tussen 1920 en 1940 
groter dan men nu wel eens wil toegeven. Het expressionisme was méér 
dan een artistieke vernieuwingspoging. Het was reaktie en protest tegen 
rationalisme en intellektualisme, tegen de ideeën en machten die tot de 
ramp van de wereldoorlog hadden geleid. Het is uit deze expressionisti
sche stroming dat het eerste werk van Wies Moens is voortgevloeid. Wij 
•vernoemden reeds in zijn gevangenschap ontstane « Celbrieven », een 
hymnisch proza, verschenen in 1920 : een unieke schepping in onze lite
ratuur. Zijn bundels « De Boodschap », « De Tocht », « Opgangen » en 
« Landing •», verschenen tussen 1920 en 1923, vertonen naast de expressio
nistische vormgeving een eenheid én een evolutie : gedragen door een 
universele broederliefde, blijkt deze universaliteit ondenkbaar zonder de 
liefde tot het eigene. Naast deze twee motieven klinkt een derde, per
soonlijk, door in het liefdegedicht en in de religieuse bewogenheid': het 
bijbelse van menig vers is méér dan een stilistisch gegeven. Na 1923 zweeg 
de dichter geruime tijd : zijn joernalistieke en politieke bedrijvigheid, 
zijn werk voor het volkstoneel, voor tijdschriften en weekbladen legden 
beslag op zijn tijd. Tot in 1935 « Golfslag » verscheen : een bundel die 
a.h.w. de brug vormde tussen het jeugdwerk en de latere bundels. Wan
neer Bernard Kemp dit latere werk voorziet van het etiket « nationalisti
sche Grootnederlandse poëzie ». dan is dat slechts voor een gedeelte 
dezer verzen waar. Want er is een eenheid tussen de diverse tematische 
kernen ; er is geen breuk in het werk, zoals sommige kritici beweerden 
die de kontinuiteit van de universele, nationale en individuele bewogen
heid uit het oog verloren. « Golfslag » bewees het voldragen en gerijpte 
talent van de dichter, het virtuose hanteren van het taaiinstrument. « Het 
Vierkant », verschenen in 1938, bevestigde deze evolutie naar een strak
kere en toch soepele zegging. Deze bundel is ook, meer dan « Golfslag » 
nog, bewijs voor een volwassenheid als kunstenaar : evenwichtiger vorm, 
organischer ritme, natuurlijker en minder overdadig beeld. Meer nog dan 
« Golfslag » ook is het « getuigenislyriek » en alleszins héél wat meer dan 
wat « grootnederlandse politieke lyriek », hoezeer de volksnationale idee 
het geloofsgetuigenis draagt. In 1947 verscheen « Het Spoor » : een ly-
risch-episch gedicht waarin de dichter een overzicht geeft van zijn leven 
en strijd. De naoorlogse periode was zeker niet gunstig voor lyrisch werk. 
In 1962 verscheen dan « De Verslagene », getuigend voor een onvermin
derde strijdbaarheid. Deze bundel bevat een der mooiste « liefdesverkla
ringen » aan Vlaanderen. Wars van sentiment is het een verre doch man
nelijker echo van Boutens' vers « Mijn hart wou nergens tieren... ». 

Wie jaar na jaar de Volksunie-meetings op de dag van het zang
feest heeft bijgewoond, zal zich herinneren hoe Antoon Van der Plaetse 
dit gedicht voordroeg, dat hij als groet en boodschap had meegekregen : 

« Hoe zou ik ooit u vergeten 
als banneling, torens en stroom ? 
Wie zijn brood verdrietig moet eten 
houdt zich recht aan de kracht van den droom ». 

Wies Moens is niet alleen de dichter-in-engere-zin : hij is ook de 
auteur van een groot aantal — gebundelde en ongebundelde — prozastuk-
ken, waarvan reeds een keuze verscheen in de drie delen « Verzameld 
Proza ». Over zijn prozawerk schreven wij nog onlangs in dit blad, en 
wij kunnen slechts herhalen wat wij toen zegden. Ook dit proza wordt 
gedragen en getekend door de hele persoonlijkheid : naar vorm, geest 
en inhoud. Zoals zijn lyriek is zijn prozawerk ontsproten aan één groot 
gevoel dat hij in « Het Spoor » aanduidt : de liefde van mijn volk die 
vroeg bezit nam van mijn wezen » met als besluit: « Wat zij me schonk, 
wat zij gebleven is, het worde lied... ». 

Wies Moens' kunstenaarschap is : tot lied geworden liefde voor 
zijn volk. Als kunstenaar, als geestelijk leider en raadsman van een 
nationaal-bewuste jeugd, kon hij als weinigen getuigen in « Kort mani
fest », dat zijn bundel « De Verslagene » inluidt : « Slechts op dit éne 
wil ik gaarne roemen : geen enkele macht te hebben toebehoord die het 
mensenhart houdt voor een koopbaar ding ». 

Als Vlaming, als Nederlander, kon hij antwoorden aan een links 
Nederlander die hem zei dat hij niet rechtstond voor de leugen van het 
Wilhelmus : dat hij heel zijn leven voor de waarheid van het Wilhelmus 
had rechtgestaan. Een waarheid, samengevat in één zin : « Die tirannie 
verdrijven die mij het hart doorwondt ». 

Moge de stem van de dichter uit zijn vrijwilige ballingschap van
daag tot het strijdende Vlaanderen doordringen en een maning zijn om 
datgene wat hij zaaide, niet vruchteloos te laten overwoekeren : het 
Vlaams eigenheidsbesef kan niet zonder een diep en bewust Nederlands 
eenheidsbesef. 

jos dierickx 

(«WIJ» van volgende week brengt een vraaggesprek van 
Frans Jos Verdoodt met de jarige Wies Moens). 
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xoekertjes 

1) Sociaal assistent, in orde 
met legerdienst zoekt betrek
king in het Antwerpse. 

2) Juf f rouw, 22 j . lager middel , 
onderwi js + diploma steno-
daktyla, zoekt part-t ime betrek
king, provincie An tw. — R 194 

3) 44-jarige, met 20 jaar erva
ring in mekanografie plus bijho-
r igheden, alsook ervaring bij 
computer, zoekt passende be
t rek ing, Antwerpen - Brussel -
Mechelen. 

4) Dokterassistent met erva
ring zoekt betrekking bij huis
arts, special ist of in kl iniek. 

5) Ingenieur met jarenlange 
ervaring Kongo en Nigeria 
zoekt betrekking voor private 
f i rma in Lati jns-Amerika, het 
Midden-Oosten of Af r ika. 

— R 206 
6) Jonge man in orde met le

gerdienst, diploma A 1 , sekre-
tar iaat - moderne ta len, zoekt 
passende betrekking, Brussel-
Mechelen - Antwerpen. R 187 

7) J.uffrouw, 16 jaar, Lag. M id . 
Onderw. - f 1 jaar handel. Kan 
behoorl i jk typen zoekt passen
de betrekking An tw . - Bruss. -
Mechelen - St. Niklaas R 210 

8) Jonge man 22 j . , diploma 
Grieks Lati jnse humaniora, vol
daan aan mi l i ta i re verpl icht in
gen zoekt passende betrekking 
als bediende. Mechelen, An tw . 
Brussel — R 198 

9) Licentiaat wis- en natuur
kunde, zoekt betrekking {ook 
inter im) in vr i j onderwi js . 

10} Technisch landbouwinge
nieur zoekt passende betrek
k ing. 

11) Verkeersexpert , schadeop
neming, zoekt passende betrek
king, l iefst prov. Antwerpen of 
Limburg. 

12) Gehuwde dame zoekt be
t rekking bediende, bij voorkeur 
ziekenfonds of sociaal organis
me. 

Voor 1 to t en met 12 schr i jven 
of opbellen Senator W. Joris-
sen, Louisastr. 31 , 2800 Mech. 
Tel. (015) 435.96 

Gepens. echtpaar zoekt betrekking 
als huisbewaarder van buitenver
bl i j f , fabriek, pension of k l . app. 
gebouw. Liefst in Vlaams-Brabant 
of omgeving. Schri jven red. R 201 

Gevraagd : 
— 1) gediplomeerde verpleegster 
A-1 of A-2 in de streek van Diest ; 
— 2) boekhouder kantoor te Brus
sel . 
Zich wenden: Wi l ly Kui jpers, volks
vertegenwoordiger, Swertmolenstr . 
23 te 3020 Herent, t e l . : 016/296.42. 

— R 218 

Flinke bediende, algemeen kantoor
werk en hulpboekhouding, vader 
van 4 kinderen, zoekt nieuwe werk
kr ing. Tweetal ig, met zeer goede 
noties van Dui ts, en enige kennis 
van het Engels. Kan zich onmiddel
l i jk vr i j maken wegens bedri j fsslui
t ing . Elke degel i jke bediendenbe
trekking is welkom in omgeving 
Brussel - Mechelen - Antwerpen. 
Voor bemiddel ing schri jven of te
lefoneren naar gemeenteraadsl id 
O. Renard, Frans Halsvest 6, 2800 
Mechelen (015/133.14). — R 207 

Vertaler in Fr., Dui ts, Eng. en 
ui t Ital., Roemeens, Russisch, 
Tsjechisch, Pools, Bulgaars, Servo-
k r i t i s c h , Portugees, Deens, Noors, 
Zweeds en Esperanto zoekt part. 
t ime werk te lefoneren 
( 03/89.05.98 Muys - Bornem ) 

— R 213 

Wegens overl i jden : DRINGEND 
tandarts gevraagd voor Brussel. 
Twee dagen per week. Inl icht ingen ; 
Van der Cleyn, Vei l igheidsstr . 43, 
1080 Brussel, t e l . 02/25.46.42 (na 
18 u.) — R 4 

Juf f rouw, 18 jaar, diploma A6 A2, 
zoekt betrekking als typiste of be
diende. Contact nemen met Ponnet 
Henr i , Zonnelaan 2, 9620 Zot tegem. 

— R 224 

Juf f rouw ui t het Antwerpse, 24 j . 
oud, zopas gediplomeerd als maat
schappeli jke assistente met onder
scheiding, zoekt passende betrek
king, l iefst in het Antwerpse. 
Juf f rouw wonende te Antwerpen. 22 
j . , zopas gediplomeerd als gegra
dueerde in onthaaltechniek, zoekt 
passende betrekking in het Ant
werpse. 
Z.w. ; volksvert . Schiltz, Te couwe-
laarlei 134, Deurne, te l . 03/24.78.25. 

— R 5 

Jonge man, 20 jaar, vr i j van leger
dienst - vol tooide studies van de 
wetenschappel i jke humaniora met 
daarbij nog 2 jaar studies van ar-
chi tekt , zoekt betrekk ing, l iefst als 
tekenaar. Kontakt via gemeente
raadslid Roger Lenaerts, Halense-
straat 37 te 3383 Hoeleden. Tel. : 
016/776.61. 

Juf f rouw, geb. 5-8-54 vol ledige stu
dies moderne humaniora ekono-
mische afdel ing met dactylo en 
boekhouding, zoekt betrekking. 
Kontakt via gemeenteraadsl id Ro
ger Lenaerts, Halensestraat 37 te 
3383 Hoeleden. Tel. 016/776.61. 

— R 222 

Leerkracht voor Lager Buitenge
woon Onderwj is- inr icht ing uit de 
streek van Aalst ( fu l l - t ime). 
Kontaktadres : Fons Van Der 
Burght, Geraardsbergse s twg. 20, 
9440 Erembodegem-Terjoden. Tel : 
053/281.73 — R 219 

Belangri jk mutual is t isch verbond te 
Brussel zoekt bedienden met on
dervinding op mutual is t isch gebied. 
Kontaktadres : sn. dr. R. Roosens, 
Markgravelei 28 te 2000 Antwerpen, 
te l . 03/38.01.37 (vanaf 5.1.1973). 

— R 221 

« Technisch ingenieur A1 - specia
l i te i t elektronika zoekt dr ingend 
werk ( vr i j van legerdienst ). » 
Schri jven provincieraadsl id: Kris 
LAMBERT Batter i jstraat 16 
te l . 059/741 42 tussen 9 en 10 u 
s'morgens — R 215 

Zoekt aangepast werk : jonge man, 
20 j . , v r i j van legerdienst, diploma 
Gr. Lat. humaniora, kennis Frans, 
not ies Engels-Duits. Z.w. : volks
vert . E. Raskin, Ursulastraat 1, te 
Eigenbilzen, te l . 011/19454, 

— R 209 

VU-Federatie- en Gemeenteraadsl id 
Arch i tek t Karl Van Hespen zoekt 
voor dringende indienst t reding, vol
ledige betrekking een bouwkundig 
tekenaar A2 of A1 of gel i jkwaardig 
e lement. Telefonisch afspraak ma
ken a.u.b. Steenstraat 32 - 1800 -
Vi lvoorde - 02/67.00.65. — R 2 

Binnenhuisarchitecte A1 zoekt pas
sende betrekking in de omgeving 
van Brussel of Leuven. 
Schri jven of opbel len Federatie-
schepen Marcel De Broyer, 6, Ita-
l iëlaan, 1900 Over i jse. - Tel. : 
02/50.61.76. — R 3 

Wi j zoeken voor een simpat ieke 16-
jarige jongen, zonder thuis, die 
werkzaam is in de bouwni jverheid, 
een hartel i jke nieuwe thuis. Kon
takt opnemen met Wi l ly en Lieve 
Kuijpers-Devijver, Swertmolenstr . 
23, 3020 Herent ( te l . 016/296.42). 

— R7 

Brouwerij 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

t e l . ( 0 3 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

v o o r A L U w b i e r e n 

e n L i m o n a d e s 

Bi jhulzen : Cogels O ty la l 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03) 36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledegancksiraat 19 

Oent 
tel. (09) 22.45.62 

1) Jonge vrouw, + 25 j . , gehuwd, 
ervaring fakturat ie , Sales-promoti
on, zoekt werk bi j voorkeur in 
overheidsdiensten, in de omgeving 
van Lokeren of St. Niklaas. 

2) Jonge heer, ongehuwd, diplo
ma en dacty lo, boekhouding, zoekt 
werk bij voorkeur boekhouder in de 
omgeving van St. Niklaas of Lo
keren. 

3) Vrouwel i jke bediende, 30 j . . ge
huwd, zoekt aangepast werk in 
omgeving van Gent, Brugge of 
Brussel. 
Voor verdere kontaktname N. 
Maes, Pr. Jos. Charlot telaan 115 te 
St. Niklaas, te l . 76.49.74 ^ R 6 

1) Medisch sekretaresse A 6 / A I 
zoekt dr ingend werk, eventueel ook 
gewoon sekretar iaatswerk. 
2) Jonge man, brevet kapitein bin
nenvaart, 3- j . schol ing, bediende 
NMBS, binnen 3 maand vr i j van le
gerdienst, zoekt werk . 
Z.w. to t prov. raadslid K. Lambert, 
Batter i jstr . 16, Oostende, te l . 059/ 
74142 (van dinsdag to t zaterdag 
tussen 9 en 10 u.). ^ - R 8 

Jongeman, 21 jaar, studies weten
schappel i jke 8, legerdienst vol
bracht, zoekt gepast admin is t rat ie f 
we rk in de st reek Lier - Antwer
pen - Mechelen. Kontakt via ge
meenteraadsl id Wal ter Caethoven, 
Katerstraat 150, 2260 Ni j len. — R 9 

Goed gelegen ru imte (cent rum He-
kelgem) te huur voor bv. : f iskaal 
bureel , bank, zitdag dokter, oog

arts enz. Ztoh wenden bureel bfa<% , - « f 
Jongedame, 20 jaar oud , F J p u d s t ^ 
van een dip loma lagere mkide lbaaM 
en twee Jaar economlsof ie ffiogeré 
graad), met kennis van dactylo^ 
zoekt een aangepaste betrekking^ 
Contact via senator M , van Haöü 
gendoren, Guido Gezellelaan 63 • 
3030 Heverlee ( te l . : 016/245.45). 

— R H 

COO AALST 
« De Commissie van Openbare Onderstand der Stad Aalst zal 
eerlang een werfreserve aanleggen voor de bet rekk ing van : 

GESCHOOLD B CHAUFFEUR 
De duur t i j d van de werfreserve is twee jaar. 
De kandidaturen dienen gericht aan de heer Voorzi t ter van da 
Commissie, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst en d i t b i j aangetekend 
schri jven. Zi j dienen ui ter l i jk op 23 januar i 1973 op het sekre-
tariaat van de Commissie aanwezig te z i jn , samen met do nodiga 
bewi jsstukken. 
De voorwaarden en b i jkomende in l icht ingen kunnen steeds be
komen worden op het sekrefariaat, Gasthuisstraat 40, Aalst , 
van maandag tot v r i jdag, tussen 9 uur en 11.30 uur of telefonisch 
(053) 22393 (binnenpost 104). » 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in pri js begrepen 
— 2 k leden kopen, 1 k leed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest in leder of daim s teeds 1 b roek in pnjs 

begrepen 
— Trouwk leed kopen + kado van de firma + feestk leed als 

t rouwgeschenk . 

Al onze art ikelen kunnen STEEDS A F Z O N D E R L I J K B É K a 
M E N worden 

Magazi jnen open iedere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

het huis STANDING 

STAMPING "DENDERIVIONDSESTEENWEG, 2 7 6 

AAisT ]e\Mm.B 

matthieu's beddenbedrijf 
biedt voor elk probleem een wooninrichtint" ^^>^^^ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

NEEM EENS EEN TWEEDE VAKANTIE 
IN ZWEDEN ! 

2 DAGEN OP ZEE — 2 DAGEN GOTENBURG 

VcKjr het v i j fde achtereenvolgende jaar b iedt de TOR-LINE da 
mogel i jkheid om tegen een uiterst aantrekkel i jk tarief een langa 
weekeind- t r ip naar Zwedens toegangspoort Gotenburg te maken. 
Dit aanbod had zo'n sukses, dat er nu wekel i jks op zaterdagna
middag grote aantallen « lage-landers » uitvaren van Amsterdam 
met bestemming Gotenburg. 
Er zijn ook midweek-t r ips gep land met vertrek uit Amsterdam 
op woensdag. 
Reissom per persoon vanaf 1.350 Fr. 
Inbegrepen : 
— de boottocht van Amsterdam naar Gotenburg en terug in 
couchefte-akkomodatie ; 

— de overbrenging van de terminal In Ootenburg naar hot hotel 
en terug ; 
— 1 nacht logies en ontb i j t in een goed tweedeklassehotel , 
twee-persoonskamer met stortbad of bad ; 
•— alle taksen en foo ien. 
Toeslagen voor het verb l i j f in hut ten wo rden op verzoek mede
gedeeld. 
Deze tr ips kunnen gemaakt worden tot 31 maart. 
BELANGRIJK : Indien U het wenst kan U u w auto gratis op de 
boot meenemen. 
VRAAG DE KLEURENBROSJURE « LANG-WEEKEND-TRIPS EN 
ANDERE MINI-VAKANTIES IN SKANDINAVIE ». 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.75.80 
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 - Tol. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenborg 7 - Tel. (09)23.60.21 — 
3500 Hasselt, Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortr i jk, St-Jorisstraal 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, Sf-Michielssfraa1 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentaisestrsat 3 -
Tel. (014)428.40 — 1800 Vi lvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 
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maatsohappij 

persvrijheid 
in 

de wereld 

bedenkelijk 

Het IPI (Internationaal Persinstituut) met zetel te Zurich 

In Zwitseri'and, zegt in zijn jaarlijks overzicht van de pers

vrijheid in de wereld dat 1972 alweer « een jaar van ver

loren slagen » betekende voor de persvrijheid. Volgens 

dit instituut — dat 1.600 leden uit 62 landen telt — geniet 

nauwelijks 20 t.h. van de 132 lidstaten van de UNO nog 

een echte persvrijheid. Dit is meer dan een onrustwekkend 

verschijnsel. 

