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WALLONIË LEVERT SLECHTS 

2 8 PROCENT 
VAN DE STAATS IN KOMSTEN 

MAAR KRIJGT 
DOOR HET REGEERAKKOORD 

MMSIENS 40 PROCEKT 
VAN DE RIJKSKREDIETEN 
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Het zal iedereen zonder meer duidelijk zijn 
dat de Volksunie vastbesloten is de regering-
Leburton krachtdadig te bestrijden en iedere 
medewerking of samenwerking met deze 
regering afwijst. 

Deze regering is voor Vlaanderen een ne
faste regering, het is de regering van de 
Vlaamse vernedering, van de verloochening 
van de Vlaamse programma's, van de terug
keer naar het unitarisme, maar ook van de 
mateloze bevoordeling van Wallonië, dan 
wanneer Wallonië slechts voor 28% bij
draagt tot de staatsinkomsten !), de rege
ring van de verdere inflatie, van de nieuwe 
belastingen, een slechte regering in alle op
zichten, een onbekwame regering die een 
bedreiging, een gevaar uitmaakt voor het 
land. 

De eentaligheid van de Waal Leburton 
moet gezien worden als een kaakslag, een 
vernedering voor de Vlaamse meerderheid 
in dit land. In 1973, in een nog altijd unitaire 
staat, kan men eerste-minister worden met 
de goedkeuring en de steun van Vlaamse 
politiekers na het bewijs geleverd te hebben 
niet in staat te zijn behoorlijk Nederlands te 
spreken. Het is onvoorstelbaar dat een Vla
ming die geen Frans kent eerste-minister 
zou kunnen worden. Te Brussel moet een 

houd ervan onbelangrijk was. Niets is min
der waar : het is in zekere zin belangrijker 
dan het regeerakkoord zelf omdat het proto-
kol het bewijs levert van kwade trouw en 
misleiding. Eenerzijds beweren dat het plan 
Leburton voor de gewestvorming nog voor 
verbetering vatbaar is, beroep doen op de 
federalistische partijen om de CVP te helpen 
om het te verbeteren, dan wanneer deze 
zelfde CVP zich verbonden heeft om NIETS te 
wijzigen aan het regeerakkoord en dit te 
verdedigen (punt 1 van het protokol] is 
blijk geven van kwade trouw, is bedrog. 

En men moet nu niet beweren dat het pro
tokol niet geheim was, want dan had het 
geen zin, dan kon het even goed in het re
geerakkoord opgenomen worden. 

De valse nederigheid van de CVP, die haar 
zwakheid inroept als verontschuldiging, haar 
zogezegde vrees in de oppositie terecht te 
komen, berust op niets. Dan wanneer een 
regering zonder de BSP inderdaad mogelijk 
was, is een regering zonder de CVP ondenk
baar. De onderhandelingspositie van de CVP 
was, indien de leiding het gewild had, de 
sterkste van alle partijen. Maar de geest van 
Hertoginnedal leeft nog steeds in de CVP, 
de man van Hertoginnedal heeft opnieuw een 
duistere rol gespeeld. De heer De Saeger 
heeft onmiddellijk de Volksunie uitgescha-

postbode, een politieagent tweetalig zijn, 
tienduizenden Vlaamse ambtenaren en ba-
dienden moeten tweetalig zijn en dit land 
zou onbestuurbaar worden de dag dat de 
Vlamingen zouden weigeren nog Frans te 
spreken Maar de Walen en de Franstaligen 
moeten geen Nederlands kennen. Dat geven 
de Vlamingen openlijk toe : het is voor ons 
een enorm prestigeverlies. 

Een kenschetsend gevolg is reeds dat mi
nister Harmei, die de jongste jaren Neder
lands sprak voor de Vlaamse televisie, deze 
week ostentatief weer Frans sprak : waarom 
zou hij nog Nederlands spreken wanneer de 
Vlamingen aanvaarden dat zelfs een eerste-
fninister dit niet moet doen ? Een door de 
CVP betaalde opiniepeiling wees uit dat 76% 
van de ondervraagden, 76 % van de open
bare opinie in het Vlaamse land blijk geeft 
van voldoende zelfrespekt om een Neder
landsonkundig eerste-minister af te wijzen 
als onaanvaardbaar. Wat doet men met de 
volkswil ? CVP, BSP en PVV trekken zich 
niets aan van wat de meerderheid van de 
Vlamingen erover denkt. Het is ondemokra-
tisch op de hoop toe. 

De heer Leburton eerste-minister betekent 
echter ook de terugkeer naar het unitarisme : 
iedereen weet welke politiek hij en Van 
Eynde voorstaan en hardnekkig verdedigen. 
En tóch heeft de CVP hem eerste-minister 
gemaakt. Dat moet duidelijk gezegd worden : 
indien de voorzitter van de CVP zijn aanvan
kelijk veto gehandhaafd had zou er geen 
sprake meer geweest zijn van de heer Le
burton als eerste-minister, hij zelf had trou
wens zijn antwoord aan de koning in beraad 
gehouden. 

Het schuldbewustzijn aan de top van de 
CVP is zo groot dat men er niet terugschrikt 
voor politiek bedrog. Of is het geen bedrog 
geweest het CVP-kongres te laten stemmen 
zonder dat het voorafgaandelijk schriftelijk 
kennis gekregen had van het geheim proto
kol ? Wilfried Martens beweerde dat de in-

keld, om achteraf te klagen dat de CVP al
leen stond en geen steun vond tijdens de 
onderhandelingen. Zij heeft onze steun niet 
gewild, zij heeft Leburton verkozen. 

Op het regeringsprogramma komen wij 
nog terug. Maar iedereen voelt aan, iedereen 
weet dat dit een Vlaamse nederlaag is, dat 
de Vlamingen bedrogen uit het avontuur ko
men. Dat niet alleen de CVP, maar ook de 
PVV hun Vlaams programma, hun programma 
inzake de regionalisering verloochend heb
ben. 

Maar er is niet alleen het hoofdstuk over 
de gemeenschapsproblemen. Het overige 
van het regeringsprogramma is niet beter, 
het is al even slecht. Het land weet wat het 
te wachten staat : in 1972 werden 40 mil
jard méér belastingen betaald dan in 1971, 
maar dit is niet genoeg. Opnieuw moeten de 
belastingen verhoogd worden, opnieuw zul
len de staatsuitgaven de hoogte ingaan, niet
tegenstaande de waarschuwing van de Natio
nale Bank. Met een verder woekerende in
flatie, door de regering in de hand gewerkt. 

Deze regering heeft geen meerderheid 
achter zich in het land, deze regering heeft 
het vertrouwen niet van het land. De opposi
tie die tot uiting gekomen is op de partij-
kongressen van de regeringspartijen, samen 
met de oppositie van de partijen buiten de 
regering, geven ons het beeld van een re
gering die door een minderheid aan het 
land opgedrongen wordt. Van dergelijke wan-
gedrochtelijke regering, resultaat van chan
tage en koehandel, resultaat van allerlei per
soonlijke ambities, is niets goeds voor het 
land te verwachten. 

De Volksunie zal onmiddelijk een offensief 
inzetten tegen deze nefaste regering met de 
wil ze zo spoedig mogelijk ten val te bren
gen. 

f. van der eist. 
voorzitter van de volksunie. 
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gemeenschaps problemen ? 

De problemen zijn voor de Vla
mingen. Zolang die hun grond, geld 
en waardigheid aan de oeaarde Bel
gen van het Zuiden afstaan is er 
voor deze laatsten geen enkel pro
bleem. Zelfs de Vlaamse stad 
Brussel is een probleem geworden 
voor de Vlamingen. 

Een schurftige straathond zou 
zich niet laten welgevallen, zonder 
zijn tanden te tonen, wat ons Vla
mingen daar overkomt. 

Volgens FDF-er Outers wonen er 
In Brussel 200.000 Walen, de rest, 
meer dan 800.000 Vlamingen waar
van naar schatting 500.000 eigen-
nestbevuilers zijn geworden, die in 
navolging van Vanden Boeynants 
beulemans wauwelen in 't Frans 
en in 't Vloms. De achtbare minis
ter van staat Josephus Van den 
Eynde heeft het etiket Beulemans 
aan de minister van Landsverdedi
ging zijn ' pitteleer • gehangen en 
wel voor het tv-scherm, goed zo 
Jos. Dat alles is ons overkomen, 
niet door de schuld van de Belgen 
van het Zuiden, die zich zelf Walen 
noemen en dat ook zijn en wensen 
te blijven, maar door een in de we
reldgeschiedenis uniek en weerzin
wekkend feit, het verraad van zijn 
eigen volksgenoten met aan de kop 
de gele onverlaten. Prince de 
FEglise, eminence, eminnentissime 
geholpen door een bende nobiljons 
grootgrondbezitters die zich libe
raal heten, struikrovers is hier 
meer op zijn plaats. 

Wat viij aan de socialistische 
multi-miljonairs hebben moet nu 
wel voor iedere Vlaming duidelijk 
zijn. Het verknechten en uitbuiten 
zH de geelblauwe in het bloed, 
maar de maralsten-aanbidders van 
de Secillon's en consoorten !! Eh 
blen merci, om het ook eens- in 
deftig Frans te zeggen. 

C.M., Tervuren. 

opiniepeiling 

Als men ten strijde trekt moet 
men een strategisch plan opma
ken. 

In een recente opiniepeiling 
kwamen enkele belangrijke pun
ten naar voor. 

De Voerkwestie kwam op de 
voorlaatste plaats. Onze houding is 
en blijft onveranderd, daarmee 
kunnen wij geen nieuwe stemmen 
winnen. 

Het meest belangrijke probleem 
In de ogen van het algemeen pu
bliek is de onrustbarende stijging 
der prijzen. Daarover moet het 
volk ingelicht worden, en wij moe
ten dit als het strijdpunt N' 1 aan
zien van de komende kampagne. 

Het punt 2 is de verhoging der 
pensioenen. De wet op de mini
muminkomens van 28 maart '69 
moet herzien In die zin dat gezin
nen van gepensioneerden, welke 
geen privaat Inkomen hebben min
stens 60.000 fr per jaar moeten be
komen. 45.000 fr voor alleenstaan
den Voor de anderen met gedeel-
teiiii<e pensioenen en onvoldoende 
pensioenen met een strikt mini
mum van 90.000 fr per jaar geëist 
worden. Dit zijn minimumeisen 

Voorts zijn er de opening van 
arbeidsplaatsen voor de werklozen 
eri voor de arbeiders die ver van 
eigen streek moeten gaan werken 

De overige punten zijn niet van 
minder belang, maar moeten niet 
de speerpunt van onze propaganda 
uitmaken. 

Laat ons niet vergeten dat bij de 
gepensioneerden, het laagste aan
tal stemmers zijn van de Volks
unie. 

Dit moet voor ons de aanleiding 
uitmaken van de bitterste strijd 
om verhoging van de pensioenen 
want het is daar dat de meeste 
armoede wordt geleden. Het is 
daar ook dat de mensen die altijd 
"T . 1 t/sditionele partijen ge
stemd hebben, nu wel moeten in
zien dat zij van die kant niets te 
verwachten hebben. 

Misschien lukt Leburton en dan 
zal de oppositie het hem erg warm 
kunnen op de schenen stampen met 
die pensioenkwestie. 

Lukt hij niet, en dat ligt in de 

mogelijkheid dan komen er verkie
zingen en dan moeten alle handen 
aan dek zijn om die kwesties : 
hoge prijzen en pensioenen door
gedrukt worden, en vaste beloften 
afgelegd worden door de VU dat 
al hare aandacht naar die punten 
zal gaan. 

Komen er enkele nieuwe manda
ta lissen bij de VU bij, dan wordt 
haar stem beter gehoord en kan 
er van alles gebeuren inzake af
spraken met de RW, die open zal 
staan voor een overeenkomst. Wat 
er ook uit de bus komt, in alle 
geval zal na deze regeringskrisis, 
de Belgische partijen verzwakt en 
geslagen uit de strijd komen. 

Daar krijgt de Volksunie de kans. 

H.F.K., Antwerpen. 

jackpots 

Inzake vrijetijdsbesteding drukt 
de Nederlandse Commissie voor de 
Cultuur eenparig de wens uit dat 
alle gemeentebesturen van de 
Brusselse agglomeratie op het 
grondgebied van hun gemeente het 
verbod zouden opleggen tot het 
plaatsen en uitbaten van zoge
naamde jackpots. 

brussel 

In ' Wij ' lezen wij slechts de 
traditionele klaagartikels die sinds 
onheuglijke tijden, dag in dag uit, 
in de Vlaamse pers verschijnen : 
het zijn altijd artikelen waarin de 
tekortkomingen van de andere par-
tijn , aangeklaagd worden, maar 
nooit lezen wij in het blad noch wet 
de VU van plan is te doen om haar 
doelstellingen te verwezenlijken 
noch hoe zij hare houding gaat aan
passen aan gewijzigde omstandig
heden noch hoe zij opgelopen ne
derlagen tracht ongedaan te ma
ken of nieuwe nederlagen wil voor
komen. 

Het is een feit dat de VU met de 
grondwetsherziening een nederlaag 
opgelopen heeft : niets van wat 
zij geëist heeft werd weerhouden. 
Men hoeft geen politiek genie te 
zijn om te zien dat de VU nieuwe 
nederlagen gaat oplopen tenzij zij 
anders gaat werken. 

Men vergete echter niet dat een 
partij die steeds maar nederlagen 
oploopt geen sukses heeft bij de 
massa en de volgende verkiezing 
zou wel eens een ontgoocheling 
kunnen brengen. 

De enige merkbare aktiviteit van 
de VU zijn de bals. Maar als poli
tiek strijdmiddel is dit van geen tel. 

Wat doet de VU op de meest be
dreigde plaats : Brussel ? NIETS. 
Zij heeft niet eens een werkplan 
om in Brussel stand te houden en 
er de toestand te verbeteren. Daar 
wordt nochtans beslist over het lot 
van het Vlaamse volk. Het is dan 
ook onbegrijpelijk dat de VU niet 
de minste inspanning doet om daar, 
met man en macht, het getij te 
doen keren. 

Het Is dan ook niet te verwonde
ren dat de toestand daar voortdu
rend slechter wordt en Brussel 
dreigt voor ons verloren te gaan. 

Wij moeten ons geen illusies 
maken : gaat Brussel verloren dan 
Is ook Vlaams-Brabant verloren en 
dan is gans Vlaanderen nog slechts 
een kolonie van Brussel 

H.B., Antwerpen. 

proficiat 

Met enkele vrienden beluisterde 
ik vorige week de vrije radio-tri
bune van de Volksunie. We zijn het 
volmondig eens om de makers en 
medewerkers van deze spitse VU-
radioprogramma's van harte te feli
citeren : dat was nu eens radio-
werk uit de bovenste schuif. De 
tussengedeelten voorstellen in le
vendige reklamestijl, telkens slaand 
op één der stommiteiten, die de 
kleurpartijen tijdens het formatie

beraad aan het uithalen zijn, was 
prima : een vondst ! Met fijne 
ironie werd bvb. Edmond L. te lijf 
gegaan, zonder het taaistudiebu
reau Martens te vergeten (de CVP-
voorzitter, die de jongste weken 
een rotfiguur slaat). 

Ook al pogen de andere partijen 
de VU-formule na te bootsen — 
onze partij verrichte zoals op zo
veel andere terreinen ook op ge
bied van radio-propaganda baan
brekend werk —• ze slagen er 
maar niet in, het hoge peil der VU-
uitzendingen te evenaren laat staan 
te overtreffen. 

Daarom VU-radio- en tv-pjoeg : 
proficiat I 

P.D., Brugge. 

kris borms 

In het weekblad « De Post » van 
14 januari l.l. kon men op de eerste 
biz. een artikel lezen over een in
terview van ' De Post » met de 
heer Kris Borms, en dat naar aan
leiding van de jaarlijkse TV-kritiek-
prijs die hem onlangs toegekend 
werd. In dit artikel zegt Borms o.a. 
het volgende. « Wij zijn een mak 
volkje '. Volledig akkoord, maar 
ik zou hier Borms er willen op at
tent maken dat hij primo, zou moe
ten beginnen met zelf niet mak te 
zijn. Wanneer hij zegt : » De aan
dacht wordt opgeëist door de Voer
streek. Had De Saegher daar in 
Godsnaam maar een 'twaalfbaanse 
autoweg doorgetrokken », wil hij 
daarmee dus beduiden, dan was 
het probleem van de Voer opge
lost. Wel in mijn ogen is dat zeker 
geen probleem. Het probleem ligt 
alleen in het feit dat een imperialis
tisch volk ons voor de zoveelste 
maal Vlaamse grond wil ontstelen 
en dat wij, mak volk, voor de zo
veelste maal weer moeten toege
ven om de vrede, in ons geliefd 
vaderland, te bewaren. 

Secundo, die twaalfbaanse auto
weg zou zeker niet door de Voer
streek, maar langs de taalgrens 
moeten getrokken worden, met 
liefst op diverse afstanden nog een 
raketbasis er bij. Men kan nooit 
weten I 

Tertio, de keuze van Borms, voor 
wat de grootste politieke figuur 
1S72 In België betreft, is Jos Van 
Eynde. De reden er voor, zegt Kris 
Borms, is « om zijn ervaring », zijn 
' métier », zijn eerlijkheid. Het zou 
een verarming betekenen als die 
man niet in onze politieke arena 
zat. Och arme, mensen die er niet 
voor terugschrikken om Vlaamse 
grond te verkwanselen, alleen om
dat ze zo dolgraag de grootste par
tij van het land willen worden en 
daarom tot het uiterste gaan om 
een scheuring te voorkomen, kun
nen In mijn ogen geen verarming 
betekenen als ze niet in de poli
tieke arena zouden zitten, integen
deel het ware een verrijking ! 

J.V.P.. Blankenberge. 

dure personenkultus 

Op de kritiek, uitgebracht op de 
hoge kosten van de burgemeesters-
inhaling te Groot-Brugge heeft het 
schepenkollege zich verplicht ge
zien, de rekening te publiceren. 
Het thans officieel toegegeven cij
fer beloopt nog steeds een slor
dige 2,5 miljoen fr. Dat wordt be
kend gemaakt op een ogenblik dat 
de stad Brugge met kasmoeilijkhe-
den te kampen heeft en een bedel
brief aan formateur Leburton 
schrijft. 

We achten een dergelijke inha
ling in deze tijd niet meer verant
woord en zeker niet tegen die prijs. 
Dergelijke personenkultus was mis
schien normaal ten tijde van de 
vorstinnen van Brugge. En het ar
gument, dat de Van Maele-stoet 
ook wat opbracht, houdt geen steek 
als men leest dat het bedrag er
van amper 17.000 fr. beloopt. 

Het antwoord op de kritiek over
tuigt dus niet. De CVP zal wat an
ders moeten vinden in het Brugse 
om de Bruggelingen ervan te over
tuigen, dat ze een gezond financieel 
beleid voert. 

B /-/., Brugge. 

waarde redaktoren 

De nieuwjaarsboodschap van 
Wim Jorissen stelt een duidelijke 
diagnosis van de zwakheid waar
aan onze partij lijdt, namelijk het 
gebrek aan Vlaams-nationale neven-
organizaties. 

Onze tekorten en afwezigheden 
op andere vlakken zijn slechts het 
rechtstreeks gevolg van voornoemd 
gebrek. 

De macht onzer gekleurde tegen
standers berust alleen, maar dan 
stevig, op hun vakbonden, beroeps-
organizaties en ziekenfondsen. Die 
hoeven hun mensen niet de straat 
op te sturen om abonnementen of 
lidgelden samen te schooien. Inte
gendeel, ze verkneukelen er zich 
in, in onze armoede, want de VU-
aanhangers steunen hen zelfs, 
meer dan hun eigen partij, langs 
syndikaten en mutualiteiten om. 

Die konklusie, na de diagnosis, 
ontbrak in de nieuwjaarsbood
schap. 

R.M., Melsen. 

vlaams besef 

De internationale tv-uitzending 
waarmee Groot-Brittanië zijn in
trede in de EEG vierde — onder 
andere — was wel een vlot pro
gramma doch niet van aard, om 
erover naar huis te schrijven. Het 
zal echter vele Vlamingen genoe
gen hebben gedaan, dat de (vrou
welijke) sponser, die namens Bel
gië de deelnemers van ons land 
moest voorstellen, zich nadrukke
lijk als ' flemish » presenteerde, 
wat de programmaleider een ver
gelijking met « wehls and Scot
tish » ontlokte... Dat de twee 
Vlaamse artiesten die namens ons 
land optreden uitsluitend in het 
Duits zongen (terwijl de Neder
landers het in het Engels deden...) 
zullen we maar als een » Schö-
heitsfehler • interpreteren... 

De redaktla draagt geen veran^ 

woordelijkheid voor de inhoud der 

gepubliceerde lezersbrieven. Ze be

houdt zich het recht van keuze en 

inkorting voor. Over de lezersbrie

ven wordt geen briefwisseling ge

voerd. 

C.D.F., Zeebrugge. 
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HET HEEFT DE HEER BEHAAGD TOT ZICH TE ROEPEN 

DE HEER 

Mare VANDERSLOTEN 
echtgenoot van Mevrouw Andrea D'HOLLANDER 

Burgerlijk ingenieur 

Oudstrijder van de oorlog 1940-1945 

geboren te Sint-Martens-Latem op 24 april 1908 en godvruchtig 
overleden te Leuven op 18 januari 1973, gesterkt door de 
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk. 

Dit melden U met droefheid : 

Mevrouw Mare VANDERSLOTEN, geboren Andrea D'HOLLANDER, 
zijn echtgenote; 

zijn kinderen, broers, zusters, schoonbroers en schoonzusters-
De families VANDERSLOTEN, D'HOLLANDER en VANDEN-

BROECK. 

De plechtige Eucharistieviering heeft plaats gehad in de 
parochiekerk van St.-Jozef, bij de Paters Redemptoristen, 
Braban^onnestraat te Leuven, op MAANDAG 22 JANUARI 1973, 
om 11 u., gevogld van de begrafenis op het stadskerkhof van 
Leuven. 

GEDENK ZIJN ZIEL IN UW GODVRUCHTIGE GEBEDEN 

3000 Leuven, 18 januari 1973, 
Tiensevest 76. Bloemen noch kransen. 

Begrafenissen : Fr. Vrebosch-Maene, Leuven - Tel. 246.37 

BECO BECO 
levering van gas- en stookolie ! 

BECO BECO 
Vraag FORT ZEGELS aan onze benzinestaHons 

BECO verwacht ook uw besl-elling 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, Z W I J N D R E C H T 

Tel. : (03) 52.81.73 
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POTSIERIIIKE OUDE PRUIKEN 
Buiten het feit dat de «Vlaamse» 

CVP samen met de «Vlaamse» BSP 
en de «Vlaamse» PVV nog in het 
jaar 1973 bereid zijn een eentalige 
eerste-minister te aanvaarden, weet 
men moeiijk te kiezen tussen al de 
ergerli}ke en belachelijke feiten die 
gepaard gaan met de nieuwe rege
ringsvorming. 

Is er iets potsierlijker dan de 
PVV die in de regering gaat om de 
belastingen te verhogen ? En met 
10 miljard nog wel ? 

En dit nadat de heer Wllly De 
Ciercq sinds lang betoogd heeft dat 
de regefir\g zo al 25 miljard te kort 
komt, bewering die vorige week bij
getreden werd door de Nationale 
Bank nog wel. Klaarblijkelijk had 
hij die inlichting daar gekregen. 
Lekken schijnen er legio. Een optel
sommetje leert ons dat 10 mil
jard + 25 miljard samen 35 miljard 
maakt. Allemaal geen bezwaar voor 
de heer Willy De Ciercq en zijn 
partij als er maar veel ministerspor-
tefeuiiles losgehaakt worden. De 
strijd tegen de inflatie ? 

Vergeten I Daarentegen organi

seert de PVV de inflatie van de 
ministers en de staatssekretarissen. 

Want de heren willen er 8 in 
het totaal en vermits CVP en BSP 
ook niet bereid zijn veel prijs te 
geven krijgen we het nooit geëve
naard cijfer van 36 ministers en 
staatssekretarissen met twee vice-
eerste-ministers. 

Van 29 naar 36, het kan tellen en 
het zal zeker de zware belastings
druk, het geliefd tema voor de 
PVV in de oppositie, niet verlichten-

En het geld Is zeker niet voor de 
verhoging van het pensioen van de 
zelfstandigen tot 90.000 fr. voor 
een gezin en 72.000 fr. voor een 
alleenstaande. Nog zo een geliefd 
tema voor de PW in de oppositie. 

De heer Willy De Ciercq kon er 
niet over zwijgen zolang hij in de 
oppositie zat. 

En zie de regeringsdeur stond 
nog maar op een kier of de heer 
De Ciercq wipt er door en instal
leert zich in een zetel van vice-mi
nister. De hete minnaar laat ech
ter zijn geliefde zelfstandigen bui
ten in de kou staan. 

Wat een politieke moraliteit I 

I eindelijk f 

I 
I 
I 

De hele wereld heeft met een diepe zucht van 
opluchting het nieuws vernomen : morgen zul
len de wapens dan toch eindelijk zwijgen in 
Vietnam. Generaties lang heeft het zwaar be
proefde Vietnamese volk ontzettend moeten 
lijden onder de opeenvolgende oorlogen, op
gedrongen door imperialistische mogendheden. 
Zullen de « groten » der aarde Vietnam nu 
eindelijk en voorgoed aan de Vietnamezen 
zelf laten, ook al verschillen die onderling 
van mening over de wijze waarop hun land 
moet georganiseerd en bestuurd worden ? Veel 
leed in de wereld zou voorkomen worden als 
de machtige landen het zelfbeschikkingsrecht 
van de volkeren van nu af aan « au serieux » 
nemen en afzien van alle imperialisme, hoe 
dit ook mag gemotiveerd zi jn. 

I 
I 
I 
I 

I 
ABONNENENTEH STRONEH BIHHEM 

De jongste week stroomden opnieuw meer dan 300 nieuwe abonnees 
binnen. Het arr. Mechelen blijft aan de leiding met 5 man in de « top-20 », 
vóór Leuven met 4, Antwerpen met 3 en Turnhout met 2. Het arr. Leuven 
bezet thans de 3e en de 4e plaats. Na het arr. Mechelen staat het arr. 
Turnhout, vergeleken met de eindstand van 1972, er momenteel het beste 
voor. De arr. Hasselt, Aalst, Gent, Brussel, St.-Niklaas, Kortrijk en Oosten
de tellen elk 1 topwerver. 

Zijn nieuw in de «top-20» deze week : de hh. Labaere (Kortrijk) en Ri
chard Vinex (Brussel). Deze laatste, broer van Jef Vinex uit Erps-Kwerps 
(eveneens in « top-20 >) maakte deze week de grootste sprong vooruit, 
samen met Joris Depré, winnaar van beide vorige jaren, met onderschei-
delijk een winst van 35 en 23 op één week. 

TOP-20 
1. Walter Jaspers (Hombeek) 
2. Joos Somers (St. Katelijne-Waver) 
3. Joris Depré (Tervuren) 
4. Joris De Ruyter (St. Joris-Winge) 
5. Jef Olaerts (Genk) 
6. Herman De Kegel (Ninove) 
7. Richard Vinckx (St. Kwintens-Lennik) 
8. Francis Anthonis (Herentals) 
9. Huguette Ingelaere (Gent) 

10. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
11. Frans Van Dessel (Nijlen) 
12. Juul Moens (Antwerpen) 
13. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
14. Jozef Labaere (Kortrijk) 

Cis Nauwelaerts (Duffel) 
16. Dr. Croquey (Geetbets) 
17. Ferre De Beuckelaer (Kontich) 

Jan De Roover (Antwerpen) 
Jan Mylemans (Lier) 

20. Swat Van Houtven (Oud-Turnhout) 
Hektor Van Ryssel (Blankenbcrge) 

123 
119 
69 
66 
60 
50 
42 
40 
39 
36 
35 
31 
26 
24 
24 
23 
22 
22 
22 
20 
20 

En wat gezegd van de CVP ? 
Zij lieten de regering-Eyskens 

vallen omdat hij bereid was de Voer 
te verfransen, omdat hij de Kultuur-
raad liet saboteren en omdat de 
BSP een behoorlijke gewestvor
ming wilde beletten. 

En wat krijgen we nu ? 
De verfransing van de Voer langs 

Frans lager en middelbaar onder
wijs om, een Kultuurraad die thans 
mee door de CVP getorpedeerd 
wordt en een gewestvorming die 
erger is dan een karikatuur. 

En op de koop toe in plaats van 
een van hun CVP-ers eerste-mi
nister, de eentalige Waal, waarte
gen zij al jaren lang kampanje voe
ren. Zelfs het vice-eerste-minister-
schap krijgen ze niet langer alleen. 
Zij worden slechts op dezelfe wijze 
behandel als de kleine PSC en de 
romp-PVV, die elk ook een vice-
eerste-minister krijgen I 

En de BSP ? 
De heer Van Eynde heeft gedu

rende de onderhandelingen wel de 
vloer gedweild met de CVP-leiding, 
doch de PVV, die slechts over zijn 
lijk in de regering Tnocht komen, 
zit er in. Nu, houdt die mannen maar 
eens tegen als ze ook maar een 
glimp opvangen van ministersporte
feuilles. 