Het Instituut publiceert een lan
ge lijst met inlichtingen over de 
toestand van de pers in de belang
rijkste landen ter wereld. Samen-
pevat vernemen wij het volgende: 

Sovjet-Unie : 
Westerse joernalisten worden nog 
steeds door de overheid gehinderd 
en bedreigd. 

China : 
de meest opvallende ontwikkeling 
was de ommezwaai van de rege
ring wat haar politiek bij het in
ternationaal vrijgeven van informa
tie betreft. Een groot aantal Wes
terse persvertegenwoordigers 
kreeg toelating om voor het eerst 
8lnds het communistisch regime 
aan de macht kwam m 1949, in het 
land te werken. 

Tsjecho-Slowakije .-
meer dan 1200 joernalisten zijn 
filnds augustus 1968 uit de bond 
van joernalisten gestoten. 

Turkije : 
de rechtbanken houden zich bezig 
met het voorbereiden van honder
den zaken tegen de pers en joer
nalisten. 

Griekeiand : 
na vijf jaar militair bestuur steunt 
de Griekse pers de regering zon
der vragen te stellen. De enkele 
overgebleven zelfstandigen worden 
gedwongen de despotische voor
schriften van de overheid te vol
een. 

Spanje : 
In de afgelopen twee jaar zijn 133 
bladen gestraft. Twaalf tijdschrif
ten werden door de regering en 
dertig andere door rechtbanken in 
beslag genomen. Zij werden ervan 
beschuldigd de oppositie aan te 
moedigen. 

Portugal : 
de regering voerde in Juni nieuwe 
en hardere censuurmaatregelen in. 

Frankrijk : 
verscherpte maatregelen bij de 
ORTF (de Franse radio en televi
sie) overschaduwen alle andere 
persperlkelen in dat land. 

Italië : 
de inval van de politie in de kan
toren van het Milanese dagblad 
« Corriere della Sera » was voor 
zover bekend het eerste over
heidsingrijpen van deze aard sinds 
het fascistische regime. 

Groot-Brittannië : 
de Britse pers Is vrij gebleven, 
maar er zijn steeds meer tekenen 
die erop wijzen dat politieke par
tijen de wens koesteren bepaald 
nieuws op een of andere wijze te 
controleren.' 

West-Duitstand : 
een gunstig beeld. Geen werkelijke 
problemen met de persvrijheid. 

groeiende moeilijkheden 
in latijns-amerika 

Verenigde Staten : 
de regering probeert op verschil
lende manieren via rechtbanken en 
met bedreigingen de persvrijheid 
te belemmeren. Het lijkt erop dat 
zij de joernalisten bij hun speur
werk naar feiten angst wil inboeze
men en het publiek schuw wil ma
ken voor het contact met de pers. 
De grondvesten van de vrijheid van 
meningsuiting en de hierop rus
tende pers zijn echter zo goed als 
onaangetast gebleven. 

Latijns-Amerika •. 
de problemen van de pers zijn op 
alarmerende wijze toegekomen. 
Verslagen uit afzonderlijke landen 
en een algemeen onderzoek op het 
hele werelddeel door de Interame-
rikaanse Persassociatie hebben 
aan het licht gebracht dat alleen 
in Columbia, Costa Rica, Porto Ri
co, Salvador en Venezuela en op 
een zestiental eilanden in de Antil
len de pers als vrij kan worden be
schouwd. 

Zelfs in Argentinië, Bolivia, Guate
mala, Mexico en Nicaragua, waar 
de regeringen nog betrekkelijk li
beraal zijn, kampt de pers steeds 
meer met moeilijkheden, zo zegt 
het IPI verslag. 
In Chili, Ecuador, Guyana, Peru en 
Uruguay groeit de druk die van 
verschillende zijden op de pers 
wordt uitgeoefend, waardoor deze 
steeds in grotere moeilijkheden ge
raakt. 
In Brazilië, op Cuba, in Haiti, Pana
ma en Paraguay bestaat geen pers
vrijheid meer 

ontstellende teruggang 
van het aantal dagbladen 
in afrika 

Afrika : 
ondanks het feit dat 1972 een jaar 
is geweest waarin het merendeel 
van de pers in Afrika onder druk 
stond, is steeds weer de veer
kracht, vaak moed en een groeiend 
professionalisme van de Afrikaan
se joernalisten aangetoond 
De ernstige bedreiging van de 
persvrijheid in Afrika is de ontstel
lende teruggang in het aantal dag
bladen. Tien jaren geleden waren 
er op het gehele continent 220 tot 
250 dagbladen Thans zijn het er 
nauwelijks 175 waarbij in tropisch 
Afrika de zwaarste verliezen wer
den geleden. 

Zaïre : 
de oude persstructuur werd weg
geveegd. Slechts vier van de vroe
gere dertien dagbladen in de hoofd
stad en amper twee van de vroe
gere twintig provinciale kranten 
bleven bestaan. 

Z u i d - A f r i k a s 

de pers is over het algemeen vrij 
gebleven, hoewel zich voortdurend 
conflicten tussen regering en pers 
voordoen, die soms uitlopen op in
cidenten en dikwijls tot gerechte
lijke stappen leiden. 

Rhodesië : 
verscheidene buitenlandse corres
pondenten werden de deur gewe
zen. 

Libië : 
de regering van kolonel Gaddafi 
heeft alle dagbladen verboden en 
dertig joernalisten laten vervolgen. 

kritiek bijna onmogelijk 

Midden-Oosten : 
strenge censuur in Egypte en Liba
non in India, Pakistan en Bangla-
Desj bestaat persvrijheid, hoewel 
de verhoudingen met de regeringen 
van de eerste twee landen vaak 
gespannen zijn. 

Zuid-Vietnam : 
sinds in mei de noodtoestand is 
afgekondigd, is het voor de pers 
nagenoeg onmogelijk geworden 
kritiek uit te oefenen op het be-
wind-Thieu. 

Indonesië : 
alle buitenlandse persbureaus moe
ten hun kopij aan het officiële In
donesische persbureau Antara 
voorleggen. 

vrije keus 
van slavernij 

Onder de verscheidene inbreu
ken op de vrijheid van menings
uitingen, die zich tijdens het afge
lopen jaar hebben voorgedaan, l9 
de ernstigste zeker het tot zwijgen 
brengen van de moedigste en eer
lijkste pers in Azië, nl die van de 
Filippijnen. 

In het door de Franse directeur 
van het IPI, Ernest Meyer, opge
steld verslag, staat ook te lezen : 
« het echte gevaar voor de pers 
ligt in het feit, dat een groeiend 
aantal regeringen, parlementsleden, 
burgers en zelfs sommige leden 
van de pers beginnen te aanvaar
den dat aanvallen op de vrijheid 
van meningsuiting wettig en ge-
rechtvaardigd'zijn. Aanvallen op de 
persvrijheid brengen de democra
tie zelf in gevaar. Daarom is het 
in het belang van de pers niet te 
wachten tot nieuwe vormen van 
controle verschijnen, maar te strij
den voor een statuut dat aan de 
pers een wettelijk minimum van 
veiligheid waarborgt, welke politie
ke ontwikkelingen er ook mogen 
komen ». 

« In elk continent rijst uit het 
onderzoek de algemene indruk dat 
de pers achteruitgaat. En op de 
dag dat de pers erin zal berusten 
de strijd verloren te hebben — in 
de steeds kleiner wordende vrije 
wereld — zal de enige overblijven
de keuze voor de pers erin be
staan te kiezen onder welk regime 
zij het liefst in slavernij leeft . » 
aldus het Internationaal Persinsti
tuut. 

hilda uytterhoeven 

|W| Hf" 1 

De Mechelse pluralistische actiegroep voor gelijke 
rechten van man en vrouw (PAG), heeft op 11 januari 
II. een < academische zitting . gehouden ter gelegen
heid van de uitreiking der ' Orde van de 3 Marga-
reta's ». Deze « orde » was een stunt, die juist een 
jaar tevoren aangekondigd was. De bedoeling was, 
deze drievoudige onderscheiding ie verlenen aan het 
gemeenteraadslid dat — tijdens het voorbije jaar — 
de meest onzinnige interpellatie of tussenkomst heeft 
gehouden, aan de grootste zwijger en aan degene die 
het meest lieeft gebruik gemaakt van het ABM (alge
meen beschaafd Mechels). In een fel gesmaakte, hu
moristische toespraak die de gemeenteraad eens flink 
op de vrouwelijke korrel nam, vertelde Hilda Uytter
hoeven dat het heel moeilijk was de juiste slachtoffers 
aan te duiden. Voor elke « onderscheiding » waren er 
verschillende kandidaten Daarom besloot de PAG de 
« Orde van de 3 Margareta's •, bestaande uit een 

sierlijk plaket — te kostbaar om zomaar kwijt te gera
ken aan een idiote interpellatie — eervol te verlenen 
aan een bekwame vrouw, die altijd in de schaduw van 
de gemeenteraad leeft en hoognodig in het licht van 
de schijnwerper dient gezet te worden, nl. de steno-
graf e mevr. Verswijvelen (tweede van links op de 
foto, naast haar VU-fractieleider Oscar Renard). Nie
mand begrijpt hoe mevr. Verswijvelen altijd weer op
nieuw er in gelukt een uitstekend verslag te schrijven, 
ook dan wanneer al die politieke hanen tegelijkertijd 
beginnen te kraaien. 

En dit laatste gebeurt geregeld. De hele gemeente
raad kreeg voor alle zin en onzin van het ganse jaar 
een vilten namaakorde als een schapulier rond de hals 
te dragen, tijdens elke gemeenteraadszitting om dea 
te beter aan de gelijkberechtiging van de vrouw te 
kunnen denken. Eens te meer heeft de PAG de lachers 
op de hand gehad. 
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vlaams surrealisme 

j, van der loo 
De uitgeverij Arcade (Brussel) 

sinds jaren gespecialiseerd m het 
uitgeven van kalligrafische publi-
katies heeft zo pas een monografie 
over de Vlaamse surrealist J. van 
der Loo op de marl<t gebracht. Het 
is een alleszins keurige uitgave 
geworden met sierlijk lettertype, 
20 kleurenreprodukties en een over 
50 biz verspreide kommentaar van 
Marnlx Gijsen, Stéphane Rey, Car
los Arian en André Schreurs. Deze 
laatste verzorgde ook de viertalige 
biografie van de kunstenaar ter
wijl de bijdragen van Rey en Arian 
resp. in Franse en Spaanse versie 
gaan. Marnlx Gijsen opent de rij 
met een penetrante benadering van 
het oeuvre van de Vlaamse kunste
naar. Het goede surrealisme, zo 
stelt de gezaghebbende auteur, be
rust voor een goed deel op «vond
sten», op magische Invallen. Gij
sen schrijft het surrealisme een 
Interessante filosofische achter
grond toe maar beklemtoont te
gelijk het zuiver pikturaal belang 
van kunstenares als Van der Loo 
die niet kunnen volstaan met te 
vegen en te kladden. M.a.w. een 

surrealist moet ook een foeta fa-
ber zijn, een vakman die kan te
kenen en schilderen. 

Van der Loo's technische vaar
digheid is ons al uit zijn impres
sionistische tijd bekend (land
schap, stilleven, bloemen, naakt als 
portret]. Als portrettist van ex-pre
mier G. Eyskens en wijlen kardi
naal Van Roey (en andere promi
nenten) verraste hij destijds met 
een haast onovertroffen kalligra
fische nauwkeurigheid. Maar sinds 
1953 toen hij met zijn surrealisti
sche komposities begon (tot dit 
surrealisme hebben de uitgevers 
zich beperkt) Is Van der Loo veel
eer het domein van droom en ver
beelding gaan eksploreren : beziel
de landschappen, antieke ruïnes, 
galerijen, geometrische pavemen-
ten en arkades, door de tijd ge-
erodeerde rotsen, maureske fontei
nen, dode bomen, reusachtige wor
tels, rituele omhelzingen. Zijn 
vrouwen nemen een gracieuze aan
loop of staan als vastgeschroefd 
door hun vreemde erotiek, in eso
terische steden op oker- of roest-
kleurige landschappen gevangen. 

Sinds jaren staat J. Van der Loo 
met zijn surrealistisch oeuvre op de 
bres voor een levensopdracht : als 
kunstenaar zichzelf te zijn en te 
blijven. Onverpoosd is hij blijven 
zoeken naar een nieuwe, eigen 
techniek, naar verfrissende contou
ren, niet geëksploreerde ruimten. 
Een man die het schilderen in het 
bloed zit. Maar de manier waarop 
de kunstenaar bv de scherpe kon
trasten van het zuidfranse land
schap heeft benut maken van hem 
een poëtisch surrealist. De schijn
baar nauwe verwantschap met een 
Delvaux, een Magritte of ...een 
Salvador Dali, verwantschap die 
meer schuilt in de vorm dan in de 
geest, zou ons bij het klassifice-
ren van dit oeuvre kunnen mislei-
len. Naar het woord van Paul Vau-
caire is Van der Loo meer een ar
tiest gebleven • qui ne se laisse 
pas emprisonner dans un con
cept ». Hij schildert met een bijna 
akademische akkuratesse en zui
verheid van faktuur. Trukjes om 
goedkoop sukses te oogsten ge
bruikt hij niet. Deze virtuoos mag 
zich dan al laten verleiden tot tech

nische moeilijkheden en perspektl-
vische problemen waardoor het po
ëtisch element in de branding 
dreigt te komen... maar jselfs In 
zulkdanige gevallen redden z ĵn inr»-
pressionistisch verleden en zijn 
stevig vakmanschap hem van plat
heid en banaliteit. 

J. Van der Loo heeft de lof van 
de internationale kritiek, op het 
einde van het boek in originele 
versie samengebracht, voluit ver
diend. Naast andere groten uit de 
wereldvermaarde Flemish Art heeft 
hij de artistieke faam van ons volk 
voorbeeldelijk over heel West-
Europa uitgedragen. Dat hij van
daag al tot de internationaal be
kende Vlaamse schilders behoort 
is een nuchtere vaststelling. Het 
is voorzeker de wens van de uit
gevers dat Jan, Floris, Marten, Ma
ria Van der Loo nu ook in Vlaande
ren eenzelfde bekendheid en waar
dering vindt. 

Van der Loo werd geboren te 
Boechout bij Antwerpen. Was leer
ling van o.m. baron Opsomer. 
Heeft meer dan zeven internatio
nale prijzen op zijn naam (o.m. de 

PIx des Artistes de la Cöte d'AzurJ 
en eksposeerde In zowat alle be
langrijke Westeuropese steden» 
Ten slolite teeft M] trok in Marofe 
ko en ZaTre nieuwe horizonten onlh 
dekt. De weerslag van zijn visuele 
ervaringen aldaar kan men terug
vinden in zijn langgerekte sierii^ 
ke negerinnenhalzen. Elementen 
van het zuidfranse landschap 
(de schilder woont het jaar rond 
in Rousillon, MarsaI) hebben hen» 
tot pikturale, amoereuze bekente
nis verleid. Maar Vlaams is zijn 
belangstelling voor een landschap-
pelijk-weelderige natuur, demo 
nisch-idyllisch weergegeven via 
mysterieuze boomgroeisels en zon
overgoten ruïnes waaruit tijdloo»-
held, weemoed en heimwee naar 
vergane dingen spreekt. Dit allee 
leert ons het jongste Arcade-boek 
dat zeker zijn weg naar bibliofiel 
en kunstminnend Vlaanderen zal 
vinden. 

J. Van der Loo : de poëtische sui^ 
realist, 55 pp., 20 kleurenproduktiee, 
uitgegeven door Arcade, Brussel 
1973. Prijs 290 fr. 

pre metro - cabaret 

Mag Vlaanderen dan weinig goed cabaret opleveren en zijn 
wij voor onze programma's meestal aangewezen op groepen 
uit het rijke-cabaret gebied der Lage Landen. 

Eindelijk is het dan zover dat wij een jonge Antwerpse groep 
. Pré-metro » kunnen voorstellen met hun programma « the 
maffestsjow on earth » met in de hoofdrollen Luc de Smet en 
Rik Moens op de Lunch-voorstelling woensdag 24 januari om 
12.30 tot 13.30 uur in de Studio van het Paleis voor Schone 
Kunsten, Toegangsprijs : 25 fr. 

geinkunst 

Met Ted de Braak en Mieke Bos op maandag 19 -februari in de 
KVS-Brussel. 

Het leven van Ted de Braak (36) is een korte aaneenschake
ling van veelsoortig entertainment dat op het ogenblik een hoog
tepunt kent met zijn geinkunstprogramma Tête a Ted II waarin 
hij met Mieke Bos een kabareteske show vol gekke liedjes en 
hekelende sketches brengt 

Zijn nummer « 1 » ging van start als teaterproduktie met 
Josée den Burger en werd voortgezet in zijn eigen café-chan-
tant « Le Berry » op het Amsterdamse Leidseplem waarmee hij 
op doktersadvies stopte 

In Nederland deed hij veel plankenervaring op bij wijlen Tom 
Manders in zijn « Saint Germain des Pres » Maar Ted de Braak 
kwam eigenlijk voorgoed m de belangstelling door zijn « Een 
glaasje madeira, my dear ' », dat een hit werd 

Hij was en is één der populairste figuren in het Farce Ma
jeure TV-team en is tevens de presentator van verschillende 
TV en radio programma's zoals •< Van 12 tot 2 » en « Met liedjes 
het land in ». 

Met zijn Tête a Ted-programma stapt hij definitief af van het 
• reldekedel «-image dat de mensen hem gaven na de madeira-
hit. " Ik zou dondersgraag nog eens in een toneelstuk staan, 
Tiaar dat kan ik nog niet aan Misschien over een jaar of tien. 
Wat ik wil bereiken — het klinkt misschien gek — is het teater-
leven steunen Met veel produkties breng je het teater in be
weging •>, zegt Ted de Braak .Dat hij intussen met zijn eigen 
geinkusiprogramma reeds heel wat in beweging heeft gebracht. 

Mieke Bos is als dochter van een Limburgse musicale clown 
aan de musical verknocht Zij kreeg 'n klassieke operaopleiding 
maar belandde in de showbussines. Tien jaar geleden trad ze 
in de bekendheid in het duo • de Salvera's » die met liedjes als 
<• Twee reebruine ogen » en « de Postiljon » enorme suksessen 
oogsten. Zij vertolkt een hoofdrol in de musical « The Sound 
of Music », een gastrol in de revue van René Sleeswijk, werkte 
mee aan de Max Tailleur-show en oogstte in Duitsland veel bij
val met de musical « Stop the world, I want to get off » waar 
ze zes maanden lang zes verschillende vrouwrollen moest ver
tolken Z". zong ook bij Dolf Van der Linden's Metropolo Orkest 
en kreeci talloze andere operette, radio en TV-aanbiedingen. On
langs speelde ze nog een hoofdrol in de TV-toneelserie « De klop 
op de Deur » maar het drukst is ze in de weer met de gein-
kunstshow Tête a Ted die nu reeds een seizoen in Nederland 
loopt. 

de navel op de kop 

Het klein-teater BMZ-Zwevegem biedt de première aan van de 
kabaretgroep -• De navel op de kop » op zaterdag 3 februari in 
zaal Gambrinus, Otegemstr. te Zwevegem. Voorverkoop van de 
kaarten (40 f r ) bij Mieke Eeckhoudt, Peperstr. 4, Moregem, tel. 
055/313 49 

het individu en het gevaar 

A. Nitschke kan reeds op een tamelijk-uitgebreide biografie op het ge
bied der « Verhaltensforschung » bogen. Nitschke werd geboren te 
Hamburg in 1926, studeerde in Göttingen en Mainz, promoveerde In 1950 
en was tutor aan het Leibniz-Kollegium in Tubingen. In 1960 kreeg hij de 
leerstoel voor geschiedenis aan de Technische Hogeschool in Stuttgart, 
en werd direkteur van het instituut voor sociaal onderzoek, afdeling histo
rische gedragsonderzoekingen. 

In « Die Bedrohung » vraagt hij 
zich af hoe een individu en een 
maatschappij reageert op een ge
vaar. Hij zoekt het antwoord op in 
verscheidene uitingen van de men
selijke gedragswijze : in sprookjes, 
literatuur, kinderwereld, maat
schappij en staatsstrukcuren. Bij 
de bedreigde mens komen, vol
gens Nitschke spontaan «n meest
al onbewust gedragswijzen naar 

voren, die ook voor zijn hele ge
dragspatroon gelden. Hij formu
leert ze als volgt : 1. een bewegen
de kracht, die een naar het doel 
gericht gedrag veroorzaakt (ener
gie uit zichzelf, doelbewust) ; 2. 
relaties waarbij de nabijheid van 
de partner kracht verleent (ver
hoging der energie door de kracht 
van de andere) ; 3. door verande
ringen wordt ook de eigen gestal-

SONATE VAN HET MAANLICHT van Yannis Ritsos, aktrice : Ellen Vogel. 
Een lente-avond in een groot vertrek in een oud huis. Een oudere vrouw 
in het zwart gekleed spreekt tot een jonge man. Zij hebben het licht niet 
aangestoken... 
Op 23 januari 1973 om 20.30 uur in de Studio van het Paleis voor Schone 
Kunsten. 

te gewijzigd zodat, over afstanden 
heen, de omgeving gunstig beïr»-
vloed wordt (inwerking op de ener
gie van anderen). Deze drie ge
dragswijzen worden zelfs kont^ 
nentaal omschreven : de eerste 
overwegend in Europa en Ameri
ka, de tweede in Azië, de derde in 
Afika en bij sommige randvolke-
ren. 

leder gedrag laat bijzonder iden-
tifikaties toe, die het individueel 
waarnemingsvermogen, vaak ook 
kunst en wetenschap van een 
maatschappij, tekenen. Hieruit vloei
en gevolgen voort voor de opvoe
ding, die zowel de revolutionaire 
als de konservatieve teorieën van 
onze pedagogen « in Frage stel
len ». Wij dienen rekening te hou
den met die gevolgen, wil onze 
maatschappij niet verstarren. 
Nitschke waarschuwt tegen toe
komstplannen : ieder plan wordt 
dwaas en nutteloos wanneer het 
gedragspatroon gewijzigd wordt. 
Deze gedragingen gaan ook de pro-
duktieverhoudingen vooraf : daar
om zijn de verhoudingen waarop 
het marxisme steunt in feite sa-
kundair, en zijn ook sechts in één 
der drie patronen (in het eerste) 
en dan ook alleen als identifikatie 
met een bijzondere kracht, van 
enig belang. 

De mens is meer dan zijn krach
ten, zegt Nitschke. De mens is 
echter ook meer dan zijn gedrag, 
en de geschiedenis meer dan de 
som van zijn gedragingen en ge
dragswijzen. 

Verhaltensforschung, ethologie, 
gedragspsychologie of hoe men het 
ook noeme, is echter een waarde
vol hulpmidel om een betere idee 
van de mens te krijgen, hoewel zij 
zich niet in de plaats van de ge
schiedenisfilosofie kan stellen, en 
de grenzen van haar werkterrein 
moet kennen. Zij kan daarenboven 
meehelpen aan de ontluistering van 
een utopische, aprioristische struk-
tuur, met uitsluitend rationalisti
sche elementen. Juist door het 
aantonen van de gedragswijzen, 
die dieper wortelen dan het mert-
seiijke ratio. 

August Nitschke : 'Die Bedrohung' 
Versuche, Band 18. E. Klett-Verlag 
Stuttgart.-112 biz. DM 12,50. 
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rROViNCAALSE LITERATUUR 

jean giono 

romans (2) 

Ter gelegenheid van Ket verftchijnen van het eerste deel van de vol

ledige romanwerken van Jean Giono, de provencaalse auteur die in 1970 

•verleed, hebben wij een — uiteraard icorte — aanduiding trachten te 

feven van de tematiek van dit werk. 

Het tweede deel van zijn romanceuvre verscheen onlangs in de — 

kandige en zeer verzorgde — uitgaven van de Pleiade-reeks van Galli-

nard/NRF. Dit tweede deel on>vat « Jean Ie Bleu », « Le Chant du Mon-

4c a, « Que ma joie demeure « en « Batailles dans ie montagne » evenals 

•en groot aantal nota's over, varianten van en notities bij deze romans. 

Robert Kanters heeft destijds, in 
een artikel geschreven bij het 
•verlijden van Giono, in « Le Fi-
Ijaro Littéraire » gezegd dat de 
kracht van dit w/erk ligt in datgene 
wat het in de mens vindt dat 
Broter is dan de mens zelf. Zoals 
Melville en Faulkner is Giono een 
van die auteurs die erin geslaagd 
l i j n de roman te doen breken 
doorheen het psychologische har
nas. Hij heeft de mens zijn ware 
afmetingen teruggeschonken, en 
naar zijn universele maat weerge-
fleven. 

De grote kracht van dit werk 
Wgt echter In de triomf van het 
leven, zegt Kanters. Voor Giono Is 
natuur het enige mogelijke tema : 
het omvat de hele aardse wereld 
In zijn grootse, onlogische, Irratio
nele en vrije vorm, een wereld 
waarin alleen de grote levensim
pulsen bestaan, de grote levens
krachten die in ieder mens leven : 
liefde, haat, verlangen, wreedheid, 
hoop, vertedering, afgunst, heb
zucht, voorkeur en afkeer : al de 
grote gemoedsbewegingen die on
afscheidbaar zijn van het grote le
vensimpuls dat de schepping 
draagt, en die ongrijpbaar zijn 
voor het rationele. . 

Is Giono, zoals herhaaldelijk ge
zegd werd, de vertegenwoordiger 
van een provencaalse, meditterane 
wereld ? Zoals Pierre de Boisdef-
fre schrijft, heeft de schoenma
kerszoon van Manosque niet dié 
professoren voor leermeesters, die 
vanaf Boileau tot Sartre de Franse 
literatuur hun regentschap opge
drongen hebben. Zijn werk behoort 
niet tot de schitterende rationele 
middelmaat, maar staat onder het 
teken en is verwant (met de enen 
meer dan met de anderen) met da 
grote autodidakaten, die hun door 
een lyrische adem gedragen werk 
ontsproten zagen aan een irratio
nele genialiteit : van een Conrad 
tot een Lawrence, van een Knut 
Hamsun tot een Thomas Wolfe . 

Giono vertoont, in zijn individua
lisme, zijn panteisme, zijn bodem-
verbondenheid, zijn naturistische 
neigingen en zijn irrationale aards
heid karaktertrekken die aller
minst latijns zijn in de klassieke 
zin Allerminst Frans in de « Pa-
rijse » zin, staat hij als verre af
stammeling van Italianen, het 
dichtst bij dit andere deel van da 
grieks-romeinse wereld dat door 
de civilisatie der steden nauwe
lijks beroerd werd, en dat veel 
sterker met Dionysos en Pan dan 
met Apollo verbonden bleef. 

« Jean le Bleu » verscheen in 
1932 : Giono had toen reeds ver
scheidene romans en heel wat ver
halen geschreven. Het boek bevat 
kinsheid- en jeugdherinneringen : 
de volwassene overschouwt en 
verhaalt de ontdekking van het le
ven door de Jonge schoenmakers

zoon van Manosque « Le Chant du 
Monde » (1934) is de tweede, so
berder versie van een manuskript 
dat tijdens de afwezigheid van de 
auteur gestolen werd. Het is een 
machtige hymne aan mens en na-
tur van Giono's streek, in zijn 
vaak « wilde en onvervalste 
pracht ». Mandru, machtig en 
streng, heersend over Rébelllatd 
als een patriarch, is levensmoede 
na de dood van zijn vrouw. Rond 
hem ontwikkeld zich dan intrige en 
strijd, liefde en geweld. Helder in 
dit alles staat de liefde van Clara 
en Antonio. 

« Que ma joie demeure • (1935) 
omvat weer de grote temas : ver
heerlijking van het vrije « nuttelo
ze » levfen, afwijzing van de pseu-
do-beschaving der steden, loflied 
op de aarde en op het dionysiche. 
Hier wordt duidelijk wat reeds in 
zijn vroeger werk aanwezig was : 
een engagement voor de mens, té
gen de maatschappij. Er zijn hier 
en daar aankopingspunten met de 
hippie-droom van een ongerepte en 
ongebonden wereld (Giono ekspe-
rimenteerde zelfs met een soort 
kommune, zonder sukses echter). 

De schrijver zou nadien, in een 
redevoering en in aders tekstan, 
gebundeld in • Les vraies », her
halen wat hij poëtisch in « Que ma 
joie demeure • neerschreef. Hier
op werd door de kritiek voor het 
eerst het woord • facisme » ge
bruikt voor het werk van Giono — 
hoewel het dat, althans in de ge
bruikelijke zin zeker niet was. Hij 
bewees dit o.m. met zijn afwijzing 
van de kuddemens en van zijn te
genhanger : de alwetende en albe-
heersende leidersfiguur. 

Tenslotte, in « Batailles dans la 
Montagne » (1937) brengt Giono 
de roman van een (kleine) gemeen
schap, een bergdorp, een drietal 
gehuchten, zestig mensen. Zij vor
men de bouwstof voor een symfo
nie naar het tema van Beethovens 
Vierde. Een man organiseert ver
geefs het verzet tegen de elemen
ten Uit het gebeuren rijzen twee 
gestalten op • de ene die simbool 
Is van de bedreigde landelijke kui
tuur, de andere die de kapitalis
tische maatschappij en de stede
lijke bourgeoisie (met haar even
eens verburgerlijkt proletariaat) 
vertegenwoordigd. Over het puin 
en de doden van de verzonken val
lei straalt uiteindelijk de hoop der 
liefde. 

De in dit tweede deel opgeno
men romans behoren nog tot de 
vooroorlogse periode van Giono, 
waarin het lyrische element be
stendig aanwezig is. Zij tekenen 
echter de héle Giono, ook die wel
ke later in een versoberder vorm 
zijn tematiek zou herhalen, een 
tematiek die ook hèt werk van een 
Knut Hamsun, een Streuvels, een 
Hermann Stehr, een Wiechert 
draagt. Gionos werk is een der 
briljantste bewijzen voor de uni
versaliteit en de echtheid van een 
vaak misprezen heimatliteratuur : 
de mens is er niet het resultaat 
van psychologische en parapsycho
logische achter- en ondergronden, 
noch is hij er de konstruktie van 
een rationale geest, maar hij is er 
deel van de kosmos, groeiend bo
ven zijn eigen maat uit, naar de 
impulsen en krachten van een kos
mische levenseenheid. 

jean giono : kind van provence 

literaire icronieicen 
Na de « literaire kroniek » over Streuvels, verschenen in de 

nieuwe serie der uitgeverij DDB-Orion twee nieuwe kronieken : 
een over dr. F.A. Snellaert, en een over Felix Timmermans. 

De kroniek over SneHaert werd samengesteld door Ada De-
prez ter gelegenheid van het eeuwfeest van het overlijden van 
de te Kortrijk geboren maar een groot deel van zijn leven te 
Gent verblijvende arts, literair historicus en flamingant. Het 
boek bevat, zoals het in een kroniek hoort, een nauwkeurig en 
kronologisch bijgehouden feitenrelaas, zodat heel het leven van 
Snellaert uit dit overzicht kan gevolgd worden. Schrijfster heeft 
daarvoor gebruik gemaakt van gegevens, verstrekt door een 
groot aantal personen en instellingen waarbij zij inzonderheid 
de Gentse universiteitsbiblioteek en het Archief en Muzeum 
van Vlaams Kultuurleven te Antwerpen evenals de heren Corner, 
Elaut en Schmook, naast Ludo Simons en M. Musschoot ver
meldt. 

Deze rijk-geïllustreerde kroniek geeft niet alleen een levens
beeld van de man die naast Willems de belangrijkste figuur 
uit de beginperiode van de Vlaamse beweging is, maar zij geeft 
tevens een beeld van deze periode, waarbij een groot aantal 
figuren waarmee Snellaert In verbinding stond, aan bod komen. 

— Wij hebben, reeds vóór 1972, herdenkingsjaar Van Snel-
laerts overlijden, in « WIJ » deze belangrijke figuur uit de 
Vlaamse beweging aan onze lezers trachten voor te stellen. 

Snellaerts grootnederlandse opvattingen deden hem de prak
tische mogelijkheden niet uit het oog verliezen. Zoals deze kro
niek zegt : • de radikale ideoloog toont van meetaf aan dat hij 
ook een uitnemend tacticus en een rasecht « realpoiiticus • 
is .. ». 

Maar anderzijds gaf hij nooit zijn opvattingen prijs over de 
eenheid van de Nederlandse natie, In Noord en Zuid. De gewe
zen orangist zou in zijn hart nooit « Belg » worden : hij zei dat 
zeer duidelijk in 1847. 

En hij zag ook met lede ogen « de strijd om de Nederlandse 
nationaliteit » vanaf de jaren 1860 teloor gaan en de «Vlaamse 
beweging » versplinteren en verengen in kleinvlaamse taalwet-
terij en belgicistische partijpolitiek. 

Wie de figuur van Snellaert — en daarmee ook de geestelijke 
basis en het nationale vertrekpunt der Vlaamse beweging — 
beter wil leren kennen, schaffe zich deze voor de beginperiode 
der Vlaamse beweging zeer leerzame kroniek aan. 

Een derde kroniek in deze reeks werd gewijd- aan Felix Tim
mermans, naast Streuvels en Claes, jarenlang de meest-bekende 
Vlaamse auteur in het buitenland. De kroniek werd samenge
steld door de Lierenaar José De Ceulaer, eveneens zoniet met 
medewerking dan toch met behulpzaam verleende Informatie 
van een groot aantal mensen, waaronder naast de familie Tim
mermans ook Tony Paaps, W. Opsbmer, Flor Van Reeth, de 
Duitse vertaler van Timmermans Karl Jacobs, Hilda Van Assche 
e.a.m. 

Daarnaast zijn er natuurlijk de grote informatiebronnen : het 
A.M.V.C, te Antwerpen en het Nederlands Literair Muzeum en 
Documentatiecentrum te Den Haag. Geraadpleegde werken over 
Timmermans worden in een korte bibliografie vooraan vermeld. 

De Ceulaer, als Timmermans-kenner, heeft de mens en de 
schrijver Timmermans zo getrouw mogelijk gevolgd : zo zien 
wij het werk groeien en de mens Timmermans leven, en zo zien 
wij ook de kontakten van diverse aard die hij had : de zakelijke 
en de vriendschappelijke. 

Dat Toussaint van Boelaere na de oorlog het werk van Tim
mermans in het buitenland « van nul en gener waarde » dekla-
reerde, kon niets veranderen aan het feit dat Timmermans grote 
bekendheid en populariteit, juist in het buitenland. Het kon ook 
niet beletten dat Timmermans' faam, niettegenstaande de deva
luatie van de heimatliteratuur, en het ten onrechte minachtende 
dat men eraan verbond, gebleven is en zelfs verstevigd — ter
wijl over van Boelare niemand meer spreekt. 

Dat een of andere verzetsgroep zich nog « verzet » tegen 
een Timmermanspostzegel, verwondert ons niet : men hoeft 
slechts het kulturele niveau der protesteerders na te gaan. 

Timmermans was geen politicus, maar uit deze kroniek blijkt 
(en wij hebben het trouwens in ons herdenkingsartikel voor 
enkele maanden nog onderstreept) dat hij, wanneer de gele
genheid daartoe bestond, zijn Vlaams-nationale overtuiging niet 
onder stoelen of banken stak. Niet tijdens het aktivisme, en ook 
met nadien : hij werd zelfs kandidaat op de Vlaamsnationale 
lijst te Lier, wat voor Kamiel Huysmans reden was om in de 
Volksgazet er een artikel aan te wijden 

— Over het werk van Timmermans mogen de meningen nu 
anders zijn dan gisteren : en wellicht zal een volgende gene
ratie weer anders oordelen. Ook Streuvels en Knut Hamsun 
kenden deze wisselende appreciatie 

In de inleiding tot deze kroniek schrijft Bertus Aafjes dat het 
werk van Timmermans « een oase in onze letteren » is Het is 
door deze adamische rust en vreugde, dat Timmermans' werk 
zich heeft onaerscheiden in een wereld, waarin de zoekende 
onrust en kommer vaak de literatuur overweldigd hebben, en 
haar een al te donker gelaat hebben gegeven. 
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fy " natuur " - l i j k 
Tussen het vele minderwaardige en doordeweekse 

waarmee de Vlaamse TV ons met geregelde tussen

pozen overvalt steekt toch gewoonl i jk als een helaas 

zeldzame uitzondering de reeks programma's over na

tuurbescherming en mi l ieuzorg. Maandagavond om 

20u10 word t in een programma van Frans Frederickx 

een f i lm van Roel Bal en Ralf Boumans uitgezonden 

die geregisseerd werd door Ivo Berg en Roeland 

Dirks. 

Onder de t i te l « Al fa , Beta. Gamma.. . een drama ? » 

word t een dokumentaire gedraaid over radio-aktivl tei t 

en stral ingen in het dageli jks leven. 

Een BRl-televizieploeg van de natuur- en mi l ieupro

gramma's was maandenlang in de weer om deze pro

blematiek zo overzichtel i jk en bevattel i jk mogel i jk 

u i teenzet ten. Bovendien kon de hand worden gelegd 

op beeldmateriaal dat to t dusver nog niet werd ver

toond. 

Een andere te leviz leploeg maakte afgelopen zomer 

opnamen in het belangr i jkste Amerikaanse laborato

r ium voor onderzoek en met ing van st ra l ingen t e Las 

Vegas in Nevada. Deze beelden komen echter nog niet 

op antenne in di t programma maar zul len later In een 

andere dokumentaire worden verwerk t . 

Zondag om 21u15 gaat onder de t i te l • Laat de heide 

leven » een natuurf i lm van Maur ice Ni js ten en Jo 

Erkens over het bedreigde heidelandschap in de Ne-

derlanse en Belgische Kempen. Deze f i lm w i l vooral 

laten zien wat er zo allemaal ver loren dre ig t t e gaan. 

Er zi t ten een aantal unieke opnamen in, zoals een her

mel i jn die een koni jn doodt en zich volzuigt met het 

bloed, een grauwe klauwier die zijn prooidieren op 

punt ige takjes splest om ze beter te kunnen bewaren 

en bewerken, een gladde slag die een zandhagedis 

vangt en opeet. 

In een periode waar in in Vise a larm wo rd t geslagen 

omwi l le van radloaktief Maaswater, en in het West-

vlaamse Hertsberge dreven worden omgekapt komen 

deze beide uitzendingen zeker op hun t i j d . 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 

zaterdag 20 januari 
o 13U.30 : 
O 14U.15 : 

Wie weet, wint. 
De beminde sheriff. 

Elvis Presley. 
O 16U.00 : 
• 17U.00 : 

Volksuniversiteit. 
Milieubescherming. 

reinigmg. 
O 18U.00 
O 18U.05 

haling. 
O 18U.55 
O 19U.45 
O 20U.10 

ma. 
O 21U.05 

thin. 
# 21U.30 
O 22U.00 
O 22U.50 

Fabeltjeskrant. 
De vorstinnen van 

Spelfilm met 

Luchtveront-

Brugge. Her-

Trafiek. Verkeersprogramma. 
TV-nieuws. 
Melotri. Muzikaal 

De vrolijke dokters 

Echo. 
Sheriff Cade. 
TV-nieuws. 

kwisprogram-

van St. Swi-

zondag 21 januari 
o 10U.30 : Eucharist ievier ing. 
O 14U.30 ; Voor boer en tuinder. 
O 15U.00 : De val lei van de koningen. 
O 15U.15 : Binnen en bui ten. 
O 17U.15 : Weekendtoer isme. 
O 17U.30 : Tienerklanken en Tenuto. 
O 18U.15 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage, 
# 18U.46 : Survival. Dokumentaire reeks, 
O 19U.13 : Arn ie . 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit . 
O 19U.45 : TV-nleuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : Elvis Presley Show. 
0 21U.15 : Laat de heide leven. Dokumen

taire over bedreigde fauna en f lora in de 
Kempen. 