Eén voorspelling van de heer 
Van Eynde zal misschien opgaan. 
Die van zijn lijk. 

Want op zijn BSP-kongres stond 
slechts 53% van de socialisten nog 
achter hem en dan nog velen daar
van slechts schoorvoetend. 

De geesten die hij opriep raakt • 
hij niet meer kwijt. En de heer Le-
burton die een regering moet lel
den met slechts 56 t.h. van zijn 
eigen partij achter zich ? 

Het vervullen van zijn persoon
lijke eerzucht heeft de breuk in 
zijn eigen partij met zich gebracht. 

Wat een pracht van een partij
voorzitter, voor wie de eigen eer
zucht meer telt dan de eenheid 
van zijn partij ! 

En zulk eentalig specimen moet 
dan de eendracht in het land her
stellen, hij die de tweedracht zaai
de In zijn eigen partij. 

Dit alles noemen de heren dan 
verantwoordelijkheid dragen en 
verantwoordelijkheid opnemen. 
Zouden ze niet beter praten over 
portefeuilles opnemen ? Het ge-
huichel zou ten minste zo groot 
niet zijn. 

De « regering van de vrees » 
noemde de nieuwe Europeaan Si-
monet het op het arrondissemen
teel kongres van de Brusselse so
cialisten. De vrees voor de verkie
zingen ! 

Verkiezingen die de heer Van 
Eynde, zoals te lezen viel in Volks
gazet, liefst zou uitstellen tot in 
1976 I Alsof de grondwet geen 
verkiezingen voorschrijft om de 
vier jaar. Alsof er geen artikel 240 
van het Kieswetboek bestaat dat 
zegt dat na een buitengewone al
gemene vernieuwing (d.i. een ver
vroegde verkiezing !) de volgende 
verkiezingen moeten vallen na de 
vierde gewone zitting, en de gewo
ne zitting omschreven is als die 
waarin de rijksmiddelenbegroting 
werd aangenomen. 

De voorbereidende werkzaamhe
den van die wet en het precedent 
van 1925-1929 zijn anders duide
lijk. 

Of willen de heren ook daarmee 
weer knoeien ? 

Waarom zich echter druk ma
ken ? 

Lang voordien hebben de oude 
partijen, de oude wolven, elkaar al 
opgevreten. 

En dat is dan nog het beste wat 

we van hen kunnen verwachten, 

wim jorissen. 
senator. 

JA/ 
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machfig man 
Een oprecht man, die vrij voor zijn mening uitkomt, werkt op sommig» 

bonzen uit ons politieke beste! als de spreekwoordelijke rode lap op een 
stier. Zo gaat bijvoorbeeld Jos Van Eynde (medevoorzitter van de BSP, 
volksvertegenwoordiger, direkteur-hoofdredakteur van « Volksgazet •> en... 
staatsminister) geregeld schuimbekkend te keer tegen politiek commer>-
tator Karel De Witte, hoofd van de Brusselse redaktie van « Gazet van 
Antwerpen ». Deze week nog noemde Van Eynde hem « een politieke 
opruier die met de morele steun van hoge kerkelijke en wereldlijke auto
riteiten het spel van het Vlaams extremisme mag spelen ». Wat een 
machtig man is Karel toch ! Inmiddels zullen velen er hem dankbaar om 
zijn dat hij via zijn pen Van Eynde geregeld tot dergelijke brallende uit
barstingen weet te verleiden. Heel Vlaanderen geniet ervan. 
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ijzerbedeyaart 
1973 

De 46ste Ijzerbedevaart gaat 
dit jaar te Diksmuide door op 
zondag 1 juli, vanaf 11 u. Het 
thema is dit jaar wel biezonder 
goed gekozen : het wordt een 
warme hulde aan de trouwe ge
wone Vlaming, de naamloze fla
mingant van deze generatie en 
van alle voorgaande generaties. 
Deze onbekende flaminganten, 
wiens naam men nochtans niet 
genoteerd vindt in de geschied
kundige werken over de Vlaam
se beweging, hebben de Vlaam
se beweging nochtans « ge
maakt > door het vele werk 
dat zij steeds presteerden, in 
talloze vormen, aan het Vlaam
se front. Zij hebben er 3ven-
veel, om niet te zeggen méér 
dan de « grote namen » toe 
bijgedragen dat ons volk in de 
voorbij 150 jaar zijn ziel heeft 
kunnen redden. Als Vlaanderen 
vandaag staat waar het staat 
(helaas nog niet waar wij het 
zouden willen) dan is het voor
al aan hen te danken. De in
richters viraren biezonder goed 
geïnspireerd wanneer zij dit 
thema voor 1973 hebben geko
zen. Wie een aanplakbiljet voor 
de 46ste Ijzerbedevaart (gratis) 
wenst te ontvangen schrijve 
naar het Ijzerbedevaartsekreta-
riaat, Ijzerdijk, 2, 8160 Diksmui
de. Er zijn twee formaten : 
26/64 cm en 13/32. 

veearfsenij-
kunde 

Het Vlaams Aktiekomitee voor 
Volksgezondheid stuurde aan 
formateur Leburton zijn eisen : 
oprichting van Vlaamse zieken
huizen te Brussel ; splitsing 
van het ministerie van Volksge
zondheid en van Sociale Voor
zorg ; splitsing van de parasta-
talen zoals het Nationaal Werk 
voor Kinderwelzijn (naar het 
voorbeeld van het Rode Kruis) ; 
decentralisatie van NWOS en 
NWOl ; splitsing van de Fond
sen voor Wetenschappelijk On
derzoek en verdeling der kre
dieten a rato van 62% voor de 
Nederlandstaligen en 38% voor 
de Franstaiigen. Stuk voor stuk 
redelijke en rechtvaardige eisen, 
maar wij vrezen dat Leburton 
aan die kant doof zal blijven. Hij 
kan trouwens niet eens de brief 
van dr. R. De Beule lezen, want 
die Is in het Nederlands gesteld. 

Inmiddels blijft de toestand 
voor zieke Vlamingen te Brus
sel hemeltergend. Vice-gouver-
neur Cappuyns beschreef die 
voor een radio-uitzending zo : 
« Zieke Vlamingen kunnen er 

wel in slagen, mits enig zoeken 
te Brussel Nederlandse huisart
sen te vinden. Wanneer zij ech
ter in een ziekenhuis moeten 
opgenomen worden, blijkt de 
keuze uiterst beperkt te zijn. 
Slachtoffers van ongevallen of 
patiënten die dringend moeten 
opgenomen worden en dus over 
geen keuzevrijheid beschikken 
verkeren vaak in een beledigen
de situatie. Wanneer patiënt en 
geneesheren elkaar niet begrij
pen kan er geen sprake zijn 
van geneeskunde. Dan staat 
men voor veeartsenijkunde. En 
toch moet, luidens de taalwet
geving, op 1 september 1973 de 
taalparïteit in de Brusselse zie
kenhuizen bereikt zijn >. 

los van luik 

Op onze redactie kregen wij 
deze week vanuit Eben-Emaal 
een strooibriefje toegestuurd, 
uitgaande van een « Comité 
pour Ie Retour de la Vallée du 
Geer au Limbourg ». In vloeiend 
Frans worden daarin een reeks 
argumenten opgesomd waar
mee de inwoners van de dorpen 
uit de Jekervallei (die sinds de 
wet van 8 november 1962 bij de 
provincie Luik werden gevoegd) 
de terugkeer naar de provincie 
Limburg bepleiten. Bij gebrek 
aan plaats in dit nummer zul
len wij hun pleidooi in ons vol
gend nummer integraal afdruk
ken. Herinneren wij eraan dat 
hier gaat om enkele Waalsspre-
kende dorpjes, die vóór de taal-
grenswet van 1962 steeds bij 
Limburg hadden behoord, en 
die toen tégen hun zin werden 
overgeheveld naar Luik. Een 
aantal inwoners uit de streek 
heeft nu wellicht geoordeeld : 
als in regeringskringen weer 
wordt gepraat over de taal
grens, waarom zouden wij ook 
niet opnieuw onze stem verhef
fen ? In elk geval schijnt de 
overheveling naar Luik daar 
geen onverdeeld sukses te zijn 
geworden... 

sfeen in 
kikkerpoel 

Vorige zaterdag werd te 
Wemmei de eerste steen ge
legd van het op te richten Kul-
tuurhuis van Wemmei. Het mi
nisterie van Nationale Opvoe
ding stelde daartoe een terrein 
ter beschikking naast het Hoger 
Rijksinstituut vor Technisch On
derwijs, Zijp, 14. Na deze korte 
plechtigheid, waarbij minister 
Van Mechelen en tal van voor
aanstaanden uit allerlei Vlaam
se kringen aanwezig waren, had 

er ook een akademische zitting 
plaats. Daar werd o.m. het 
woord gevoerd door VTB-VAB-
voorzitter Jozef Van Overstrae-
ten, die van de gelegenheid ge
bruik maakte om eens hartig 
zijn mening te zeggen over het 
regeerakkoord van de traditio
nele partijen. En dat viel met 
in goede aarde bij de aanwezige 
vertegenwoordigers en aanhan
gers van deze partijen, terwijl 
anderzijds een ruim deel van de 
aanwezigen hartelijk toejuichte. 
Van Mechelen vooral was op 
zijn teen getrapt en liet dat ook 
duidelijk blijken. Op de recep
tie nadien was de steen die 
Van Overstraeten in de kikker-
poelpoel wierp dan ook hét ge
spreksonderwerp. 

Wij hopen dat het Wemmelse 
Kultuurhuis er weldra staat en 
dat het, in deze bedreigde rand
gemeente van Brussel waar de 
Vlaamse judas Geurts burge
meester is, het ontmoetingscen
trum mag worden van alle Vla
mingen zonder onderscheid van 
opinie 

eer Vlaanderen 
vergaat 

Op het Turnhoutse stadhuis 
werd vorige zaterdag hulde ge
bracht aan de door en door 
Vlaamsgezinde Kempische 
volksschrijver Jozef Simons, 
naar aanleiding van de 25ste 
verjaardag van zijn overlijden 
(op 20 januari 1948). Tussen de 
twee wereldoorlogen was hij 
een van de populairste Vlaamse 
vertellers, die zijn werk situeer
de in zijn Kempische geboorte
streek. Dit was ook gedeelte
lijk het geval voor de roman 
die hem in radikaal-Vlaamse 
kringen beroemd zou maken : 
« Eer Vlaanderen vergaat ». In 
dit boek romanceerde Simons 
op een aangrijpende manier de 
geschiedenis van de Frontbewe
ging, de klandestiene Vlaamse 
verzetsorganisatie tegen de 
franstalige overheersing in het 

Belgisch leger achter de IJzer 
tijdens de oorlog 1914-1918. 
Jozef Simons is tevens de au
teur van populaire liederen als 
< Kempenland >>, « Susa Nina », 
« Heimwee doet ons hart ver
lanen » e.a. 

Eerlang brengt de uitgeverij 
« Reinaert Uitgaven » een Jo
zef Simons Omnibus op de 
markt waarin naast de roman 
« Eer Vlaanderen vergaat » 
ook zijn opgenomen : Dientje 
Goris, Bonifacius Suykerbuyck, 
De danstent, Caiphas en Zijn 
derde Ster. 

Het zal vele van onze lezers. 
die destijds werden aangegre
pen door de roman « Eer 
Vlaanderen vergaat », genoegen 
doen te vernemen dat wij dit 
boek als feuilleton vanaf volgen
de week in ons blad zullen pu
bliceren. En wij zijn ervan 
overtuigd dat vele jongeren er 
op hun beurt sterk van onder 
de uitdruk zullen komen, in fei
te heeft het nog niets aan ak-
tualiteit ingeboet. 

uitwissen 

Onze Wase senator Maurtts 
Coppieters heeft bij de Senaat 
een wetsvoorstel ingediend dat 
de gevolgen van de repressie 
wil uitwissen. Ondanks indivi
duele herzienlngsmaatregelen is 
alles verre van hersteld, aldus 
Coppieters. Duizenden mede
burgers ondervinden persoon
lijk nog dagelijks financieel en 
moreel de gevolgen van de re
pressie, moeten die gevolgen 
dragen omwille van daden van 
hun vader of echtgenoot, ieder
een moet toegeven dat zoiets 
niet meer verantwoord is, ze
ker nu de tweede wereldoorlog 
een kwart eeuw achter ons ligt. 
Het wordt de hoogste tijd dit 
tijdvak eens en voorgoed af te 
sluiten door een bij uitstek de-
mokratisch herstel van de meest 
elementaire mensenrechten. Het 
voorstel-Coppieters voorziet da 
opheffing van de Inbreuken op 
de artikel 113 tot en met 123 
nonies van het Strafwetboek en 
de besluitwetten van 25 mei 
1945 en van 19 september 1945. 

toenemende 
werkloosheid 

Einde december was het aan
tal volledige en gedeeltelijke j 
werklozen opgelopen tot bijna 1 
140.000. De stijging van de werk- { 

loosheid treft vooral de sekto
ren bouw, textiel, kleding en 
voeding, en laat zich ook in 
Vlaanderen duidelijk voelen. 

inmiddels blijkt uit een om
vangrijke studie over de Vlaam
se ekonomie dat er tegen 1980 
op zijn minst 175.000 nieuwe ar-
beidsplaatsen moeten gefcre-
eerd worden voor onze groeien
de bevolking wil men althans de 
volledige tewerkstelling verwe
zenlijken. En dit Is een scliat-
ting aan de lage kant. Wij zijn 
er dus nbg lang niet. De Vla
mingen zullen het dan ook niet 
nemen dat de Staat in de ko
mende Jaren voor alle mogelQ-
ke vormen van kredietverlening 
aan Wallonië de absolute voor
rang w\\ geven. Daar wil Le
burton voor zorgen, en gezien 
de tamheid van zijn < Vlaara-
se » regeringspartners... 

Toenemende werkloosheid en 
toenemende inflatie meteen : 
zelden steeg da levensduurte 
sneller dan tijdens de laatste 
maanden. Nu reeds wordt ver
wacht dat het indexcijfer van de 
kleinhandelsprijzen in deze 
maand Januari weer met 0,83 
punt zal stijgen. Deze ultra-
traditionele regering kan zich 
dus ook op sociaal gebied aan 
een « warm » 1973 verwachten. 

baldadig 

Sinds enige tijd maakt een 
groepje belhamels, dit zich 
VMO noemt, er een bedenkelij
ke « sport » van VU-volksverte-
genwoordiger Nelly Maes over
al te achtervolgen en te bruta
liseren. De echte VMO (Vlaam
se Militanten Organisatie), die 
in de voorbije twintig jaar een 
Indrukwekkende aktiviteit ont 
plooide, werd enige tijd na het 
afsterven van onze vriend Wim 
Maes door haar stichters en 
haar leiding vrijwillig ontbon
den. 

Naar aanleiding van een Vlet-
nam-manifestatie te St. Niklaas 
stelden de kerels zich onlangs 
weer eens onbeschoft aan. Het 
weekblad « 't Pallieterke » was 
over hun optreden naar ook niet 
erg te spreken en schreef dit. 
Ene Eriksson, die namens de 
« VMO » spreekt, vindt « Pallie
terke » nu « een leugenaar en 
oneerlijk » en geeft zijn lijk op 
de zaak. « 't Pallieterke » blijft 
echter bij zijn mening en her
haalt dat « de VU-St. Niklaas 
bij monde van Nelly Maes in de
ze aangelegenheid een stand
punt Het bekend maken dat we 
volledig onderschrijven » en dat 
het <i elk gewelddadig optreden 
afkeurt, onverschillig tegen wie 
het gericht Is ». 
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typisch 

Hoezeer d« Vlaamse Brusse
laars en de mensen uit Vlaams 
Brabant op de CVP-ers uK hun 
arrondissement kunnen rekenen 
bleek tijdens de kongressen van 
de traditionele partijen vorige 
zondag. D« CVP ging, zoals 
Iedereen mi wel weet, door de 
knieén voor de ets ven de PSC 
(haar « zusterpartij >) dat het 
kiesarrondissement Brussel niet 
zou worden gesplitst. Dit is 
nochtans een eis van alle Vla
mingen uit «ile partijen. Wat 
men er ook van zegge, de 
Vlaamse PW-ers (• Blauwe leeu
wen ») en Vlaamse BSP-ers 
(« Rode leeuwen >) uit het Brus
selse kiesarrondissement ble
ven tenminste konsekwent. Toen 
zij zagen dat de gevraagde split
sing niet In het regeerakkoord 
stond (en ook om nog vele an
dere redenen natuurlijk) stem
den zij op hun respektievelijke 
kongressen radikaal tegen dat 
regeerakkoord en tegen Lebur-
ton. De CVP-ers van het arr. 
Brussel girtgen echter onder het 
juk van Vanden Boeynants door 
— voor de zoveelste maal — en 
stemden vóór het regeerak
koord.. De Brabantse VU zal de 
Vlaamse kiezers daar ten ge
paste tijde aan herinneren. Pro
sit, mijnheer Chabert ! 

een schande 

De aanstelling van de Neder-
landsonkundige Waal Leburton 
tot eerste-minister is een bele
diging voor gans het Vlaamse 
volk. Ook de politiek minst-ge-
interesseerden vinden dit nogal 
kras : waar men in tal van 
staatsdiensten en te Brussel 
van de eenvoudigste arbeider 
of bediende vaak een goede 
kennis eist van beide grote 
landstalen (en dat om een scha
mel loon te kunnen verdienen) 
wordt diezelfde eis niet gesteld 
aan de man die een regering 
moet leiden, die het hele land 
bestuurt ! Kan de lamzakkig-
heid van de Vlaamse vertegen
woordigers der traditionele par
tijen nog duidelijker geïllu
streerd worden 7 

En voor de Vlaamse arbeiders 
die BSP-kiezers zijn is er nog 
de bijkomende kaakslag dat nu 
klaar is bewezen dat de BSP 
een partij is onder Waalse heer
schappij. Een partij die sinds 
jaren, en ook vandaag nog, ge
leid wordt door mensen die de 
taal van de arbeiders in Vlaan
deren niet verstaan. Die socia
listische arbeiders hebben dan 

nog niet eens de troost dat Le
burton een overtuigd socialis
tische voorman Is. Op het kon-
gres kreeg hij van zijn eigen 
partijgenoten vooral het ve^ 
wijt te slikken dat hij, om zijn 
ambitie te kunnen realiseren, 
méér dan bereid was onder een 
deken te kruipen met de meest 
verstokte konservatleve en ka|^ 
taiisten-dienaars i la Vanaudwi-
hove. 

een fiktie 
In de regeringsgezinde pers 

wordt steeds maar geschreven 
over een « driepartijenrege-
ring J>, hoewel er vijf partijkon-
grossen nodig waren om het 
regeerakkoord goed te keuren, 
in feite gaat het om een vijf-
om niet te zeggen zespartijenre-
gering. De CVP, de PSC, de PVV 
de PLP zijn totaal afzonderlijke 
partijen geworden. Alleen de 
BSP verschanst zich nog (tijde
lijk) achter de fiktie een natio
nale partij te zijn. Zodra de hui
dige unitaire bonzen daar de 
laan zullen uitgestuurd zijn, en 
dat zal nu wel niet lang meer 
duren, zal de communautaire 
werkelijkheid ook daar vorm 
krijgen. Wat we van deze rege
ring kunnen zeggen is dat het 
de verzameling is van alle tra-
ditionelen, het « dernier carré » 
van het België van gisteren. En 
zelfs bij hen zit de mot er al 
flink in, want in eigen rangen 
tellen ze al heel wat min of 
meer beschaamde federalisten. 
Geef die overmorgen de kans 
een ronduit federalistische re
gering te steunen en het enthoe-
siasme zal nogal wat groter zijn 
dan voor het huidige softenon-
geval. 

rollen 
omgekeerd 

Wij hebben in onze dokumen-
tatie nog een interview steken 
dat destijds werd afgenomen 
van Wilfried Martens, toen strij
dend flamingant en nu CVP-
voorzitter. Daarin noemt hij het 
toenmalig akkoord van Herto-
ginnedal (waarin de CVP de 
Vlaamse randgemeenten van 
Brussel aan verfransing prijsgaf) 
ronduit een a eerloos vergelijk ». 
Na Hertoginnedal trok CVP-volks-
vertegenwoordiger Jan Verroken 
'n jaar lang de Vlaamse boer op 
om — tegen beter weten in — 

te gaan vertellen dat dit akkoord 
eigenlijk een Vlaamse overwin-
nnig was... Daar is Jm «cfiter 
niet bijster in geslaagd, want 
da eerstvolgende verkiezing 
kreeg de CVP een fameuze op
doffer in Vlaanderen. Nu zijn de 
rollen omgekeerd : op het CVP-
kongres noemde Wilfried Mar
ten» — ook tegen beter weten 
bi — het regeerakkoord een 
« eervol vergelijk ». En ditmaal 
was het Jan Verroken die als 
een razende Roeland tegen dat 
akkoord tekeer ging en zijn 
eigen partijgenoten een klin
kende nieuwe nederlaag voer-
spelde, zo zij dit goedkeurden. 
Hij zal het trouwens blijven be
strijden, zo zei hij. 

middenstand 
verraden 

De PW, en vooral Willy De 
Clercq, waren er de laatste tijd 
In geslaagd 'n aantal goedgelo
vige middenstanders in Vlaande
ren ervan te overtuigen dat zij, 
en zij alleen dé verdedigers van 
de zelfstandigen zijn. Hun aure
ool zal nu wel niet lang meer 
standhouden. Tijdens de onder
handelingen konden de PVV-ers 
voor de zelfstandigen slechts 
enkele kleine voordelen in de 
wacht slepen. Daarentegen zul
len zij er vrede moeten mee ne
men dat juist die reeds veelge
plaagde groep van de bevolking 
straks weer ekstra-zwaar zal 
worden belast : er wordt reeds 
gesproken van verhoging van de 
BTW-tarieven, van verhoging met 
met minstens tien procent van 
de direkte belastingen, enzomeer. 
Vast staat het dat de regering 
voor minstens 10 miljard nieu
we Inkomsten zal moeten vin
den. We zouden het zo kunnen 
stellen : als de liberalen voor 
de zelfstandigen 100 fr. in de 
wacht hebben gesleept, moesten 
zij er vrede mee nemen dat die
zelfde zelfstandigen morgen 
voor 1000 fr. zwaarder zullen 
word>:n belast. En dat louter en 
alleen omdat de liberalen liever 
hun ziel verkochten dan naar 
nieuwe verkiezingen te gaan, en 
om enkele hongerige mïnistra-
belen aan de fel begeerde mi
nisterportefeuille te helpen. Wat 
wil je echter : beloofde de PVV 
destijds zelfs niet de belastin
gen met 25% te verminderen als 
zij maar in de regering kwa
men? Sindsdien zijn zij er ai et
telijke malen bij geweest, maar 
de belastingen verhogen steeds 
meer. Demagogen in de opposi
tie, mooipraters In de regering, 
ziedaar de PW. 

MERDE! 
Deze week vonden veien in de Brusselse agglomeratie (en d&arbulten H 

een tweetalig opgestelde . oproep tot de inwoners van het gewest Bru»-
sel . in hun brievenbus, met voorziene ruimte voor het plaatsen van meer
dere handtekeningen onder volgende tekst : 
« Adres aan het Parlement voor de verdediging van Brussel. 
Wij, Inwoners van het gewest Brussel, vast besloten ons te verdedigen 
verklaren wat volgt : geen enkele duurzame oplossing van de gemee»-
schapsproblemen is mogelijk indien het gewest Brussel niet wordt geor
ganiseerd overeenkomstig de volgende beginselen : 

1. De grenzen van het gewest Brussel zullen niet worden bepaald zolan» 
de uitslagen van de raadpleging van de betrokken bevolkingen niet zijn 
gekend ; 
2. De machten van het gewest Brussel zullen dezelfde zijn als die van dm 
andere gewesten. De organen zullen demokratisch. worden verkozen vol
gens dezelfde modaliteiten als voor de andere gewesten ; 
3. Zoals het geschiedt voor de Vlamingen en voor de Walen, zal ook aan 
de inwoners van het gewest Brussel een even rechtmatig deel van de in
komsten van hun streek worden toegekend ; 
4. Alle inwoners van het gewest Brussel hebben het absolute recht te I*-
ven in vrijheid van taal en kuituur. 

Vlamingen uit de Brusselse agglomeratie, waarschuw uw misschien 
minder volksbewuste of politiek-geïnteresseerde buren, familie, vrienden 
en kennissen, voor deze farizeeërstekst zodat zij niet in de val trappen 
van de meest rabiate fransdolle en anti-Vlaamse woordvoerders van een 
bepaalde Brusselse bourgeoisie. Deze tekst gaat namelijk uit van het FDF 
(« Front des Francophons ») en zijn geestesgenoten. Mensen die er op uit 
zijn het Nederlands te Brussel (en omgeving) totaal uit te roeien en de 
Vlamingen die er wonen definitief in een situatie van tweederangsburger» 
vast te spijkeren. 

Wat antwoorden wij op hun schijnheilig proza (het Is immers slechts In 
schijn demokratisch) : 

1. Brussel is ai meer dan groot genoeg en door de heersende Franstalige 
burgerij in grote mate verfranst. Honderd jaar geleden waren alle 19 de 
Brusselse gemeenten in grote meerderheid nog Vlaams, en nu ? De Vla
mingen dulden het niet langer dat men op zulke manier verder Vlaamse 
mensen verbastert en nieuw Vlaams grondgebied inpalmt. Het is méér 
dan genoeg geweest. Het gewest Brussel moet en zal beperkt blijven tot 
de huidige 19 gemeenten van de agglomeratie. En als de bevolking moet 
geraadpleegd worden, dan die van gans Vlaanderen : het gaat immers om 
haar grondgebied ! 

2. De machten van het gewest Brussel moeten niet dezelfde zijn als die 
van de andere gewesten (Vlaanderen en Wallonië). Waar gaan wij naartoe 
wanneer elke stad, het weze nog de grootste van het land, zich de rechten 
van een ganse volksgemeenschap aanmatigt'. ^/loeten wij terug naar de 
tijd van de middeleeuwse stadsstaatjes ? Brussel is een grote stad, en 
moet daarvoor de gepaste bestuurslichamen krijgen, maar méér niet. 

3. Wat verstaan de heren initiatiefnemers onder de term « even' rechtmatig 
deel van de inkomsten van hun streek • ? Weten zij dan niet dat er tal 
van grote firma's te Brussel belastingen betalen voor inkomsten die zij 
verwierven uit andere streken van het land, door de arbeid van de mensen 
die daar wonen ? Vandaar onze eis dat de zetel van de ondernemingen zou 
gevestigd worden waar haar voornaamste uitbating gevestigd is (in Vlaan
deren of Wallonië). 

4. Dat « absolute recht te leven in vrijheid van taal en kuituur » bestaat 
te Brussel niet voor de vele Vlamingen. Omwile van den brode moeten 
zij zich aanpassen aan hun veeleisende franstalige omgeving. Zij zijn er. 
sociaal gezien, de tweederangsburgers in feite. Zij hebben niet genoeg 
Vlaamse scholen voor hun kinderen en in de Brusselse ziekenhuizen wor
den zij als vee behandeld, want de meeste dokters kennen hun taal niet 
eens. En het zijn de heren die over « vrijheid » spreken en hun aanhangers 
precies die voor de Vlamingen te Brussel zo'n toestand hebben geschapen. 
Wie schreef ook weer dat in de verhouding tussen de economische stekte 
en economische zwakke de vrijheid verdrukt en de wet bevrijdt ? 

Brusselse Vlamingen, beantwoordt de « oproep » van uw kulturele doods
vijanden met de passende uitdrukking in hün taal : Merde ! En als die 
super-Belgen konsekwent willen, dat zij dan maar eens de tekst van hun 
Brabangonne zingen. Daarin staat immers : « nooit zal men ons een morzel 
gronds ontwringen ». Welnu, wat zij voor zichzelf nooit zouden aanvaarden, 
moeten zij niet eisen van de Vlamingen. Maar zo logisch zijn deze on
verbeterlijke imperialisten nu eenmaal niet I 
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UULI KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK 
ARR. ST.-NIKLAAS EN DENDERMONDE 
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. 
ARF.. BRUGGE 
5 februari, 12 februari, 19 februari, 26 februari, 5 maart, 12 maart 
te 20 uur. 
Lokaal « Breydelhof », Suvéestraat 2, Brugge. 
Inlichtingen : mej. Van Halme, Witte Beertstraat 31, Brugge. 
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. 
Inlichtingen : 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 ll-laan 35, Kort
rijk. Tel. 056/115.94. 
ARR. AALST EN MECHELEN 
Kursussen vangen aan in september 1973. 