O 21U.55 ; Poëzieprogramma. 
O 22U.25 : TV-nieuws. 

O 20U.40 : Koorts in het bloed. Speel f i lm 
van Elia Kazan met Nathalie Wood en 
Warren Beatty. 

O 22U.35 : Vergeet niet te lezen. 
O 23U.10 : TV-nleuws. 
O 23u15 : Sexuele voor l icht ing. Een meis je 

wordt vrouw. 

dinsdag 23 januari 
o 14U.00 ; School te levis ie. 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Skippy. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.05 : Kijk en kook. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De kleine waarheid. 
9 21U.15 : Enquête. 
0 22U.05 : Wat denken ze we l ? Aan een 

aantal wetenschapslui worden vragen ge
steld over de rol van de wetenschap in 
de hedendaagse maatschappi j . 

O 23U.05 : TV-nleuws. 

woensdag 24 januari 
O 17U.O0 : Jevanjong. 
O 18U.40 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.45 : Korte f i lm . 
O 18U.50 : Mi l ieubescherming. Herhal ing. 
9 19U.20 : Polit ieke t r ibune : De Volksunie. 
O 19U.45 : TV-nleuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Mary Roos Show. 

21U.15 : Confrontat ie. Gesprek over ak-
tuele problemen. 
22U.00 : Afspraak onder de boom. Doku
mentaire over medische hulp aan lepra-
l i jders in Thailand. 

O 22U.25 : Horen en zien. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

donderdag 25 januari 
Schooltelevis ie. 
Fabelt jeskrant. 
Calvin en de kolonel . Tekenf i lm. 
Jonger dan je denkt. 
Chinese kraanvogels. Dokumerv 

TV-nieuws. 
Behekste t i j d . TV-fl Im. 
Première. 
Gastprogramma : De Liberale ge-

TV-nieuws. 

vrijdag 26 januari 

o O 
o 
o • 

O 
O 
O 
o 
O 

14U.00 : 
18U.00 : 
18U.05 : 
18U.30 : 
19U.10 : 
ta i re. 
19U.45 : 
20U.10 : 
21U.20 : 
22U.00 : 
dachte. 
22U.30 : 

maan 
o 14U.00 
O 18U.00 
o 18U.05 
O 18U.30 
O 18U.40 
O 19U.10 
O 19U.45 
• 20U.10 

ma ? 
in ons 

dag 2 2 januari 
: Schooltelevis ie. 
: Fabelt jeskrant. 
: De woudlopers. 
: Korte f i lm . 
: Mi jn l ichaam en Ik. Herhal ing. 
: Sport t r ibune. 
: TV-nieuws. 
: ,Alfa, beta, gamma.. . een dra-
Dokumentalre over radioakt iv i te i t 
dageli jks leven. 

O 14U.00 
O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.15 
O 18U.20 
O 18U.50 
O 19U.03 
O 19U.45 
O 20U.10 
• 20U.55 
O 21U.40 

Schooltelevis ie. 
Fabelt jeskrant. 
Tekenf l lmtre ln. 
Verkeersvei l igheid. 
Volksunivers i te i t . 
Ziet u er wat in ? 
Luceat. 
TV-nleuws. 
Oorlog en Vrede (TV-reeks). 
Panorama. 

: Zomer In de stad. TV-flIm over 
de West-Side van Manhattan (New York) . 

O 23U.10 : TV-nieuws. 

• • i / lamingen. 

I * ? * l "'^^^ GRATIS ADVIES 
^ i ^ voor uw hypotheek 
^ • ^ ^ leningen ( I e en 2e r ) 

en uw bouwgroncJIcedieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v, 
Korfr i jk ie Steenweg 304 

9000 GENT - TeL 09/22.88.33 

van 9 tol 18 u. ('s zal. gesjot.) 
Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

DENK NU REEDS AAN UW VERLOF ! 
VERHURING V A N : BUNGALOWS MET GEMEENSCHAPPELIJK 

ZWEMBAD ; CARAVANS MET GEMEENSCHAPPELIJK ZWEMBAD. 

Alles n ieuwbouw. 
Zeer moderne appartementen en studios te Middelkerke, 
Oostduinkerke. Koksijde en De Panne. 
Uitgebreide keus, zeer mooie l igg ing, voordel ige pr i jzen, 
uiterst modern komfort . 
Verhur ing volgens eigen gewenst t i jdschema, ook weekends 
in voor- en naseizoen. 

Schrijven voor inl icht ingen aan 

Freetime-Flat International 
Rousseaulaan, 1 B - 8460 KOKSIJDE 
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VERTIKAAL 

1) Befaamd kassei legger ui t Tem-
se. 

2) Meis jesnaam 
Kippenprodukt. 

3) Drank 
Omgekeerde peuter 

4) Aan Paula 
Daar 
Gok. 

5) Voetpunt 
Wet gebroken weerstandsver
mogen 

6) Cirkusvis 
Open plek in het bos 

7) Lengtemaat 
Pastoorshulp. 

8) Zeehond 
Fries water 
Naar mate. 

9) Primus 

10) Vlijtiger. 

HORIZONTAAL 

1) In dat land wonen wij 

2) Kippenprodukt 
Italiaanse jongensnaam 

3) Mannetjesschaap 
Deciliter 
Beatrijs. 

4) Indien (Engels) 
Daar. 

5) Leden van een bepaalde letter
kundige vereniging. 

6) Melkklier 
Naarstig. 

7) Ter inzage. 

8) Persoonlijk voornaamwoord 
Belg. minister van Financiën 
van 1934 tot 1947 
Landbouwwerktuig. 

9) Duivengeluid. 

10) Kort pijpje. 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt ic ien, 

erkend door alle z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % kort ing 
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zonder ons en anders 

In Lagos gaan op dit ogenblik de Afrikaanse spelen door, zo een beetje 
de mini-tegenKanger van de olimpische spelen. Uit de eerder schaarse be
richten die ons bereiken blijkt dat de prestaties, sportief gezien, er mogen 
zrjn. wat niet te verwonderen is na de verrichtingen van « de zwarte 
man » tijdens de laatste olimpische spelen. Organizatorisch schijnt er 
wel een en ander in het honderd te lopen, en voor sommige sportspecia-
listen schijnt dat wel een bron van grote lol te zijn. Naar onze bescheiden 
mening moet men aan die zg. organizatorische fouten toch niet teveel 
belang hechten. München was een wonder van organizatie, maar ontaard
de op andere gebieden. En verder is het belangrijker dat de Afrikaanse 
landen het kunnen zonder ons, dan dat zij het kunnen zoals wi j . Dat is 
op andere gebieden dan de sport toch ook al te zien geweest. 

pak vast, heren 

Als er iets te eten, drinken of versieren is, zijn de grosses legumes 
van de wielerbond altijd prezent. Wij schrokken ons dus een aap dat zij 
er niet waren bij de voorstelling van de rennersploeg van Watney. Het 
werd echter rap begrijpelijk. De big chef, Lacroix, nam op genoemde 
vergadering namelijk geen blaadje voor de mond toen hij sprak over de 
toestanden in de wielersport. En de « heren » moesten het serieus ont
gelden. En terecht naar onze bescheiden mening. Nieuw — en o.i. gezond 
— standpunt ook tegenover de wielersport vanwege een extra-sportieve 
firma : « Wij laten niet tornen aan de reputatie van onze firma's door deel 
te nemen aan een sport die niet gezond is». Men moet er inderdaad reke
ning gaan mee houden dat de reklame, gezocht in wielersport, bij veel 
mensen een averechts effekt kan gaan bereiken, als de knoeiers die de 
wielersport leiden nog een beetje hun best doen om er helemaal « het 
milieu » van te maken. De h. Lacroix zal zeker niet de laatste zijn om er 
over te denken. 

alvast schoi 

Wij treden dus de h. Lacroix volledig bij, maar, zelfs in het besef dat 
hij daar persoonlijk weinig van afweet en dus maar in zeer geringe mate 
verantwoordelijk kan worden geacht, moet het ons toch van het hart dat 
Watney ook niet altijd vrijuit ging. De sportdirekteur die Watney in dienst 
nam is nu niet bepaald de man die vertrouwen inboezemt voor wat betreft 
een mogelijke bijdrage tot de sanering van de wielersport. En ook in de 
schoot van de Watneyploeg zijn er dit jaar feitjes geweest — trouwens 
door de h. Lacroix zelf in alle opzichtheid toegegeven, wat respekt ver
dient — die niet zo goed in overeenstemming te brengen zijn met de 
sportmoraal. Wij hopen dus dat Watney dit jaar recht door zee zal varen, 
zonder toegevingen aan « het milieu », zonder kompromissen, en dus 
wellicht ook zonder één serieuze koers te winnen. In dat geval worden 
wij supporter, en daar drinken wij alvast een pelelleken en een... Grimber
gen op. 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande I ! I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

kan U op ieder ogenbl ik 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 k r i jg t U gratis gedurende 5 uur, 

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

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevesi 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van'de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraaf 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen. 
MULSTE (Kortrijk) ; Brugsesteenw 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhouf-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oosfende - 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 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude Luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 

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

Arme sloeber van een werk
nemer hebben wi] de handen 
vol om maandelijks genoeg 
centen opzij te leggen om met 
een wagentje te kunnen rijden. 
Wij zullen maar aannemen dat 
niet al onze lezers plutokraten 
zijn, en dat er bijzijn die ons 
probleem volkomen begrijpen. 
Zij zullen dan ook begrijpen dat 
wij met verbijstering hebben 
vernomen dat de autorally van 
de Ivoorkust een enorm sukses 
heeft gekend, want dat geen 
enkele wagen de arrivee be
reikte. Na 3000 van de 4000 af 
te leggen kilometers heeft de 
laatste, sterkste beest het moe
ten opgeven. Dat is nu werke
lijk wat men kan noemen : 
sport in dienst van de kon-
sumptie. Een paar honderd wa
gens vernielen met als enig 
rezultaat niks, nul, noppes. Men 
had ze evengoed ineens tot 
schroot kunnen kloppen. Voor 
de inrichters was het een beet
je vervelend. Wat moesten zij 
met de prijzen aanvangen ? 
Uiteindelijk werd beslist de 
prijzen van dit jaar te voegen 
bij die van volgend Jaar. Er 
zullen dan, aangelokt door 
meer prijzen, nog meer wagens 
deelnemen. Er zullen er nog 
meer sneuvelen. De konsumptie 
zal nog beter gediend zijn. 

Maar het is niet om over dit 
voor ons onbegrijpelijke aspekt 
van de hedendaagse ekonomie 
te praten, dat wij dit sportge
beuren aan de Ivoorkust zijn 
gaan opvissen. Wel omdat het 
ons herinnert aan beelden uit 
lang vervlogen kinderjaren, aan 
een koers namelijk die ook 
geen overwinnaar kende. Het 
gebeurde in een klein gehucht, 
waar, zoals men zegt, ons heer 
nog niet langs was gekomen, 
maar waar wij toch ieder jaar 
naar de kermis gingen. En ver

mits een kermis zonder koers 
ondenkbaar fs, was er die dag 
een « Grote Prijs » ingericht. 

Er waren vier koereurs inge
schreven, en zij waren alle 
vier aan het vertrek. En heet 
dat die dag was, mensen, heet. 

Na de rijstpap met bruine 
suiker hingen en lagen de ker-
misgangers op de « kassei-
kens 1 voor de huizen, ergens 
in een smal streepken scha
duw, te apegapen, van de 
warmte en van het vele eten, 
en ondertussen naar de koers 
te zien die zeventien keren 
langs zou komen. 

ivoorkust 
Volgwagens en zo, dat be

stond toen nog niet, en het 
peleton, vier man sterk, dat al
le kwartieren kwam voorbijped-
delen, maakte maar een zielige 
indruk. De koereurs hadden 
zich tegen de laaiende zon be
schut met koolbladeren, die ze 
overal op en tussen hun kleren 
hadden vastgemaakt. Ze reden 
zo traag over de kinderkoppe-
kens, alsof ze al op weg naar 
hun werk. En heel de tijd wa
ren ze druk aan 't rezoneren 
over hun koeibeesten, hun land, 
hun kiekens en hun werk. Het 
was in de tijd dat koereurs .log 
gewone mensen waren, niet
waar, met de zorgen en proble
men van gewone mensen. 

Op zeker ogenblik zei er één 
van de vier : « Sè mannen, wij 
gaan wij alle vier dik in de prij
zen rijden, en wij hebben alle 
vier al verschillende prims ver
diend. Wij gaan ne goeie dag 
hebben, waarom zouden wij ons 
zo afjagen ? Laat ons ievers 
iets gaan drinken ». 

En effektief, aan « In de tram
statie » stapten zij van hun 
velo, en trokken zij het lage 
deurken binnen. 

Zij dronken hun bock aan de 
toog, maar de kwestie was wie 
ze moest betalen. « We zullen 
er eens voor kaarten, zei er 
een, een boomke « koejonnen •>, 
dat is op ne vloek gedaan ». 

Om het kort te maken, om 
tien uur 's avonds speelde er 
een, door een enorme stommi
teit, een fameuze « koei •> 
(sorry voor de 'jongere lezers 
die dat geweldige spel niet 
meer kennen), en daarmee was 
't kaarten gedaan en begon de 
ruzie, die nog voortduurde tot 
half nacht. 

Aan de arrivee was niks 
meer te zien. De mensen had
den er niet op gewacht. Dat 
was zo een koers zonder ar
rivee. En het bestuur heeft zich 
de kop niet gebroken, lijk aan 
de Ivoorkust, over het van de 
prijzen. Daar was een koppel 
kiekens bij, en een salami, on 
een klein varken. Enfin, alle
maal dingen van waarde, maar 
ongeschikt voor bewaring. De 
mannen van het bestuur hebben 
die prijzen dan maar ondereen 
verdeeld, en daarmee was alle
man tevreden. 

Het is gelijk nonkel Georges 
altijd zegt : de geleerde komi-
tees van de dag van vandaag 
moeten niet peinzen dat zij al
leen het warm water hebben 
uitgevonden. 

formidabel seizoen 

Zo schijnt de kogel dan door de 
kerk te zijn. Schijnt, want in sport
zaken is men nooit zéker, hoe 
plechtig de beloften en verklarin
gen ook zijn. Vanaf september 1974 
wordt in Belgié gestart met een 
kampioenschap voor prof-klubs. Er 
zullen 22 klubs aan deelnemen, 
zijnde de 16 klubs die nu in eerste 
afdeling spelen, en 6 die nu in 
tweede afdeling uitkomen. Gevolg 
is dat het seizoen 73-74 helemaal 
zonder inzet zal zijn. Of ze in de 
onderscheiden afdelingen nu eerst 
of laatst eindigen, de 26 profklubs 
nemen het jaar nadien deel aan het 
profkampioenschap. Dat dit zijn 
weerslag heeft op de andere klubs, 
hoeft wel geen tekeningetje. De 
klub die eerst eindigt in 2de na
tionale stijgt tóch niet als zij niet 
deelneemt aan de profkompetitie. 
Wie in 2de laatst eindigt, stijgt 
op als het een profklub is, en daalt 
niet als het geen profklub is. In 
één woord : het sukses van de 
kompetitie 73-74 is gewaarborgd, 
en zal (financieel) van die aard 
zijn dat een aantal van de 22 al 
geen goesting meer zullen hebben 
om er nog véél meer geld tegen
aan te gooien. Of is dat precies de 
bedoeling ? 

nr 134.637 

In Aalst is er een voetbalwed
strijd geweest tussen Spanjaarden 
en Beigen, waarschijnlijk zoiets als 
een manifestatie van de sport in 
dienst van de toenadering tussen 
de volkeren. De toenadering moet 
nogal heftig zijn geweest want op 
een bepaald ogenblik klauterde een 
Spanjaard over de omheining, en 

hij plofte een Belgische voetballer 
een mes in het lijf. Zoveelste be
wijs dus dat er onder de « suppor
ters » steeds meer verdwaasden 
rondlopen, in die mate gepassio
neerd dat zij alle kontrole over 
zichzelf verliezen wanneer ergens 
tegen een bal getrapt of op een 
velo gereden wordt En als u het 
ons vraagt — maar dat doet nie
mand, en best ook — het moet 
met bekwame dirigenten betrekke
lijk gemakkelijk zijn, de agressivi
teit op de speelvelden te beteuge
len, maar het zal ontzettend moei
lijk zijn de agressiviteit rond de 
velden te beteugelen. Zeker als de 
gazetten nog wat petrol geven over 
fanship, échte supporters, rivali
teit, geliefde kleuren en belaagde 
idolen. 

belgisch kampioenschap 

Men zal het ons, zo hopen wij , 
niet kwalijk nemen dat wij hier niet 
in 't lang en in 't breed de uitsla
gen publiceren van de Belgische 
skikampioenschappen en dito tor
nooi der lage landen. Wij vinden 
skiën een verrukkelijke sport, en 
vinden het zeer spijtig dat wij het 
niet kunnen en nooit de gelegen
heid hadden het te leren. In onze 
t i jd... Enfin, u kent dat liedje. Maar 
die kampioenschappen zeggen ons 
niet zoveel. Wij denken dat het 
vooral een aangenaam onderonsje 
is van enkele bevoorrechte Jongens 
en meisjes, die het zich kunnen per
mitteren enkele weken de bergen 
in te trekken, terwijl andere men
sen moeten werken, en van de on
vermijdelijke hoop offisjellen en 
onmisbaren, die in hetzelfde geval 
verkeren. Wij zijn er voor hen blij 

Turnend Japan was op bezoek te Brussel en Het ons nog eens zien boe 
bet moet... 

om dat zij die kans krijgen, en vow 
de rest zullen wij — zeker niet In 
dit blad — hun aristokratischd 
voorrechten niet proberen aan te 
vechten, en simpel konstateren dat 
de Belgische skikampioenschappen 
andermaal veel sukses kenden. 

rood verbod 

Het ministerie van Volksgezond
heid van de USSR heeft kort en 
goed meegedeeld dat damesvoet 
bal in het rooie paradijs verboden 
is. Dit op grond van het feit dat 
een onderzoek — volgens de ka
meraden — heeft uitgewezen dat 
deze sport gevaren inhoudt voor da 
gezondheid der dames. « Verbo
den » is een woord dat wij over 
het algemeen niet graag horen in 
verband met de sportbeoefening, 
en wij nemen maar aan dat het met 
die gevaren ook nogal los loopt. 
Dat neemt echter niet weg dat wi j 
niet bepaald entoeziast zijn voor 
damesvoetbal. Het gaat dan niet 
zozeer om de sportbeoefening zelf. 
Waarom zou een meisje niet ach
ter een voetbal aan mogen hollen, 
en wel achter een basketbal ? Het 
gaat er hem meer om dat men van 
dat damesvoetbal een soort spe
ciale attraktie aan het maken is, en 
dat er heel wat sporten zijn die de 
dames op een veel gracieuzer ma
nier en met veel meer nut kunnen 
beoefenen. Anders moet men ook 
maar beginnen met gewichtheffen 
en boksen (wat een spektakel, jon
gens) en cyclocross voor dames. 

kleine zorgen 

In « Sport 70 » hebben een aan
tal Anderlechtsupporters een open 
brief gericht aan Polle van Himst, 
waarin ze hem verwijten dat hij te 
veel te zeggen heeft bij Ander* 
lecht, en dat er betere spelers zijn 
dan Pol, en dat hij de grote schu^ 
dige is aan het verdwijnen van zo
veel uitstekende trainers, en dat 
hij een « bèbbe » is die veel vooi»-
deeltjes heeft op andere spelers, 
en veel vijven en zessen. Wellicht 
om de zaak nog wat op te schroe
ven heeft « Sport 70 » aan die kin-
derazie een hele bladzijde gewijd. 
Pol een antwoord laten schrijven 
en ook Polleunis gevraagd een duit 
in het zakje te doen. Of die sup
porters nu gelijk hebben of niet, 
dat IS de kleinste van onze zorgen. 
Wij denken dat het héél gelukkige 
mensen moeten zijn, dat zij zich 
om zo'n onnozelheden druk kunnen 
maken. Ware het niet eenvoudiger 
's zondags al eens een karweitje op 
te knappen, in plaats van naar die 
verdomde Pol te gaan kijken. Erger
nis is zo schadelijk voor het hart, 
als wat handenarbeid er heilzaam 
voor is, jongens (en meiskens, 
want die waren er ook bij). 
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ANTWERPEN ( A r r ) 

IN MEMORIAM 

Vorige zaterdag 13 1 1973 ver 
gezelden vele getrouwen onze 
zeer geachte medewerke- en 
medeird (afd Borgerhout) dhr 
Rik Baekelmans naar zijn laatste 
rustplaats Ais mens en f iguur is 
Rik Baekelmans steeds, en di t 
reeds van in de moei l i jkste ja 
ren na de tweede wereldoor 
log een d i r vende kracht ge 
weest Denken wi j even terug 
aan het dest i jds door hem to t 
stand geb'achte « Reisgezel 
schap De Uilenspiegels » als 
bindpunt, op een ontspannen
de wijze m de zware repressie 
jaren De jaarl i jkse dr Aug 
Bormsherdenking (te Merksem) 
is, tot bij hst heengaan van Rik, 
z n levenswerk geweest Tevens 
ver l iest het dr Borms Doku 
mentat ie en Akt iecentrum, bi j 
dit veel te vroeg (61) en plots 
over l i jden, haar medest ichter en 
I jverig sekretar is 

Het VU arr bestuur en r tad 
betuigen hierbi j hun diep me 
devoelen aan zijn zeer geach
te echtgenote mevr Baekei 
mans Jurgens en fami l ie Beste 
vriend Rik, wi j danken u voor al 
wat u voor Vlaanderen en onze 
mensen hebt volbracht 

Arr Sekretaris, 

Wim Claessens 

VVM OPROEP 
Al le mandatarissen worden vr ien 

deli jk uitgenodigd op dinsdag 23 
januai i om 20 u 30 aanwezig te zijn 
in het lokaal » Tijl » Bredabaan 293 
te Merksem Aan de dagorde het 
onderwerp - Wegen en Urbanise 
t ie » wat administrat ief en 
technisch zal worden behandeld 
door volksvert Andre De Beul en 
pfov raadslid Pol Van der Gucht 

Al le ini t iat ieven vragen advie 
zen betref t de VVM werk ing zijn ai 
t i jd welkom bij VVM voorzi Hugo 
Andnes Turnhoutsebaan 116 te 
Borgerhout (tel 36 59 67) 
LIDKAARTEN 1973 

Voor meerdere afdelingen van 
ons arr l igt de l idgeidenhernieu 
wing 1973 reeds achter de rug wat 
voorzeker mag getuigen van een 
prima afdei ingswerking ' Dringend 
beroep wordt hier gedaan op de 
afdelingen die nog dienen af te re 
kenen Afdel ingsbesturen gelieve 
onmiddel l i jk alle krachten in te 
zetten om een spoedige globaal 
af iekening door te voeren 
ABONNEMENTENSLAG 

De aan de afdel ingsbesturen ge 
geven onderr icht ingen i v m de 
« abonnementenwerving 1973 • die 
nen str ik t in acht genomen te wor 
den Elke afdeling heeft de ver 
pl icht ing op de voorgehouden data 
een • resultatenverslag » aan de 
arr sekr Wim Claessens voor te 
leggen 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Al le dagen op het sekretariaat 
tussen 9 en 16 u 30 Voor speciale 
gevallen l iefst op maandag van 
16 to t 20 u dan gr i jpt het arr 
dienstbetoon plaats m aanwezig 
heid van een onzer volksvertegen 
woordigers 

Voor COO gevallen van Antwer 
pen stad gelieve telefonisch kon 
takt op te nemen met dokter De 
Boel 33 97 90 of Frans De Lae< 
38 66 92 

Dienstbetoon bij gemeenteraads 
lid Bergers thuis elke maandag 
van 14 to t 18 u St Jansvliet 19 
Antwerpen tel 33 91 65 
HERDENKING 

Zondag 7 januari werd op een 
voudige wijze de dood van dr De 
lahaye herdacht op het kerkhof te 
Schoten 
ABONNEMENTENSLAG 

We lopen naar de 100 nieuwe 
abonnementen op het blad •< Wij 
van de Volksunie Helpt u nog een 
beetje mee "> Dat kan door iemand 
uit onze afdeling die in de f inanci 
ele onmogel i jkheid verkeerd een 
abonnement als geschenk aan te 
bieden Stort 350 fr op ons bank 
rekening nr Euralbank POR 15 02 
Antwerpen voor rek nr 2/0494 van 
VU Antwerpen stad Vermeld voor 
wie het dienen moet Mocht uzelf 

niemand kennen laat het dan ran 
ons over we kennen verschi l lende 
personen die in dit geval verke 
ren 

GALABAL 
Op zaterdag 17 februar i a s icht 

de Vlaamse Akt ie en Kultuurge 
meenschao haar 5de lustrum qala 
bal in Zelfde zaal als vorige jaren 
Harmonie te Antwerpen Kaarten 
tel 36 84 53 Wets t r 12 
WANDELING 

In de lente weer een gezell ige 
en gezonde wandel ing di t keer 
naar het verdronken land van Saaf 
t ingen Gaat u mee ' Juiste datum 
wordt nog medegedeeld 

BOOISCHOT-HEiST O/D BERG 
VLAAMSE NACHT 

Zaterdag 27 januari in zaai Eden 
Bergstr 144 Heist o /d Berg 6e 
Vlaamse nacht der Zuiderkempen 
met in de zaal radio en TV orkest 
Stan Philips en gastvedette Ann 
Michel in de bierkelder The 
Flymg Noises in de bar Jupe en 
zijn hammondorgel 

BORGERHOUT 
Df^lEKONINGENFEEST 

Het werd een reuze feest Inder 
daad zoals we het hadden voor 
speld I Het is moei l i jk te zeggen 
wat nu het hoogtepunt van de na 
midag was maar een ding staat 
vast d i t al lereerste ini t iat ief is 
een groot sukses geworden en 
wat de namiddag zelf betref t en 
de overweldigende opkomst be 
t re f t Na een optocht van de drie 
koningen over de Turnhoutsebaan 
(dank u Jagerskapel Kontich) be 
leefden meer dan 200 kinderen een 
onvergetel i jke namiddag in de Reu-
zenpoort Een f i jn verzorgde pop 
penkast Universal het def i le der 
verklede kinderen waarbi j Hildeke 
Andries de eerste pri js wegkaapte 
een geanimeerde zangstonde onder 
leiding van n onverwoestbare Wil 
iem De Meyer het ui tdelen der pak 
ketten en tenslot te een overrompe 
lende tombola Het is moei l i jk te 
bepalen w ie deze namiddag het 
gelukkigste was ofwel de kinderen 
met di t onvergeetel i jk feest ofwel 
de bestuursleden tev ieden en t rots 
over het wel lukken van di t mit ia 
t ief 

Velen hebben medegewerkt on 
ze oprechte fe l ic i ta t ies echter aan 
de onvermoeibare dames bestuurs 
leden van ons feestkomi te i t mej 
L Broeckx en mevrouwen De Co 
nmck Van Geert en Vervloet Dit 
eerste k inderfeest was een t ref fer 
dank zij uw inzet en organisatieta 
lent 
WORSTENBROODAVOND 

Onze eerste ledenvergadering op 
12 dezer was zoals het een geves 
tigde t radi t ie is een gemoedel i jke 
famil ie avond Voorzi t ter Bert Van 
de Wal maakte van de gelegenheid 
gebruik onze ere penningmeester 
Jos Verbergt en dame in de bloe 
metjes te zetten Dank u Jos voor 
al het door u gepresteerde werk en 
bli j f steeds welkom in ons midden 
Een interessante dia kwis over Ant 
werpen o l v L Bioeckx en ten 
s lot te de wedst r i jd « Onze Vlaamse 
woordenschat - o l v Frans Dirks 
bezegelden een aangename ont 
spannende avond 
OVERLIJDEN 

Op 7 januari overleed de h Ver 
met ten Van der Meydenstr 25 Wij 
bieden aan de fami l ies Vermet ten 
Seclef ons medevoelen aan bij het 
verl ies van een gel iefd fami l ie l id 
en herinneren dankbaar aan deze 
t rouwe vastberaden medestr i jder 

Op 9 januari overleed Rik Bae 
kelmans Hij werd plots van zijn 
dierbare echtgenote en fami l ie weg 
gerukt We konden dit ontstel lende 
bericht met geloven dat een zo 
trouwe kloeke konsekwente Vlaams 
nationale medestander nooit meer 
m ons midden zal zijn Rik was een 
durver die en in xijn werk voor de 
Pallieters en in zijn inzet voor de 
jaarl i jkse Bormshulde zijn levens 
ideaal vond en di t vanaf de ondank 
bare ja zelfs gevaarl i jke periode 
Volop in voorbereiding voor de vol 
gende Borms hulde is hij nu van 
ons heengegaan Het weze een 
steun en een sterkte voor zijn echt 
genote en fami l ie dat zijn levens 
werk nu wordt voorgezet 

dag van 20 to t 21 u zitdag in het 
oud gemeentehuis 
KOOPT ATI E 
NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Door het bestuur werden met 
eenparigheid van s temmen als 
nieuwe bestuursleden gekoopteerd 
mej Ria Snackers en dhr Karel 
Vervl iet 

Het bestuur heet hen hartel i jk 
we lkom en wenst hen veel w e i k 
kracht en dinamisme toe ten bate 
van de VU 

BRASSCHAAT 
DANSFEEST 

Na een zeer geslaagd wi jn fees t 
m december nodigen wi j u al len 
ui t voor ons t radi t ioneel winterbal 
Ivo Herman met de Ivo Herman 
Soundgroep verzorgen deze avond 
in de zaal Drieheem Driehoek en 
di t op zaterdag 27 januari vanaf 20 
u 30 U kunt nu reeds kaarten be 
komen bij al onze bestuursleden 
Even een te lefoont je en w i j bezor 
gen ze u Maar vergeet vooral met 
te komen en breng vr ienden mee 
Er zal weer lang nagekaart worden 
dat beloven wi j u ' Dus to t ziens i 
VLAAMS VERBOND 
VOOR GEPENSIONEERDEN 

We hebben reeds de kaap van 
de 70 leden overschreden en nog 
steeds komen er inschr i jv ingen bin 
nen Bravo zo moet dat gaan Na 
onze eerste gezell ige avond plan 
nen we nog een bi jeenkomst einde 
februari begin maart We gaan dan 
tevens bestuursverkiezingen hou 
den Wie zijn kandidatuur w i l stel 
len kan d i t doen bij de voor lopige 
penningmeester Paul Rogmans 
Isenbaert lei 42 te l 51 86 34 

Vanaf woensdag 10 januari kun 
nen alle leden en hun vr ienden te 
recht in ons lokaal « Vogelzang » 
Miksebaan Het zaaltje zal degel i jk 
ve rwa imd zijn Hebt u ondertussen 
problemen dan kunt u terecht bi j 
onze voorlopige voorz J Hende 
r ickx Bredabaan 420 tel 5182 86 
of voor de Kaart bij M Veri jke De 
schepper Hoge Akker 35 tel 
51 63 16 die u graag zullen helpen 
ARR RAAD 

Het afdel ingsbestuur houdt er 
aan langs deze weg hun mandata
ris Rik Decleir geluk te wensen Hij 
werd onlangs met klank verkozen 
to t gekoopteerd arr afgev en na 
dien to t arr afgev bij de part i j 
raad Proficiat Rik i 

BURCHT 
SOC DIENSTBETOON 

We herinneren eraan dat eenieder 
die met een of ander probleen- te 
maken heeft steeds terecht kan b i | 
ons COO lid Ward temmens Koning 
A lber ts t r 62 

BORSBEEK 
SOC DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te 
recht op de maandeli jkse zitdag van 
gemeenteraadsl id Peer Van Nuffel 
en COO lid Jef Demi op dinsdag 23 
januari van 20 u 30 to t 21 u 30 in 
cafe « Riviera », Jos Reusenslei 
(Centrum) 

COO voorzi t ter Staf Kiebooms 
houdt van 15 januari af elke maan 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden De Graef 
Fr Lundenstr 56 tel 24 57 98 
mevr De Jonghe ' ea Ter Heydel 3 
te l 24 41 95 , De Ridder C Boter 
laarbaan 333, te l 21 12 00 Droeven 
speek P te Couwelaar le i 134 tel 
24 78 25 , Hereygers G A Geenen 
laan 14 te l 24 88 06 Mor te lmans 
P St Rochusstr 86 tel 2167 10 

COO leden Coolsaet de Sevil 
l as t r , 48, te l 21 10 99 , Mar tens M , 
Fr Van Di jckstr 12 
MOSSELFEEST 

Hebt u zich nog niet gemeld voor 
ons mossel feest ' Doe het dan 
vandaag nog Deze smulpar t i j zal 
doorgaan op 31 januari om 20 u in 
ons lokaal « Cafe Sportman » He 
rentalsebaan 310, Deurne Zuid Pnjs 
voor de maalt i jd 80 fr (Voor hen 
die geen mosselen lusten word t er 
voor dezelfde pri js een koude scho 
tel voorzien) De maalt i jd word t 
gevolgd door een gezell ig samen 
zijn (met tombola) Laat uw plaats 
aan de tafel met onbezet Een eni 
ge gelegenheid om op een aangena 
me manier deel te nemen aan het 
bewegingsleven van onze afdel ing 
en nader kerjpis te maken met onze 
mandatarissen # n bestuursleden 
U kunt zich melden bij dhr Vannot <• 
Ernest Lakborslei 137. te l 24 15 09 
KOLPORTAGE 

Op 27 januari word t een nieuwe 
kolportage gehouden in Deurne 
Zuid (Eksterlaar) Bi jeenkomst aan 
het einde van de St Rochusstr 
Boekenbergpark om 10 u Wi j ver 
wachten veel deelnemers 

EDEGEM 
DIENSTBETOON 

Onze COO leden zijn dr J Van 
Denu Bomverlei 44 tel 55 45 79 en 
Paul Wi jns Te Ni jverdoncklaan 51 
tel 49 50 88 
WORSTENBROODAVOND 

Vanavond houden w i j een den 
derend gezell ig samenzijn om 1973 
met een plezierige noot in te zet 
ten en om onze arme kas te 
spijzen Wie met heeft ingeschre 
ven en toch wi l deelnemen aan het 
gezell ig samenzijn word t verwacht 
vanaf 21 u 30 in « Drie Eiken » 
STEUN 

Wie draagt zijn steent je bi j om 
onze kastoestand te saneren ' 
Doe het vandaag nog door uw bij 
drage te stor ten op rek 055 22 van 
de Bank van Breda met vermei 

ding Volksunie steunfonds 
ONTSLAG 

Onze innemende en s impat ieke 
Vera Smedts heeft eind 1972 ont 
slag genomen als gemeenteraads 
lid om fami l ia le redenen Wi j dan 
ken haar langs deze weg zeer har
te l i jk voor al wat zij ten bate van 
onze part i j gepresteerd heeft Zi j 
heeft het imago van de Edegemse 
VU zeker sterk gediend In de ge 
meenteraad word t zij opgevolgd 
door Miei Claessens die wi j een 
vruchtbaar mandaat toewensen 
TAK TE GAST 

Op vr i jdag 9 februar i a s om 20 
u 15 IS P De Pauw voorz van 
TAK (Taai Akt iekomi tee) te gast in 
onze VU afdel ing Hij zal handelen 
over de akties van TAK en over de 
verhouding van de basis to t de top 
in de VU Wi j verwachten u die 
avond zonder fout m « Drie Eiken » 
MEDEGEDEELD 

Vri jdag 2 februar i om 20 u in 
« Drie Eiken vierde Vlaamse lie 
de/avond met begeleiding door G 
Van Hove Al le zangeressen en 
zangers op post ' 

Zaterdag 3 februar i om 20 u 
grote kaar tpnjskamp « Boompje 
Whis t » voor paren Inschri jven te 
gen 50 fr per paar m «Drie Eiken» 
Prachtige pri jzen 
EENARMIGE BANDIETEN 

Door onze Vujo ers werd een ak 
t ie gevoerd voor verbod van de 
• eenarmige bandieten » of de 
« Jackpots » in onze gemeente 
Een suggest ief pamf let werd ge 
bust Hiervoor danken w i j speciaal 
P Wi l lems die voor de l ieve cent 
jes zorgde Andere akt ies in d i t 
verband staan op het getouw 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Al fons Bollen schepen van Fi
nancien Handel en Ni jverheid Koe
koeklaan 7 (De sterre) tel 64 49 43 

Maur i ts Van Tongerloo gemeen
teraadsl id Lelienlaan 62 (St Ma 
riaburg) tel 64 55 14 

Lode Van. V l immeren COO l id , 
Hoogboomsestwg 22 (Hoogboom), 
te l 64 4148 

Veerie Thijssens COO lid Gees 
tenspoor 72 (Centrum), te l 41 04 41 
ABONNEMENTENSLAG 

Is volop aan gang Verschi l lende 
nieuwe abonnementen werden 
reeds aangeworven Wie degel i jk 
ingel icht wi l zijn eest « Wi j » het 
weekblad van de VU Abonneer u 
nu Aan te vragen op het VU sekr 
Geestenspoor 72 Etceren te lefoon 
41 04 41 of bij een bestuurs l id 

HOBOKEN 
WERFTOCHT 

Morgen zondag 21 januari in de 
wi jk Moretusburg Samenkomst in 
lokaal « Oude Spiegel » Kiosk 
plaats te 10 u 
ARR RAAD 

Fons Biacke werd gekoopteerd 
als arr raadslid Gelukwensen 
ABONNEMENTENSLAG 

Op 8 januari telde onze afdel ing 
20 nieuwe abonnementen Wie doet 
een goed of nog beter ' 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Al le dagen l ie fst na te lefonische 
afspraak prov en gemeenteraads 
lid Jef Steurs Edegemse Stwg 87, 
te l 57 10 27 gemeenteraadsl id Juul 
Tolleneer Gemeenteplein 11 tel 
57 00 71 gemeenteraadsl id Mon 
van den Hauwe j^ermaaiberg 29 
tel 57 33 11 gemeenteraadsl id dr 
Ludo Verbaet Duivenstr 45, te l 
57 08 00 en COO lid Ren Jaeken 
Wi tv rouwenve lds t r 14 tel 57 14 03 

Voor eventuele hulp bij het in
vul len van uw belast ingsformul ie 
ren komt u terecht bij Mon van den 
Hauwe IJzermaalberg 29 te l 
57 33 11 

MECHELEN ( A r r ) 
SOUPER 

Vri jdag 2 februar i r icht de afde 
ling Mechelen een pol i t iek souper 
in gevolgd door gezell ig samenzijn 
Een feeste l i jk menu barbecue Een 
feeste l i jk redenaar Hugo Schiltz 
De lut te le pr i js van 200 f r biedt u 
al deze feeste l i jkheden voor geest 
maag en hart 

Dit alles in het gezell ig kader van 
de afspanning « De Hoeve » te Rij-
menam Schri j f zo spoedig mogel i jk 
in bij een van onze bestuursleden 

MOL 
SOC DIENSTBETOON 
SEN CARLO VAN ELSEN 

Mol cent rum vr i jdag van 18 to t 
19 u en zaterdag van 10 to t 11 u 
Bureel « Huis Helsen », Graaf de 
Broquevi l lestr 

Ezaart café « Onder de Linde », 
Ezaan 151 tweede maandag van 
de maand te 20 u 15 

Mi l legem café «Mast» Mi los t r 
66 tweede maandag van de maand 
te 20 u 45 

Achterbos café «Welkom» Ach 
terbos 80, tweede maandag van de 
maand te 21 u 15 

Sluis cafe « Gust Peeters», Sluis 
178 derde maandag van de maand 
te 20 u 45 

Ginderbul ten : cafe «De Wi t te» , 

Ginderbui ten 213, derda maandag 
van de maand te 21 u. 15. 