UNIEKE DOKUMENTATIE 

Onder de titel « Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging » publi
ceerde het Dosfelinstituut een buitengewoon interessante biblio
grafie over de periode 1945-1970 (Dosfeldokumenten 10-11). In 
deze bibliografie zijn de titels opgenomen van alle belangrijke 
werken en artikels die in dat tijdbestek over de vele aspekten 
van de Vlaamse beweging zijn verschenen, evenals de namen 
van de auteurs en desgevallend ook die van het tijdschrift waar
in de teksten verschenen. 

Een werk dat onmisbaar is voor al wie zich terdege wil doku-
meteren over de recente Vlaamse beweging. De auteurs, Guido 
Provoost en Willem Van den Steene, hebben hiermee een mon
nikenwerk verricht, waarvoor velen hen dankbaar zullen blijven. 

Elke VU-afdeling zou voor haar dokumentatie dit werk moeten 
bezitten. Te bestellen door overschrijving of storting van 100 fr. 
op prk 224.43 van Kredietbank-Brussel, voor rekening nummer 
3300/13/83.555 van het Dosfelinstituut, vermelden : bibliografisch 
dubbelnummer (10-11). 

WAARHEEN MET AFGEDANKT MILITAIR DOMEIN 

VAN TIELEN-LICHTAART ? 

VLAAMSE STEN UIT DE ASLK 
De Vlaamse Bond van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, afdeling van 

het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel, ziet zich verplicht te 
reageren op de agitatie van de « Association du personnel wallon et fran
cophone » in de pers, agitatie die alleen steunt op gevoelsredenen zonder 
enige statistische waarde. De Vlaamse Bond staat verbaasd over de wel
willende en bekommerde zorg die sommige van onze Vlaamse dagbladen 
besteden aan de kopij hun overgemaakt door onze Waalse collega's. Ter
wijl wij zelf wat artikels betreft zo dikwijls in de kou hebben gestaan. 
Temeer daar het hier simpelweg gaat om de uitvoering van de taalwet, 
wet, die zoals gewoonlijk als ze in ons voordeel gaat spelen, langs alle 
kanten wordt uitgehold en zelfs tegengewerkt. De Vlaamse Bond vraagt 
niet alleen een beetje begrip maar meer steun van onze Vlaamse Pers 
voor een rechtvaardige zaak ! 

WELK IS EN BLIJFT NU ONS STANDPUNT TEGENOVER DE TAALKADERS 

Wij wensen te onderstrepen dat wij slechts een 60 N - 40 F als recht
vaardig kunnen aannemen. 

Deze eis steunt niet op sentimenteel gepraat maar op reële cijfers. 
Op 21 december 1972 werd door onze voorzitter aan de verantwoordelij

ke instanties ons standpunt terzake bondig samengevat als volgt 
ledere dag krijgen wij bewijzen dat in de Brusselse agglomeratie en in 

sommige diensten van de Spaarkas het werkvolume systematisch wordt 
vervalst. Indien hier niet spoedig een einde aan komt zullen wij ons dos
sier aan de Vaste Kommissie voor Taaltoezicht overmaken. 

Verder werd bijzonder de nadruk gelegd op het resultaat van de spaar
overschotten in de Agentschappen (dienstjaar 1971). Hieruit blijkt eens te 
meer dat een 60 N - 40 F verhouding niet overdreven maar rechtvaardig 
Is. 

SPAAROVERSCHOTTEN (PARTICULIEREN 1971) SECTOR AGENTSCHAPPEN 

Agentschap Ned. taalgebied : 54,5 % 
Agentschap Waals landsgedeelte : asis % 
Brussel : 17 % 

De Franstaligen schreeuwen altijd moord en brand over Brussel. Wij 
zullen Brussel eens netjes langs de juiste kant bekijken. Nemen wij als 
criteria het aantal geopende nieuwe boekjes voor 1971 : 

Franstalige boekjes : 62 % 
Nederlandstalige boekjes : 38 % 

Dit is voor ons een verdeelsleutel die steunt op juiste gegevens en 
niet op verkiezingsuitslagen of andere nonsens. Verdelen wij nu de 17 % 
van « Bruxelles » volgens deze criteria. 
Franstalig aandeel (62 % van een totaal van 17 %) = 10,54 % 
Nederiandst. aandeel (38 % van een totaal van 17 %) = 6,46 % 

In totaal geeft ons dat (Bruxelles inbegrepen) 
N 54,5 % -f- 8,46 % = 61 % 
F 28,5 % -f 10,54 % = 39 % 
Om het even welk criterium wij ook toepassen : verrichting spaarin-

breng, spaaroverschotten — met Brussel of zonder Brussel ? De resulta
ten zijn op voorhand gekend. Dat men ons a u.b. eens en voorgoed gerust 
Iaat met het onzinnig gepraat, dat het niet opgaat dat Nederlandstaliqen 
Franstalig werk zullen moeten doen. 

Indien dat gebeurt dan zijn hiervoor andere redenen dan Brussel. Dat 
men beginne met de taalwet konsekwent toe te passen. Hoeveel overtre
dingen hebben de Franstaligen al vastgesteld van Nederlandstalige ambte
naren ? Bij ons weten is de Vaste Kommissie of de Directie nog niet 
van éen overtreding hieromtrent in kennis gesteld. 

De Franstaligen spreken van staking ? Waarom ? Indien zij niet wensen 
de wetgeving loyaal na te leven, moeten zij zien de politieke meerder
heid te vinden om een deel van de Spaarkas over te hevelen naar Wal
lonië : 28,50 % en 10,54 % in Brussel. Maar indien zij met ons willen 
samenleven dan moet dit volgens economische normen en gebaseerd op 
een loyale wederkerigheid ! 

EEN TAALKADER DAT ONS GEEN 60 N - 40 F ALGEMEEN GEMIDDELDE 

WAARBORGT IS VOOR ONS GEEN OBJECTIEF TAALKADER I 

De Nederlandstalige Jeugdraad 
heeft op 22 september 1972 ge
vraagd dat het voormalig militair 
domein te Tielen-Lichtaart (Kem
pen) zou omgevormd worden tot 
een groot nationaal kampeerterrein. 

Volksvertegenwoordiger Kuijpers 
wilde via het Vragen- en Antwoor-
den-bulletin van de Cultuurraad 
van de bevoegde minister verne
men : 

1. of op deze aanvraag zal worden 
ingegaan ? 

2. zoniet waarom ? 
De bevoegde minister is in dit 

geval de h De Saeger. Men kan van 
hem niet zeggen dat hij parlemen
taire vragers met een kluitje in het 
riet stuurt. Meestal antwoordt hij 
vrij uitvoerig, zij het op de ietwat 
belerende, knakke toon die hem 
eigen is Meestal verdedigt hij dus 
een standpunt Ter beantwoording 
van bovengenoemde vraag heeft hij 
het gehele vraagstuk ter sprake ge
bracht van de bestemming der mi
litaire domeinen die door het leger 
verlaten worden. Bij deze gelegen
heid deelt hij mede dat hij voor elk 
terrein een « biezonder plan van 
aanleg » '^eeft doen opstellen. De 
vraag van de Jeugdraad heeft hij 
overgemaakt aan de ambtenaren 
van het bestuur voor Stedebouw en 
Ruimte-Ordening, die samen met 
privé-studiegroepen de bestem
mingsplannen opmaken. 

« Desgevallend kunnen deze er
mee rekening houden in de loop 
van het tot stand komen van het 
struktuurplan ». De minister zelf 
noemt dit vage antwoord •• noch 
een inwilliging, noch een afwijzing, 
wel een in overweging nemen ». 

Uit wat volgt blijkt echter eerder 
een afwijzing : « Ik ben van oor
deel dat niet overhaast mag te 
werk gegaan woren, maar dat inte
gendeel rustig moet overlegd wor
den wat het praktisch gebruik zal 
zijn van deze grote domeinen. Het 
gaat inderdaad om niet minder dan 
264 ha te Kasterlee-Lichtaart en 
68 ha te Turnhout. Men kan zich 
moeilijk voorstellen dat gans deze 
oppervlakte alleen en uitsluitend 
tot groot nationaal kampeerterrein 
zou bestemd worden. Indien de 
voorschriften van de wet op de 
campings gehanteerd zouden wor
den, namelijk 1 kampeerplaats (ca
ravan of tent) per 100 m2, betekent 
dit dat te Kasterlee-Lichtaart niet 
minder dan 26.400 standplaatsen 
zouden toegelaten worden. Als de 
bevolking van één plaats op 4 wordt 
geschat (maar jammer genoeg stelt 
men vast dat het gemiddelde cij
fer véél hoger ligt in de praktijk), 
komt men tot om en nabij 100.000 
mensen die opeens aanwezig zou
den zijn in een paar kleine gemeen
ten. Welke problemen daaruit zou
den voortvloeien, kan men zich ge
makkelijk voorstellen : bevoorra
ding in levensmiddelen, energie
voorziening, vuilverwijdering, bewa
king, politie, enz. ». 

Wij hebben na lezing van dit op 
't eerste gezicht wijze, technische 
en indrukwekkende antwoord toch 
opgekeken. Het is inderdaad vak
kundig naast de kwestie. 

Wat vraagt de Jeugdraad ? Een 
groot kampeerterrein. Het ligt toch 
voor de hand dat de Jeugdraad 
geenszins verlangt, het militair do
mein op te delen in 26.400 kampeer-
standplaatsjes ! Als wij ons niet 

vergissen vraagt de Jeugdraad pra» 
cies de instandhouding van de n » 
tuur als vorm van • passieve recro» 
atie », wat voor jeugd, zeker voof 
georganiseerde jeugd meer bepaal» 
delijk betekent : daar te kunnen in 
kamperen. Het wordt immers van 
jaar tot jaar moeilijker, geschikts 
kampeerplaatsen voor jeugdgroepen 
te vinden. En wat hebben deze 
jeugdgroepen nodig ? Een groot 
vrij wild, verlaten gebied waar z^ 
zich met tenten kunnen in neerla^ 
ten en drinkwater vinden. Dit is pre
cies het tegenovergestelde van een 
netjes gereglementeerde « cam
ping •> I Er is dan ook niets te vre
zen van al die monsterachtige toe
ristische problemen die de minis
ter aan de horizon ziet opdoemen. 

Wij vrezen dat deze verduidelif 
king minister De Saeger (indien hij. 

ons blad leest) niet gerust zal 
stellen. Wij geloven namelijk niet 
dat hij zo dom is, dat hij de boven
geschetste bedoeling van de Jeugd
raad niet zou begrijpen. Wij vre
zen veeleer dat zijn antwoord een 
afleidingsmanoeuver is om met de 
vrijgekomen gronden wat anders 
aan te vangen : bouwgrond, toeris
tische infrastruktuur (w.o. cam
pings), misschien wel « wandelbos-
sen » en zelfs lapjes natuurreser
vaat ! 

Al zo lang azen verontwaardigde 
klagers (« het leger schendt onze 
heerlijke natuur I ») op militaire do
meinen, de laatste ongerepte land
schappen van Vlaanderen's bijna 
toegebouwde landouwen. Velen die 
over toerisme spreken denken al
leen aan het geld dat dit opbrengt. 

karel lansegers. 

europeanum: brussels projekt 
Op de <• zwarte zondag » van 19 

december 1972 moet het voor ie
dereen die een toertje door het 
zachtgolvende pajottenland maakte 
duidelijk geworden zijn : het ver-
knoeiingsplan voor het pajotten
land bestemd neemt de bevolking 
niet. 

En toch duwt de bestendige de
putatie van Brabant, die het plan 
ontvouwde, krachtig door. Verleden 
week verzamelde deze deputatie in 
het provinciaal auditorium te Brus
sel al de belanghebbenden uit Vle
zenbeek, Gaasbeek en St. Martens; 
Lennik. Het ging hem om de twee
honderd mensen die moeten ont
eigend worden. Men zou de zaken 
eens kunnen bepraten, maar op die 
bijeenkomst was er van demokra-
tie echter weinig sprake want de 
eigenaars moesten alleen maar 
veel luisteren. Met de heren Van 

Bever en De Wulf (opperhoofden 
van de bestendige deputatie en de 
interkommunale Haviland) is dat 
niet verwonderlijk. Dat ondervond 
ook burgemeester Valkeniers, die 
zich samen met heelwat burge
meesters uit de streek tegen deze 
en andere plannen van verknoeiing 
verzette. Meneer De Wulf, die blijk
baar zijn diktatoriale richtlijnen uit 
Moskou krijgt, vond dat Valkeniers 
hier niets te protokollen had, wat 
Valkeniers deed zeggen dat hij de 
vergaderig bijwoonde als schepen 
van de federatie Asse. De heren 
wisten blijkbaar niet dat een deel 
van de uitgekozen gronden op het 
grondgebied van de federatie Asse 
ligt. Er zal een studiekommissie 
van tien provincieraadsleden opge
richt worden om het plan uit te 
werken. Aan de oppositie hadden 
de heren Van Bever en De Wulf 
niet gedacht... 

Het is duidelijk dat het hier om 
een projekt gaat, opgedrongen door 
een stel imperialistische Brusse
laars en Brusselsgezinden, die vast 
besloten zijn de hoofdstad buiten 
de negentien gemeenten stevig uit 
te bouwen. Passieve rekreatie voor 
iedereen moet zowat het enig voor
deel zijn dat de plaatselijke bevol
king uit dit super euro-projekt zal 
kunnen halen. Kuituur- en sport
centra zijn gepland in al de omlig
gende gemeenten. Paviljoenen van 
EEG-landen kunnen in het Pajotten
land alleen maar de verfransing, 
die er nu algenoeg is, in de hand 
werken. Temeer nu er in het aan
grenzende Anderlecht een liLB-zie-
kenhuis wordt opgetrokken. 

Meer dan ooit is hier waakzaam
heid geboden, want het enig mooie 
stuk natuur rond het kasteel van 
Gaasbeek staat aan grote gevaren 
bloot : verknoeiing en verfransing. 
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de week 

in beeld 

Op politiek en maatschappelijk gebied was er deze week heel wat bewe
ging in het land. De vijf partijkongressen van de traditionele partijen keur
den « met de hakken over de sloot » het slappe regeerakkoord van Lebur-
ton goed. Grote scholierengroepen kwamen op straat om te protesteren 
tegen de legerdienst-plannen van Vanden Boeynants, en ook aan het 
« abortus-front » kwam er plots weer beweging naar aanleiding van de 
gevangenneming van een een Waalse arts. Wat vele mensen echter nog 
het meest deed sakkeren was de petroleumstaking, die zich overal duide
lijk liet voelen. 
Ds foto's hiernaast (van boven naar onder) : 

% Een beeld van het BSP-kongres in de Brusselse Magdalenazaal vorige 
zondag. De eentalige Waalse BSP-voorzitter Leburton kreeg het minst 
steun in zijn eigen partij, slechts 56% van de kongressisten keurden zijn 
regeerakkoord goed. Bij zijn Vlaamse « kameraden » haalde de stationchef 
van Borgworm amper 53% goedkeuringen, en om dit resultaat te bereiken 
moesten Jos Van Eynde en de andere BSP-c<staatslieden» al hun (tanende) 
invloed gebruiken. Vele waarnemers op dit kongres waren van oordeel 
dat dit kongres het begin van het einde betekent voor de autoritaire (en 
unitaristische) bonzen die reeds al lang de lakens uitdelen in socialistische 
rangen. 

% Een beeld van het luidruchtige scholierenprotest tegen de legerdienst
hervorming van VdB, dat vorige week te Antwerpen massaal werd ingezet. 
Ook op tal van andere plaatsen liep de middelbare schooljeugd te samen. 
Een gerechtvaardigd protest, waarvan kommunistische infiltranten echter 
gretig gebruik maken om hun ideologische waar handig aan de man te 
iwengen, zodat VdB daarvan dankbaar gebruik kan maken om zijn twijfel
achtige hervorming verder te verdedigen. 

'if Van de aanhouding van de Waalse arts Willy Peers, die 320 abortussen 
Uitvoerde, maken de promotors van de legalisering van abortus dankbaar 
gebruik om stemming te maken. Op het BSP-kongres liet het Antwerpse 
parlementslid Calewaert (kandidaat-minister van Justitie in de regering-
Leburton) een pro-abortus-motie goedkeuren. Op de foto een beeld van 
de perskonferentie die het inderhaast gevormde « Komitee voor de ver
dediging van Willy Peers » maandag te Brussel hield. De zgn. etische 
vraagstukken zouden wel eens een heuse bananenschil kunnen zijn voor 
de regering-Leburton. 

'ir Vorige maandag kon men al hele rijen automobilisten zien aanschuiven 
foor de steeds schaarser wordende geopende benzinestations. Dinsdag was, 
door het verbod van de regering, al afgelopen zodat elke automobilist al 
kon uitrekenen hoeveel kilometers hij met zijn wagen nog kon rijden. Aan 
de Nederlandse grens was het dan ook een gedrang van je welste. Erger 
achter was da reële dreiging dat ook steeds meer mensen zonder huis-
verwarming zouden vallen, en dit in een periode dat de griep zo al veel 
slachtoffers maakt. Deze staking roept dan ook vele vragen op over ds 
organisatie van het stakingsrecht. 

En te Brussel werd door de meest rabiate fransdollen onder de liberalen 
nog maar eens een nieuwe liberale partij opgericht. Vanzelfsprekend In 
de oude stijl van het Belgique de papa. En nu maar afwachten of deza 
Imperialistische heerschappen ook hun bedreiging zullen uitvoeren en lijs
ten Indienen in gans het land. Dat zou er lief kunnen uitzien voor de PW, 
die nog altijd een niet te onderschatten aantal franskiljons in ham rangen 
telt 
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(Argos) Maandag en dinsdag jl. hebben bondskanselier Brandt en prezideni 

Pompidou elkaar in het Elysee ontmoet. Tijdens een tweedaagse konferentie wer

den de konsekwenties geëvalueerd van de Westeuropese topkonferentie [okt. 1972 

te Parijs). De agenda was dus al van te voren bekend : politieke unie, ekonomisch-

monetaire politiek, de verhouding Amerika-Europa — belangrijk nu vaststaat dat 

prezident Nixon nog vóór juli 1973 naar Old Europe komt. Nieuw was de vraag hoe 

de EEG haar handelsbetrekkingen zal uitbouwen met de inmiddels volkenrechtelijk 

erkende DDR. Ten slotte was ook de recente ontmoeting Pompidou-Brezjnev aan 

de orde wat meteen gesprekken over de aanstaande EVK te Helsinki en de MBFR 

op gang bracht. Beslist des Guten Zuviel voor een tweedaagse konferentie. Maar 

wat doe je eraan ? Pompidou en Brandt trappelden van ongeduld om het Frans-

Duits vriendschapsverdrag van jan. 1963 te promoveren tot een historische gebeur

tenis zonder weerga. Tegelijk hebben de Duitse en Franse persmensen hun luid

ruchtigste registers getrokken. ' Le Monde » schrijft al over de verzoening van 

Gallieërs en Germanen. 

van galliërs 
en germanen... 

Het blijft voorlopig een open vraag of het Frans-Duits vriendschapsverdrag 
bestand zal blijken tegen de spreekwoordelijke tand des tijds. Geschiedenis werd 
nooit geschreven in het schamel bestek van een decennium. Zelfs een eeuw kan 
ternauwernood volstaan, waarbij dan de bedenking rijst dat de meeste staten nooit 
honderdjarig worden. Verdragen en diplomatieke akkoorden zijn gewoonlijk eenzelf
de tot beschoren : een tijdlang blijven ze in de herinnering hangen maar algauw 
worden ze door nieuwe gebeurtenissen en verhoudingen verdrongen. Zelfs de oor
logsakkoorden vergaat het niet beter. Zij lijken niet bestand tegen de vrede... Wie 
herinnert .zich nog het Duits-Russisch iiiet;aanvalspakt van 1939?... 

Nu is het zo dat de ondertekenaars van het Frans-Duits vriendschapsverdrag 
van meetaf aan op duurzame verwezenlijkingen hebben gedoeld. Het moest een 
akkoord worden met historisch en moreel perspektief, geen politieke eendagsvlieg 
zonder betekenis. Nadat ze het eens waren geworden over hun vriendschapsver
drag gingen Fransen en Duitsers het bovendien als een autentieke censuur beschou
wen : voortaan zou de eeuwenoude vijandschap tussen twee grote buurvolken 
voorgoed begraven worden. Het verdrag zou niet alleen zijn ondertekenaars binden 
maar alle regeringen en parlementen die in de toekomst politieke verantwoorde
lijkheid dragen. Het moest een duurzaam verdrag worden, onbegrensd in de ti jd, 
met onveranderlijke streefdoelen en definitieve bepalingen. 

Van die optiek uit was het vriendschapsverdrag dan ook een unicum. Boven
dien kreeg het al onmiddellijk een simbolische betekenis mee. Voor de Fransen 
was het de verzoening met de voormalige aarts- en erfvijand. Tegelijk hield de over
eenkomst in dat Frankrijk het Duitse volk als gelijkwaardige morele partner ging 
erkennen. Men mag niet vergeten dat de Bondsrepubliek in alle betekenissen zeer 
jong was. Pas in 1948 was Westduitsland politieke werkelijkheid geworden. Samen 
met wijzigingen in de Frans-Duitse verhoudingen maakte Frankrijk een eind aan 
zijn bezettingsvoogdij om met de traditionele vijand aan een nieuw Europa te bou
wen. Men moet de Gaulle niet buitensporig gaan ophemelen maar het zal een van 
de belangrijkste verdiensten van de generaal blijven dat hij in 1963 de Frans-Duitse 
toenadering, zonder welke geen Europa mogelijk is, in de politieke werkelijkheid 
heeft geplaatst. Buiten de Gaulle kon niemand de opdracht aan. Hij was toch de 
belichaming van het verzet tegen Hitler. Zonder zijn zegen en participatie zou het 
vriendschapsakkoord een louter protokollaire aangelegenheid geworden zijn. Wel 
was ook de sluwe Konrad Adenauer van de partij maar zijn inbreng was kleiner 
dan die van het Frans staatshoofd. Hoe dan ook voor het internationaal Imago van 
de Bondsrepubliek was bewust akkoord een gouden zaak. Het vriendschapsverdrag 
straalde zelfs uit naar Oost-Europa. Wie durfde nog spreken van Westduitse revan-
chisme nadat de Gaulle himself de spons had geveegd over «het onzalig verleden» ? 
Na 1963 is de term dan ook uit het kommunistisch vokabularium verdwenen. 

Na tien jaar is het verdrag behoorlijk overeind gebleven. Het heeft alle krisis-
sen van de Westeuropese en atlantische politiek glansrijk overleefd. Zowel te Bonn 
als te Parijs heeft men de aangegane verbintenissen gehonoreerd. Toch waren de 
wrijvingen en tegenstellingen legio ; de houding tegenover Washington en Moskou, 
tegenover Groot-Brittannië, de Navo en de EEG zelve, waar de strijd kulmineerde 
In felle diskussies over integratie en soevereiniteit. Weliswaar kan niemand stellen 
dat het verdrag berekend is op gemeenschappelijke akties tussen beide landen. De 
politieke nuttigheidswaarde van het akkoord is inderdaad vrij klein. Maar dit is nu 
eenmaal de begrenzing van een vriendschapspakt. De politieke bruikbaarheid wordt 
echter gekompenseerd door de gewijzigde politieke situatie, zowel Europees als 
internationaal. Vandaag staan nieuwe politici aan het roer. Pompidou en Brandt 
hebben andere ambities en problemen. De toetreding van Groot-Brittannië tot de 
EEG en het niet weg te denken feit van . de Europese negen • hebben de vrees 
voor een Frans-Duits overwicht weggewaaid. De Duits-Franse samenwerking is 
voor de kleine EEG-partners niet langer een angstdroom. Het besef is overgekomen 
dat de Europese veiligheid zonder samenwerking tussen Parijs en Bonn niet vol
waardig kan gedijen. Zonder Frans-Duits samengaan zal ook de politieke eenmaking 
een verre droom blijven. Misschien geloven Pompidou en Brandt dat hun vrlend-
schaps '̂erdraQ ooit de katalisator kan worden van een nieuw Europa ? Dit kunnen 
ze dan alvast op de EVK te Helsinki bewijzen I 

De 36ste president van de VSA, Lyndon B. Johnson, overleden. De opvolger van Kennedy 
geraakte totaal verstrikt in het Vietnam-wespennest dat de dag na zijn dood dan toch ont
ward werd. Johnson zal in de geschiedenis bekend blijven als de VS-president die d» 
moorddadige bombardementen boven Vietnam deed uitvoeren, daardoor geraakten de sociala 
programma's die hij in zijn eigen land verwezenlijkte totaal in de vergeetboek... 

deze week in de wereld 

• President Nixon spreekt bij zijn eedafleg
ging niet over een Gestand in Vietnam maar 
over de vrede in het algemeen. Hij wijst de 
aanvallen op de USA van de hand en looft 
de Amerikaanse vrijheden en de bescher
ming, die Amerika aan velen en aan de de-
mokratie verleent. 
• Nieuwe anti-oorlogbetogingen naar aan
leiding van de tweede ambtsaanvaarding van 
president Nixon te Washington en elders in 
de wereld. 

• Le Due Thó en Kissinger begonnen nieu
we besprekingen. Er blijkt nu wel overeen
stemming te zijn tussen Washington en Sai
gon. Naar veler mening zullen ook na een 
bestand in Vietnam de drie Vietnamese re
geringen blijven bestaan, wat lange onder
handelingen insluit voor een eigenlijke vre
de. 
• President Moboetoe van Zaïre bezoekt 
China en India. 
• In Vietnam woeden hevige gevechten, 
omdat de betrokken tegenstanders tegen het • 
afsluiten van een bestand een zo gunstig 
mogelijke positie wensen in te nemen. 

• Te New York gijzelen vier negers dagen
lang personen in een door de politie bele
gerde wapenwinkel. 

• De door de ETA ontvoerde Spaanse mil
jardair Huarte zal slechts tegen een miljoe-
nenfosgeld en tegen het inwilligen van ar-
beiderseisen losgelaten worden. Een aantal 
ontslagen arbeiders werden intussen reeds 
weer aangeworven terwijl ook ingestemd 
wordt met het betalen van een losgeld. 

• Verdere decentralisatie in Nederland, al 
wordt Den Haag de vrees geuit, dat bepaal
de industrieën daardoor naar het buitenland 
afgestoten zullen worden. 

• Smds 5 december met een informatie
opdracht belaste Ruppert schiet niet op : de 
Nederlandse kabinetskrisis blijft aanslepen, 
al is een vorig rekord (105 dagen) nog niet 
gebroken. 
• Willy Brandt is er niet ingeslaagd, een 
verjongd en « beter » kabinet samen te 
stellen. In zijn regeringsverklaring heet het 
dat West-Duitsland Vietnam bij de wederop
bouw wil helpen. 

• Palestijnse aanslag op een centrum te 
Wenen waar Russische naar Israël uitwi]-
kende Joden verzameld worden verijdeld. Da 
Oostenrijkse politie treft spektakulaire vei
ligheidsmaatregelen na de aanhouding van 
drie Arabieren. 
• De Sovjets gaan akkoord, besprekingen 
over gelijktijdige troepenvermindering in Eu
ropa te houden, samen met het houden van 
een Europese veiligheidskonferentie, waar
van de tweede voorbereidende fase te Hel
sinki is begonnen. Deze nieuwe besprekin
gen zouden te Wenen gehouden worden en 
zijn van westerse zijde bedoeld, om de SU 
er te Helsinki van te weerhouden « te veel 
last te verkopen ». Van Amerikaanse zijde 
ligt echter ook de wens voor, de kosten van 
de legering van Amerikaanse troepen in 
West-Europa te verminderen daar deze een 
nadelige invloed uitoefenen op de Ameri
kaanse betalingsbalans. Over de eigenlijke 
inhoud heerste nog verwarring. 

• Amerikaanse koppelbaas Corons door 
grand jury schuldig bevonden aan massa
moord op ingeweken landarbeiders in Cali-
fornië, waarvan de lijken in 1971 werden 
ontdekt. Het vonnis werd verdaagd gezien 
de verdediging een aanvraag voor een nieuw 
proces zal indienen. 
• Portugees offensief tegen de nationalisti
sche rebellen in Mozambique. Voor het eerst 
sinds 1966 heeft ook Rhodesië af te reke
nen met guerilleros, die blijkbaar samenwer
ken met hun anti-portugese kollega's. Pre
mier lan Smith kondigt harde aktie aan te
gen de rebellen. 
• In Israël ingeweken Russische joden wil
len terug naar de Sovjet-Unie wegens <• dis-
kriminatie » doch Moskou weigert alsnog 
inreisvisa te verstrekken. 
• Inwijkelïngen van geleerden en technici 
uit Azië in de USA neemt toe terwijl de in
wijking uit Europa afneemt, omdat de ai^ 
beidsmarkt er verbetert (dank zij o.a... Ame
rikaanse investeringen). Vooral India en de 
Filippijnen zijn de grote leveranciers van 
« grijze cellen ». 
• Amilcar Cabral, sekretaris-generaal van de 
bevrijdingspartij Guinea Bisseau en de Kaap
verdische eilanden, vermoord. 



opgedragen aan onze gemeentemandatarissen 

het gemeenienfonds 
aan hervorming toe 

Op biz, 8 van ons weekblad « Wij » 
(van 23-12-72) lees Ik onder bovenaan-
gehaalde titel een bewering, mijn brein 
toegedicht, die zo fantastisch is dat 
de argeloze lezer, indien hij al meen
de iets begrepen te hebben van de 
oorzaken van de benadeling van de 
Vlaamse gemeenten bij de verdeling 
van het Gemeentefonds, zeker het 
spoor bijster moest geraken. 