Rauw : mr Mer tens E., K leze^ 
weg 238, v ierde maandag van d« 
maand te 20 u 15 

Wezel : Parochiecentrum, St Jo-
zef laan, v ierde maandag van da 
maand te 20 u 45. 
DOSFELKRING 

Op donderdag 25 Januari o m 
20 uur in de gemeent»-
l i jke vergaderzaal « Oude Post ». 
Markt , M o l , vervolg van de studia-
avonden over « Gemeentebegro
t ing », geleid door A . Van Dromme. 

Elkeen die belangstel l ing hee f t 
voor di t belangri jk onderwerp Is 
echt we l kom. Teksten van de In
leidingen zi jn beschikbaar op da 
studieavonden Inl icht ingen en in 
schr i jv ing Frans Geyzen, Beekstr . 
22, M o l . te l 014/32320. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Voor al le mogel i jke moei l i jkhe
den in verband met admin is t ra t ie , 
belast ing pensioen e d , staan onze 
vr ienden Jos De Koek, Frans Da 
Meulemeester en Guido Mich ie ls e l 
ke vr i jdagavond van 19 u 30 t o t 
21 u 30 ter beschikking 

MERKSEM 
NAKLANK 

De laatste ak t iv i te l t van onze af
del ing voor het jaareinde was he t 
kers t feest dat door onze v rouwetv 
afdel ing t rad i t ieget rouw ieder jaar 
aan de kinderen en k le ink inderen 
van de VU leden wo rd aangeboden. 
Honderd k inderen vulden de zaal 
van voor het aanvangsuur Onder 
de leiding van mevr Emma Leysen-
Moons we rd door de kinderen een 
toepassel i jk toneels tuk je opge
voerd dat zeer m de smaak v i e l , 
zowel van groten als kleinen Ver
schi l lende kinderen l ie ten zich nog 
horen n e t zang of voordracht , 
maar de vreugde steeg ten top 
toen eindel i jk de zakken me t snoep 
en speelgoed werden u i t g e d e e l i 
Onze dames van de vrouwenafd»-
l ing halen eer van hun werk 
ER IS WAT OP HANDEN 

Wat er ook gebeurt , vergeet n iet 
de grote gebeurtenis voor a l le 
Vlamingen te Merksem, het jaar
l i jks dansfeest van de Volksunie. 
Ditmaal op zaterdag 3 maart in 
de grote zaal De Garve van Praet-
lei 
HULLEBROECK 

Op vr i jdag 18 maart te 20 u In 
zaal Vlaams Huis Ti j l , Bredabaan 
2z8 nodigen onze vr ienden van da 
Vlaamse Oudstr i jdersbond (VOS) u 
uit op een Hul lebroeck avond met 
dia s Daar het aantal plaatsen be
perkt is op t i jd aanvragen of in
schr i jven in den Tijl 

MORTSEL 
ABONNEMENTENSLAG 

Mogen w i j u als lezer van d i t 
weekblad « Wi j » vr iendel i jk ver
zoeken na lezing hiervan het in 
de br ievenbus van uw gebuur o f 
vr iend te doen belanden Herhaal 
d i t dr ie weken en probeer dan een 
kontakt met deze « n ieuwe lezer • 
te hebben of geef aan een onzer 
bestuursleden de naam en het adres 
van uw « kandidaat lezer » door 
een te lefoont je of een brief je Door 
deze handeling helpt u bi j onze 
deelname aan de « abonnementen
slag » Mogen w i j van elk van u 
deze kleine maar echt door te voe
ren medewerk ing verwachten ' A l s 
afdel ingskontaktadressen voor de
ze te vaeren akt ie Bert Veron, 
Am Stockmanslei 19 (49 35 23) ; 
Emile Croes Steenakker 90 ( tel . 
49 12 20) Rik Reymen, Vuurkru l -
senlaan 36 (tel 49 13 18) , Robert 
Paamaerts Antwerpses t r 132 ( tel . 
49 71 42) , W im Claessens Pas
toor Deensstr 19 (tel 55 39^09) ; 
Jos Debackere Deurnestr 315 ( te l . 
49 86 19) , Staf De Ceuster, Ede-
gemsestr 85 ( tel 57 21 77) , Jan 
Vandewal le, Dieseghemlei 52 ( te l . 

49 5110) , Frans Dewi l , N ieuweie l 
70 

WILRIJK 
DRIEKONINGENFUIF 

Gaat door op zaterdag 20 januari 
te 20 u in het KWB lokaal St Ba-
vostr ( rechtover de kerk) Wi j star
en met wafe ls of appelbeignets 
(naar keuze) om over te gaan naar 
gezel l ig samenzi jn en een hart ig 
danske Deelname In de onkosten : 
50 ballen Laat u niet pramen en 
zet mee de feestneus op 

BAL 
Nog ver af maar toch reeds even 

vermelden zaterdag 31 maart m 
zaal het Gasthof 
TV DISTRIBUTIE 

Ons raadslid Pol Van der Gucht 
bracht het kol lege ertoe bij Radio-
Public aan te dringen de bestaan
de standaarden to t een enkele te
rug te brengen zodat voor de ont
vangst van de verschi l lende pro
gramma's (en dan vooral de kleit-
renprogramma's) s lechts een een-
voudfg en bi jgevolg goedkoper toe
stel zou kunnen worden gebruik t . 
Een voorste l dat door alle Wi l r i j kse 
k i jkers erg op pr i js word t ges te ld . 
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BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
CArr.) 

ARP. RAAD 
Heeft plaats vandaag 20 januari 

hl zaal Waltra, Arduinkaai 2-3 om 14 
II. 30 stipt. 

Agenda : Coöptatie van 10 raads
leden ; verkiezing van 4 arr. be
stuursleden en 4 partijraadsleden 
-f 1 plaatsvervanger ; politieke toe
stand ; arr. bal ; soc. dienstbetoon ; 
«temgerechtlgheid In de arr. raad 
van leden van fed. en aggl. raad ; 
financiën, afdragen van bijdragen en 
festiviteiten. 

Wij menen dat de belangrijkheid 
van deze vergadering niet moet 
worden onderstreept, zodat wij re
kenen op de aanwezigheid van een-
leder. 

ARR. BAL 
Gelieve nu reeds te noteren dat 

het arr. bal zal doorgaan op 24 
maart 1973 In zaal Mell op de 
Heyzel. 

FEDERATIE HALLE 
AFDELINGSBESTUREN 
HALLE 

Voorz. : Jos Rossie ; sekr. ; Mar
cel Borremans ; penningm. : Al
bert Bigarée ; prop. : Bernd Beke ; 
org. : Jan Moerenhout ; bestuurs
lid :' Piet Vranken ; afgev. arr. 
raad : M. Hernalsteen. 

8T-PtETERS-LEEUW - RUISBROEK 
Voorz. : W. Gansemans ; sekr. : 

G. Pické ; penningm. : Bert Van 
Campenhout ; prop. : G. Van Lae-

them ; org. : G. Borloo ; Vujo : 
WIm Lauwaert ; bestuursleden : 
Luk De Meyer, Rosseel Jan, J. Co
vens, L. Declercq, M.L. Rampel-
bergh ; afgev. arr. raad : Luk De 
Meyer, plaatsverv. Borloo. 

ST-GENESIUS-RODE 
Voorz. : R. Swillens ; sekr. : Lie

ve Dewlt ; penningm. : L. Mossel-
mans ; afgev. arr. raad : N. Beke. 

LOT 
Voorz. : Fernand Goetgebuer ; 

sekr. : De Vogeleer Roger ; pen
ningm. : Jan Vanden Driessche ; 
prop. : Wilfried Dehandschutter ; 
org. : Philomène De Saeger ; be
stuursleden : Moens Godelieve en 
Vogeleer Jozef ; afgev. arr. raad : 
Vogeleer Jozef. 

BEERSEL-DROGENBOS-
LINKEBEEK 

Voorz. : Willy Smulders ; sekr. : 
Jos Labio ; penningm. : Walter 
Geldof ; prop. : Luk Van den Ber-
ghe ; bestuursleden : Arseen Hun-
nlnck en Jo Vermeir ; afgev. arr. 
raad : Jos Labio. 

BEERT-BELLINGEN-BOGAARDEN 
Voorz. : O. Agneessens ; sekr. : 

Ireen Swillens ; penningm. : R. De-
preter ; prop. : T. Vandevelde ; 
org. : J. Denayer ; Vujo : M. Vande 
Velde ; bestuursleden : G. Bave-
ghems en R. Vandevelde ; gemeen
teraadsleden : Ireen Swillens, J. 
Mertens, M. Devos ; afgev. arr. 
raad : J. Reme. 

ALSEMBERG 
Voorz. : W. De Saeger ; sekr. : 

B. Van den Bussche ; penningm. ; 
Hiide Boon ; prop. : L. De Kegel ; 
org. : A. De Nayer ; bestuurslid : 
R. Lefalble ; afgev. arr. raad : W. 
De Saeger en B. Van den Bussche. 

BUIZINGEN-HUIZINGEN 
Voorz. : Mon Van den Berghen ; 

sekr. : Willy Belsack ; penningm. : 
Roger Sorgeloos ; prop. : Raf De 
Moor ; org. : Bert Van den Broeck ; 
soc. dienstbetoon : Mare Franceus; 
verantw. Huzingen : Leo Ouinelier ; 
afgev. arr. raad : Mon Van den Ber
ghen. 

DWORP 
Voorz. : Bogaerts Remain ; sekr. : 

Van Capellen ; peningm. : De Hol-
logne Piet ; prop. : Duyck ; org. : 
Devillé Hugo ; publ. rel. : Van der 
Taelen Christlane ; gemeenteraads
leden : Thibaut Lievin, Paesmans 
JuÜaan, Felis Willem, Devllle Hugo ; 
afgev. arr. raad : Deville Hugo. 

PEPINGEN 
Voorz. : Roobaert Adolf ; sekr. : 

mevr. Declerq-Vanderstocken Ma-
rlette ; penningm. : Fons Van 
Hasel ; prop. : Brisaert Jozef ; org.: 
Roobaert André ; bestuurslid : De
clercq Herman ; afgev. arr. raad : 
Mertens Jean, plaatsverv. Van Has-
sel Fons. 

GEWEST ZUID 
AFDELINGSBESTUREN 
ST. KWINTENS-LENNIK 

Voorz. : Vinex Richard ; sekr. : 
Vlncx-Raspé Maria ; penningm. 
Gijsels Herman ; prop. : Cornels 
Jules ; org. : Vandenbossche Paul ; 
Vujo : Van Vaerenbergh Etienne ; 
kuituur : Aernauts A. ; pers : 
Herremans R. ; soc. dienstbetoon : 
De Baere A. ; bestuursleden : Bo-
gemans O., Brenael B., De Lange-
Van Vaerenberg Ireen, Suply R., 
Timperman A., Van den Elschen P. ; 
afgev. arr. raad : Van den Bossche 
P. en Vinex R. 

GEWEST NOORD 
WOLVERTEM 

Voorz. : J. Van den Brande ; 
sekr. : J. Liekens ; penningm. : J. 
Donies ; prop. : J. De Mars ; org. : 
J. Meskens ; Vujo : M. De Valck ; 
ondervoorz. : A. De Buyser ; be
stuurslid : J. Van Ossel ; gemeente
raadslid : J. De Mars ; afgev. arr. 
raad : J. Van Ossel. 

KAPELLE-OPDEN-BOS - RAMSDONK 
Voorz. : Buelens Jan ; sekr. : 

Huysmans Hektor ; penningm. : 
Vangoidsenhoven Ortwin ; prop. 
Carlier Paul ; org. : De Keersmae-
ker Jan ; ondervoorz. : Huysmans 
Frans ; bestuursleden : Van Lint 
Harry en Van Steenwinkel E. ; ge
meenteraadslid : Peeters Paul ; af
gev. arr. raad : Huysmans Frans. 

LONDERZEEL 
Voorz. : A. Verhulst ; sekr. : Ro

sette Cleymans ; penningm. : Julia 
Huyck ; prop. : J. Cassimons ; be
stuursleden : O.V.G. De Ridder, 
Jeanne Carleer ; gemeenteraadsle
den : F. Van Dooren, A. Teugels ; 
afgev. arr. raad : C. De Ridder, W. 
Keppens. 

HOEILAART 
Voorz. : M. De Mol ; sekr. : 

mer. Calloens ; penningm. : A, 
Goodman ; prop. : D. De Rudder ; 
org. : L. Menu ; Vujo : R. Maes-
schaik ; afgev. arr. raad : J. Wol
lens. 

OVERUSE 
Voorz. : M. Dominet ; sekr. 

R. Van der Ceelen ; penningm. 
P. Van den Branden ; prop. : J. 
Coüder ; org. : F. De Broyer ; af
gev. arr. raad : R. Van der Ceelen. 

ASSE 
HET VOORBIJE JAAR 

Maandblad « Jong Asse », 2e 
jaargang, 8 nummers, 8 redaktiera-
den. 

11 algemene ledenbijeenkomsten 
met een gemldelde van 20 perso
nen aanwezig. 

Zltdag dienstbetoon : elke dins
dag van 19 u. 30 tot 21 u. 30 en elke 
zaterdag van 10 tot 12 u. (Vlaamse 
ziekenkas). 

14 februari 1972 : stichting Vujo. 
2 Uilenspiegelstreken : brug 

Waarbeek (Vujo) ; voor de 15 ok-
tober-betoging aan het gemeente-
plein. 

3 pamfletten : Asbeek (stort), 
Waarbeek (Warbeekbrug) en Hof-
feest (Vujo). 

Een 20-tal avonden en dagen ge
werkt aan de voorbereiding van het 
heffeest. 

Een onovertroffen heffeest met 
Fabeltjeskrant, dat een hele som 
opbracht en enorm veel mensen op 
de been bracht. 

1 vormingsavond (oppositievoe
ren) + verschillende kursussen bij
gewoond. 

Voorstellen gedaan voor de ge
meenteraad : 16 in uitvoering van 
ons programma of door de vergade
ring ingediend. 

Bijdrage van al de zitpenningen 
van ons raadslid aan de kas van 
de VU. 

Voorstellen voor de federatie : 'n 
20-tal (een 5-tal federatiebestuurs
raden). 

Deelname aan de VVB-betogIng te 
Vilvoorde. 

Deelname aan het federatiedebat 
te Schepdaal (4 febr.), arr. bal op 
de Mell (22april), 1 mei-viering te 
Liedekerke met Nelly Maes, ANZ-
Antwerpen, IJzerbedevaart en na
tuurlijk de onvermijdelijke bals van 
de VU in de omliggende gemeenten. 

2 voormiddagen met radlowagen 
en één voormiddag (propaganda). 

Bestuursvergaderingen : 11 
waaronder de bestuursverklezing. 

ATTENRODE-WEVER 
DANSFEEST 

De VU-afdeling nodigt u uit op 
haar tweede Hagelandse dans
avond in de zaal « 't Hageland v 
Dorpsstr., Attenrode, op zaterdag 
10 februari. Aanvang mo 20 u. Or
kest • The Stoffelboys ». 

EVERE 
JAARGETIJDE 

Er wordt medegedeeld dat een 
plechtige jaargetijde zal opgedra
gen worden voor mevr. Marie, Anna 
Pauwels, vanwege de kinderen, in 
de parochiekerk St. Vincentius op 
3 februari te 10 u. 

HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Wanneer elk VU-lid een normale 
daad stelt en aansluit bij de 
Vlaamse Ziekenkas, dan is het aan
tal aangeslotenen onmiddellijk 
groot genoeg om ook te Hoeilaart 
een maandelijkse zltdag te houden. 
Maak ons nog sterker en neem 
vandaag nog het wijze en logische 
besluit. Een telefoontje op het nr 
53.91.62 en u krijgt alle inlichtin
gen of een bezoekje thuis volgt. 

HOFSTADE 
BAL 

Op zaterdag 3 februari houdt on
ze afdeling haar bal, dit vanaf 20 
u. 30 In de zaal « Vrede », Ambroos-
stwg (zaal achter de kerk). Het or
kest • Sioux-Ensemble » staat in 
voor een gezellige avond. Wij ver
wachten alle simpatlsanten uit Hof-
stade en van het arr. Brussel. 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 
20-1 : Bal van de afdeling Rotse-
laar-Werchter-Wezemaal in de pa
rochiezaal Rotselaar-Heikant. Toe
gang 30 fr. 

24-1 : Kontaktvergadering met de 
gemeenteraadsleden. Zaal • RIva », 
Brusselse Stwg, Veltem-Beisem. 

27-1 : Kessel-Lo ; pensenkermis. 
26-1 : Molenstede : uitgebreide 

arr. raad. 
29-1 : arr. bestuur. 
28-1 : Leuvense werkgroep « Sa

menlevingsopbouw ». Zaal « Tref
punt 81 .>, Leuven. 

9-2 : Kontaktavond met Baskische 
studenten. Zaal « Trefpunt 81 ». 

10-2 : Attenrode-Wever : bal. 
13-2 - 20-2 - 27-2 : Lessenreeks 

« De Vlaamse Beweging van giste
ren tot morgen ». Zaal « Trefpunt 
81 ». 

17-2 : Zoutleeuw : kantonnaal bal. 
18-2 - 4-3 - 18-3 : Lessenreeks 

« Politiek opbouwwerk ». Lokalen 
Groep T, Dekenstr., Leuven. 

23-2 : Arr. raad. 
ARR. RAAD 

Vrijdag 26 januari, uitgebreide arr. 
raad In de zaal « Berkenhof », Turn-
houtsebaan, Molenstede. 
DANK 

Hartelijk dank aan allen die van 
het arr. bal (13-1) een sukses maak
ten. 
GELUKWENSEN 

Het ganse arrondissement deelt 
mee in de vreugde van Lieve en 
Wllly Kuijpers bij de geboorte van 
hun dochtertje Goedele. 
KURSUS 
«POLITIEK OPBOUWWERK » 

Deze kursus wordt gehouden op 
18 februari, 4 en 18 maart in de lo
kalen van Groep T, Dekenstr., Leu
ven. Inschrijvingen dienen vóór 5 
februari toe te komen bij L. Van 
Put, Kapelberg 9, Heverlee. 

MEISE 
BAL 

De VU-afdehng Meise zal haar 
eerste Lentebal organiseren op 7 
april 9173 In de sporthal te Meise 
met het Waltra-orkest van Stan Phi
lips. 

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De plaatselijke afgevaardigde 
meldt dat op aandringen van ver
scheidene aangeslotenen er nu ook 
te Elzer een maandelijkse zltdag 
plaats heeft. Elke laatste zaterdag 
der maand van 20 tot 21 u. in « ca
fé op de Grens », bij Tommy van 
Desees, Stwg naar Overijse 45. Al
le verhandelingen kunnen er gebeu
ren, alsook worden er graag alle 
mogelijke inlichtingen gegeven aan 
alle geïnteresseerden. 

Ter herinnering : 
Overijse-Centrum (zaal van Café 

van het Gemeentehuis) : 2e dins
dag van 19 u. 30 tot 20 u. 30. 

Jezus-Eik (Klubhuis Luxemburg) : 

1e donderdag van 19 u. 30 tot 20 
u. 30. 

Eizer (Café op de Grens) : laatste 
zaterdag van 20 tot 21 u. 

KESSEL-LO 
BREUGELFEEST 

Zaterdag 27 januari In de zaal 
« Fair Play », Gemeenteplein 8, 
groot Breugelfeest. Pensen met ap
pelmoes en nog vele andere lek
kernijen om te smikkelen en te 
smullen. Inschrijvingen aan 73 ft. 
per persoon bij alle bestuursleden 
of telefonisch bij de voorzitster, 
mevr. A Degeest-Lambrechts, 016/ 
J33.08. 

OVERIJSE 
SOC. DIENSTBETOON 

Op maandag 22 januari om 20 u. 
in café . Bij Lea », Lanestr. 116 
te Tombeek-Overijse. Na het soc. 
dienstbetoon zullen de belangstel 
lenden inlichtingen kunnen inwin
nen betreffende het algemeen plan 
van aanleg van de federatie Tervu-
ren, het federatiebeleld, het ge
meentebeleid en de politieke toe
stand op nationaal vlak. 

Zullen aanwezig zijn : volksvert. 
VIk Anclaux, federatieschepen Mar
cel De Broyer, schepen van Overijse 
Emiel Dewaet, arr. sekr. Marcel 
Dominet en het VU-bestuur van 
Overijse. 

De Vlaamse Ziekenkas wordt ver
tegenwoordigd door Dirk HIers die 
an ook inschrijvingen verwacht. 

SCHAARBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te
recht bij onze voorzitter Vic Rogge
man, Gen. Eisenhowerlaan 20, tel. 
41.15.79, elke maandagavond. 

ST. KAT. LOMBEEK 
LEDENWERVING 

Sinds verleden jaar verdubbelde 
onze afdeling haar ledenaantal, bij
gevolg mochten wij een tweede arr. 
afgev. aanduiden. Het bestuur ver
koos hiervoor de h. Rik Segers. Wij 
coöpteerden als propagandist de 
h. Hans Asselman. 
HAANTJESKERMIS 

Zaterdag 24 februari vanaf 18 u., 
zondag 25 februari vanaf 12 u. en 
maandag 26 februari vanaf 19 u. 

Zaal Uilenspiegel. Kerstr. 26. 

ST-KWINTENSLENNIK 
MOSSELFESTIJN 

Op zaterdag 3 vanaf 18 u., zon
dag 4 vanaf 12 u. en maandag 5 
maart vanaf 18 u. wordt iedereen 
vriendelijk onthaald op de beste 
spijzen en dranken in het gezellig 
estaminet « In de verzekering te
gen de grote dorst », rechtover de 
kerk te Eizeringen. 
ANDERE AKTIVITEITEN IN 1973 

9 maart : kultuuravond : dhr. Aer-
nouts handelt over « De geschiede
nis van de Vlaamse Beweging », om 
20 u. 30. 

6 en 7 april : toelichtingsvergade
ring en geleid bezoek aan een in
teressante instelling. 

11 mei : dhr Van Colllle C. leert 
ons het Pajottenland beter kennen 
door een voordracht geïllustreerd 
met diaprojekties, om 20 u. 30 

TERALFENE 
AMNESTIE 

De afdeling Teralfene droeg haar 
steentje bij tot de bewustmaking 
voor amnestie. In de kerstperiode 
bracht zij voor de kerk een erorm 
bord aan met de woorden « Am
nestie voor alle mensen van goede 
wille I ». 
BAL 

De afdeling organiseert haar eer
ste bal op zaterdag 3 maart. Ieder
een welkom ! 

TERNAT-ST. KATH. LOMBEEK 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

ledere zaterdag zltdag door I . De 
Backer van 11 tot 12u. lokaal De 
Hoorn », Poodtstr. 1, Ternat : van 
13 tot 14 u. in lokaal «Uilenspiegel», 
St. K. Lombeek ; von 14 tot 15 u. 
in herberg « De Roos •, Nieuwbaan, 
St. K. Lombeek en van 15 u. 30 tot 
16 u. bij mevr. De Backer, Bosstr. 
114, St. K. Lombeek. 

Breng uw bijdragebons vlak bij 
uw deur. Alle inlichtingen : tel. 
52.13.45 

VILVOORDE (Fed.) 
DANSFEEST 

Ter vervanging van het afdelings
bal, wordt er op 10 maart 1973 
een federatiebal Ingericht in de 
Markt te Vilvoorde. 

WEMMEL-HAMME-RELEGEM 
BAL 
Ons jaarlijks afdelingsbal zal door
gaan op zaterdag 31 maart 1973. Nu 
reeds noteren I 

ZOUTLEEUW 
BAL 

Zaterdag 17 februari, kantonnaal 
bal In zaal « De Toekomst », Grote 
Markt. Stemming verzekerd door 
het streekorkest The Moonlights. 

sociaal dienstbetoon 

arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 22 januari : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 29 januari : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr., Antwerpen, tel. 36.84.65 (van 16 tol 20 u.). 
WiJNEGEM 
KONTICH : 
Woensdag 24 januari : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mecheisestwg 22, tel. 37.13.32 [van 19 tot 20 u.) 

arr. brussel 
BOB MAES 
LOT : dinsdag 23 januari van 19 tot 20 u., in lokaal Liedekerke. 
ST. PIETERS-LEEUW : dinsdag 23 Januari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in De 

Jonge Deken. 
VIC ANCIAUX 
GRIMBERGEN : dinsdag 23 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30, ten huize van 

P. De Neve. 
LONDERZEEL : dinsdag 23 januari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in zaal Centrum, 

Markt, met P. Peeters. 
OVERIJSE : maandag 22 januari van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Bij Lea, 

Tombeek-Overijse, met M. De Broyer. 
WOLVERTEMMEISE : cfr. infra. 
BRUSSEL : elke 3e woensdag van 19 tot 20 u. In café Uilenspiegel. 
Doorlopend op afspraak : Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 59.54.55. 
Dienstbetoon kamerlid : E. DE FACQ : 
N.B : In tegenstelling met hetgeen werd medegedeeld zal de zltdag te 

Buizingen doorgaan de laatste dinsdag van januari en niet op 16 
januari. Afspraken voor andere gemeenten dienen opnieuw gemaakt 
via telefoon 09/22.64.23. 

Federatieschepen FRANS ADANG : 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109. St. Pleters-Leeuw. 

Tel. 77.31.83. 
Agglomeratieraadslid JAN DE BERLANGEER 
MOLENBEEK : alle zaterdagen van 10 tot 11 u., bij Emiel De Smet, J, Du-

brucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen van 11 u. 30 tot 12 u. 30, ten huize, De Smet De 

Nayerlaan 158, tel. 28.34.80. 
STAN PHILIPS 
Elke 2e maandag van de maand van 20 tot 22 u., in café Uilenspiegel. 

arr« brugge-torhouf-
ARR. BRUGGE-TORHOUT 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u., in het Breydelhof door alle 

mandatarissen. 
TORHOUT : zaterdag 20 januari van 9 u. 30 tot 10 u. 30, door G. Van In, bil 

P. Vlieghe, Hofstr. 9. 
NIEUWMUNSTER : zondag 21 januari van 11 tot 12 u., door .. Frijns, In café 

< Gemeentehuis ». 
MOERKERKE : zondag 21 januari van 1 Otot 11 u., door J. Deroose, bij Deb-

baut, Hoornstr. 41. 
OOSTKAMP : zaterdag 28 januari van 10 tot 11 u., door P. Leys, bij N. Mol-

let, Legeweg 169. 

arr. turnhout 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER JO BELMANS 
IEDERE MAANDAG : 
Ten huize : Possonsdries 7, GEEL, van 18 tol 19 u. 30. 
EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND : 
19u. 30 : VORST, Kempenaers, Geelsebaan — 20 u. 15 : VEERLE, De Wijn
gaard, Dorp — 21 u. : RAMSEL, De Pereboom, Vosdonken — 21 u. 45 : 
HULSHOUT, duivenlokaal Jos Vrancke, Grote Steenweg 135. 
TWEEDE DINSDAG VAN DE MAAND : 
19 u.30 : KASTERLEE, Breugelhof, Geelsebaan — 20 u. 15 : WECHELZAN-
DE, De Keyzer, Dorp — 21 u. : HERENTALS, Kempenland, Statieplein — 
21 u. 45 : HERENTHOUT, De Nieuwe Kroon, Markt. 
DERDE DINSDAG VAN DE MAAND : 
19 u. 30 : HOOGSTRATEN, De Tram, Vrijheid — 20 u. 15 : RUKEVORSEL, 
Parochiecentrum, Markt — 21 u. : BEERSE, VU-lokaal — 21 u. 45 : OUD-
TURNHOUT, Brouwershuis, Dorp. 
VIERDE DINSDAG VAN DE MAAND : 
20 u. 15 : ARENDONK, café « Vrijheid «, Vrijheid 92 — 21 u. : MOL, De 
Valk, hoek Corbiestr. en Rondplein — 21 u. 45 : MEERHOUT, café Wevers-
berg, Weversberg 41. 
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BALEGEM-GAVERE 
Vrijdag 2 februari om 20 u. 30. 

Johan Verminnen in Gasthof Rozen
dal, Nazareth, Steenweg Gavere-
Deinze. Toegang 40 fr. (kaarten bij 
de bestuursleden). Gastspreker : 
Mik Babyion. 

BUGGENHOUT-BAASRODE 
KONTAKT 

Op vrijdag 26 januari om 20 u. 
kontaktvergadering in zaal « Aria », 
Kerkstr., Baasrode. Spreker : sen. 
M. Coppieters. Tema : « VU : wat 
en waarheen ? ». 

DENOERHOUTEM 
VOOR ALLE LEDEN 

VU-bal : op zaterdag 17 maart. 

DENDERLEEUW 
KAARTING 

Vandaag 20 januari : 3e belotte-
wedstrijd van het tornooi ingericht 
door de Volksunie In het café 
« Vlaamse Leeuw » op het Dorp. 
Inschrijving vanaf 19 u. 30. Begin 
om 20 u. 
BAL 

Zaterdag 3 februari vanaf 21 u. 30: 
daverend nachtbal van de Volksunie 
in de feestzaal van het H. Kruis-
kollege, Nieuwstr. te Denderleeuw. 
Orkest « Second Act » en Katja 
zorgen voor de passende stem
ming. Allen welkom. 

EREMBODEGEM-TERJODEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Albert De Kerpel (tel. 216.15) • na 
afspraak. 

Herman Roels, raadslid itel. 
269.31) : elke dag ten huize van 9 
tot 19 u. 30, uitgezonderd de don
derdagnamiddag. 

Fons Van Der Burght (tel. 281.73): 
elke maandag van 19 tot 21 u., ten 
huize, uitgezonderd de derde maan
dag van de maand. 

Lokaal EIckerlyc : elke derde 
maandag van de maand van 20 tot 
21 u. : Fons Van Der Burght en An
dre Everaert. Wederinschrijving han
delsregister. 

GENT-EEKLO 
. WIJ «-VROUWEN 

Deze namiddag om stipt 15 uur 
komen we opnieuw scmen om de 
stand van zak«n in de vrouwen-
ontvoogdingsbeweging te bespre
ken : welk nut had de 11-november-
vrouwendag, wat streeft de mili
tante vrouwenbeweging na ? Ook 
de mannen zijn hartelijk uitgeno
digd I 

GENT 
BAL 

VU-Gent richt op zaterdagavond 
3 februari 1973 een bal in. samen 
met de VU-afd. Deurle-Latem en 
dat dansfeest gaat door in de zaal 
Riva te Deurle. De d^elname-kaar-
ten worden door bestuursleden en 
militanten ijverig verkocht. 

GENTBRUGGE 
SOC. DIENSTBETOON 

Kosteloos en vertrouwelijk bij 
onze mandatarissen. 

Prov. raadslid O. Van Ooteghem, 
Gemeenteraadsleden Aimé Ver-

Rode Kruisstr. 7, tel. 52.72.87. 
paele, A. Van Laethemstr. 31, tel. 
52.73.57 ; Jan De Moor, Schooldreef 
19, tel. 52.01.22 ; Roger Depestele, 
P. Benoitlaan 185, tel. 52.04.02. 

KOO-lid R. Vercauteren, Waistr. 
90, tel. 52.79.50. 
LENTEFEEST 

Ontwaakt uit hun winterslaap 
kunnen de vele VU-vrienden eens 
hun benen strekken op het lente-
feest van VU-afdeling Gentbrugge. 
Datum : zaterdag 10 maart te 20 u. 
Plaats : feestzaal van het Lunapark 
Brusselse Stwg (rechtover voetbal
plein KAA Gent). Gratis tombola 
onder de aanwezigen van een 2 
persoonsreis naar Londen. 

HEUSDEN 
DANSFEEST 

Heeft plaats op zaterdag 31 maart 
in het Stekkershof te Neusden. 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. Frans Baert : iedere 
2de mandag van de maand van 19 
tot 20 u. in de Neerbroekstr. 1. 

Prov. raadslid Oswald Van Oote
ghem : iedere 2de donderdag van 
de maand van 20 tót 21 u. in de Ne-
derbroekstr 1. 

Gemeenteraadslid Koen Van Mee-
nen : iedere maandag van 19 tot 21 
u. in de Neerbroekstr, 1 of na af
spraak (tel. 52.73.88). 

LANDEGEM - MERENDREE 
DIENSTBETOON 

ledere tweede zondag van de 
maand houdt volksv. Dr. F. Baert 
zitdag te Landegem - ten huize van 
G Schaeck. Vosselarestraat 16. 

LEDEBERG 
SOC DIENSTBETOON 
GEMEENTERAADSLID 
MEVR. J. DE CASTER-BUYL 

Café Brouwershuis, Kerkplein 7 
ledere maandag van 19 u. 30 to' 

21 u. 30. 
Café De Nieuwen Anker, Brus-

selsesteenweg, iedere donderdag 
van IJ u. 30 tot 21 u. 30. 

Ten huize, Park 63, na schriftelij
ke of telefonische afspraak (tel. 
52.99.89). 
VUJO-KERN 

Op woensdag 3 januari werd ook 
te Ledeberg een Vujo-kern opge
richt. Alle jongeren van 16 tot 25 
jaar kunnen zich laten inschrijven 
bij de onderstaande leden : Emiel 
Thienpont, Kerkstr. 86; Erik Merckx, 
Pacificatiestr. 35, tel. 23.95.49 ; An-
nik De Caster, Park 63, tel. 52.99.89. 

Eerstvolgende vergadering gaat 
door op 23 januari a.s. in het café 
. Brouwershuis », Kerkplein 7, te 
Ledeberg. Aanvang : 20 u. 30 stipt. 
Alle jongeren van harte welkom. 

IVIELLE 
SOC. DIENSTBETOON 

Julien De Sutter (gemeenteraads
lid), Kard. Mercierl. 1, Melle-Vogel-
hoek : elke dinsdag van 20 tot 
22 u. 

Daniël Bernaerts, Driesstr. 87, 
Melle-Centrum : elke dinsdag van 
19 tot 22 u. 

Gratiën Leurquain, VU-voorzitter, 
Gontrode Heirweg 171, Melle-Cen
trum. 

Godelieve Van Loo, GOO-zaken, 
Driesstr. 61, Melle-Centrum. 
AFDELINGSBAL 

Ons jaarlijks afdelingsbal gaat 
door op 24 februari 1973 in zaal 
Flormanic op het Gemeenteplein. 
Het orkest de Estacados spelen ten 
dans. Kaarten zijn te verkrijgen bij 
de be.stuursleden aan de prijs van 
50 fr. Aan de kas betaalt u 60 fr. 
terwijl de jeugd 40 fr. betaalt. Ge
lieve deze datum vrij te houden. 

MERELBEKE 
AKTUEEL 

Er stelt zich geen enkel aktueel 
problema dat door VOS-Merelbeke 
niet wordt aangesneden. Na de ge-
spreksavonden over Brussel, dienst
weigering, derde wereld, leefmilieu, 
enz. wordt op vrijdag 26 januari om 
20 u. in het Wijnhuis een sociale 
avond belegd. Pater Zoldermans, 
die zich volledig inzet voor de mi
seriemensen uit ons volk, zal er 
spreken over " Nood en ellende in 
eigen land ». Vooral de jeugd die 
eelmoedig begrip opbrengt voor al
le noden' zal ervan houden talrijk 
aanwezig te zijn. Onnodig te zeggen 
dat de « Wij «-lezers, die uiteraard 
sociaal-bewogen mensen zijn, ge
volg zullen geven aan de uitnodi
ging van de inrichters. 
HEERLIJKE NAMIDDAG 

Na het schitterend geslaagde VU-
kinderfeest van vorige week (350 
aanwezigen), werd nu ook het der
de feestje van onze gepensioneer
den weer een voltreffer. De gezel
lige zaal van Taaf Thibo was goed 
gevuld met de 90 a 100 glunderende 
bejaarden die er — samen met de 
toegewijde bestuursleden en hun 
ijverige dames — een echt prettige 
namiddag van maakten. Tot de vol
gende maal, vrienden I 

NAZARETH-EKE-ASPER 
KLEINKUNST 

Vrijdag 2 februari om 20 u. 30 in 
Gasthof Rozendal te Nazereth met 
Johan Verminnen. Gastspreker is 
Mik Babyion. Toegang : 40 fr. De
ze eerste avond van de VU in dit 
gewest moet een sukses worden ! 

ST. GILLIS-WAAS 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Cammaert Karel ; sekr.-
penningm. : Stevens Water ; prop.: 
Kegels Amerée ; Beek Marcella : 
D'Hanis Robert ; Ivens Hendrik. 

De afdeling bezit een nieuw lo
kaal ; mevr. Lippens, café « For
tuin », Kerkstr. 68, tel. 03/71.15.39. 
BAL 

Op 27 januari. Het Georgia Brown 
orkest speelt ten dans in de zaal 
Plaza, Stationsstr., vanaf 21 u. 

De simpatisanten uit het Klein 
Brabantse worden door de voorzit
ter verwacht. 

SINT NIKLAAS (AFD) 
NIET VERGETEN 

Zaterdag 10 februari 5de nacht 
van Europa in zaal Serwir. Orkest: 
Roger Moens. Platenpraters >• el 
sound ». 

WAARSCHOOT 
DANSFEEST ZOMERGEM 

Naar aloud gebruik gaan we met 
een sterke afvaardiging dansen op 
het VU-Zomergemse bal. Zaterdag 
27 januari a.s. 
ZITDAG VOLKSV. BAERT 

Zaterdag 3 februari tussen 14 en 
15 uur ten huize van gemeente
raadslid Fons Van Holderbeke, Sta
tionsstraat 6. 
EERSTE BAL 

Onze voetballers geven hun 
eerste bal op zaterdag 10 februari 
in de zaal Cambrinus. Orkest : de 
Mircky's . 

WETTEREN 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

ledere woensdag van 14 tot 15 u. 
staat een afgevaardigde van het 

Centraal Sekretariaat ter beschik
king In De Klokke, Kon. Astridlaan 
27 (brug). 

ZOMERGEM 
BAL 

Op zaterdag 27 Januari 1973 : 3e 
groot bal der • Vlaamse Vrienden ». 
Om 20 ir. 30 in zaal Uilenspiegel. 
Inkomkaarten aan 50 fr. vanaf heden 
te verkrijgen bij bestuurs- en kern
leden. 

west-vlaanderen 

SOC. DIENSTBETOON 
EM. VANSTEENKISTE 

Ie zaterdag van de maand : 
Veurne r in 't Belfort, Markt, 9 u. : 
Diksmuidè : in Het Vlaams Huis, 
IJzerlaan, 10 u. ; Koekelare : in De 
Hertog van Erenberg, I t u. ; Ichte-
gem : in Den Engel, Oostendebaan, 
12 u. ; Gistel : in Autorijschool ten 
Putte. Vaartstr., 13 u. 