Daar staat dit : « Het bevolkings
cijfer als een negatieve kern te be
schouwen, zoals sommigen doen, 
achtte de heer Olaerts ekonomische 
nonsens en a-sociaal ». 

Vermoedelijk heeft de zetduivel 
hier zodanig doelmatig met de steller 
gecollaboreerd dat het er voor de 
nietsvermoedende lezer op gaat lijken 
dat de splitsing van het Gemeente
fonds ergens verwant is met de kern
energie, en dat ikzelf, In tegenstel
ling met andere atoomspecialisten, 
de bevolking als positieiF explosief 
materiaal beschouw. 

Geachte lezer, ik moet dit rechtzet
ten al was het alleen maar reeds 
omdat ik zelf, zoals iedereen, weet dat 
de dynamica van het gemeentebeleid 
in het Vlaamse land beheerd wordt 
door een onoverzichtelijke schare van 
brave, gedweeë CVP-schepencolleges 
en andere herders, die op een paar 
uitzonderingen na slechts in beweging 
geraakten en geraken naarmate de 
reactie-motoren van de Volksunie 
gingen draaien. Maar heel ver zijn wij 
nog niet gevorderd. De Vlaamse be
volking is nog geen explosief mate
riaal; zelfs niet krachtig genoeg om 
het unitair Gemeentefonds te splitsen. 
Maar ter zake. 

De hierboven geciteerde zin had 
moeten luiden : Het bevolkingscijfer 
als een negatieve term beschouwen, 
zoals dat gebeurt ingevolge art. 10 
van de wet op het Gemeentefonds, Is 
ekonomische nonsens, is anti-sociaal 
anti-familiaal en zwaar nadelig voor de 
Vlaamse gemeenten. 

Het weze me toegelaten deze éne 
bewering te staven, hoewel uit vorig 
artikel blijkt, dat daarmee lang niet 
alles gezegd is. Maar we houden hier 
des Pudels Kern vast, d.w.z. hier schuilt 
een fundamentele oorzaak van de be
nadeling van de Vlaamse gemeenten. 

In de wet van 16 maart 1964 betref
fende het Gemeentefonds leest men 
in art. 10 ^ 2 het volgende, van toe
passing op alle gemeenten van het 
land behalve voor de 4 grootsteden, 
Brussel, Antwerpen, Luik en Gent. 

Het gemeentefonds wordt ge
splitst : 37 t.h. wordt gestort in een 
zgn. A-Fonds voor de 4 grote steden; 
De overige 63 t.h. gaat naar de ande
re gemeenten; daarvan krijgt het B-
Fonds 58 t.h. De resterende 12 t.h. 
gaan voor 30 t.h. naar het Hulpfonds 
en voor 70 t.h. naar het Fiskaal Ver
enigingsfonds. Wij handelen enkel 
over het B-Fonds, grootste brok. 

« ^ 2. Voor iedere gemeente wor
den de behoeften forfaitair vastge
steld als volgt : 

1) de maatstaven, gedeeld door het 
inwoneraantal, worden vermenig
vuldigd met de waardecoëffi
ciënten van de klasse; 

2) de produkten van die vermenigvul
digingen worden samengesteld; 

3) bij die som wordt de constante 
van de klasse gevoegd. 

De einduitkomst is het bedrag van 
de forfaitair berekende behoeften per 
inwoner ». 

Om de forfaitaire behoeften van de 
ganse gemeente te kennen vermenig
vuldigt men dan natuurlijk de hierbo
ven bedoelde einduitkomst met het 
inwonertal, maar dat staat niet uit
drukkelijk in de wet. 

Het is echter in dat onschuldig ten 
3de « bij die som wordt de constante 
van de klasse gevoegd • dat het ve
nijn schuilt. 

Want die constante is een negatief 
getal gebleken, (in '64, '65 : 811 per 
inwoner; in '66 en '67 : 628 per in
woner; in '68 en '69 : 1046 per inwo
ner; in '70 en '71 : 973 per inwoner) 
dat vermenigvuldigd met het bevol
kingscijfer een zwaar gewicht krijgt. 

Om de betekenis van ^ 2 van art. 10 
te illustreren geef ik hieronder het 
concreet voorbeeld voor de gemeente 
Genk, niet met het doel Genk in het 
zonlicht te plaatsen maar om voor 
iedereen de berekeningswijze wat dui
delijker te maken. 

wat leert 

ons dit 

voorbeeld ? 

Dat het bedrag van de gemeentelij
ke behoeften, forfaitair berekend op 
basis van de 3 maatstaven vermin
derd wordt met 973 F per inwoner en 
wat dat betekent aan gewicht in de 
hele berekening wordt duidelijk aan 
de hand van het voorbeeld van Genk; 
men gaat 54 miljoen aftrekken van da 
154 miljoen, berekend op basis van de 
3 maatstaven. En die 973 X bevolking 
gelden in alle gemeenten van de 
klasse. En de negatieve constante 
speelt in alle klassen ! 

Het is dat wat ik ekonomische notv 
sens noem. Men moet geen econo
mist zijn om te weten dat de behoef-

Berekeningswijze van de Forfaitaire Behoeften van de Gemeente Genk — Jaar 1970 

— volgens art. 10 §2 van de wet van 16.3.64 betreffende het Gemeentefonds (*) 

1 

2 

3 

4 

Maatstaven (a) Waardecoëfficiënt (b) 

Woongelegenheden : 14.516 

(op 31.12 van het voorlaatste jaar 
vóór de tweejarige periode) 

Tewerkgestelden handel : 1.222 

(werkzaam op 30.6 van hetzelfde 
jaar als hierboven = 30.6.68) 

Aktieve bevolking : 24.792 

(in de gemeente tewerkgesteld 
op 30.6 van hetzelfde jaar als 
hierboven = 30.6.68) 

Totaal 1 -i- 2 H- 3 

Constante X bevolking 

Totaal van de forfaitair 
berekende behoeften : 
(c) 

Cijfers verstrekt door Min. v 

X 7.249 

X 13.343 

X 1.310 

— 973 
X 56.247 

'an Binn. Zaken 

Totalen <n F 

+ 105.226.484 

-1- 16.305.146 

-f 32.477.250 

-1- 154.009.150 

- 54.728.331 

99.281.133 

(*) Deze wijze van berekening geldt voor alle gemeenten (behalve de 4 grootste

den) met een bevolking van 10.000 inwoners en meer. 

a) Maatstaven 

Om de normale behoeften der gemeenten te meten werden, voor de eerste en 
tweede klasse gemeenten, de maatstaven 1 -f 2 -t- 3, hierboven vernoemd, ais 
representatief weerhouden in de wet. 

b) Waardecoëfficiënten en constante 

Omdat de maatstaven niet in dezelfde mate de behoeften van de gemeente helpen 
bepalen werd een waardecoëfficiënt toegekend aan elke maatstaf. 
Om de forfaitair berekende behoeften te doen overeenstemmen met de werkelijke 
netto-lasten werd een constante ingevoerd. De werkelijke netto-lasten worden 
i/astgesteld op basii van de gemeenterekeningen. 

c) Totaal van de forfaitaire behoeften 

Van dit totaal ontvangt iedere gemeente eenzelfde percentage, dat bepaald wordt 
door de verhouding van de te verdelen som uit het B-Fonds tot het totaal bedrag 
van de forfaitair berekende behoeften van alle betrokken gemeenten. (43,47 t.h. in 
'70, 49.70 t.h. in '71). 

ten van een gemeente niet dalen, maar 
stijgen met het bevolkingsaantal. De 
bevolking diende als een positieve 
maatstaf aangehouden i.p.v. een nega
tieve invloed te krijgen. Artikel 10 
heeft bvb. tot concreet resultaat dat 
als in uw gemeente de maatstaven 
ongewijzigd blijven maar er worden 10 
kinderen geboren, of er vestigen zien 
twee gezinnen van vijf personen (de 
vader werkt elders) dat dan de ge
meentelijke behoeften worden ge
acht te dalen met 9.730 fr. Als er in 
diezelfde hypothese 10 sterven of 
verhulzen dan worden de behoeften 
van de gemeente geacht te stijgen 
met 9730 fr. Rijm dat maar samen. 
Moet ik daarover nog uitweiden ? De 
correctie van de berekening via de 
constante geschiedt ten nadele van de 
Vlaamse gemeenten. We weten toch 
waar de 60 t.h. wonen. 

Men heeft tegen mijn zienswijze 
gemeend te mogen aanvoeren dat het 
toch niet zo onlogisch is het verschil 
tussen de werkelijke lasten van de 
gemeente en de forfaitaire berekende 
behoeften weg te werken via deze 
constante aangezien het bevolkings
aantal op een indirecte wijze positief 
verwerkt is in de maatstaven, nl. Aa 
de woongelegenheden. De woongele
genheden vermenigvuldigd met hun 
waardecoefficiënt (7.249) is inderdaad 
de zware ,brok uit de berekening 
Maar hier komt het Vlaams landge-
deeite weer bedrogen uit de bus aan
gezien we hier meer mensen per 
woongelegenheid tellen. Twee ge
meenten met elk 5000 woongelegen
heden, de éne heeft 20.000 inwoners 
(4 per woongelegenheid) en de ande
re 15.000 inwoners (3 per woongele
genheid) krijgen volgens die maatstaf 
woongelegenheid elk evenveel toebe-
rekend, nl. 5.000 x 7.249 = 36.245.000 
F. 

Wat natuurlijk heel onorthodox is, 
maar dan gaat men langs de correctie 
factor, de negatieve constante, nog 
eens 5.000 x 973 fr meer aftrekken 
van de gemeente met het grootst 
aantal inwoners ! 

Ook hier moet ik niet aantonen dat 
de Vlaamse gemeenten nog eens het 
kind van de rekening zijn. Het aantai 
gezinsleden per woongelegenheid ligt 
in Vlaanderen hoger. Vooral Lim
burg betaalt hier zijn demografie met 
verminderde ontvangsten. 

ten slotte 

nog een 

paar cijfers 

In het Nederlands taalgebied ontvin
gen de gemeenten met 10.000 en méér 
inwoners in 1969 gemiddeld 904 fr. per 
inwoner (Lirhburg, 694). 

In het Frans taalgebied 1.137 fr. 

In de Brusselse agglomeratie 1.489 
fr (de 18 gemeenten). We kennen u 
één der fundamentele oorzaken van 
deze verschillen. De verhoudingen 
zijn er sedertdien niet op verbeterd 
De bedragen verhoogden elk jaar maar 
de dispariteit bleef. In 1973 ontvangt 
het Gemeentefonds een dotatie «an 
+ 24 miljard F Het gaat dus om veel 
geld. 

j . o l ae r t s . 

v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r 
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zoekertjes 

1) Sociaal assistent In orde 
met legerdienst zoekt betrek 
king m het An twe ipse 

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

4) Doktersssistent 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 Latijns Amerika het 
Midden Oosten of Afr ika 

— R 206 

6) Jonge man in orde met Ie 
gerdienst aiploma A l sekre 
tariaat moderne talen zoekt 
passende betrekking Brussel 
Mechelen Antwe ipen R 187 

7) Juf f rouw 16 jaar Lag Mid 
Onderw + 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 betrekk ng 
als bediende Mechelen Antw 
Brussel — R 198 

9) Licentiaat w is en natuur 
kunde zoekt bet iekk ing (ook 
inter im) in vr i j onderwi js 

10) Technisch tandbouwinge 
meur zoekt passende betrek 
king 

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

12) Gehuwde dame zoekt be 
t iekk ing bediende bij voorkeur 
ziekenfonds of sociaal organis 
me 

Voor 1 to t pn met 12 schri jven 
of opbellen Senator W Joris 
sen Louisastr a i 2800 Mech 
Tel (015) 435 96 

Gepens echtpaar zoekt betrekking 
als huisbewaarder van buitenver 
bl i j f fabriek, pension of kl app 
gebouw Liefst In Vlaams Brabant 
of omgeving Schri jven red R 201 

Gevraagd • 

— 1) gediplomeerde verpleegster 
A l of A 2 in de streek van Diest 
— 2) boekhouder kantoor te Brus 
sel 
Z ich wenden Wil ly Kuijpers volks 
ver tegenwoordiger Swertmolenstr 
23 te 3020 Herent tel 016/296 42 

— R 218 

ÓFFSfeT • STENatWEnk - FÖTÓKOPÖ 
I N K A 

Tumhoutsebaan 405 Borsertwut 
TPL. 03 M.70.00 

Vertaler in Fr Duits Eng en 
u i t Ital Roemeens Russisch 
Tsjechisch Pools Bulgaars Servo 
krat iscn Portugees Deens Noors 
Zweeds en Esperanto zoekt part 
t ime werk te lefoneren 
( 0 3 / 8 9 05 98 Muys Bornem ) 

— R 213 

Wegens ovei l i jden DRINGEND 
tandai ts gevraagd voor Brussel 
Twee dagen per week Inl icht ingen 
Van der Cleyn Vei l igheidsstr 43 
1080 Brussel tel 02/25 46 42 (na 
18 u ) — R 4 

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

— R 224 

Juf f rouw uit het Antwerpse 24 j 
oud zopas gediplomeerd als maat 
schappel i jke assistente met onder 
scheiding zoekt passende betrek 
k ing l iefst in het Antwerpse 
Juf f rouw wonende te Antwerpen 22 
] zopas gediplomeerd als gegra 
dueerde in onthaaltechniek zoekt 
passende betrekking m het Ant 
werpse 

2 w volksvert Schiltz Te couwe 
Jaar le i 134 Deurne tel 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 betrekking l ie fst als 
tekenaar Koi i takt 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 Lenaeits Halensest iaat 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 ( ful l t ime] 
Kontaktadres Fons Van Der 
Buiqht Geraardsbergse s twg 20 
g'i'IO Erembodeqem Terjoden Tel 
053 281 73 — R 219 

Belangrijk mutual is t isch veibond te 
Brussel zoekt bedienden met on 
dervindinq op mutual ist isch gebied 
Kontaktadres sn dr R Roosens 
Markgravelei 28 te 2000 Antwerpen 
tel 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 
tel 059/741 42 tussen 9 en 10 u 
s morgens — R 215 

Zoekt aangepast werk jonge man, 
20 j vr i j van legerdienst diploma 
Gr Lat humaniora kennis Frans 
noties Engels Duits Z w volks 
vert E Raskin Ursulastraat 1 te 
Eigpnbilzen tel 011/19454 

— R 209 

VU Federatie en Gemeenteraadsl id 
Arch i tek t Karl Van Hespen zoekt 
voor dringende indiensttreding vol 
ledige betrekking een bouwkundig 
tekenaar A2 of A1 of gel i jkwaardig 
element 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 Maice l De Broyer, 6, Ita 
lielaan 1900 Overi 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 
Kuiipers Devijver Swer tmolenst r 
23 3020 Herent (tel 016/296 42) 

— R 7 

• • Vlamingen, 
l * i * l '"^^^ GRATIS ADVIES 
V « ^ voor uvi/ hypotheek 
^ * ^ leningen ( I e en 2e r ) 

en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortr t ikte Steenweg 304 

9000 GENT Tel 09/22 88 33 

van 9 tot 18 u ('s zal geslot ) 

Agenten en makelaars 
neem kontakf met ons t 

1) Jonge vrouw f 25 j gehuwd 
ervar ing fakturat ie Sales promot i 
on zoekt w e i k bij voorkeur in 
overheidsdiensten in de omgeving 
van Lokeren of St Niklaas 

2) Jonge heer ongehuwd diplo 
ma en dactylo 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 Charlottelaan 115 te 
St Niklaas tel 76 49 74 — R 6 

1) Medisch sekretaresse A6 /A1 
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 Ie 
gerdienst zoekt werk 
Z w to t prov raadslid K Lambert 
Batteri jStr 16 Oostende tel 059/ 
74142 (van dinsdag to t zaterdag 
tussen 9 en 10 u ) — R 8 

Bekwame fotograaf 57 jaar maar 
zeei akt ief gestopt als zel fstan 
dige zoekt passende betrekking 
De bet iokkene heeft een goed voor 
komen en is welbespraakt Het 
aanbod mag in het vak bl i jven maar 
elk ander aanvaardbaar voo is te l is 
we lkom Gedacht werd aan maga 
zi jnbediende chauffeur passende 
ver tegenwoordig ing enz Schri jven 
of te lefoneren naar gemeenteraads 
lid Oscar Renard Frans Halsvest 6 
2800 Mechelen (Tel 015/133 14) 
die zal bemiddelen — R 12 

H. PELEMAN - MARCKX 
Van den Nesteiei 16 Antwerpen 

Tel 39 19 27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

WERF EEN 

NIEUWE ABONNEE 

VOOR « WIJ » 

SLECHTS 350 FR 

VOOR EEN GANS JAAR 

Jongeman, 21 jaar studies weter»-
schappel i jke B, legerdienst vol
bracht zoekt gepast admin is t ra t ie f 
werk m 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 Z ich wenden bureel b lad. 
— R 10 

Jongedame, 20 jaar oud, houdster 
van een dip loma lagere middelbaar 
en twee jaar economische (hogere 
graad), met kennis van dactylc^ 
zoekt een aangepaste be t rekk ing . 
Contact via senator M van Hao-
gendoren, Guldo Gezellelaan 63 • 
3030 Heverlee ( te l 016/245 45). 

— R 11 

GEMEENTE MIDDELKERKE 

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis 
dat op 20 februar i 1973 te 11 uur in de raadzaal an het ge
meentehuis zal overgegaan worden to t de opening van de aan
b iedingen voor de volgende concessie's 

— ui tbat ing markt 

— uitfoating gezondheidsinstel l ing op hef strand 

— verhuren van p o n e / s en ezels op het strand 
De aanbiedingsschrif ten dienen toe te komen u i ter l i jk op 17 fe 
bruar i 1973. 

Lastenboeken te bekomen op het gemeentesecretariaat. 

De sekretaris, w n d . De Burgemeester, 

J Desseyn A Inghelram 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
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3d* TRANCHE 

^ 
Til "^Wff 

AY^ ^ 

^ ^-^X.^ TICK 

HOOG LOT 

1 K ^ l l 1 / 
® ® 

® 
Trekking op 5 februari 

HET BlUET 200 fr 
HET TIENDE . 22 fr. 

GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN 

WIN ti«n miljoen t U ON li..n j J ^ 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakweiken tegen a(e hout-
hieektaa TWUnM JAAR WAARBOML 
Dok. op «anvraag. Qratia bestek In gans het 
tandP.VSAINOUSTmOE. VandeizlpenMK 
12, Wenmiel Ot) - TeL tO/TO^OXXK 

GEVRAAGD : 

HULP voor verzenden propa

gandamateriaal 36ste Vlaams-

nat. Zangfeest Periode 1 

maart tot 24 mei Aanme l 

den ANZ-sekretar iaat, V r i j -

heidsstraat 30 32 An twerpen . 

Tel 03 /37 39 92 

R i j s c h o o l F e r d . V E R B I E S T 
Leopold l l - laan 194 

1080 Molenbeek - Brussel 
Tel. 26.85 94 

•k WEGKODE N ieuwe kursussen 
beginnen op 5 februar i en 15 
februar i , telkens te 19 u. 

• RIJLESSEN alle dagen na af
spraak. 

VÜFTIENDAACSE VLIEGTUIGREIS NAAR 
HET SORRENTIJNS SCHIEREILAND 

PROGRAMMA 

VERBLIJF TE SORRENTO - zondag 8 tot zondag 22 april 

I e dag Te 9 u 15 uit Zaveiitem met een h jnvhegtu ig van 
Ali tal ia via Milaan naar Napels waar aankomst te 13 u 40 
Overbrenging naar het hotel te Sorrento 
2e tot 14e dag Dertien vol le dagen verb l i j f te Sorrento éen 
van de mooiste en meest bezochte badplaatsen van Italië, prach
tig gelegen aan de baai van Napels Sinaasappelaanplantmgen 
in de tuinen geven alles een feesteli jk uitzicht terwi j l de zon 
en de heldere zee kroon zetten op het werk Maar ook s avonds 
bl i | f t Sorrento aantrekkel i jk Door zi jn uitstekende l igg ing is 
Sorrento voorbestemd om een grote vakantieplaats te zijn Tal 
van uitstapjes zi jn van hierui t mogel i jk 
Capri en Anacapri Pompeii en de Vesuvius Herculaneum de 

2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 
? ? ° ( n 9 l V i « « * ' ' ? * - , « ; J ^ ' i^AVVP ~ ^ ° ° ° ^ ' •"996- Wol lest raal 2« - Tel (050)364 43 _ 1000 Brussel, Em. Jacqmain la.n 126 -
« L ' u ' ,. r ? ^ • ^ ' ^ ^ ' A T ^ ' ° ° ° ^ " ' * ' Stationsstraat 51 - Tel (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 - Tel. (09)23.60.21 -
y f l / n ? « f 5 l 7 ^ r ^ ,»nn 1 2 ' ' ? '. Tel (011)235 70 - 8500 Kortr i jk, S»-Jor.»»traaf 33 - Tel. (056)235 15 - 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Te (016)267 20 - 2800 Mechelen, O L Vrouwslraal 34 - Tel. (015)420 09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel (059)783 61 — 8800 Roe-

? ! " f A i i ; ^ ^ « ^ ; n ?o*«n 1,1"^ ^ S ^ ^ l ? ^ . ! " - 2 " ° Sl-N.klaa., Stationsstraat 18 - Tel (03 )76 38 95 - 2300 Turnhout. Herentalsestr.at 3 -
Tel (014)428 40 — 1800 Vi lvoorde, Heldenplein 22 - Tol. (02)51.17.15 

w i lde Amalf i taanse kust, met Positano, Ama l f i , Ma ion en Ravello 
Paestum het zi jn stuk voor stuk 18 karaats ui tstappen, die meer 
dan een vakantie waard z i jn 
In het hotel Bristol, waar onze groep word t ondergebracht, be
schikken w i j over kamer met bad of stortbad, en uitzicht op zee 
Het gebruik van het p r i ve -zwembad is gratis 
15e dag 's Morgens, overbreng ing naar de luchthaven van 
Napels Vertrek omstreeks 9 u met een l i jnv l iegtu ig van Al i ta l ia 
via Milaan naar Zaventem Aankomst omstreeks 12 u 

Reissom : 13.840 fr. 
De identiteitskaart is voor deze reis voldoende 
Inschri jving mogel i jk , voor zover er nog plaatsen beschikbaar 
zi jn tot 7 maart 
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HET REGEERAKKOORD 

HUN "OPLOSSING 
HEER MET FEOERALISME 
NIETS TE MAKEN! 
HET IS HOOGUIT EEH SLECHTE VORM VAH PROVINCIALISME 

1 
• 
• 

• 
• 

De tekst van het regeerakkoord tussen de traditionele partijen 
omvat 4 dicht-betijpte vellen papier. Het is dus ondoenbaar in het 
bestek van één nummer van «Wij» tekst én kritiek te brengen van 
elk hoofdstuk. Wij beperken ons vandaag dus tot het belangrijk 
hoofdstuk van de gewestvorming (naast de onderwijskwestie hét 
grote knelpunt tijdens de voorbije onderhandelingen) en tot de 
hoofdstukjes over de Voer, de Oostkantons en de toepassing van 
de taalwetten voornamelijk te Brussel. In de loop van de volgende 
weken zullen wij naast de andere aspekten van het regeerakkoord 
vocrnamelijk het onderwijs-hoofdstuk en het sociale hoofdstuk 
kritisch onder de loep nemen. 

Onze lezers vinden hiernaast en op de volgende bladzijden de 
officiële tekst van het akkoord betreffende de besproken hoofd
stukken. In de kolommen ernaast geven wij dan — uiterst be
knopt — enkele van onze voornaamste bedenkingen erbij. 

De globale indruk die men krijgt bij lezing van dit uitermate 
voze «kompromis» is ontgoochelend. Aan geen enkel belangrijk 
vraagstuk dat scherp gesteld is in dit land, wordt een afdoende 
oplossing gegeven. De hele uitgedokterde «gewestvorming» is 
een f lauwe grap, het heeft met federalisme helemaal niets te ma
ken, zelfs niet met een regionalisering naar CVP-model. Het is 
hoogstens een slechte vorm van provincialisering, die niemand 
zal bevredigen. Op dat terrein zijn de problemen zeker niet van de 
baan, en de federalistische partijen zullen de komende jaren stof 
te over hebben om deze regering scherp aan te vallen. Op onder
wijsgebied is men aan katolieke zijde lang niet tevreden met de 
toegeworpen miljarden, zoals blijkt uit diverse mededelingen van 
betrokkenen. En men is al evenmin tevreden aan vrijzinnige kant. 
De zgn. gemeenschapschool, waarvan Wilfried Martens een van 
de promotoren was, is met stille trom begraven. De verzuiling in 
ons onderwijsbestel wordt versterkt en van een reële onderwijs
vernieuwing is geen sprake. Het sociale programma van deze re-
geripjg is een aaneenrijging van gemeenplaatsen, er steekt geen 
visie, geen perspektief in. Het hoofdstuk over de milieuproblema
tiek blijft al evenzeer beneden de maat. 

Nee, deze regering (met haar inflatie aan ministers en staatsse-
kretarissen : waarom neemt men er niet ineens honderd ?) is er 
enkel en alleen gekomen omdat de traditionele partijen daveren 
van schrik voor een konfrontatie met de kiezers, nu. Zij is mogelijk 
geworden door de ongelooflijke iamzakkigheid van de Vlaamse 
CVP, die haar programma zonder meer liet varen. Zij is er geko
men omdat één man, Leburton, mordicus zijn ambitie om eerste-
minister te worden wilde verwezenlijkt zien. Maar eens aan de 
macht, zal Vlaanderen vlug ervaren hoe nefast deze regering is 
voor ons volk. Dit wordt een Waalse regering met Vlaamse gijze
laars, een regering die Wallonië brutaler dan ooit zal bevoordeli-
gen en die niet zal aarzelen de belastingen nog maar eens dras
tisch te verhogen. Regering die in geen enkele mate zal tegemoet
komen aan de verzuchtingen van het bewuste deel van ons volk. 

DE "GEWESTVORMING" 

De regering moet kunnen steunen 
op een voldoende ruime parlementaire 
meerderheid om in de Wetgevende Ka
mers het vereiste quorum te halen 
voor de toepassing van artikel 107 qua-
ter. Die meerderheid moet worden be
komen op grond van een zowel finan
cieel, economisch en sociaal als com
munautair programma. Zij dient bij
gevolg tegelijkertijd een plan om arti
kel 107 quater uit te voeren en een 
procedure voor de besprekingca daar
over voor te leggen. 

Te dien einde zal de regering aan 'n 
parlementaire commissie, uitgebreid 
tot de twee Kamers, een document 
voorleggen dat als basis moet dienen 
voor een ontwerp van wet. 

Het zal eveneens worden medege
deeld aan het Nationaal Comité voor 
Economische Expansie uitgebreid met 
afvaardigingen van de Gewestelijke 
Economische Raden. 

De parlementaire commissie zal wor
den samengesteld uit parlementsleden 
van alle politieke formaties, proportio
neel vertegenwoordigd volgens hun 
respectieve getalsterkte. Zij zal voor
aanstaande personen van wie alge
meen wordt erkend dat zij over erva
ring en gezag beschikken, kunnen raad
plegen. 

Het hoeft geen betoog, dat de drie 
gewesten — het Vlaamse, Waalse en 
Brusselse — er op een billijke wijze 
in moeten zijn vertegenwoordigd. An-
derzijds moet bij de proportionele ver
tegenwoordiging van de parlemantsle-
den de taaipariteit in acht worden 
genomen. 

Bij bepaalde gelegenheden, voor eco
nomische en sociale onderwerpen, zal 
de Parlementaire Commissie ruim 
overleg kunnen plegen met de verte
genwoordigers van het Nationaal Co-
mitee voor Economische Expansie 
over de besluiten van hun respectieve 
werkzaamheden. 

Bovendien zal de regering door tus
senkomst van een of meer ministers 
actief deelnemen aan de werkzaamhe
den van de commissie zodat er met de 
Uitvoerende Macht een bestendige 
band verzekerd is. 

Dergelijke Parlementaire Commissie 
zal onmiddellijk moeten worden inge
steld en haar verslag zal ten laatste 
op 15 juli '73 moeten worden inge
diend. 