3e zaterdag van elke maand : 
Nieuwpoort, in De Beiaard, Rekol-
lettestr., 9 u. ; Midelkerke : in We
re Di, de Smet de Nayerstr., 10 u. : 
Roksem, Oudenburg, Ettelgem, 
Westkerke, Bekegem : bij schepen 
Louis Vierstraete te Roksem, 11 u. ; 
De Haan : in Georgey's klub, Kon. 
plein 6, 12 u. ; Bredene : bij K. 
Haeck, Driftweg 59, 12 u. 45. 

Thuis : van Iseghemlaan 6, Oos
tende, op afspraak, tel. 79548. 

BISSEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

ledere 1ste vrijdag van de maand 
om 20 u. 30 door dhr Vansteenkiste 
Luk in ons lokaal Leopold, Stations
str. 23. 

BLANKENBERGE 
ZIJN WIJ KAMPIOEN ? 

Na trouw de nieuwjaarsbood
schap, van W. Jorisesn. over de or
ganisatie gelezen te hebben werd 
een kleine berekening gemaakt 
naar ons percentage leden tegen
over ons aantal kiezers, uitslag : 
78,8% : « Wij -abonnementen : 
27%. Misschien staan we op kop 
van alle afdelingen. Wie doet ons 
na ? 
BESTUURSVERGADERING 

In de laatste bestuursvergadering 
werd beslist elke zondagvoormid
dag om 11 u. in ons lokaal Roden-
bach bijeen te komen, om van daar
uit onze leden te bezoeken die 
eigenaar zijn van een of andere 
drankgelegenheid. Voor zover wij 
dat niet persoonlijk konden doen. 
houden wij er aan langs deze weg, 
aan alle leden en simpatisanten 
onze oprechte nieuwjaarswensen 
over te maken. 
INFORMATIEBLAD 

In Blankenberge en omliggende 
gemeenten mogen we maandelijks 
ons informatieblad verwachten. Het 
eerste nummer van « Inspraak » 
4e jaargang, kan verwacht worden 
in uw bus tijdens de laatste week 
van januari. 

BRUGGE 
BAL VLAAS KRUIS 

Op zaterdag 17 februari om 20 u. 
30 in het Jagershof te St. Andries. 
Orkest «The Silver Sound Ouintet». 
inkom : 60 fr. 

DE HAAN 
KARDINAAL MERCIERLAAN 

Ook de VU verzet zich tegen de 
overheveling van de Mercierlaan 
aan het vakantiecentrum « Sparren
duin ». Het is niet logisch dat een 
laan, toebehorend aan de gemeente 
Klemskerke, voor enkele vage be
loften verkwanseld wordt aan een 
vakantiecentrum met politieke in
slag (ACV en CVP). De VU heeft 
alle inwoners met een pamflet ge
vraagd een bezwaarschrift in te 
dienen. 
VUJO-FEEST 

Ons eerste Vujo-feest is uitge
groeid tot een daverend sukses 
met niet minder dan 78 aanwezigen, 
We wensen Robert Meulemeester 
van harte proficiat met zijn presta
tie. 

EERNEGEM 
LEDENHERNIEUWING 

Op een minimum van tijd, name
lijk op één week, kon de ledenher
nieuwing doorgezet worden en kon
den reeds vijftien nieuwe leden in
geschreven worden ! Goed werk 
van ons nieuw en jong bestuur. 
TWEELING 

Op 31 december kwam een Anja 
en een An bij Raymond Vandevij-
ver en Margriet Clybouw : van har
te proficiat. 

HARELBEKE 
AVONDMAAL 

Zaterdag 10 februari om 20 u. in 
lokaal De Zwaan (Stasegem), Ieder
een binnen of buiten ons arr. ' is 
hartelijk welkom. Keuze tussen 2 
uitstekende Vlaamse gerechten a 
100 fr. Gezellig sarrxenzijn en dans 
volgen op de tafelgeneugten. 

IZEGEM 
16 FEBRUARI 

Eea verwittigd man Is er... enz. 
Een verwittigde vrouw is er... 

ook enz. 
Zorg dat je 16 februari niet ver

geet ! In zaal Century-lzegem, gaat 
onze eerste samenkomst dit jaar, 
van het arr. Roeselare-Tieit, door. 
Eens bomen over politiek, eens on-
der-ons zijn. Aanvang 20 u. We ver
wachten u, en uw gebuur, en uw 
vriend ! 
DEELNEMING 

Onze deelneming bij het overlij
den van de schoonvader van Ar
thur Samoy. 
VOLKSVERGADERING 

Op vrijdag 16 februari om 20 u. 
in zaal Century. Nelly Maes, Mau-
rits Coppieters en Frans Baert wer
den aangesproken als sprekers. 

KORTRIJK (Arr.) 
VLAAMSE BOND 
VAN GEPENSIONEERDEN 

Op dinsdag 30 januari wordt in 
het lokaal • 1302 •, Burg. Reynaert-
str. 9 te Kortrijk om 15 u. een ge
zellige nieuwjaarsbijeenkomst ge
houden. Dit feestje wordt ingericht 
door de Vlaamse Bond van Gepen
sioneerden van het Vlaams zieken
fonds West-Flandria. Alle Vlaamse 
gepensioneerden uit het arr. Kort
rijk zijn hartelijk welkom. 

LEDEGEM-DADiZELE 
SOC DIENSTBETOON 

Bij de heren : Raes Arnold, ge
meenteraadslid, Stationsstr. 93 en 
Dejonghe Gilbert, gemeenteraads
lid, Papestr. 61 en Vandenberghe 
Hendrik, lid KOO, Fabriekslaan 20, 
allen te Ledegem. 

MEULEBEKE 
T-DANSANT 

De Meulebeekse Vujo-kern houdt 
op zaterdag 3 februari te 20 u., 
haar eerste T-Dansant, in de zaal 
« De Nieuwe Kring », Stationsstr. 
Iedereen welkom. 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

« Liever Daensisme dan Mao-
isme ». Aan de hand van dit ui
terst sociaal tema zal op 2 februa
ri om 20 u., dr. Marcel Brauns spre
ken over priester Daens en zijn 
tijd in vergelijking met de onze. U 
krijgt vrije toegang tot de zaal «De 
Nieuwe Kring », Stationsstr. 5 te 
Meulebeke. Een niet te missen 
samenkomst om revolutionaire 
ideeën van vroeger te toetsen aan 
mogelijke veranderingsprocessen 
van nu. 

OOSTENDE 
DAGELIJKS BESTUUR 

Op 11 januari werd het dagelijks 
bestuur samengesteld dat de vijf 
afdelingen koördineert, en wel als 
volgt : Centrum : L. Van de Weghe 
en E. Samson ; Mariakerke : J. Van 
Hees en E. Crott ; Stene : D. De-
grijse en G. Trouwaen ; Vuurtoren : 
Annie Vanhoutte en Albert Joseph ; 
Zandvoorde : E. Cordy en J. Mey
ers. Daarbij de fraktie en het lid 
van de KOO. Een Vujo-lid moet aan
gewezen worden. Voorzitter is J. 
Nagels en sekretaris Leo Van de 
Weghe. 
AUTOKARAVAAN 

Wij nodigen alle leden met aan
drang uit om deel te nemen aan de 
autokaravaan die zal protesteren 
tegen het slechte beleid van de re
gering t.o.v. de visserij en de wa
terverontreiniging. Vertrek ; Sport
centrum Petit-Paris om 13 u. 30. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
KALENDER : BALS 

3 februari : Blasiusbal te Hand
zame voor Kortemark - Handzame 
(Casino). 

17 februari : jaarlijks bal van 
Middelkerke-Wilskerke (Ter Duinen). 

10 maart : afdelingsbal van Ou
denburg en Ettelgem (Jeneverpiete). 

17 maart : lentebal van afdeling 
Houthulst (Rozenhof, Klerken). 
PROBLEMEN VOOR ONZE VISSERS 

Op 11 jamjari reeds publiceerden 
wij een persverklaring over de zwa
re moeilijkheden waarin de Verbrui
kersunie onze vissers en vishande
laars geplaatst heeft. De grote 
schuldigen blijven de achtereenvol
gende establishmentregeringen, die 
het vertikken iets te doen tegen de 
waterbevuiling. In de persverkla
ring werd verwezen naar onze kon-
gresresoluties van 1969, toen wij 
als éérste partij, de aandacht vroe
gen voor de milieuverontreiniging 
en de hinders. Toen vroegen wij 
reeds een overheidsorgaan voor 
waterbeleid, dat ordenend en beteu
gelend zou optreden. Terloops : 
BRT en TV zwegen onze motie dood. 

Te Oostende wordt heden om 13 
u. 30 een autokaravaan ingericht 
tegen de waterverontreiniging. Ver
zamelen Sportcentrum aan Petit-
Paris. We nodigen alle afdelingen 
uit hieraan deel te nemen. 

OOSTENDE-VUURTOREN 
VISSERIJ 

Onze wijk werd het waarst ge
troffen door de beruchte verklarin

gen van de Verbruikersunie. In alfs 
bussen van de Vuurtoren werd een 
VU-pamflet gebust, met een stri»-
mende aanklacht tegen het vers» 
gen van de traditionele partijen. 

OOSTENDE-ZANDVOORDE 
TEXAS 

Op 13 Januari werd een bom- en 
nokvoDe zaal Texas plechtig inge
huldigd, waarmee voor het eerst )M 
de geschiedenis van Zandvoord» 
een Vlaams lokaal tot stand kwanv 
E. Cordy las een huldebrief voor 
vanwege de voorzitter, in leger
dienst, terwijl dr. Fons Van Rintöl 
het lint doorknipte en Miei Va»-
steenkiste een korte toespradt 
hield. Jaak Meyers dankte alle aar»-
wezigen voor hun steun. Men 
merkte de schepen Lagast van 
Bredene op en de VU-fraktie. Ook 
de omliggende afdelingen van 
Groot-Oostende, Bredene, De Haan, 
Leffinge, Oudenburg, Ettelgen», 
Koekelare, Middelkerke, Westend* 
worden langs deze weg om ba-
dankt. 

ROESELARE (Arr.) 
POLITIEK OPBOUWWERK 

In het het kader van de nationa
le kadervormingscyclus « Politiek 
opbouwwerk », richt het Dosfelir»-
stituut, in samenwerking met het 
arr. bestuur, deze lessencyclus ook 
in voor onze mensen. Een waaier 
van eminente sprekers werd uitge
kozen : sen. Van Haegendoren, sen. 
Coppieters, Walter Luyten, Hugo 
Coveliers (Vujo), L. Vandenberghe 
(tijdschrift « Nieuw Vlaanderen »), 
W. Augustijnen (Dosfelinstituut). 

Vanaf 2 maart worden, telkens 
op een vrijdagavond, in totaal zes 
lessen gegeven voor politieke vor
ming. Dezer dagen zult u de eer
ste uitnodiging ontvangen. Kontakt 
en uitleg krijg Je graag bIJ Jo8 
Hanssens, Vijverstr. 14, Tielt, tel . 
051/414.90. Informeer u. 
ARR. SEKRETARIAAT 

De arr. sekretaris is dagelijks te 
bereiken van 18 tot 21 u., behalve 
op maandag. De zaterdag en zon
dag van 8 u. 30 tot 12 u. 

Adres : Jaak Pelgrims, Statione-
str. 91, Tielt. tel. 051/423.11. 
SOC. DIENSTBETOON 

Volksvert. Mik Babyion, Westlaan 
145, Roeselare : elke maandag van 
16 tot 19 u. en telefonisch op af
spraak (051/202.08). 

Sen. Willy Persyn, Ratelingen 40, 
Wingene : elke maandag van 18 
tot 20 u. en iedere morgen ten ge-
meentenhuisze alsook op afspraak, 
tel. 051/50.90). 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
ARR. RAAD 

De eerste arr. raadsvergadering 
van het nieuwe jaar gaat door op 
zaterdag 27 Januari e.k., te 14 u. 30 
in het « Vlaams Huis » te Izegem. 
Op algemen vraag staat als voor
naamste punt op de agenda r 
« Westflanria », Vlaams zieken
fonds, ook in ons arr. De andera 
arr. werkingen worden door iedere 
verantwoordelijke van het arr. be
stuur toeglicht. Uitnodiging volgt 
eerstdaags. 

ROESELARE 
HUTSEPOTAVOND 

Vergeet eens om 17 u. boter
hammen achter de kiezen te slaan. 
Om 20 u. kun je een smakelijke 
Vlaamse hutsepot inslaan, in het 
gezelschap van vele simpatisan
ten. Als je op 9 februari die inten
tie daadwerkelijk uitvoert te Roe
selare, in de zaal « De Karre », 
steun je meteen de verdere nood
zakelijke werking van de organi
satie « Vlaamse Vrouwen Roesela
re». Hartelijk welkom en smake
lijk I 

WERVIK 
ONTMOETING TUSSEN VRIENDEN 

Daarom hebben wij een mossel
maaltijd gepland op zaterdag 11 fe
bruari 1973 om 20 u. in het bierhuis 
Sultan, St. Maartensplein Wervik. 
Deelname in de kosten : 50 fr., kin
deren 25 fr. 
GEEN GELD WEGGOOIEN 

Sluit daarom aan bij het zieker»-
fonds West-Flandria. Zitdag om da 
veertien dagen bij Maurits Coud-
yzer, Magdalenastr. 75. Afgevaar
digde : Claeys Jozef, Ten Brielen-
laan 108, bij wie men zich kan wen-
ren buiten de normale zitdagen, als
ook voor eventuele problemen op 
alle gebied. 

V'EVELGEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Luk Vansteenkiste : elke maan
dag 20-22 uur. 

Van Reeth K. : elke zaterdag
voormiddag 10-12 uur. 

Soenen F. elke zondagvoormid
dag 10-12 uur. 

ZARREN-WERKEN 
LEDENHERNIEUWING 

Ook bij ons kwamen we tot een 
schitterende ledenhernieuwing : 
verlies drie, doch reeds werden 
tien nieuwe ingeschreven. Wij dan
ken alle medewerkers voor hun 
prestaties. 
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EIGENLiJK ZOUDEN ONZE BOUWEN 

DUURDER MOETEN ZIJN... 

TENMINSTE VOOR WAT WIJ GEVEN 

AAN KWALITEIT EN SERVICE 

DE PRU$...? 
Kom er met ons 

even 

over praten 

600 ARBEIDERS 

1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF 
KUNNEN n.v. 

MEIR 18 
AKTWERPEN 
03/31.78.20 

0NDERBER6EN 43 
GENT 
09/25.19.23 

WINTERSLAGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

BRUSSELSTRAAT 33 
016/33.735 
LEUVEN 

;C^;''*':w";"-r^'-'''*\;s^'' " ' '^ _. '<-s-^':y ^^;; ' ^ '-.•'•̂ .̂ •̂  

N A A M : 

ADRES: 

BON 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

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

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

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

Handtekening 

^'^ia 
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brasser ziel de getemde revolulienair 

verkenning in di 
Afwisselende tinten groen schoten in bonte ver

scheidenheid onder het roterende ruimteweg weg, 
hier en daar onderbroken door bruin-blauwe wa
terlinten, waarvan sommigen uitmondden in hel
dere diepe meren. 

De drie astronauten noteerden met het automa
tisme van een jarenlange training de diverse gege
vens, die zij aflazen van de instrumenten, en waar
mede Al konstant de komputer voedde. Hun onder
linge kommentaren waren vrij sporadisch ; nu ze 
reeds meer dan twee maanden deze verre en 
vruchtbare planeet aan het inspekteren waren, 
had hun oorspronkelijke verbazing en vreugde 
terug plaats geruimd voor de saaie roetine. 
Astronauten zijn nu eenmaal geen romantische 
dwepers maar streng geselekteerde specialisten 
wier persoonlijk engagement niet verder reikt dan 
hun technologische kennis. Nu ze zo ver van de 
moederplaneet verwijderd waren, dat alle radio-
kontakt verbroken was, kwam hun militaire en 
dogmatische instelling hen erorm van pas. Met 
grote emoties en eigen inzichten zou van de voor
opgestelde opdracht niet veel in huis komen. 

Zonder een woord reikte Al een mikro-tape, die 
zojuist door de komputer was uitgestoten, aan 
Lon. Deze stopte hem in de automatische piloot, 
haalde behendig enkele handels in de vereiste posi
tie en glimlachte met een knipoog Helen toe. Al
hoewel geen van hen precies wist welke vlucht-

ruimte 
instrukties aan het ruimtetuig waren gegeven, 
stelden ze een grenzeloos vertrouwen in de ortr 
grijpbare kennis van hun « Intelligence IV ». 

Met een trage zwaai zwenkte het ruimtetuig 
naar de oever van een klein meer ; het paarse flik
kerlampje verwittigde hen dat ze hun uitrusting 
om zich naar buiten te begeven, moesten aantrek
ken. Hoe aantrekkelijk deze onbekende planeet 
ook was, de instumenten hadden duidelijk aange
toond, dat de aanwezige lucht totaal niet in te 
ademen viel. Aanvankelijk had dit de drie ontdek
kingsreizigers verbaasd want ze hadden levens
vormen ontdekt, die identiek waren aan hun eigen 
struktuur. De komputer had hen echter spoedig 
geleerd — en zij behoorden nu eenmaal tot de 
nieuwe generatie die men spottend aanduidde als 
de komputer kinder en — dat hun soortgenoten op 
deze planeet tot zulk een inferieur ras behoorden, 
dat ze niet in aanmerking konden komen voor het 
vooropgezette eksperiment. Vreemd genoeg had
den ze wel een vorm van leven ontdekt, dat alhoe
wel qua uiterlijke stuktuur erg verschillend, meer 
zelfs, afstotend was, zich makkelijk zou lenen tot 
het doel waartoe de « Intelligence IV » in de ruim
te was geslingerd. 

Eenmaal buitengekomen somptep- ze met hun 
''zware ruimteschoenen door de slijkerige aarde. 
Ze wisten, dat het einde van hun opdracht, dat 
door biochemica Helen, zou verricht worden, nu 

in zicht was. Het duurde niet eens zo verschrikke
lijk lang als het kleine apparaatje, dat Helen el»-
gant om haar schouder had gehangen roze op
flikkerde : zonder een zweem van aarzeling richt
te ze het op twee grote haarachtige wezens die zich 
in panische angst verscholen hadden in het lage 
struikgewas langsheen de oever van het moeras
meer. Het paraliserende effekt van het lichtjes zoe
mende apparaat werkte wonderlijk snel : het 
schelle gehuil hield vrijwel onmiddellijk op en de 
twee paar ogen bleven in een verkrampte angst 
bewegingsloos staren naar de naderende figuren. 
Al en Lon sleurden en sjouwden met de verstijfde 
lichamen, die erg groot en onhandelbaar waren, 
terwijl Helen uit de zijzakken van haar ruimtepak 
een aantal kleine instrumenten graaide waarmede 
ze de operatie zou verrichten. 

Enige tijd later stegen de drie astronauten terug 
de ruimte in. De vele kleuren van de planeet ver
vlakten zich tot één groen voor de kontinenten, 
één blauw voor de enorme oceanen en schel wit 
voor de twee poolkappen. De ruimtepakken waren 
zorgvuldig opgeborgen. Terwijl Al kontroleerde of 
het vlucht programma nauwkeurig verliep, ver
zorgden Lon en Helen hun toilet : met hun gele 
snavel brachten ze hun vedertooi terug in orde, 
terwijl ze als overmoedige kinderen kwetterden 
en snaterden over de vele dingen die ze zouden 
uithalen, als ze terug thuis zouden zijn. Het was 
de meer ernstige Al die hen onderbrak : Zeg wel
ke naam heb je die twee aapachtigen van Terra nu 
eigenlijk gegeven ? Nou, zei Helen, ik wist het 
niet zo goed, ik heb ze dan maar geprogrammeerd 
als Adam en Eva. Gekke namen, niet... 

ray de bouvre 