Haar opdracht zal er in bestaan niet 
alleen advies te verstrekken over het 
basisdocument dat de regering haar 

zal voorleggen, maar ook voorstellen en 
suggesties te doen en, in het bijzon
der, een onderzoek te wijden aan een 
reeks fundamentele vraagstukken : 

— grenzen van de gewesten ; 
— overleg onder de gewesten ; 
— aan de gewesten toegekende 

middelen ; 
— bevoegdheden van de gewesten ; 
— regels inzake de samenstelling 

en de werking van de gewestelijke as
semblees en uitvoeringsoolleges ; 

— betrekkingen met het centraal be
stuur ; 

— modaliteiten inzake overdracht 
aan de gewestelijke gezagsorganen 
(administraties, diensten, terbeschik
kingstelling van middelen) ; 

— rationalisatie van de instellingen; 
afschaffing van het dubbel gebruik en 
hierarchisering van de voogdijbesturen 
(gemeenten, agglomeraties, federaties, 
provincies, gewesten). 

Het gaat erom, in gemeen overleg 
tussen parlement en regering en bi) 
monde van een brede representatieve 
Commissie, de structuren van het ge
regionaliseerde België duidelijk en lo
gisch te bepalen. 

Het komt ook erop aan te onderstre
pen dat, binnen het kader van een der
gelijke procedure : 

1. het er niet alleen om gaat een 
ontwerp voor toepassing van het arti
kel 107 quater op te maken, maar wel 
het geheel van de wettelijke, regle
mentaire, administratieve maatregelen 
te bepalen die de verwezenlijking van 
de regionalisering met zich meebrengt; 

2. normaal mag worden gesteld dat 
deze uitzonderlijk belangrijke en om
vangrijke werkzaamheden en de op
richting van de instellingen het recht
vaardigen dat de huidige legislatuur 
tot haar normaal einde loopt ; 

3. de regering haar verantwoorde
lijkheid neemt door een schema om 
tot een oplossing te komen, voor te 
stellen. Dit schema, opgemaakt met 
het oog op een ruim overleg is voor 
discussie en wijziging vatbaar ; 

4. de regering een actieve rol speelt 
bij de voorbereiding en de voortzetting 
van de werkzaamheden van de Com
missie, waarbij zij alle partijen in het 
debat betrekt ; 

5. de regering zich steunend op een 
2/3 meerderheid, daarop een beroep 
kan doen in geval het voor dï parle
mentaire Commissie onmogelijk blijkt 
tot besluiten te komen uiterlijk 15 juli 
1973. 



schema voor hef 
in toepassing 
brengen 
van artikel 107 
quafer van de 
grondwet 

1. De gewesten bedoeld in artikel 
107 quater van de Grondwet zijn niet 
als economische gewesten bedoeld, 
maar als drie politieke en administra
tieve entiteiten voor Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel. 

Evenmin als de andere politieke en
titeiten zoals de gemeenten, de ag
glomeraties, de federaties, de provin
cies en zelfs België, kennen deze ge
westen economische grenzen. 

2. De gewesten zijn aldus opge
richt, opdat de inwoners van ieder er
van, door tussenkomst van represen
tatieve organen en bij wege van ver
ordeningen, een beleid, specifiek aan 
hun gewest, zouden kunnen bepalen 
in die domeinen waar de bevoegdhe
den geregionaliseerd zijn. 

Evenmin als de andere politieke en
titeiten zoals de gemeenten, de fede
raties, agglomeraties, of provincies, 
zijn de gewesten onderdelen van het 
centraal gezag in de aangelegenheden 
die nationaal zullen blijven en waar
voor het Parlement souverein blijft. 

Dit onderwerp zal de volgende 
krachtlijnen vooropstellen : 

Voor Brussel zullen alle bevoegdhe
den van de agglomeratie worden over
geheveld naar de gewestraad die alzo 
ook agglomeratieraad zal worden. 

De waarborgen bepaald bij artikel 
108ter van de Grondwet zullen er dus 
van toepassing op zijn. 

De wet van 26 juli 1971 houdende 
organisatie van de agglomeraties en 
federaties van de gemeenten zal dien
overeenkomstig worden aangepast en 
verbeterd. 

2. De uitvoerende colleges zijn deze 
voorzien voor de overgangsregeling. 

a. de organen 

a) Overgangsregeling 

1. Ten einde de gewestelijke orga
nen snel op te richten, zullen de ge
westraden uit provincieraadsleden 
worden samengesteld. 

Voor Vlaanderen en Wallonië zal de 
gewestraad bestaan uit 60 leden. Deze 
zullen door de Provincieraden worden 
verkozen volgens de evenredige ver
tegenwoordiging. Het aantal leden per 
provincie of arrondissement zal be
paald worden in verhouding tot het 
aantal inwoners. 

Voor Brussel zal de gewestraad be
staan uit de provincieraadsleden 
woonachtig in de agglomeratie op het 
ogenblik van de inwerkingtreding van 
de wet. De waarborgen bepaald bij 
artikel lOSter van de Grondwet zullen 
erop van toepassing zijn. 

2. Elke gewestraad verkiest in zijn 
midden, volgens het meerderheids
stelsel, een uitvoerend college waar
van de verantwoordelijkheid colle
giaal is. 

Voor Vlaanderen en Wallonië is het 
college samengesteld uit 9 leden 
waaronder de minimale vertegen
woordiging van elke provincie verze
kerd is. 

Voor Brussel is het college samen
gesteld uit 5 leden, de voorzitter in
begrepen. Twee van die leden worden 
verkozen door de Nederlandse taal
groep en twee door de Franse taal
groep terwijl de voorzitter door de 
raad wordt verkozen. 

Indien het onmogelijk is de taal
groepen van de gewestraad samen te 
stellen, zal het college worden verko
zen door de leden van de taalgroepen 
van de Agglomeratieraad. 

Het probleem van de onverenigbaar
heden zal worden opgelost door een 
wet aangenomen met een gewone 
meerderheid 

3. De overgangsregeling zal een 
einde nemen bij gelegenheid van de 
eerste algemene verkiezingen na 1 
januari 1977. 

b) Definitieve regeling 

1. De gewestraden zullen worden 
samengesteld door alle provincie
raadsleden die in elk gewest zijn ver
kozen. 

Te dien einde zal het aantal leden 
van de provincieraden worden ver
minderd, zonder dat zulks de werking 
van de provinciale instellingen in het 
gedrang zal brengen. 

b. algemene 
bepalingen 

1. De parlementaire commissie zal 
worden gevraagd haar advies uit te 
brengen over het geografische gebied 
Brussel en over de uitwerking van een 
permanente overlegprocedure op het 
vlak van de drie gewestraden. 

Indien de commissie tot geen ak
koord komt, zal het gewest Brussel 
samenvallen met het huidige grondge
bied van de agglomeratie (Brussel-
Hoofdstad). 

2.Het taalstelsel van de administra
tieve diensten van het Brussels ge
west is dit van de besturen van de 
gemeenten van Brussel-Hoofdstad. 

3. De Koning benoemt in de schoot 
van de regering drie ministers respek-
tievelljk belast met de aangelegenhe
den van het Vlaamse, Waalse en Brus
selse gewest. Die ministers verzeke
ren de verbinding tussen de regering 
en de gewestelijke organen. 

De minister neemt deel aan de ver
gaderingen van de Raad en van het 
College ; hij heeft geen stemrecht. 
De politieke verantwoordelijkheid 
blijft tot het exclusieve domein van 
de Wetgevende Kamers behoren. 

4. De wet bepaalt welke publiek
rechtelijke lichamen, diensten en in
stellingen belast zijn met de materiële 
en administratieve uitvoering van de 
gewestelijke verordeningen, hetzij in 
algemene zin, hetzij bij gelegenheid 
van bijzondere wetten die de over
dracht van de bevoegdheden naar de 
Gewesten zullen bepalen. 

c. de bevoegd
heden 

1. Onverminderd de bevoegdheden 
welke aan de cultuurraden toegewe
zen zijn krachtens artikel 59bis van de 
Grondwet, oefenen de gewestelijke 
organen, overeenkomstig de hierna 
vermelde regelen, de bevoegdheid uit 
in verband met de volgende aangele
genheden : / 

a) de stedebouw, de ruimtelijke or
dening en het grondbeleid, 

b) het beeld inzake gewestelijke 
economische expansie en tewerkstel
ling, 

c) bepaalde aspecten van de indu
striële wetgeving en van het energie
beleid, 

d) het huisvestigingsbeleid. 

e) het gezins- en demografisch be
leid. 

f) de hygiëne en de volksgezondheid, 

g> de beroepsopleiding en omscho
ling, 

h) het toerisme en het onthaalbe-
leid, 

i) de visvangst, de jacht en de bos
sen 

Het gaat dus om de aangelegenhe
den voorzien door de groep van de 28. 
Daar de bepalingen ervan zeer vaag 
is, zal de parlementaire commissie 

NEEN LEBURTON ! 
Uw speciale «parlementaire kommissie» is een wansmakelijke 

schijnvertoning. U beweert dat alle partijen er volgens hun getal
sterkte in vertegenwoordigd zullen zijn, maar anderzijds moet er 
taafpariteit zijn: dat betekent dat de 60 t.h. Vlamingen in dit 
land daarin maar evenveel vertegenwoordigers krijgen als de 40 
t.h. Franstaligen. Bovendien kan de oppositie in uw kommissie 
slechts haar tijd verliezen, aangezien aan het regeringsontwerp 
niets kan worden gewijzigd tenzij de regeringspartijen eenparig 
akkoord gaan. Dit blijkt uit het «bijgevoegd protokoU (zie biz 13) 

NEEN LEBURTON ! 
Het gewest Brussel wordt in uw regeerakkoord volstrekt even

waardig aan de échte gewesten, Vlaanderen en Wallonië. Welnu, 
Brussel is slechts een grote stad, meer niet, en er bestaat geen 
Brusselse gemeenschap. Wij zullen deze aanloop tot een schijnfe-
deralisme-met-drie nooit aanvaarden. Nadat de Vlaamse gemeen
schap door de grondwet van Eyskens reeds beroofd werd van haar 
demokratische meerderheidspositie, wilt u haar nu definitief in 
een strukturele minderheidspositie dringen. In twee van deze drie 
gewesten zuilen Franstaligen immers in de meerderheid zijn in de 
bestuurskolleges. in het gewest Brussel komt er namelijk geen 
«pariteit » : 3 van de 5 bestuursfunkties zullen altijd in handen 
zijn van Franstaligen. 

NEEN LEBURTON ! 
Uw Brusselse «oplossing» is een gemene streek. De Brusselse 

gewestraad zal, volgens uw formule bestaan (tot omstreeks 1980) 
uit 41 leden. Slechts 6 daarvan zullen «Vlamingen» zijn : 1 FDF-
«Vlaming», 3 BSP-ers van de strekking-Simonet, geen enkele CVP-
er en 2 VU-vertegenwoordigers. Het is niet omdat de CVP zoiets 
slikt, dat wij het zullen doen. Het zal nogal een situatie worden in 
het Brussels bestuurskollege ! En bovendien krijgt die Brusselse 
gewestraad méér bevoegdheden dan die van Vlaanderen en Wal
lonië, aangezien haar gewestelijke bevoegdheden aangevuld wor
den met die van de agglomeratieraad. 

NEEN LEBURTON ! 
De belachelijke provincialistische instellingen die u wilt betite

len als «gewestraden» nemen wij niet. Hel zijn geen gewestelijke 
parlementen, zoals de bevolking vraagt, en zij kunnen het ook 
niet worden, want u maakt bijvoorbeeld de samenvoeging van 
gewestraden en cultuurraden onmogelijk. 

NEEN LEBURTON ! 
Uw «Waalse» verdeling van de gewestelijke dotaties nemen 

wij niet, evenmin als uw kriteria voor de verdere verdeling ervan. 
Plots, als het maar in het voordeel van Wallonië speelt, wordt het 
kriterium «grondoppervlakte» even belangrijk als het kriterium 
«bevolkingsaantal». Waar is de tijd dat uw partijgenoten aan de 
Vlamingen verweten dat zij de grond blijkbaar even belangrijk 
achtten als de mensen die erop wonen ! 

NEEN LEBURTON ! 
Uw «oplossing» voor de gemeenschapsproblemen is er geen. 

Bovendien aanvaarden wij u niet als eerste-minister, want gij kent 
de taal niet eens van de meerderheid van de Belgische bevolking. 
Uw regering steunt op een minderheid in de publieke opinie van 
Vlaanderen en Wallonië. Wij zullen u en uw Vlaamse gijzelaars 
bestrijden tot gij het aftrapt om — uiteindelijk — de weg vrij te 
maken voor de echt-vernieuwende krachten in onze samenleving. 

NEEN LEBURTON ! 
Uw «regeling» voor de Voerstreek komt erop neer dat de of

ficiële verfransing er voortaan ongestoord én gesubsidieerd door 
de staat haar nefast werk kan doen. De wederkerigheid in Komen-
Moeskroen is slechts schijn. Wij weten dat uw doel, en dat van 
uw geestesgenoten, is en blijft : de totale verfransing van de 
Vlaamse Voerstreek om ze in 'n later stadium toch weer te kunnen 
inlijven bij Luik. Nooit I 
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van de regering nadere preciseringen 
bekomen en zal hij eventueel voor
etellen kunnen doen omtrent andere 
aangelegenheden. 

2. a) De Gewestraden kunnen, ieder 
wat hem betreft, de hierboven be
doelde aangelegenheden bij wege van 
gewestelijke verordeningen regelen, 
voor zover en zolang die niet door de 
wet of door reglementen van alge
meen bestuur zijn geregeld. 

b) De wet kan de Gewestraden bij 
uitdrukkelijke delegatie machtigen de 
aangelegenheden, welke zij erkent als 
behorende tot die welke hierboven 
zijn opgesomd, geheel of ten dele al
leen te regelen. 

Zij kan regelen en algemene begin
selen bepalen waarmede de geweste
lijk verordeningen moeten overeer»-
etemmen. 

c) Een bij toepassing van de boven
staande paragrafen genomen gewes
telijke verordening kan niet opgehe
ven of gewijzigd worden door een re
glement van algemeen bestuur. 

d) De Gewestraden regelen de aan
gelegenheden binnen de omschrijving 
bepaald door de wet. 

3. De wet kan de Gewestraden 
machtigen tot het sluiten van interna 
tionale overeenkomsten in de geval
len en op de wijze die zij bepaalt. 

ledere door de Gewestraden geno
men beslissing moet stroken met de 
door de Staat bekrachtigde interna
tionale verbintenissen. 

4. De Koning kan, door tussenkomst 
van de Minister van het Gewest, en 
binnen de tien dagen na de beteke
ning van de beslissing, de uitvoering 
van een gewestelijke verordening 
schorsen die de wet schendt, met In
begrip van de bepalingen van het 
Plan, die de belangen van een ander 
gewest benadeelt, of die het bedrag 
van de begrotingsuitgaven hoger stelt 
dan de financiële middelen ter be
schikking gesteld van het Gewest. 

Het schorsingsbesluit wordt onmid
delijk aan de Gewestraad betekend. 

Indien de Koning, binnen de dertig 
dagen na het schorsingsbesluit, de be
trokken gewestelijke verordeningen 
niet bij een met redenen omkleed en 
In de Ministerraad overlegd besluit 
heeft vernietigd, zijn zij uitvoerbaar. 

d. financiële 
middelen 

1. De besturen en diensten die In 
het kader van de regionalisering naar 
de drie gewesten overgeheveld wor
den, zullen moeten beschikken over 
de financiële middelen nodig voor hun 
normale werking, voor de uitvoering 
van de hun opgelegde taken, en voor 
hun ontwikkeling. 

Deze middelen bestaan uit jaarlijks 
op de Rijksmiddelenbegroting uitge
trokken dodaties aan de gewestraden. 

2. Deze dodaties, ter beschiking ge
steld van ieder gewest, worden aan 
de hand van volgende criteria be
paald : 

— Eén derde in verhouding tot zijn 
bevolkingscijfer. 

— Eén derde in verhouding tot zijn 
oppervlakte. 

— Eén derde in verhouding tot het 
gemiddelde van de fiscale ontvangsten 
over de drie laatste dienstjaren voort
komende uit de inkomstenbelasting 
van fysieke personen. 

De verdeelsleutel wordt in de wet 
Ingeschreven. De werkelijke coëffi
ciënten worden om de drie Jaar be
rekend. 

3. Eens de gewestelijke bevoegdhe
den en de overeenstemmende finan-
ciël middelen bepaald, weet men wat 
van regionaal belang is. 

De andere streefdoelen zijn derhal
ve van nationaal belang, waarvan de 
realisatie bepaald zal worden door het 
vijfjarenplan, dat rekening zal houden 
met de bijzondere toestanden en de 
wettige prioriteiten die een speciale 
inspanning vergen. 

Dat zal met name het geval zijn 
voor de gezondmaking en de vernieu
wing van bepaalde Waalse oorden en 
de haveninvesteringen. 

de voerstreek 

1. Er wordt besloten onmiddellijk een 
maatregel te treffen ten einde de ou
ders in staat te stellen gebruik te ma
ken van een bijzondere regeling voor 
de kinderen uit de Voer. Het gaat er
om de nodige afwijkingen mogelijk te 
maken met betrekking tot de regle
menteringen inzake lagere scholen en 
kleuterklassen (clausule van de 4 
km en van minimum 16 ouders). Een 
dergelijke regeling opent nieuwe rech
ten zonder, met name voor de ge
meentebesturen, nieuwe verplichtingen 
te scheppen. Bovendien kan zulks ge
zien worden in een zelfde kontekst als 
de regeling die van toepassing Is te 
Brussel voor de kindertuinon en kin
derbewaarplaatsen. 

2. De overblijvende geschillen In 
verband met de toepassing van de 
taalwetgeving aan de taalgrens zou
den door de verenigde Commissie 
van Samenwerking van de Cultuurra-
den moeten worden onderzocht met 
het oog op het vinden van een ak
koord om de gemoederen te bedaren, 
en met het oog op het verbeteren van 
het onthaalstelsel. 

3. Voor de gemeenten Komen, Hou-
tem, Neerwaasten, Waasten, Ploeg-
steert, Moeskroen, Lowingen, Her
seeuw, Dottenijs, Moelingen, 's Gra-
venvoeren, St Martens-Voeren, St Pie-
ters-Voeren, Remersdaal en Teuven kan 
voor het kleuter- en lager onderwijs af
wijking worden verleend betreffende 
de afstand en het vereist aantal ouders 
bij een in ministerraad overlegd Ko
ninklijk Besluit. 

de oostkantons 

Artikel 59 ter : « Er is een Raad 
voor de Duitse cultuurgemeenschap. 
De wet bepaalt zijn samenstelling en 
zijn bevoegdheid ». 

De regering zal onverwijld bij het 
bureau van de Kamers een ontwerp 
van wet tot oprichting van de Raad 
van de Duitse culturgemeenschap In
dienen. De regering zal tegemoetko
men aan de rechtmatige en bijzondere 
eisen van de inwoners uit de Oost
kantons, meer bepaald door de wetge
ver een statuut inzake nationale erken
ning van de uitgewekenen en weer
standers tegen het nazisme voor te 
stellen, door de administratieve toe
stand van de ambtenaren uit de over
heidsdiensten die door zuiveringsmaat-
regelen werden getroffen, te herzien, 
evenals de toestand van de onder 
dwang ingelijfden, en door recht op 
schadeloosstelling voor oorlogsschade 
te openen voor de personen die een 
lichte straf hebben opgelopen. Een 
staatssekretaris zal kunnen worden be
last met het bespoedigen van de stu
die van de diverse problemen en met 
het volgen van de toepassing van de 
genomen en van de in uitvoering zijn
de en door de vorige regeringen voor
bereide beslissingen. 

toepassing van 
de taalwetten 

De regering zal er voor waken dat 
de ganse taalwetgeving stipt wordt 
toegepast. Ten einde de toepassing 
van artikel 21, §7 van de wetten op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoördineerd op 18 juli 1966, te 
waarborgen, zal de Koning gemachtigd 
worden uitzonderlijke maatregelen te 
treffen om in de gemeenten en onder
geschikte besturen van Brussel-Hoofd-
stad tegen 1 september 1973 de pari
teit vanaf de graad van afdelingschef 
te verwezenlijken [bv. uitbreiding van 
het bestaande kader ; versoepeling 
van de bevorderingsregels ; vroegtij
dige oppensioensteïling). 

HET BIJKOMEND PROTOKOL 

DE « GEWESTVORMING » 
1. Wat de gewestvorming betreft, verbinden de meerderheidspartijen zich ertoe 

hun akkoord te betuigen over het aan de parlementaire kommissie voorgelegd sche
ma en dit voor genoemde kommissie te verdedigen 

Behoudens wijzigingen, eenparig aangenomen door de partijen die aan de rege
ring deelnemen, zal de meerderheid zich houden aan de oorspronkelijk voorgelegde 
tekst. 

Indien blijkt dat een akkoord onmogelijk kan bereikt worden In de Parlementaire 
kommissie, zal het definitief ontwerp van wet van de regering door alle meerder
heidspartijen worden goedgekeurd. 

Dit ontwerp zal uiterlijk ingediend worden tegen midden oktober 1973. 

2. De bij de onderhandelingen aanwezige partijen verklaren dat het ontwerp van 
wet houdende toepassing van artikel 107 quater betreffende de gewestvorming, 
binnen het bereik valt van de huidige bepalingen van de grondwet. 

Dezelfde partijen voorzien niet, noch zullen binnen het bestek van het politiek 
akkoord een Initiatief nemen omtrent een nieuwe grondwetsherziening. 

3. Overeenkomstig artikel 107 quater van de grondwet zullen de wetten die de 
aangelegenheden bepalen die zij aan de bevoegdheid van de gewestraden toekennen, 
worden aangenomen met de biezondere meerderheid die erin is voorgeschreven. 
De regering verbindt zich ertoe die wetten, voor de aangelegenheden opgesomd 
In het schema, in de kortst mogelijke ti jd, en in elk geval voor het normale einde 
van de huidige legislatuur, te doen goedkeuren. 

4. Gedurende een periode van drie jaar volgend op de inwerkingtreding van de 
wet zullen de gewestelijke dodaties worden verdeeld als volgt : 50% voor het 
Vlaamse gewest ; 40% voor het Waalse gewest ; 10% voor het Brusselse gewest. 

Na die drie jaar zullen de in de wet bepaalde criteria integraal worden toegepast. 
Wat evenwel het Waalse gewest betreft, zullen de 40% gedurende een nieuwe 

periode van drie jaar gewaarborgd blijven, dank zij een biezondere inspanning binnen 
het bestek van het vijfjarenplan, voor de geregionaliseerde aangelegenheden waar
voor een biezondere inspanning zou moeten worden gedaan. 

DE VOERSTREEK 
1. De biezondere arrondissementskommissarls voor de Voer zal een verslag moe

ten opstellen over de toepassing van de taalwetten in het Voerkanton betreffende 
de administratie, het gerecht, de belastingen, het onderwijs, de militie, enz... en 
de mogelijke verbeteringen aanduiden. 

2. De KB's houdende toepassing van het nieuw artikel 3bis van het KB van 14 
maart 1960 zullen in de ministerraad worden overlegd. 

DE OOSTKANTONS 
Om de uitvoering mogelijk te maken van de maatregelen die tegemoetkomen aan 

de rechtmatige en biezondere eisen van de Oostkantons, zullen die eisen het voor
werp uitmaken van een ontwerp van kaderwet. 

TOEPASSING VAN DE TAALWETTEN 
Het probleem van het kiesarrondissement Brussel kan enkel worden geregeld 

binnen het bestek van een algemene hervorming van de kieswetgeving. Indien het 
wordt gesteld zal dit het voorwerp uitmaken van een overleg tussen de meerder 
heidspartijen. 

ONZE BEDENKINGEN : 
# Dit aanvankelijk geheim bijkomend protokol toont zonneklaar 
aan dat de voorziene parlementaire kommissie slechts een schijn
vertoning is: aan het regeringsontwerp kan maar iets gewijzigd 
worden indien alle regeringspartijen daarmee eenparig instem
men ! 

# Een nieuwe grondwetsherziening wordt voor vele jaren totaal 
onmogelijk gemaakt, zoals blijkt uit de tweede alinea van punt 2. 
De nederlaag van de CVP werd dus schriftelijk vastgelegd. 

# Wallonië krijgt voor minstens zes jaar een minimum van 40 
t.h. gegarandeerd van de gewestelijke kredieten, hoewel dit 
landsgedeelte slechts 28 t.h. van de rijksinkomsten levert. Vlaan
deren daarentegen bekomt nu en in de toekomst veel minder dan 
waarop het normaal recht heeft. 

# Ondanks het feit dat de Vlamingen van alle partijen dit sinds 
lang eisen komt er geen splitsing van het kiesarrondissement 
Brussel, zodat Franstalige Brusselaars verder een deel van hun al 
te grote invloed kunnen behouden dank zij stemmen uit het 
Vlaamse randgebied van Brussel. 
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persspiegel 
En zo zijn ze dan met hun hakken over d« sloot geraakt. De onderhandelaars 

hebben hun slag thuis gehaald op hun respektievelijke kongressen, maar geestdrift 
was er weinig. Het meeste nog bij de Vlaamse PVV en de Waalse CVP, maar dat zijn 
dan ook de grootste profiteurs !n portefeuilles van het wansmakelijk spelletje dat 
deze weken en dagen werd opgevoerd. 

De kommentaren zijn in verhouding. Van schijnoptimisme of «positieve» houding 
bij degenen die sterkst aanleunen bij de nieuwe heersers. Tot onverholen kritiek of 
zelfs walg over het gedoe bij bladen die nog een stuk zelfstandigheid hebben be
waard. 

gazet van antwerpen 

Karel De Witte is niet mals voor het 
vertoon dat op de kongressen werd 
opgevoerd. • Ze loerden en logen • 
tegen elkaar op. 

- A\ die tegengestelde stromingen 
en verwachtingen vormen nu de nieu
we regeringsmeerderheid. Het is er 
eentje. Men beloert en beliegt elkaar, 
nog voor de start. 

. Een sterke eerste-minister zou 
misschien dit gammele geheel nog wat 
bij elkaar kunnen houden] maar Lebur-
ton heeft nu al elk gezag verloren. Eert 
partijvoorzitter, die het beleven moet 
dat bijna de helft van zijn eigen partij 
zijn regeerakkoord verwerpt, terwijl 
de andere helft het er ook niet eens 
mee is, die kan geen gezag hebben. 

. Met dergelijke regering gaat de 
CVP nu scheep. Had men over de een
taligheid van Leburton afzonderlijk la
ten stemmen, zoals de CVP van Den-
dermonde voorstelde, de uitslag zou 
anders geweest zijn. Nu is het zo, en 
mag de CVP mijmeren over wat Simo-
net zei, nl. dat deze regering de laat
ste kans is voor de nationale partijen. 

. Dit betekent voor de CVP, dat zij 
sterke mannen in de regering moet 
plaatsen, die eruit kunnen halen wat 
eruit te halen valt, om nadien zohaast 
mogelijk het schip te verlaten eer het 
zinkt met man en muis ». 

de standaard 

De unitaristen zitten bijeen op het 
zinkende schip, zegt Ruys, maar de rat
ten dierven niet over boord springen, 
omdat de alles verslindende haai van 
de verkiezingen er dreigend rond 
zwemt. Dus pompen maar. 

« De vrees voor nieuwe verkiezin
gen heeft tenslotte de doorslag gege
ven, maar waarborgt nog niet dat het 
nieuwe kabinet zal opgewassen zijn 
tegen de moeilijkheden die het te 
wachten staan. Er is niet alleen de ge
westvorming ! Wie zal de eerste zijn 
om te durven bekennen dat alleen een 
belastingverzwaring uitkomst brengt, 
nu de regering zoveel nieuwe finan
ciële verbintenissen heeft aangegaan ? 
Een stapel problemen ligt te wachten : 
op het gebied van de sociale zeker
heid, het onderwijs, het gezinsbeleid 
enz. Zal de nieuwe eerste-minister, 
die toch een besproken figuur is, op
gewassen zijn tegen de taak ? Zelden 
vertrok een kabinet onder een ongun
stiger gesternte. De bereidheid om 
elkaar te vertrouwen en loyaal samen 
te werken, bestaat niet bij de partners. 

» Het zal daarom van alle partijen 
een enorme inspanning vergen om — 
ondanks de tegenstellingen — de fun
damentele belangen en problemen van 
het land en de staat niet uit het oog te 
verliezen. Dat is misschien de grote 
utdaging voor Leburton : die impuls te 
geven aan zijn bewindsploeg. Mislukt 
hij daarin, dan is zijn (reeds niet zo 
grote] krediet meteen verspeeld. 

' Voor de Vlaamse CVP die de ver
antwoordelijkheid voor het regeerak
koord aanvaardt, is de uitdaging niet 
geringer. Haar leiding, haar ministers 
en parlementsfrakties worden gekon-
fronteerd met een nieuwe regerings
termijn, die beslissend zou kunnen zijn 
— niet alleen voor de geloofwaardig
heid van de partij — maar ook voor 
haar overlevingskansen. 

de nieuwe gids 

Zelfs de door-en-door CVP-krant met 
de dito-hoofdredakteur Van Haverbeke 
moet toegeven dat door de CVP-lei-
ding « strategische vergissingen » 
zijn begaan, want zo wordt de prin-
ciepskwestle van de eentalige eerste-
minister geminimaliseerd. 

« Gewis er zijn vanwege die leiding 
sommige vergissingen gebeurd. 

» Op het congres van zondag werd, 
door een motie van het arrondisse
ment Dendermonde, het feit aange
klaagd dat de toekomstige eerste-mi
nister slechts een passieve kennis 
heeft van het Nederlands. Gelukkig 

werd de motie verworpen. In de hui
dige stand van de besprekingen zou 
de aanvaarding ervan het de commu
nautair klimaat en de verhouding tus
sen de partijen zware schade hebben 
toegebracht. 

. Maar wie draagt in de eerste 
plaats de schuld voor dit incident ? 
Wie heeft in de leiding van de CVP 
het eerst publiek bezwaar gemaakt 
tegen de talenkennis van de forma
teur ? Wie heeft daardoor de open
bare opinie in de partij en daarbuiten 
op deze kwestie gesensibiliseerd ? Nu 
komt men ons zeggen : wij konden ons 
standpunt niet volhouden, omdat de 
Vlaamse BSP-ers en Vlaamse PVV-ers 
onze mening niet wilden delen. We 
stonden alleen. 

» Alles goed en wel, maar niemand 
vroeg aan de CVP-leiding in die kwes
tie vooruit te lopen, terwijl zij toch 
moest weten dat zij. als puntje bij 
paaltje kwam, haar eis terzake zou irh 
trekken, wat nu toch is gebeurd. 

het volk 

Een andere moeilijkheid wordt het 
verdelen van de schotel. De Waalse 
CVP heeft te grote gulzigheid, zegt 
Jef Claes. Als we zijn slotbeeld goed 
begrijpen, slaat die vergelijking van 
luidruchtige kikker op de Waalse CVP. 
Maar dan is de Vlaamse CVP, die ge
noemde os. Dat beeld gaat ook op. 

» 7oen zondagavond de vijf politieke 
congressen het regeerakkoord hadden 
goedgekeurd was de reactie van for
mateur Leburton, met een zucht van 
verlichting en... in 't Vlaams : « 't Is 
gebakke ! ». 

» Het enige wat nog te doen bleef 
was de samenstelling van de regering 
en vermits het nooit ontbreekt aan 
ministerkandidaten, zou dat wel van 
een leien dakje lopen. 

» Het zou allemaal vlug kunnen gaan 
indien de formateur volledig vrij en 
ongebonden mocht beslissen : zo zal 
mijn regering er uitzien en nu kies ik 
voor elk departement de titularis die 
mij het meest geschikt lijkt. Zo een
voudig is het lang niet. Bij de toewij
zing van de ministerportefeuilles moet 
rekening worden gehouden met zoveel 
verschillende elementen dat de be
kwaamheid bijna op de laatste plaats 
komt. Gelijkheid tussen Vlaamse en 
f.ranstalige ministers, evenredige ver
deling onder de drie partijen en over 
de verschillende provincies, rekening 
houdend met de arbeidersbeweging, 
de middenstand en de boeren, de 
vrouwen en de jongeren niet verge
ten... Het is een puzzel die zo maar 
niet in één handomdraai opgelost 
wordt. 

» Tot nog toe hebben de onderhan
delaars behoorlijk wat moeilijkheden 
gehad met de h. Ch. F. Nothomb, voor
zitter van de Waalse PSC die 20 volks
vertegenwoordigers telt. Hij krijgt 
vier ministers tegenover 5 voor de 
CVP met haar 47 kamerleden. Daarmee 
niet tevreden eist Nothomb ook nog 
een ruim aandeel In de staatssecreta
riaten. Hij doet een beetje denken aan 
de fabel van de kikker die zich wil 
opblazen zo dik als een os ». 

Ie journal 
Hier mag gegrinnikt worden. Dit 

blad van Charleroi herinnert terecht 
aan de Waalse CVP-voorstellen, ver
woord door Nothomb, toen hij vond 
dat een stevige regering niet meer 
dan 12 ministers mocht hebben. De 
Waalse CVP alleen eist zelf bijna zo
veel ministers en staatssekretarissen 
op. 

« Wij zijn dus wel ver van een re
gering van 12 mannen in heilige gram
schap, wat de PSC onlangs als thema 
lanceerde. In plaats van met twaalf 
te zijn zullen ze met minstens 22 
zijn om elkaar in het haar te zitten. 
Daar komen dan nog een dozijn staats
sekretarissen bij. Dat is dan gelukkig 
maar de helft, omdat het tenslotte 
maar halve ministers zijn ». 

volksgazel 

Wie tegen deze regering durft op
treden is extremist of zot. Daar komt 
het proza van Van Eynde op neer. 

c Behalve de politieke opruier dia 
in « Gazet van Antwerpen » met de 
morele steun van hoge kerkelijke en 
wereldlijke autoriteiten het spel van 
het Vlaams extremisme mag spelen 
zijn de commentatoren in de pers ojy 
vallend voorzichtig. 

- Ongetwijfeld hebben zij vastge
steld dat ondanks het dagelijks door 
hen aangeklaagd gebrek aan politieke 
belangstelling de aanwezigheid tij
dens de partijcongressen zeer groot 
was. in alle vijf. 

' Zo het waar is. dat de opvattingen 
verdeeld waren, dan is het niet mirt
der waar dat, behalve de socialisten, 
waar een nationaal congres vóór elke 
regeringsdeelname traditioneel is, de 
beslissingen werden geveld door een 
aantal afgevaardigden dat veel talrij
ker was dan gewoonlijk. 

» Bovendien is gebleken dat, hoe
zeer de tegenstellingen ook werden 
onderstreept, incidenten overal zijn 
uitgebleven. 

Alleen in de CVP heeft voorzitter 
Martens zich aan een paar persoonlij
ke aanvallen gewaagd, over mensen 
die volgens hem de onderhandelingen 
« ontsierd » hebben en heeft Verro
ken, méér en méér geplaagd door de 
spinnekop die onder zijn schedel 
woelt, dezelfden van « politiek bandi
tisme ' beticht [excusez du peu I), 
doch dat vond alleen bij mannen op 
zijn eigen peil wat bijval ». 

Ie peuple 

In dit Brusselse BSP-blad komt La-
rock aan het woord. De regering moet 
maar veel voor de TV komen om te 
zeggen hoeveel gelijk ze wei heeft. 
Voor het overige hoopt hij dat de 0[>-
positie de regering zal bij elkaar drij
ven. 

» In de schoot van de partijen laten 
de massamedia hun invloed voelen — 
pers, radio, TV — het is niet van be
lang ontbloot dat de regering krach
tens de wet, over tien uur zendtijd 
beschikt in elk van die kanalen. Wen
sen we haar toe dat ze van dit recht 
goed gebruik weet te maken. 

» Een andere zaak. De oppositie 
laat weten dat ze harde slagen zal 
uitdelen. Niets kan een coalitie van 
vier of vijf beter helpen. Het zal de 
gelederen doen sluiten. Rug-aan-rug 
zal doen vergeten dan men neus-aan-
neus gestaan heeft. 

la Wallonië 

Dit Waalse socialistische blad is 
minder optimistisch. De barsten lopen 
dwars doorheen de BSP. 

« Men heeft overal altijd beweerd 
dat er een grotere meerderheid nodig 
was dan deze waarover de ontslagne
mende regering beschikte, om uit de 
communautaire impasse te geraken, 
maar in het geheel van de vijf par
tijen van de nieuwe meerderheid, is 
de populaire consensus uiteindelijk 
veel zwakker. De verdeelde stemmen 
gedurende de congressen van het 
weekend zijn daar een duidelijk bewijs 
voor. 

» Het wantrouwen tussen de par
tijen is dus niet verdwenen en zal 
nog lange tijd blijven bestaan. En wat 
misschien nog het meest te betreuren 
is, is dat dit vyantrouwen zich als een 
olievlek uitbreidt en dat de dag van 
zondag binnen de socialistische fede
raties een gevoel van verscheurdheid 
nalaat ». 

links 

En dat het hele akkoord door Mar-
tens-Chabert en die andere zogenaam
de flaminganten ook op Vlaams gebied 
een aaneenflansing is met slechts na
delen voor de Vlamingen, zeggen wij 
niet maar wel deze lui, door Van Eyn
de genoemd « het klassieke linkse 
franje ». 

« 4. Wij verwerpen het akkoord over 
de kommunautaire problemen, waarin 
de Vlamingen gerold worden (federa
lisme met drie en slechts 50 % van 
de kredieten tot 1981). Vooral de Ne
derlandstalige Brusselaars betalen het 
gelag van de rekening : « het Brussels 
gewest krijgt dezelfde organen en be
voegdheden als de andere gewesten. 
Er zal geen pariteit zijn vermits het 
Kollege, minister inbegrepen, uit vier 
franstaligen zal bestaan tegenover 
twee nederlandstaligen. Daarenboven 
wordt de splitsing van het kiesarron
dissement Halle-Vilvoorde vermeden » 
verklaarde Vander] Boeynants voor de 
Brusselse PSC (La Libre Belgique van 
17 januari). 

' 5. Wij menen bijgevolg dat het ak
koord geen passificatie zal brengen op 

kommunautair gebied. In feite worden, 
met de instelling van de parlementaire 
kommissie, de moeililkheden slechta 
verschoven tot het najaar 1973. Zon
der te vergeten dat. Indien het uitge
voerd wordt, wij voor zes jaar met d» 
PVV zullen opgeschept zitten in d» 
regering », 

de nieuwe 

Twee dagen voor de partijkongre»-
aen geschreven, hoopte dit blad dat 
er misschien nog ergens een reaktie 
zou komen tegen het feit dat een to
taal beginselloze en overroepen L»-
burton zijn ambities zou kunnen bot
vieren. • Een schande voor dit land » 
heet het hier onomwonden. 

« Er bestaat nog een kans, maar z» 
Is zeer gering, dat de partijkongressgH 
van zondag, als die doorgaan zoals 
voorzien, het akkoord dat de drie tra
ditionele partijen onder leiding van 
formateur Leburton getroffen hebben, 
zullen afwijzen. De partijkongressen 
zullen onder zware druk staan, want 
men zal hun zeggen dat er geen alter
natief Is. Vooral bij de BSP zal Lebur
ton, die weet dat hij geen tweed» 
kans krijgt om zijn mateloze ambitie 
te realizeren en eerste-minister ta 
worden, dit tema sterk beklemtonen. 
' Moi ou Ie chaos », zal de burgemeea-
ter van Borgworm zijn partijgenoten 
toeroepen. En de kans Is niet gering 
dat zij dit domme alternatief zullen 
aanvaarden, en een eerste-minister In 
het zadel zullen helpen die niemand 
wil, aan het hoofd van een regering 
die niemand bevredigt. 

» De regeringskrisis was volstrekt 
nutteloos. Ze werd door de CVP uit
gelokt met de bedoeling een drieledi
ge regering mogelijk te maken, die 
koncessies zou doen aan het katoliek 
onderwijs. Een ander motief is er niet 
geweest voor de regeringskrisis, en 
een ander motief is er niet geweest 
voor de overgang van een tweeledige 
naar een drieledige regering. Terwijl 
men aanvankelijk nog deze realiteit 
poogde te versluieren achter « kom
munautaire » vraagstukken, is men de 
jongste weken bereid geweest om 
openlijk stelling te nemen en de waar
heid te zeggen. De BSP heeft het spel 
van de CVP gespeeld omwille van de 
persoonlijke ambitie van één man, — 
toevallig een zeer machtig man, aan 
wie zelfs de h. Van Eynde niets te ver
tellen heeft. 

' Is dit de Belgische • politiek die 
wij verdienen ? 

* Er bestaat nog één kans. Het land 
moet neen zeggen aan deze regering, 
omdat het neen moet zeggen aan het 
centenklerikalisme zowel als aan een 
socialisme dat wordt gereduceerd tot 
postjesjagerij en een liberalisme dat 
zijn heil zoekt in portefeuilles. Als Le
burton slaagt, dan is dat een schande 
voor het land en voor de bevolking ». 

de financieel-ekonomische 
ti jd 

Wat die sjacherkermis van de «après 
nous Ie déluge»-po!itiekers aan de be
volking zal kosten tracht dit blad even 
te schetsen. 

Zoals Alva indertijd, zal Leburton 
komen met « een tiende penning op 
het inkomen ». De zoveelste verho
ging. De Sossen verkopen nu zelfs da 
geest van Van der Velde. 

. NIEUWE BELASTINGEN ? 
' formateur Leburton, de partijvoor

zitters en verscheidene onderhande
laars bespraken de financiële weer
slag van het regeerakkoord. Deze 
wordt op 10 miljard fr. geraamd en 
zou een aantal nieuwe belastingen en 
besparingen noodzaken. Tot de voor
stellen behoort een verhoging der be
lasting op de vennootschappen van 10 
tot 20 procent, een verhoging van de 
direkte belastingen voor fysieke per
sonen met een belastbaar inkomen 
van ten minste 250.000 fr. evenals een 
verhoging van de heffingen op het 
kadastraal inkomen. 

* Voor de indirekte belastingen 
wordt eraan gedacht de BTW-kategorie 
van 14 op 16 procent te brengen. 

» Verder Is er ook sprake van nieu
we heffingen op alkohol en sigaretten. 
Intrekking van de wet-Vandervelde 
waardoor de cafés volledige vergun
ning voor sterke dranken zouden kun
nen krijgen, zwaarder belasting op 
weddenschappen, pronostieken edm. 

» De verhoging van de direkte be
lastingen op de inkomsten van de na
tuurlijke personen zou één deciem be
dragen. De h. Vanaudenhove zou In 
verband hiermee hebben verklaard dat 
die kwestie door de regering dient te 
worden geregeld, c De partijen kun
nen zondag niet voor hun respektieve 
kongressen verschijnen met de aan
kondiging van nieuwe belastingen », 
aldus de liberale voorman ». 

waiter luyten. 



WU • 27-1-1973- 15 

maatschappij 
Op zekere mistige winternamiddag begint hij te rillen 

en zegt : 
— « I k heb het koud 1 » 

De echtgenote bekijkt hem veelzeggend ! 
— « Hup, daar heeft-Ie het ! », waarmee ze bedoelt dat d« 
griep hem In haar klauwen heeft, ais een hardnekkige 
kat het arme muisje. 

Ze somt een aantal namen op : van familieleden en 
wienden, die « het » reeds doormaakten en tenslotte zegt ze : 
— « Trek je kamerjas maar aan I ». 

Met het mollige gelegenheidsuniform reikt ze hem een 
grote sjaal aan, mopperend hult hij zich In de warme kledij . 

Een paar uren later roept ze uit : — • Jij kan morgen niet 
Bit werken I ». Zijn hoofd weegt dan al zo'n tweehonderd 
pond, de neus begint te prikkelen, de keel vertoont 
hetzelfde angstaanjagend verschijnsel . 
— « We zullen de huisarts maar verwittigen ! » klinkt de 
half-bezorgde stem vanuit een watten achtergrond. 

De geneesheer is een charmante meneer, uitstekend 
gezelschap op het voetbalplein, maar dat hij nu zomaar naar 
huis komt, met de « gereedsschapstas » in de hand en 
een onderzoekende medische blik In de ogen ? Griezelig ! 

Hij bromt wat tussen de tanden, maar eega heeft al 
• mevrouw » aan de lijn. De dokter heeft het ontzettend 
druk, hij zal wel deze avond even langs komen, griep niet T 

Hij hoort de heldere-beschaafde stem door de hoorn, het 
Is alsof alle geluiden ineens duidelijker doorklinken, 
ro zelfs dat hij de fluwelen poezepoten op het tapijt hoort 
voortschuiven. 

Hij duikelt in de zetel, kijkt half-suffend en zeer ongelukkig, 
ondergaat gelaten het doktersonderzoek, hoort zich vier 
dagen bedrust, warmte en drankjes voorschrijven. De volgeling 
van Aesculaap verdwijnt als een fl its, op weg naar een 
zoveelste griepverschijnsel. 

gfnicfi 
De volgende dag voelt de patient zich zo ellendig als 

een aan griep-lijdende man zich maar ellendig voelen kan : 
armen en benen leiden elk het doorwegende leven van 
een zwaargewicht, de rugspieren schuren tegen 
elkaar aan... Vrouwtje-lief komt met heet citroenwater 
aandraven, hij wurgt één kopje naar binnen. Hij verklaart 
geen honger te hebben, versmaad het ekstra-grote 
rundslap (« En dat terwijl het vlees al zo duur is I »), 
kijkt steeds somberder voor zich uit en vraagt zich neerslach
tig af waarom in 's hemelsnaam de griepbacillen hèm 
to genadeloos moesten overvallen. 

De helft van de Engelse bevolking ligt koortsig te bed ? 
De Moskovieten lijden met duizenden aan dezelfde kwaal ? 
Die solidariteitsbewijzen kunnen hem niet ti Dosten. Het 
apothekersdrankje vindt hij bitter en het namiddagfllmpje 
op teevee kan hem niet bekoren. 

Wat later komen een paar vrienden voorzichtig langs. 
— « D e beste remedie ? Een flinke borrel i » 

Dat is niet zo'n kwaad voorstel De bedachtzame 
echtgenote schenkt hem de klassieke rhum uit. 

Na een paar glaasjes heeft hij het tenslotte heerlijk 
warm, het kan hem allemaal niet meer deren en hij dut 
gelukzalig in : de kinderen lopen op kousevoeten, 
de vrouw verdwijnt naar de bovenverdieping, de poes 
vlijt zich op zijn zware knieën, langzamerhand vult de 
avondschemering de huiskamer. Tussen de wollen 
etilte tikt de hangklok de minuten door. hij ontwaakt 
nu en dan uit de rhum-sluier, denkt dan half-bewust 
dat die griep wel goede aspekten vertoont. Hij strekt even 
de ledematen, de heerlijk-luie kater doet evenzo, en 
beiden slapen weer in. Het teevee-avondnieuws hoort hi] 
maar half, en laat ze in Brussel maar uitzichteloos 
vergaderen .. héérlijke griep ! 

hormonen, 

pesticiden, 

kwik, 

lood... 

huguette d.b. 

Onlangs werd in Amsterdam een 
internationaal congres gehouden 
waar de oorzaken en de gevolgen 
van loodverglftiglng werden bestu
deerd. Daar kijkt men misschien 
verrast van op want wie spreekt 
nu nog van toodvergiftiging ? 
Vroeger toen er nog loden buizen 
in de waterleiding werden verwerkt 
was dat misschien een probleem, 
maar vandaag ? 

Als men echter de verslagen van 
dit congres doorneemt ga Je de 
zaak wel anders bekijken. Daaren
boven komen toxicologen af en toe 
met cijfers aan die erop wijzen 
dat het loodgehalte !n ons voedsel 
te hoog ligt en dat zekere vormen 
van loodvergiftiging helemaal niet 
denkbeeldig zijn. De ziektever
schijnselen zijn al lang bekend. 
Het zijn doorgaans aanhoudende 
zware hoofdpijn, darmstoornissen, 
bloedarmoede en nieraandoeningen. 
Er zou overigens ook een verband 
bestaan tussen loodopname in het 
lichaam en de vermindering van 
het aantal rode bloedlichaampjes. 

Specialisten zijn het over eens 
dat ons lichaam geen lood nodig 
heeft en een minimumgrens waar
onder loodopname onschadelijk 
zou zijn Is niet bekend. Dit ele
ment komt tegenwoordig ook voor 
in het voedsel omdat de planten 
en dieren het zelf uit de lucht op
nemen. Ook de mens neemt het in 
kleine dosissen uit de lucht op 
doch wetenschapsmensen nemen 
aan dat die dosissen door het li
chaam doorgaans kunnen verwerkt 
worden. De loodverbindingen die 
in de lucht voortkomen zijn daarin 
als gevolg van het verbruik van 
loodhoudende benzine en men weet 
dat practisch alle benzine lood be
vat om de verbranding te verbe
teren en het kloppen van de motor 
te verminderen. De looddeeltjes 
die door verbranding vrijkomen 
zijn klein genoeg om door het li
chaam in het bloed, langs de lon
gen om, opgenomen te worden. Om 
daar iets tegen te doen zou men 
het gebruik van loodverbindingen 
in benzine kunnen verbieden doch 
sommige deskundigen stippen hier
bij aan dat een wagen die met 
loodvrije benzine zou rijden ruim 
wat meer benzine zou verbruiken 
terwijl de wagens zelf ook moeten 
aangepast worden. Een directe op
lossing ligt dus niet voor de hand. 
Wat men wel zou kunnen doen is 
wetenschapslui aan het werk /et-
ten om het probleem in zijn geheel 
te bestuderen en oplossingen voor 
te stellen. Ondertussen kan noch
tans in steden met druk en traag 
verkeer de loodopname in het li
chaam te groot worden met alle 
gevolgen vandien en vermits ook 
lood in straatstof voorkomt kunnen 

kinderen teveel lood naar binnen 
krijgen wanneer ze bv. spelen met 
iets wat ze op straat gevonden 
hebben. 

Tengenwoordig stelt men echter 
vast dat het loodgehalte in het 
voedsel te hoog kan worden ais 
gevolg van het vrijkomen van lood 
uit aardewerk. Dat lood zit niet 
verwerkt in de aarde zelf doch wei 
in het glazuur waarmee de aarde 
verglaasd wordt. Dat glazuur kan 
lood vrijgeven in zure vloeistoffen 
zoals bvb. vruchtensappen, azijn, 
thee, enz. Hoeveel er oplost hangt 
af van de temperatuur waarbij ge
glazuurd wordt, hoe lager die tem
peratuur, hoe gemakkelijker en hoe 
meer lood vrijkomt. Onderzoekin
gen wezen uit dat vooral amateur
pottenbakkers bij te lage tempera 
tuur werken en ook geklemd aarde 
werk uit de zuiderse landen is dik 
wijls niet veilig. Nochtans zou ook 
sommig fabrieksaardewerk nog te
veel lood vrijgeven. 

Theoretisch is het mogelijk lood
vrij glazuur te gebruiken doch 
practisch zou dit niet te doen ' i jn . 
Daarom heeft men in de VS aarde
werk dat « veilig » is van een 
keurwerk voorzien en bij de ver
bruikers wordt dit keurwerk zo 
ruim mogelijk bekend gemaakt. De 
Finse regering ging verder en liet 
jaren geleden al een « ioodwet » 
stemmen die streng en nauwgezet 
wordt uitgevoerd. 

in dit land bestaat noch het een 
noch het ander, alhoewel er drin
gend iets zou moeten gedaan wor
den om de consument te bescher
men Zolang er geen aant epaste 
wetgeving bestaat en de overhssd 
m gebreke blijft zit er voor de v>ir-
bruiker niets anders op dai voor
zichtig te zijn met het bewt/ien an 
allerlei zure dranken of zuurhou-
dend voedsel in geglazuurd aarde
werk ook al IS dit laatste dan oen 
noodoplossing. 

k.a. 
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« Zolang er geen amnestie is, zal 

ik « ginder » niet zinniger kunnen 

leven dan hier en ik zal er precies 

daarom ook niet gelukkiger zijn. 

Hoeft het eigenlijk nog voor mij ?». 

vraaggesprek met wies moens 

zolang amnestie i s . . . 

Het is een d iep ontroerde Wies 

AAoens die zo antwoord t op de 

vraag of hij nog ooit def in i t ie f naar 

Vlaanderen zal terugkeren. 

Wies Moens kan terugkeren. Een 

Belgische beslissing van december 

1968 laat het hem toe. Maar het is 

allemaal erg voorwaardel i jk en be

perkend gesteld. Daarom legt hij 

die kans naast zich neer : er moet 

eerst echte amnestie k o m e n ; en ik 

zou niet weten waarom ik om ge

nade moet vragen ! 

Wies Moens, de onomkoopbare 

en beginseivaste Vlaamse voorman, 

de theoreticus der Vlaamse Bewe

g ing , de poëzie-vernieuwer en gro

te dichter-ziener uit de per iode tus

sen de twee were ldoor logen, 

word t morgen, 28 januari , 75 jaar 

oud . Schrijnerder dan ooit zal dan 

in de persoon van de bannel ing 

het onrecht bl i jken van wat een 

staat een volk heeft aangedaan en 

koppig in stand houdt. Want als de 

Vlaamse vr ienden van de dichter 

straks hun gelukwensen zullen 

overgebracht hebben, zul len zij op

n ieuw beseffen dat g inds, nipt over 

de Nederlandse grens, een man 

moet achterbl i jven, vereenzaamd 

en steeds verder ve rw i jde rd van 

het gel iefde land, zi jn « k le inood 

tussen de zee en de heide », het 

volk over w ie hij getu igde : « Eer 

ik uw grootheid zag, kende ik uw 

nood ». 

Wies Moens is in 1898 geboren in St.-
Gillis-Dendermonde. In de stad Dendermonde 
volgt hij van 1910 tot 1916 middelbare studie-
en. In 1916 gaat hij naar de vernederlandste 
universiteit van Gent germanistiek studeren. 
Op dat ogenblik heeft de flamingant In hem 
reeds gestalte gekregen : met vrienden en 
medestudenten reist hij door Vlaanderen, 
niet al hagespreker, maar gewoon om de 
mensen te vertellen wat de Vlaamse Bewe
ging is en wat ze voor hen, het volk, kan 
verwezenlijken. Het wordt hem allemaal erg 
kwalijk genomen, want van 13.12.1918-5.3.1921 
gaat hij de gevangenis in. Het wordt een 
wrede tijd voor de jonge Moens in wie een
zaamheid, neerslachtigheid en innerlijke on
zekerheid vechten met het inzicht in de roe
ping, de plicht te leven voor zijn volk dat 
hij • eerder in nood dan in de rijkdom van 
zijn roem » had leren kennen. Als hij na on
geveer drieënhalf jaar de gevangenis mag 
verlaten, heeft hij reeds met sukses zijn 
plaats ingenomen in de Vlaamse literatuur : 
• De Boodschap » (1919), « De Tocht • (1920), 
« Celbrieven » (1920). Moens was meteen 
een gevierd dichter en bevestigde die faam 
in de volgende vier jaar met « Opgangen » 
(1921], « Landing » (1923) en . Vervolg op 
Landing » (1925). Hiermee was de eerste 
dichterlijke periode van Moens afgesloten. 
Gedurende de nu volgende jaren vestigde hij 
faam en invloed door zijn talrijke redevoe
ringen, door zijn journalistieke arbeid en 
door zijn beslissende rol in de vernieuwing 
van het Vlaams Volkstoneel. 

Dan kwam 1931. Met Joris Van Severen 
stichtte hij het Verdinaso dat hij drie jaar 
later verliet omdat de door Van Severen 
uitgedachte en doorgevoerde zwenking van 
het Verbond (de Bourgondische en ipso-facto 
Belgische richting) elke verdere samenwer
king onmogelijk maakte. Respektievelijk A.W. 
Willemsen en A. De Bruyne schrijven over 
deze periode ; - maar alleen Moens was 
een man met eigen ideeën » en « Na het 
bedanken van Moens deed de leiderskultus 
pas goed zijn intrede ». 

De tweede dichterlijke periode van Moens 
situeert zich rondom •• Golfslag » (1935) en 
« Het Vierkant > (1938), wellicht het belang
rijkste literair werk van de dichter. Tijdens 
de oorlogsjaren verscheen van zijn hand de 
dichtbundel « Het Spoor » (1944) en een paar 
prozawerken : « De Spitsboog » en « Klein 
Verschaevebrevier » (1944). Ander proza van 
Moens werd de laatste jaren gebundeld in 
« Proza I », « Proza II », « Proza lil » en « Pro
za IV ». Helemaal afzonderlijk in zijn oeuvre, 
maar daarom niet minder belangrijk is het in 
1963 verschenen dichtwerk De verslagene >•. 
Ook het prozawerk « Brief aan Breughel ». 

De repressie na wereldoorlog II had brutaal 
een einde gemaakt aan de gestadige opgang 
van de grote Vlaamse leider en dichter-ziener. 
Van 1944 tot i948 leefde hij ondergedoken. 
Soms kon hij zich maar één dag op dezelfde 
plaats schuil houden en een tijdlang was hij 
ernstig ziek. Tijdens die dramatische periode 
van ziekte werd hij bij verstek ter dood ver
oordeeld voor zijn leidersfunktie bij de Zen
der Vlaanderen te Brussel. Hier had hij noch
tans reeds in de winter van '43 bedankt omdat 
hij niet langer de Duitse voogdij in principi
ële aangelegenheden kon aanvaarden. 

Wies Moens wil zijn onmacht en ontgoo
cheling niet verbergen als hij over de Vlaam
se Beweging van heden spreekt. Er is reeds 
zoveel verloren gegaan, meestal omdat men 
geen eenheid en geen klare situatie heeft 
gehandhaafd in het doel en in de middelen. 
Er zijn teveel richtingen, de demokratische 
macht is verward, vele interessante mensen 
zullen het tenslotte allemaal beu gaan wor
den. En de steun en Interesse vanuit Neder
land is ook erg gedaald. De goed-gezinden 
zijn hier stelselmatig verdwenen, velen zijn 
overleden en anderen hebben alleen maar het 
vergeten van hun verleden vóór de ogen. 
En de enkelen die nog willen over de brug 
komen, die gaan er soms bij zuchten : met 
Vlaanderen weet je nooit precies wat ge 
voorhanden hebt... En ongelijk hebben zij 
jammer genoeg ook niet. 

En het federalisme ? Als Vlaanderen niet 
beter uit zijn doppen gaat kijken, komt het er 
zeker bedrogen uit. 

Het is onvoldoende, Wies Moens te weer
leggen met het wijzen op de veel grotere 
verdeeldheid in de Vlaamse rijen vóór de we
reldoorlog. Want men vergete niet dat Moens 
steeds een der meest eerlijke en fervente 
voorvechters is geweest van de heel-Neder
landse gedachte en dat die gedachte meer 
dan ooit in de mist is geraakt. Dit te beseffen 
moet wel de groto machteloze pijn van Wies 
Moens uitmaken. En toch zoekt hij voortdu
rend naar wat hem hoopvol kan stemmen. 

De integrat ie van Noord en Zu id 

b l i j f t dus ver af ? 

Je weet natuurlijk nooit hoe morgen zal 
zijn. Het kan verkeren. Vandaag zijn zij dl« 
zich ervoor inspannen erg zeldzaam. De fout 
ligt bij de pers die het hier vooral van sensa
tie wil hebben. Over de Vlaamse kwestie krijg 
je hier nooit een zinnig woord te lezen. Ala 
men eens naar het Zuiden afzakt op report»' 
ge of zo, spuit men nadien de meest ergerllf-
ke onzin. Daardoor zijn de mensen helemaal 
niet meer ingelicht over de waarheid omtrent 
Vlaanderen. Een en ander bevordert uiteraard 
de onverschilligheid. En de uitzonderingen op 
die (pers)regel zijn zeldzaam : Bomans b^-
voorbeeld heeft hier eerlijke stukken over 
Vlaanderen gepubliceerd. 

De kloof tussen Vlaanderen en Nederland 
wordt steeds breder. Nochtans blijft de ga-
dachte van integratie aanwezig. Maar er 
komt te veel om de hoek kijken dat de zaak 
verbrodt. Bijvoorbeeld al die verschillende 
oriëntaties, Benelux, Europa, federalisme op 
zijn Van Bevorens. Ik moet aan al die dingen 
wat bitters toevoegen : heeft de ondervinding 
de Vlamingen dan nog niet genoeg geleerd T 
Moet men dan werkelijk stommer zijn dan 
een ezel, die zich toch maar één keer bezeert 
aan dezelfde steen ? Je wordt er echt pessi
mistisch bij als je merkt dat de ene het zo 
wil en de andere dan weer helemaal anders. 

« thuis ».. 
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Wat moeten Nederlanders en Vla
mingen béter doen ? 

Vooraf dit : de Neerianders zouden zich 
rel f zonder uitstel moeten overtuigen dat zii 
en de Vlamingen eigenlijk samen horen, dal 
xij gezamelijk nog veel kunnen redden van wat 
In ons kultureel leven teloorgaat. Mensen als 
Ik kunnen daar jammer genoeg niets aan doen, 
w i j zijn hier omdat men ons toelaat hier te 
aJjn, overigens kunnen wij ons hier niet be
wegen, al de takt en korrektheid van de over
heid ten spijt. 

Vroeger had je hier in Nederland een stel 
overtuigden. Dat kan terug zo worden. Kwes
t ie is die kloof te kunnen en willen overbrug-
Oen, van beide kanten uit. Ik denk dat de 
Vlamingen zo'n kloof al bij voorbaat onover
brugbaar achten. Nochtans heeft elk volk 
«Ijn eigen innerlijke tegenstellingen kunnen 
wegwerken. Friezen zijn geen Hollanders en 
geen van beiden zijn Limburgers. En toch is 
men stilaan over die verschillen heen ge-
reakt. Verscheidenheid is geen erge zaak als 
men die verscheidenheid respekteert in het 
weten dat men uiteindelijk elkaar niet kan 
missen. Zo zou het ook tussen Vlamingen en 
Nederlanders moeten zijn. 

Maar ik weet dan bij ervaring dat bijvoor
beeld het onderwijs hier niets doet om het 
kultuurgoed van het Zuiden te laten waarde
ren. Het literatuuronderwijs illustreert dit. De 
•tudenten kennen Van Maerlant, tenslotte 
moet men een verleden hebben. Dan springt 
men ineens over naar de negentiende eeuw, 
waar men het onderscheid tussen literatuur 
van Noord en Zuid begint te maken. Van dat 
ogenblik af is alles wat de literatuurgeschie
denis over Vlaanderen leert, in een twintig-
tel regels samen te vatten : drie regels over 
Gezel Ie en over Conscience, een paar regels 
over Timmermans nog en nadien worden Van 
de Woestijne en Streuvels even genoemd ; 
tenslotte tikt men dan maar aan bij Claus. 

Wies AAoens zou men wellicht pas 
ontdekken als hij plots een hoge 
Belgische literaire onderscheiding 
«OU ontvangen ? 

Zoiets zal nooit plaats vinden. Ik vraag daar 
• Iet om. En deed men het toch, dan zou ik be
olist weigeren. Ik zou hun het plezier niet 
gunnen zoals een Maeterlinck dat ook niet 
deed. 

De pijnlijke woorden : amnestie... 
en je terugkeer naar Vaanderen. 

Als er amnestie, echte amnestie komt, zou 
•( terugkeren. Maar, wat zou ik ginds thans 
gaan doen ? Er zijn, meer niet. Je mond niet 
kunnen openen en je niet kunnen bewegen 
«oals je wi l . Ik weet het wel, ik zit hier een-
xaam en geïsoleerd, haast zonder kontakten 
on zonder mogelijkheden. Daarom vragen vele 
vrienden dat ik toch zou komen, nu. Maar 
xonder echte amnestie zal ik in Vlaanderen 
Biet beter en niet gelukkiger zijn. Zo kan Ik 
ovengoed hier blijven. 

Of die amnestie er komt durf ik niet voor
opellen Dat zal tenslotte van het politieke 
Vlaanderen afhangen. Er zitten in de katolieke 
partij heel wat mensen die pro zijn. Zaak is 
Be samen met de gezinden uit de Vlaams-natio
nalistische partij tot da daad te krijgen. In 
Italië en Frankrijk bijvoorbeeld waren toch 
geen betogingen nodig hiervoor, de mensen 
die er de wetgevende macht vormen, heboen 
gewoon gezegd : het is nu genoeg geweest, 
men kan niet blijven vasthaken in het verle
den. 

Zegt men me nu dat wellicht op het federa
lisme moet worden gewacht om een pari©-
mentaire meerderheid voor het amnestie
vraagstuk te vinden, dan huiver ik toch wat. 
O, ik ben zo bang voor een afgekookt fede
ralisme. En hoeveel jaren duurt dat nog ? 
Mijn generatie zal dan wel helemaa verdwe
nen zijn. 

Je bewogen leven in dienst van 
Vlaanderen begon bij je « Aktivis-
tisch Avontuur », dit is je studiën 
aan de Universiteit van Gent. 

Ik was ingeschreven in de fakulteit van de 
germanistiek. Maar dat was niet het enige. 
Met andere studenten besloot ik er toe, voor 
de aktivistische beweging te gaan spreken in 
het openbaar , dat gaan spreken betekende 
eigenlijk niet meer dan de mensen vertellen 
over de Vlaamse Beweging. Dat alles heeft 

met pater stracke. 

me tenslotte die drieënhal Jaar gevangenis
straf gekost. Toen ik ontslagen werd, moest 
Ik naar de kazerne in Brussel. Daar werd ik 
ziek, kreeg een maand herstsiverlof en keer
de naar die kazerne terug. Toen werd ik ont
boden bij een Waalse kapitein — de enige 
mens die ik daar gekend heb —, hij zei : 
« Over al uw idealen en zo versta ik niets en 
u zult me een groot plezier doen met erover 
te zwijgen hier ». Het was toen nog lang niet 
de periode van de taalwetten in het leger. 
Als die kapitein wat aan de manschappen te 
zeggen had, riep hij mij en ik mocht de be
velen dan vertaald overbrengen. Dat was me 
echt een korrekt man. Maar toen hij op een 
dag vertrok, kwam er een andere in zijn 
plaats, een uit mijn eigen streek, een die 
niets anders kon dan afgeven op het akti-
visme, maar mij voor het overige in alles en 
nog wat nodig had. Soms moest ik voor hem 
kolen gaan kopen, in Brussel zelf. Hoelang ik 
dan wegbleef — ik nam vaak te trein om 
gauw even naar vader te reizen — dat inte
resseerde hem niet, alleen moest hij weten 
of zijn kolen al of niet geleverd waren, daar
naast bestond niets dat hem interesseren of 
alarmeren kon. 

Toen je in 1921 de gevangenis ver
liet, was je een gevierd dichter. 
Jij en Van Ostayen gaven toen de 
toon aan ? 

Het werk dat ik in de gevangenis had ge
schreven, sloeg wel in. En daarnaast had mijn 
gevangen zitten zelf indruk gemaakt, er was 
daaromheen veel geschreven ook. 

Van Ostayen had ik leren kennen toen ik 
student was in Gent. Ik heb daar zijn eerste 
bundel « Music Hall » gelezen. Zijn Antwerp
se vrienden liepen er zeer hoog mee op. 
Toen zijn tweede bundel verscheen, « Sien-
jaal », was het wapenstilstand en verbleef 
Van Ostayen in Duitsland, Ik kreeg het boek 
In handen toen ik uit de gevangenis kwam en 
werkte op de redaktie van « Ons Vaderland » 

in Brussel. (Het blad van de Fronters ; Bert 
D'Haese was daar ook ; toen ik daar een 
maand of zo werkte, ontving ik een kaart van 
mijn vader : Wies, je moet naar huis komen, 
je moet weerom naar de gevangenis). 

Zo gauvj Van Ostayen terug was uit Duits
land, ging ik hem in Antwerpen opzoeken. 
Die ontmoeting viel mee, wij konden best op
schieten. Maar nadien zette Van Ostayen zijn 
experimentele periode in, ik kon daar niet 
achter staan. Toch zijn wij nooit eikaars vij
anden geworden. Hij heeft me wel eens op 
zijn gekende manier aangepakt in « Vlaamse 
Arbeid ». Dat vond ik eigenlijk niet zo erg. 
Ik kon hem waarderen, hij was een eerlijk 
man die echter vrienden om zich had, die 
hem deen afdwalen Ik meen niet dat hij zijn 
experimenteel werk lang zou volgehouden 
hebben. 

Wellicht had je meer binding met 

Hendrik Marsman ? 

Dat had wel zo kunnen zijn, ja. Maar ik 
had niet veel aan Marsman. Marsman was 
een der eersten die zich destijds bij de zo
genaamde fascistische jeugd aansloot, na
dien verbrande hij alles wat hij aanbeden 
had. Ook in zijn literair oordeel zwaaide hij 
bruusk om over mijn eerste bundels schreef 
hij levende rescencies, nadien wilde hij dat 

• 't meer horen. 

Tijdens de wereldoorlog verliet je 

vr i jwi l l ig de Vlaamse Zender Brus

sel ? 

Ik bood er mijn ontslag aan toen de Hit-
lerjeugd werd opgericht. Ik had tevoren reeds 
moeilijkheden ondervonden met de Duitse 
overheid, in de dagen waarop ik niet op 
kantoor was, vonden zaken plaats, die ik 
nooit zou hebben laten doorgaan Ten de 
Hitlerjeugd er dan kwam, trok ik naar de 
hauptman en vroeg hem : « Hoe zit dat, moet 

het dorp waar ik woon.. 

de Vlaamse zender daarvoor reklame maken?» 
• Dat zal wel niet anders kunnen », antwoorci-
de hij. Daarmee wist ik voldoende. Toen Ih 
terug op mijn kantoor kwam, liet ik een se-
kretaresse mijn ontslagbrief tikken. Ik wilde 
wegblijven van 1 januari 1944 af. Een tijd
lang heeft men dan vruchteloos getracht 
mij op mijn beslissing te doen terugkomen. 

Een jaar later was het bevrijding... 

Vier jaar lang moest ik ondergedoken le
ven. Men is mij nooit komen ophalen. Wel 
hielden zij mijn vrouw een paar dagen vast, 
maar die weigerde iets te zeggen Toen men 
in 1948 dan toch kwam aanbellen om mij op 
te halen, was ik net een week tevoren in 
Nederland gekomen In Asse, waar ik kort 
vóór de oorlog was komen wonen, sloeg men 
de boel kort en klein. En stelen dee men 
om het meest. Maar de schuimers speelden 
klikspaan tegenover elkaar, zodat mijn vrouw 
nog heel wat kon gaan terughalen. De pas
toor ter plaatse preekte in die tijd tegen die 
vandalen en dieven, het kostte hem daar 
zijn baan. 

Maandenlang moest ik het in Nederland 
stellen zonder verblijfsvergunning. Men wist 
er met de « geestesarbeiders » niet veel 
raad. Tenslotte ben ik daar dan toch inge
schreven. Ik moet zeggen dat de autoriteiten 
van ter plaatse korrekt en behulpzaan waren. 

Je was een geëngageerde, maar je 
liet je niet binden. 

Wij waren reeds geëngageerd toen wij nog 
student waren en wij zijn het ook gebleven. 
De socialisten hebben iemand als Craey-
beckx kunnen inlijven en ook ik kreeg kans 
om in hun pers te werken. Ook bij Van Cau-
welaert werd Ik eens geroepen, hij stak lof
trompetten af, ik moest op « De Standaard » 
komen werken, dat Vlaams Volkstoneel was 
niets voor mij. Ik heb hem toen één vraag 
gesteld : « U weet wie ik ben en wat ik voor
sta, mag ik die opinie in • De Standaard » 
verdelgen ? ». « Nee », zei hij, « dat kan niet, 
je mag je opinie natuurlijk wel behouden ». 

Nee, ik kon mij niet laten binden. En van 
ronkende namen en officiëe zaken was ik 
afkerig. Vermeylen vroeg mij eens om in de 
Vereniging van Vlaamse Letterkundigen te 
komen, onmiddellijk een funktie in het be
stuur, en zo. Maar dat was een echte Belgi
sche vereniging, men verdeelde daar de hon
neurs en de prijzen onder elkaar. 

Bij de Vlaamse Zender heb ik dan opnieuw 
moeten vechten voor mijn vrijheid en mijn 
beginselvastheid. Ook later in Nederland 
dook het opnieuw op : toen ik als direkteur 
van de Volksuniversiteit van Geleen twaalf 
jaar hard had gewerkt, moest ik daar, onder 
het mom van modernisme en weet ik veel, 
zoveel kleinheid en inhoudsloosheid onder
vinden dat ik niet anders kon dan reageren, 
men ging gewoon achter mijn rug door en 
dus moest ik ook daar weer ontsag aanbie
den, want ik kon me toch niet laten binden 
aan iets dat ik helemaal als verkeerd zag en 
voelde. 

Over dat modernisme nog dit : wijzigin
gen voltrekken zich overal vanzelf ; waarom 
per se alles willen brusqueren ; de geeste
lijkheid heeft hier al vaak blijk gegeven van 
zwakheid, ze beginnen ijverig en sereen, maar 
te velen laten zich meeslepen in dat vage 
modernisme. Soms lijkt het met al dat mo
dernisme wel op een karnavalvertoning. Ho
pelijk vind men het evenwicht terug, de 
rechte lijn in het leven is de moeilijkste 
maar de eerlijkste. 

frans-jos verdoodt. 
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ZATERDAG 27 JANUARI 

o 12u55 
O 14u00 
O 16U00 
O 16u30 

Engels 
17u00 
17u30 

Skien (afdaling] vanuit Kitzbuhel. 
Firefly Speelfilm 
U en uw gemeente 
Technisch en wetenschappelijk 

O 
O 

Milieubescherming 
Modem Style Herinneringen van 

Paul Collaer 
O 18u00 Fabeltjeskrant 
O 18u05 Jeugdfilm 
O 19u45 TV nieuws 
O 20u 10 Sentimental journey Internatio

naal amusementsprogiamma 
O 21u20 De vrolijke dokters van St Swi-

thin 
• 21u45 Echo 
O 22u 15 Mannix 
O 23u 10 TV nieuws 

ZONDAG 28 JANUARI 

O 10u 25 Skien (slalom) vanuit Kitzbuhel 
O 14u 30 De kat Jeugdfeuilleton 
O 15u 00 De vallei van de koningen 
O 15u15 Binnen en buiten 
O 17u15 Biliy Smart's kindercircus 
O 18u15 Fabeltjeskrant 

18u20 Sportreportage 
18u46 Zuidpool Exploratieprogramma 
19u 38 Openbaar kunstbezit 
19u45 TV nieuws 

O 20u00 Sportweekend 
O 20u 25 De vorstinnen van Brugge 
0 21u15 Ook dit is leven Dokumentaire 

over het leven van een Zwitsers paar ge
maakt n a v hun gouden bruiloft 

0 21u45 De luister van Versailles Histo
rische rekonstuktie van een concert aan 
het hof van Versailles 

O 22u 40 TV nieuws 

O 20u 10 Film m wereldpremière ! Berlin 
Affair 

# 21u45 Inspraak 73 Ik weet nog steeds 
met of ik beter ben Film van Dick Rijneke 
waarin een aantal jongens vertellen over 
hun ervaringen met drugs 

O 22u 15 TV nieuws 
O 22u 50 Sexuele voorlichting Een kindje 

wordt geboren 

DINSDAG 30 JANUARI 

O 14u00 Schooltelevisie 
O 18u 00 Fabeltjeskrant 
O 18u05 Skippy 
% 18u30 Tienerklanken Slalom door da 

Rupelstreek Onderzoek naar de werk en 
ontspanningsmogelijkheden voor jongeren 
in deze streek 

O 19u05 Het Vrije Woord Het Humanis
tisch Verband 

O 19u 45 TV nieuws 
O 20u 10 De kleine waarheid 
9 21u10 Slaap Technieken om gedragin

gen van de slapende mens te bestuderen 
0 22u 00 De avonduien van Beethoven 

Een beeldroman 
O 22u 20 TV nieuws 

WOENSDAG 31 JANUARI 

O 17u 00 Jevanjong 
O 18u40 Fabeltjeskrant 
O 18u45 Korte film 
O 18u50 Milieubescherming 
O 19u20 Politieke tribune de KP 
O 19u45 TV nieuws 
O 20u 10 Dubbeldekkers 
O 20u 35 Artiesten helpen Unicef Inter

nationale show 
0 21u45 Konfrontatie 
O 22u 30 Horen en zien 
O 22u 50 TV nieuws 

DONDERDAG 1 FEBRUUARI 

Schooltelevisie 
Fabeltjeskrant 
Calvin en de kolonel Tekenfilm 
Tienerklanken 
Manda Dokumentaire over een 

natuurreservaat in Tsjaad 
O 19u45 TV nieuws 

20u 10 Wachtwoord Kwis 
s Jongers en Yvonne Lex 
20u40 Bechuldigde sta op 
Galsteen 

O 22u 10 Premiere 
O 22u50 TV nieuws 

O 14u00 
O 18u00 
O 18u05 
O 18u30 
• 19u 10 

met Paul 

I De zaak 

VRIJDAG 2 FEBRUARI 

MAANDAG 

O 14u00 
O 18u00 
O 18u05 
O 18u30 
O 18u40 
C 19u10 
O 19u45 

29 JANUARI 

Schooltelevisie 
Fabeltjeskrant 
De woudlopers 
Korte film 

O 14u00 
O 18u00 
O 18u05 
O 18u50 
O 19u30 

zending 
O 19u45 
O 20u 10 
• 20u55 

U en uw gemeente Herhaling # 21u40 
Sporttribune 
TV nieuws 

re film 
O 23u00 

Schooltelevisie 
Fabeltjeskrant 
Filmmuseum van de schaterlach 
Ziet u er wat in ' 
Protestants godsdienstige uitzen-

TV nieuws 
Oorlog en Vrede (TV-reeks) 
Panorama 
Heute Nacht oder Mie De ande 

TV nieuws 

zet je van achter 
« Het feuilleton De Vorstinnen van Brug 

ge wordt afgerond met een dertiende afle 
ve ing Daardoor wordt de inhoudsopgave 
van de laatste afleveringen gewijzigd en dit 
vanaf de tiende aflevei mg > 

Dit letterlijk citaat uit een officiële mede 
deling van de persdienst van de BRT maakt 
bijna een einde aan ons lijden Alleen wordt 
de doodsstrijd en de tergende foltering nog 
langer uitgesmeerd in onvervalste Balfoort 
Si |l 

Deze tv reeks is een beschamende verto
ning geweest En daaivoor kunnen verschei
dene oorzaken ter verontschuldiging worden 
ingeroepen Sommigen zullen beweren dat m 
de werken van Maurits Sabbe eigenlijk niet 
voldoende stof stak om er een feuilleton mee 
te vullen Dit is uiteraard een simpel eks 
kuus want als dat inderdaad zo is dan was 
er ook niemand verplicht met het tekort aan 
gegevens een hele reeks te vullen Dan had 
men net zo goed naar een ander auteur kun 
nen grijpen 

De onfortuinlijke val van de regisseur tij 
dens de opnamen en de gekneusde ribben 
die de ongelukkige man daarbij opliep kun
nen wel een vertraging in het produktiesche-
ma verklaren maar zijn helemaal nog geen 

aanduiding voor het feit dat het ritme van 
de opgenomen sekwenties zelf zo tergend 
tiaag en inert is 

Nochtans zou het onrechtvaardig zijn te 
beweien dat Maurits Balfoort met in staat 
IS sfeer te scheppen of bepaalde gevoelens 
door een film of tv kamera te laten registre 
ren Ook voor wat de typische sfeer van een 
stieek of een soort van mensen betreft heeft 
Balfoort onder meer in « Wij Heren van 
Zichem > in het verleden bewezen dat hij 
er af en toe wel in slaagt zeer genietbare 
momenten op beeldband of pellicule vast te 
leggen 

Een verklaring van de draak die « Vorstin 
nen van Brugge » heet kan misschien liggen 
in het trieste feit dat Maurits Balfoort te 
veel hooi op zijn artistieke vork heeft wil 
len nemen 

De man had immers nooit zelf het scena
rio en de dialogen moeten schrijven Een 
film of een feuilleton regisseren is een 
(moeilijle'' zaak en een d aaiboek schrijven 
IS een andere 

Het zijn alleen begenadigde geesten die 
de kombinatie van deze twee artistieke taken 
aankunnen en tot deze bevoorrechte kate 
gone van kunstenaars behoort Maurits Bal
foort voorals nog niet 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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opgave 49 

HORIZONTAAL 

1) Is nu bij de tien maar was met 
bij de zes 

2] Spaans goud 
Fries water 

3) Tweedehands 
Niet duwen. 

4) Hoger technisch tekenaar 
Spreekbeurt 

5) Gehucht van Mechelen 

6) Vlaamse drukkingsgroep (2 
woorden) 

7) Soort rendier 
Familielid 

8) Cent (afk) 
Vlak 

9) Anagram van « HEN » 
Muzieknoot 
En dergelijke dingen. 

10) Nodeloze 

VERTIKAAL 

1) Dat doet de VU bij elke verkie
zing 

2) Thans. 

3) Werk van Rembrandt. 

4) Oplettend. 

5) Weet JIJ waar Abraham hem 
haalt 

6) Hollandse jongensnaam 
Frans lidwoord 
Anagram van « LEO ». 

7) Stuur 
Mat 

8) Anagram van « DIE • 
Marokkaanse stad 

9) Watervogel 
Honigdrank. 

10) Juliaantje is er koningin. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/36 86 62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 
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ffl]@C)000 
toch zoals wij 

Verleden week schreven wij hier plechtstatig neer dat het belangrijker is 
dat de Afrikaanse staten een soort olimpische spelen (Afrikaanse spelen) 
kunnen inrichten zonder dat zij « ons » daarvoor nodig hebben, dan dat zij 
die spelen niet zo perfekt kunnen organiseren. Wij moeten gaan geloven 
dat wij ons daarbij serieus de vinger in het oog staken. Er is in Lagos al 
bijna evenveel « hambras » geweest als bij ons het geval pleegt te zijn. 
Het enig verschil schijnt nog hierin te bestaan dat er nog niet véél doden 
zijn gevallen. Wij hebben daarover tenminste geen berichten gelezen. Dat 
is dan een kleinigheid die tegen de volgende keer waarschijnlijk in orde 
zal gebracht worden. 

omschakeling 

Met de doorbraak van radio en televisie, zegt Jaak Lecoq, moet ook de 
eportjoernalistiek zich aanpassen. Daar waar ze vroeger gelezen werd om
wille van het verslag, wordt van haar nu hoofdzakelijk komm^ntaar ver
wacht. Het verslag is overbodig geworden. De mensen hebben immers de 
gebeurtenissen rechtstreeks gevolgd, via radio en televisie. Jaak heeft 
daarin overschot van gelijk. Maar naar onze bescheiden mening hebben te 
veel sportjoernalisten dat nog niet door, onder meer veel van zijn bloed
eigen medewerkers. Wanneer de lezers kommentaar verwachten bij din
gen die zij zelf hebben gezien, dan verwachten zij kommentaar waar zij 
wat aan hebben, en — bij voorbeeld — geen vergoelijkende onzin over 
een hopeloos geknoei dat zij met eigen ogen aanschouwden. Of een ander 
voorbeeld : als een arbiter een goal toekent ontstaan uit offside, dan ver
wachten de mensen die dat zagen niet dat de gazet gaat eksplikeren 
waarom er geen buitenspel was, maar wel waarom de arbiter hem niet 
floot. Vooral als dat te vaak gebeurt ten voordele van dezelfden. En daar 
zijn wij, dachten wij, toch nog niet aan toe. 

mizerie 

Blote mizerie op tafel voor de «groten » uit ons voetbalwereldje, men
sen. Klub Brugge haalt in potstampersstijl met héél veel moeite een punt
je tegen Berchem. Anderlecht krijgt een punt kadoo van de arbiter, die om 
onbegrijpelijke redenen een doelpunt van Racing White afkeurt (van bui
tenspel geen sprake van bij een doelpoging) en Standard kreeg eveneens 
voor de zoveelste keer een punt kadoo, vermits de scheidsrechter ook een 
normaal doelpunt van Beringen afkeurde, zogezegd wegens fout. Als er 
een fout was het er een van Standard-verdediger Jeck, die duidelijk ob-
struktie beging. De best spelende ploeg is momenteel Racing-White, en 
nu is het precies die klub die de laatste weken luide alarmkreten aan 
het slagen is in verband met eventuele deelname aan een profkompetitie. 
Leg het allemaal maar uit. 

fijn 

Wij horen van diverse zijden met veel lof spreken over veel wandel-
klubs hier in ons land, in Antwerpen, in Brussel, overal. Wij horen hoe die 
klubs weekends organiseren overal in het land, en ook daarbuiten. Hoe zij 
stadsmensen en buitenmensen, jonge en ouderen, mannen en vrouwen, 
rijke en minder rijken, naar de mooiste hoekjes brengen. Hoe zij al die 
mensen via een degelijke sportprestatie (een tiental kilometer fiks door
wandelen is dat op dit ogenblik) in kontakt brengen met de natuur, met 
het bedreigde natuurschoon, met het verleden. Hoe zij in één woord op 
een echt rekreatieve wijze aan totaal-kultuur doen, zo voor lichaam als 
voor geest. Wij zijn er zeker van dat deze klubs op die manier meer doen 
voor de bescherming van het leefmilieu dan duizend artikels, diskoers, 
kongressen, resoluties en kommissies kunnen bereiken : de mensen er
van overtuigen dat wat schoon en goed is moet bewaard blijven. En onze 
lezers en lezeressen raden wij aan : ga eens mee met zo 'n klub Het is 
een wereld die open gaat. Dat was het althans voor ons, en wij kennen 
nog maar één klub. 

Tweede grote veldloop, te Win-
gene deze keer, waarin Gaston 
Roelants en Miei Puttemans tegen
over elkaar stonden. De eerste 
keer, een paar weken geleden, 
stonden zij tegenover elkaar in 
Ninove. Daar tiok Miei, op een eer
der lichtlopende omloop — voor
deel voor de pisteloper die hij is — 
aan het langste eind. In Wingene 
lag de omloop heel wat zwaarder, 
en hij was ook wat langer. En deze 
keer was het Gaston die zijn slag 
thuishaalde Het was een koers 
van de bovenste plank, met een 
met zo goede start van Gaston Dan 
liepen beide atleten voortdurend 
zij aan zij, waarbij Gaston, als ech
te veldloper, er beter in slaagde 
dan Miei het " ten ein " tot zijn 
bondgenoot te maken. Naar het ein
de toe moest Miei begeven, en hij 
eindigde op een twintigtal meter 
achter de <• ouwe taaie » De stand 
IS 1 - 1, maar voor ons part is Gas
ton, als écht veldloper, toch num
mer één. Wat op 36-jarige leeftijd 
een knalprestatie is. En een écht 
voorbeeld voor veel jongeren, die 
toch zo rap « muug » zijn. 

Wij keken niet zonder belangstelling uit naar de wielercross van Overijse, waar eigenlijk voor de eerste keer 
in een seiieuze cross Roger de Vlaeminck, zijn broer Erik, Bert Vermeire en Berten van Damme tegenover 
elkaar zouden staan. Voor Berten van Damme was de zaak rap geklonken Pech bezoigde hem al vlug zo'n 
grote achterstand dat alle inspanningen « de leeuw van Laarne » waardig, niet konden baten. De come-back 
van Erik de Vlaeminck leek ons lofwaardig, maar toch nog niet helemaal overtuigend (met het oog op de 
komende kampioenschappen), tenzij het met zijn klasse niet veel tijd zou vergen om weer aan de top te 
staan (wat wij niet uitgesloten achten) En Roger de Vlaeminck, wel die klopte specialist Vermeire. Het ziet 
er dus naar uit dat België, zelfs als Erik de Vlaeminck daartegen nog niet 100 th « prezent » moest zijn, met 
Roger, Berten, Bert en Dedeckere, niets te vrezen he eft van wie dan ook in de komende WK. 

oplossing 

Oplossing om het voetbalseizoen 
73-74 In tweede nationale afdeling 
te redden (U weet wel, waar zes 
ploegen het jaar nadien profklub 
worden in eerste afdeling, en waar 
geen stijgers of afdalers zullen zijn 
onder de 10 andere klubs) : eind
ronde tussen de twee slechts ge
plaatste profklubs en de twee best 
geplaatste amateursklub, indien die 
zin zouden hebben om toch deel te 
nemen aan de profkompetitie. An
der voorstel : als een kandidaat-
profklub 15de of 16de eindigt in 
tweede afdeling, wordt zij het jaar 
nadien niet toegelaten tot de prof
kompetitie. Naar onze bescheiden 
mening zotte oplossingen, vooral 
omdat de zes betrokken klubs uit 
tweede afdeling zeggen : er is af
gesproken dat wij m 74-75 in de 
profkompetitie spelen, en wij heb
ben daarvoor de nodige voorwaar
den vervuld. Geen kwestie van bij
komende voorwaarden (eindronde 
of plaats in rangschikking). Volgens 
ons hebben zij gelijk. En weet Ie
mand Iets beters ? 

moeilijk 

Voor de Franse televisie onlangs 
een debat gezien waarin de vraag 
rees waarom de Fransen wel een 
beetje daar zijn wat jeugdvoetbal 
betreft, maar er later, als prof, niets 
meer van terecht brengen. Een me
neer verdedigde de o.i. nogal moei
lijke teorie dat dit de schuld Is van 
het onderwijs. De leerlingen krij
gen wel voldoende lichamelijke op
voeding In de scholen, aldus deze 
feniks, om goed mee te kunnen in 
de jeugdploegen. Maar om In het 
profvoetbal, dat zoveel meer vraagt 
van de beoefenaar, nog te kunnen 
schitteren, daarvoor Is de lichame
lijke opvoeding die de jonge Frans
man jaren voordien in de school 
kreeg, ontoereikend. Wij zijn totaal 
onbevoegd natuurlijk, maar ons 
komt voor dat deze misdadige on
toereikendheid van het Franse on
derwijs toch een beetje kon op
gevangen worden wanneer de Fran
se prof — net ala veel kollega's — 
wat minder aan de toog zou hangen 
met een waterke of wat anders, en 
wat minder kaart zou spelen, en In 
de plaats daarvan wat harder zou 
trainen Of werken. 

vergeten 

Verleden week heeft de Belgische 
wiel rijdersbond nog maar eens een 
grootscheepse viering in elkaar ge
bokst. Eddy de Beminde heeft ver
leden jaar, zoals sommige van on
ze lezers misschien weten, nogal 
wat koersen gewonnen en zelfs 
een rekord verbeterd. Vanzelfspre
kend moesten Sooken en Morrts-
ken en zo daar eens uitgebreid op 
drinken. Er werd echter niet alleen 
gedronken. Er werden ook veel dis
koers gehouden, waarin de lof van 
Cddy en van de Moltini-sausijzen 
luid werd bezongen. Voor zover wij 
konden nagaan werd echter niet 
gesproken over een paar kleinighe
den, zoals het kindergeld voor de 
koereurs, en de patronale RMZ-bij-
drage die de bond voor de kleine 
koereurs zou moeten betalen, maar 
het vertikt. Bij ons weten werd 
daarover ook niet gerept door de 
sindikale baas van die kleine koe
reurs. Dat is namelijk de heer Eddy 
Merckx. Misschien had hij geen 
tijd met die tientallen madolles en 
lieve glimlachjes voor de fotogra
fen en « lezamis ». 

straf 

De televisiebeelden van de voet
balwedstrijd Standaard-Klub Luik to
nen aan dat het winnende doelpunt 
van Standaard gescoord werd na 
buitenspel. Wij nemen aan dat het 
een scheidsrechterlijke vergissing 
betreft, die voor de zoveelste keer 
uitvalt in het voordeel van de vedet
ten. In feite wordt men in België 
kampioen dank zij de twee drie 
punten die — laten we serieus blij
ven — in nogal eenzijdige richting 
uit scheidsrechterlijke beslissingen 
voortvloeien. Luikse supporters — 
van Klub dan — stapten daar ech
ter niet zo lichtvoetig over heen, 
3n schreven gepeperde brieven naar 
«Les Sports». In één daarvan wordt 
zelfs gesproken over de « voetbal-
mafia » waarvan Petit, de Stan
dard-boss, de caid is. Mon big-snor 
Arets heeft zijn tenen moeten ult-
kuisen om de Waalse eendracht te 
bestendigen. Volgens de TV was er 
off-side, zegt hij leep, maar de fo
to's tonen duidelijk aan dat er geen 
buitenspel was. Alors quoi ? En als 
ge dat als joernalist nog kunt ver
kopen aan uw lezers... 

Nu werd In Engeland het si» 
peridool Georges Best — g^ 
weet wel, de wondersjotter va^ 
Manchester — veroordeeld om^ 
dat hij een dame heeft gesli^ 
gen. De dame in kwestie waa 
de 20-jarige Stefanie Slonieclb 
Plaats van gebeuren : natuuSf 
lijk een nachtkroeg, zowat d^ 
vaste verblijfplaats van BestÈ^ 
Zijn eksplikatie van het geval (r 
die vrouw was zat als een p » 
tat. Hij natuurlijk niet. Sportv» 
detten drinken immers niet. 

Dit is de zoveelste gag waai^ 
mee Best de ademloos toeki|> 
kende wereld in verrukking 
brengt. 

En Best is het zoveelste 
idool dat met een enorme dih> 
ke nek rondzeult en met eeA 
even dikke portefeuille, maat 
op wankele, slappe beentjes, 
die al die weelde niet drageq 
kunnen. En zeker niet al da 
vleierij die stromen meedrin» 
kers en meevierders over hen 
uitkwijlen. 

Wij moeten zeker niet me* 
namen komen aandraven. W!| 
kennen ze allemaal, de wielei« 
koningen en veloakrobaten, da 
goden van het stadion en da 
voetbalglories, die menen dat 
zij iets meer zijn dan een an
der, omdat een hoop dwaze 
fans hen dat inderdaad hebben 
doen geloven. Wij horen zo dikv 
wijls van « grappen », die deze 
heertjes menen zich te mogen 
veroorloven tegenover « simp» 
Ie > burgers, sterk als zij zich 
voelen door de morele (en fizie> 
ke) steun van de vrolijke jon» 
gens en dito meisjes die zich 
op hun kosten het RJf vol dura 
drankjes gieten. Sterk als za 
dat de arm van de wet hen niet 
zich voelen ook omdat zij weten 
zo gemakkelijk treft als de ai> 
dere « gelijke > burgers, omdat 
de gazetten en geachte spor^ 
liefhebbers en handige advok» 
ten direkt zullen gaan snotteren 
van a de herinnering aan grote 
kampioenen die als lichtend 
voorbeeld ongeschonden moet 
bewaard blijven voor da 
jeugd ». Och, zij kunnen er ook 
niet veel aan verhelpen, die ida> 
len met hun groot bakkes en 
hun klein verstand. Zij werden 
zo zot geraasd als een achtei^ 
deur. 

Door de supporters die een 
pol krijgen. Door de vleiers die 
mogen meedrinken. Door de 
managers die van hun leven en 
dik worden. Door de lieve meis
jes die een kus (en nog wat) 
krijgen. Door de dirigenten die 
meesnoepen van de gtoriol en 
de spijs en drank. Door heel 
« het milieu », kom, dat zich 
wat optrekken wil uit eigen 
platvloersheid aan een kunsfr 
matig omhoog gestampte vedet
te. Door de gazetten zelf, dre 
tegen beter weten in toch maar 
blijven doorhollen over de su^ 
perioriteit van al wie zij een 
kampioen noemen. 

Wordt het geen tijd dat wl] 
de heren eens gaan teren dat 
zij doodsimpele mensen zijn, 
die misschien wat beter tegen 
een zak vol wind kunnen trap
pen, of wat harder op de peda
len van een velo kunnen duwen, 
of iets hoger springen, gelijk 
zuster Ursula haar «kadeekensa 
zo rap als een wind een gedich
tje kan aanleren en onze tante 
Viktrien schoner kan borduren 
dan een « masjien >, en da 
Sjarel een pint meer kan drin
ken dan wij. 

Wordt het geen tijd dat wij 
wat werk gaan maken van da 
demistifikatie van de sporthel
dendaden en supermensen dia 
ze bedrijven ? Dat de gazette» 
schrijvers dus gaan doen wat za 
al zo dikwijls in hun kongressen 
beloofden ? 

Ach, wij weten het. De ve
detten zullen wat smaller wor
den. Hun pree zal niet meer zo 
enorm zijn. Zij zullen niet meer 
iedere nacht van nightclub naar 
nightclub kunnen laveren. Maar 
zij zullen er misschien minder 
behoefte aan hebben, omdat 
zij overdag wat gewerkt hebben 
en al eens willen slapen. En de 
keren dat zij naar een stripkot 
trekken, zullen zij er misschien 
wat plezier aan beleven, en 
niet, zoals nu, uit verveling amok 
moeten gaan maken. « De weel
de Is een kwaaie beest », zegt 
ons meter altijd, en aan Best 
en zijn soortgenoten te zien, 
heeft zij nog gelijk ook Laten 
wij de weelde wat kleiner ma
ken, zij zal gemakkelijker te 
dragen zijn. 
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bewegingsLi IJzer 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 

VVM-OPROEP 
Alle mandatarissen worden vrien

delijk uitgenodigd op dinsdag 23 
januari om 20 u. 30 aanwezig te zijn 
In het lokaal « Tijl », Bredabaan 293 
te Merksem. Aan de dagorde hel 
onderwerp « Wegen en Urbanisa
tie », wat administratief' en 
technisch zal worden behandeld 
door volksvert. André De Beul en 
prov, raadslid Pol Van der Gucht. 

Alle initiatieven, vragen, advie-
len betreft de VVM-werking zijn al
tijd welkom bij VVM-voorzi. Hugo 
Andries, Turnhoutsebaan 116* te 
Borgerhout (tel. 36.59.67). 
KNS-VOORSTELLING 

Onze traditioneel geworden jaar
lijkse KNS-voorstelling zullen wij op 
vrijdag 27 april e.k. (20 u.) beleven. 
De opvoering van de suksesvolle 
satirische komedie « Oorlogsman-
nen - (van Georges Bernard Shaw) 
brengt ons dit jaar een biezonder 
aangename avond. U moet echt 
geen doorgrond toneelliefhebber 
zijn om deze biezondere satirische 
komedie te komen zien. Sukses op 
voorhand verzekerd I Wees tijdig 
om uw plaatsen te bespreken. Doe 
het alvast nu om zeker te zijn ! 

Alle inlichtingen bij dhr Vital Pee-
ters, Apollostr. 47 te Berchem, tel. 
21.46.24, of op het VU-sekretariaat 
van afdeling Stad-Antwerpen, Wet-
str. 12, Antwerpen, tel. 36.84.65, tij 
dens de bureeluren. 
VUJO-VERKIEZING 

De verkiezingen voor het nieuw 
samen te stellen « Arr. Vujo-komi-
tee-Antwerpen » zullen plaatsgrij
pen op vrijdag 2 maart. VU-leden 
(jongeren) tussen 16 en 25 jaar, in 
het bezit van een VU-lidkaart 1973 
en die voorkomen op de afdelings-
leden-computerlijst 1973, hebben 
stemrecht. Kandidatuurstelling van 
aktieve VU-jongeren tussen 16 en 
35 jaar (zelfde voorwaarden als de
ze van 16 tot 25 jaar) dienen inge
zonden te worden uiterst tot 16 fe
bruari aan het VU-arr. sekretariaat 
(Wim Claessens), Pastoor Deens-
str. 19 te 2510 Mortsel. 
Alle VU-jongeren ontvangen eerst
daags via hun plaatselijk afdelings-
sekretariaat, alle nodige inlichtin
gen en voorgeschreven schikkingen 
tot deelname aan deze statutaire 
arr. Vujo-verkiezing. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekretariaat 
tussen 9 en 16 u. 30. Voor speciale 
gevallen, liefst op maandag van 
16 tot 20 u., dan grijpt het arr. 
dienstbetoon plaats in aanwezig
heid van een onzer volksvertegen
woordigers. 

Voor COO-gevallen van Antwer-
pen-stad gelieve telefonisch ken-
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 tot 18 u., St. Jansvliet 19, 
Antwerpen, tel. 33.91.65. 
GALABAL 

Op zaterdag 17 februari a.s. richt 
de Vlaamse Aktie- en Kultuurge-
meenschap haar 5de lustrum-gala-
bal in. Zelfde zaal als vorige jaren : 
Harmonie te Antwerpen. Kaarten 
tel. 36.84.65. Wetstr. 12. 
WANDELING 

In de lente weer een gezellige 
en gezonde wandeling, dit keer 
naar het verdronken land van Saaf-
tingen. Gaat u mee ? Juiste datum 
wordt nog medegedeeld. 
ABONNEMENTENSLAG 

We kennen nog enkele adres&en 
van leden die financieel in de on-
nnogelijkhaid zijn een jaar-abonne
ment op ons blad te nemen. 
Schenkt u hen een abonnement ? 
350 fr. te storten op PC 61.75.11 
van onze voorzitter Bergers. De af
deling zorgt dat het abonnement 
goed besteed wordt. Vermeld op 
uw storting : geschenkabonnement. 
VERKIEZINGEN 

En dacht u dat algemene verkie
zingen nog lang kunnen uitblijven ? 
Dan bent u er naast. Onze afdeling 
neemt voorzorgen voor haar toekom-
stige propaganda en ze rekent op 
haar leden en simpatisanten. U 
krijgt een dezer dagen wel een 
briefje thuis met het verzoek al
vast maandelijks een vrijwillige 
steunbijdrage te leveren 
TE KOOP 

Die dubbele vouwtrechter, die 
ws vorige week te koop aanboden 

op het sekretariaat, is al verkocht. 
Daar hoeft u niet meer voor te bel
len. 
TOPPERS 

In eigen afdeling staat nog steeds 
iMoens aan de kop, met 31 en be
stuurslid De Roover staat er met 
22 koleirig bij te trappelen. 

BERCHEM 
LEDENWERVING 

Ondanks het feit dat de afdeling 
meerdere oudere leden door over
lijden verloor en nog andere door 
ve; huizing, is de afdeling erin ge
slaagd haar aantal leden aanzien
lijk te verhogen. Vanzelfsprekend 
blijven nieuwe kandic'aten van har
te welkom. 
KNS-VOORSTELLING 

Op vrijdag 27 april heeft de jaar
lijkse KNS-voorstelling plaats. Op 
het programma : «Oorlogsmannen» 
van B. Shaw. Wie graag zeker is 
van goede plaatsen kan nu reeds 
bestellen bij ons lid Vital Peeters, 
Aoollostr. 47, Berchem. 

BOOISCHOT-HEIST O/D BERG 
VLAAMSE NACHT 

Zaterdag 27 januari in zaal 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 
Flying Noises ; in de bar : Jupe en 
zijn hammondorgel. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te
recht op de maandelijkse zitdag van 
gemeenteraadslid Peer Van Nuffel 
en COO-iid Jef Denil op dinsdag 23 
januari van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in 
café « Riviera », Jos, Reusenslei 
(Centrum). 

COO-voorzitter Staf Kiebooms 
houdt van 15 januari af, elke maan
dag van 20 tot 21 u. zitdag in het 
oud gemeentehuis. 

BRASSCHAAT 
DANSFEEST 

Na een zeer geslaagd wijnfeest 
in december nodigen wij u allen 
uit voor ons traditioneel winterbal. 
Ivo Herman met de Ivo Herman 
Soundgroep verzorgen deze avond 
in de zaal Drieheem, Driehoek, en 
dit op zaterdag 27 januari vanaf 20 
u. 30. U kunt nu reeds kaarten be
komen bij al onze bestuursleden. 
Even een telefoontje en wij bezor
gen ze u. Maar vergeet vooral niet 
te komen en breng vrienden mee. 
Er zal weer lang nagekaart worden, 
dat beloven wij u ! Dus, tot ziens ! 

BURCHT 
SOC DIENSTBETOON 

We herinneren eraan dat eenieder 
die met een of ander probleem te 
maken heeft steeds terecht kan bij 
ons COO-lid Ward Lemmens, Koning 
Albertstr. 62. 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden ; De Graef 
Fr., Lundenstr. 56, tel. 24.57.98 ; 
mevr. De Jonghe ' ea. Ter Heydel. 3, 
tel. 24.41,95 ; De Ridder C, Boter-
laarbaan 333, tel. 21.12.00 ; Droeven-
speek P., te Couwelaarlei 134, tel. 
24.78.25 ; Hereygers G., A. Geenen-
laan 14, tel. 24.88.06 : Mortelmans 
P., St. Rochusstr. 86, tel. 21.67.10. 

COO-leden : Coolsaet., de Sevil-
lastr., 48, tel. 21.10.99 ; Martens M., 
Fr. Van Dijckstr. 12 . 
MOSSELFEEST 

Hebt u zich nog niet gemeld voor 
ons mosselfeest ? Doe het dan 
vandaag nog. Deze smulpartij zal 
doorgaan op 31 januari om 20 u. in 
ons lokaal « Café Sportman », He-
rentalsebaan 310, Deurne-Zuid. Prijs 
voor de maaltijd : 80 fr. (Voor hen 
die geen mosselen lusten wordt er 
voor dezelfde prijs een koude scho
tel voorzien). De maaltijd wordt 
gevolgd door een gezellig samen
zijn (met tombola). Laat uw plaats 
aan de tafel niet onbezet. Een eni
ge gelegenheid om op een aangena
me manier deel te nemen aan het 
bewegingsleven van onze afdeling 
en nader kennis te maken met onze 
mandatarissen en bestuursleden. 
U kunt zich melden bij dhr. Vannot 
Ernest, Lakborslei 137, tel. 24.15.09. 
KOLPORTAGE 

Op 27 januari wordt een nieuwe 
kolportage gehouden in Deurne-
Zuid (Eksterlaar). Bijeenkomst aan 
het einde van de St.-Rochusstr.-
Boekenbergpark om 10 u. Wij ver
wachten veel deelnemers. 

EDEGEM 
DIENSTBETOON 

Onze COO-leden zijn : dr. J. Van 
Denu, Boniveriei 44, tel. 55.45.79 en 

Paul Wijns, Te Nijverdoncklaan 51, 
tel. 49.50.88. 
TAK TE GAST 

Op vrijdag 9 februari as. om 20 
u. 15 is P. De Pauw, voorz. van 
TAK (Taal-Aktiekomitee) te gast in 
onze VU-afdeling. Hij zal handelen 
over de akties van TAK en over de 
verhouding van de basis tot de top 
in de VU. Wij verwachten u die 
avond zonder fout in - Drie Eiken ». 
MEDEGEDEELD 

Vrijdag 2 februari om 20 u. in 
• Drie Eiken » vierde Vlaamse lie
deravond, met begeleiding door G. 
Van Hove. Alle zangeressen en 
zangers op post I 

Zaterdag 3 februari om 20 u., 
grote kaartprijskamp « Boompje 
Whist » voor paren. Inschrijven te
gen 50 fr. per paar in «Drie Eiken-. 
Prachtige prijzen. ^ 
RECHTZETTING 

l.v.m. de afdeling van het Vlaams 
Verbond voor Gepensioneerden had
den wij onjuiste informatie gekre
gen. De stichtingsvergadering van 
de bond had plaats op 21 december 
'72 (en niet op 3 januari '73) ; deh . 
L. Crols is geen bestuurslid en me
vrouw Pisonier heeft haar kandida
tuur voor het ondervoorzitterschap 
ingetrokken. Ondertussen kunnen 
wij melden dat de bond flink groeit: 
woensdag van 14 tot 17 u. 30 komt 
ar zijn reeds een 25-tal leden. Elke 
men samen in gemeenschapscen
trum « Drie Eiken ». Nieuwe ge
zichten zijn steeds welkom. 
KOLDERBAL 

Datum zeker vrij te houden : za
terdag 3 maart voor het « Kolder
bal • van VU-Edegem in de ruime 
hallen van Cova met ons orkest 
« The May Jins ». 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

Alfons Bollen, schepen van Fi
nanciën, Handel en Nijverheid, Koe
koeklaan 7 (De sterre), tel. 64.49.43. 

Maurits Van Tongerloo, gemeen
teraadslid, Leliënlaan 62 (St. Ma 
riaburg), tel. 64.55.14. 

Lode Van Vlimmeren, COO lid, 
Hoogboomsestwg 22 (Hoogboom), 
tel. 64.41.48. 

Veerie Thijssens, COO-lid, Gees-
tenspoor 72 (Centrum), tel. 41.04.41. 
NIEUWE LEDEN 

Het aantal leden stijgt gestadig. 
Nieuwe leden zijn steeds hartelijk 
welkom. Word nu lid van de Volks
unie en spoor ook uw vrienden hier
toe aan. Aan te vragen op het Vü-
sekretariaat : Geestenspoor 72, tel. 
41.04.41 of bij een bestuurslid. 

HOBOKEN 
HULDE 

« Er is een tijd van komen en 
gaan », In die geest, en tevens even 
kort en verrassend hebben onze 
vrienden Jan en Chretien het neer
leggen van hun funktie in de afde
ling aangekondigd. Onze Jan Pee
ters, de tachtigjarige vedette in de 
top 20 van de abonnementenslag, 
vroeg het bestuur in zijn vervan
ging te voorzien als penningmees
ter en Chretien Pichal, onze zeven
tigjarige wereldreiziger, deelde zijn 
ontslag mee als gemeenteraadslid. 
Deze twee kameraden, die zich met 
trots mogen rekenen tot de man
nen van het eerste uur in onze af
deling, hebben zich als Vlaams-nati
onalist getoond op een ogenblik 
dat nog maar weinigen dit in onze 
gemeente durfden. 

Jan maakte van het afdelingskas
boek een voorbeeld en niet zelden 
werd hij hiervoor geprezen door 
het arr. bestuur. Chretien was het, 
die de VU voor het eerst in de ge
meenteraad bracht en steeds heeft 
hij geijverd om er de belangen van 
de gewone volksmens te beharti
gen. 

Voor al deze toewijding willen 
we Jan en Chretien danken. Ook 
naar de beider echtgenoten gaat on
ze erkentelijkheid. Nog vele jaren 
in goede gezondheid tesamen, is 
de oprechte wens, die de ganse af
deling Hoboken hen toestuurt. 
NIEUW GEMEENTERAADSLID 

Clem de Ranter volgt Chretien 
Pichal op in de gemeenteraad. Wij 
zijn er van overtuigd dat « de 
Clem » en Fonne Crick samen een 
geducht duo zullen vormen. Er op 
en er over. 
WIJZIGINGEN 
BESTUUR AFDELING 

Door het ontslag van Jan Pee
ters als penningmeester en het 
ontslag van Chretien Pichal als ge-
meenteraadsid en bestuursid werd 
het bestuur als volgt samengesteld: 
voorz. : Fons Bracke ; sekr. : Lode 
Van Camp ; penningm. : Werner 
Van Reusel ; prop. : Raymond Bis
schop ; org. en ondervoorz. : Jos 
Van den Nieuwenhof ; jeugdwer
king en materiaalmeester : Frans 
Dalving ; raadsleden : Fonne Crick 
Clem De Ranter, mevr. Peeleman-
Cuyt Lina, Jan Peeters en Pol Van-
dermeirch. 

VERKIEZINGEN 
Fonne Crick werd verkozen als 

lid van de partijraad. Proficiat ! 

VLAAMSE KRINQ «JAN PEETERS» 
Op 20 mei organiseert deze kring 

een grote autozoektocht. Organisa
tie en kontaktadres ; Werner Van 
Reusel, Kempenlandstr. 35, 2710 
Hoboken. Tel. 27.19.10. 

HOMBEEK 
STERKSTE AFDELING 

Hombeek wordt de sterkste af
deling van het arr. Mechelen. Inza
ke abonnees heeft ze Koningshooikt 
dat eveneens ongeveer 3.600 inwo
ners telt voorbijgestoken (67 tegen 
66). Inzake leden nadert ze zelfs 
op Booischot (5.600 inwoners : 
240 leden). Hombeek wil tot 100 
abonnees komen en tot 250 leden. 

Is er een gemeente met hetzelfde 
inwonersaantal in Vlaanderen dat 
het beter doet ? 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Alle dagen, liefst na telefonische 
afspraak : prov. en gemeenteraads: 
lid Jef Steurs, Edegemse Stv/g 87^ 
tel. 57.10.27 : gemeenteraadslid Juul 
Tolleneer, Gemeenteplein 11, tel, 
57.00.71 ; gemeenteraadslid Mon 
van den Hauwe, jïermaalberg 29, 
tel. 57.33.11 ; gemeenteraadslic dr 
Ludo Verbaet, Duivenstr. 45, tel. 
57.08.00 en COO-lid Ren. Jaeken, 
Witvrouwenveldstr. 14, tel. 57.14.03. 

Voor eventuele hulp bij het in
vullen van uw belastingsformulie
ren komt u terecht bij Mon van den 
Hauwe, IJzermaalberg 29, tel. 
57.33.11. 
WIES MOENS 75 JAAR 

Op 28 januari wordt Wies Moens 
75 jaar. Om onze erkentelijkheid en 
onze trouw aan deze beginselvaste 
nationalist te betonen hem namens 
onze mandatarissen en namens de 
adfeling gelukwensen worden toe
gestuurd. Tevens besliste het be
stuur een storting over te maken 
op de rekening van de Vrienden van 
Wies Moens die voor een gezamen
lijk geschenk zullen zorgen. 
SUPERMARKT DELHAIZE 

Voor een tweede maal zagen wij 
ons verplicht de heren van Delhai-
ze op hun vingers te tikken. Dit
maal ging het om tweetalig verpak
kingsmateriaal. Leden die betreffen
de klachten zouden hebben, dienen 
deze te melden aan ons gemeen
teraadslid Mon van den Hauwe, 
IJzermaalberg 29, tel. 57.33.11. 
ABONNEMENTENSLAG 

Tot heden werden namens onze 
afdeling 21 gemaakte nieuwe abon
nementen aan Brussel doorgezon
den. Toch zijn er nog teveel hoofd-
leden zonder een abonnement op 
« Wij •. Slechts een telefoontje 
met het sekretariaat, tel. 57.09.82, 
volstaat en wij doen het nodige. 
VLAAMSE KRING 

Op zaterdag 24 februari houdt on
ze Vlaamse Kring haar jaarlijks 
groot bal. Toegangskaarten te be
komen bij onze bestuursleden. 

MECHELEN (Arr.) 
SOUPER 

Vrijdag 2 februari richt de afde
ling Mechelen een politiek souper 
in gevolgd door gezellig samenzijn. 
Een feestelijk menu : barbecue. Een 
feestelijk redenaar : Hugo Schiltz. 
De luttele prijs van 200 fr., biedt u 
al deze feestelijkheden voor geest 
maag en hart. 

Dit alles in het gezellig kader van 
de afspanning « De Hoeve » te Rij-
menam. Schrijf zo spoedig mogelijk 
in bij een van onze bestuursleden. 

MERKSEM 
ER IS WAT OP HANDEN 

Wat er ook gebeurt, vergeet niet 
de grote gebeurtenis voor alle 
Vlamingen te ' Merksem, het jaar
lijks dansfeest van de Volksunie. 
Ditmaal op zaterdag 3 maart, 'n 
de grote zaal De Garve, van Praet-
lei. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Voor alle mogelijke moeilijkhe
den in verband met administratie, 
belasting pensioen, e.d,, staan onze 
vrienden Jos De Koek, Frans De 
Meulemeester en Guido Michlels el
ke vrijdagavond van 19 u. 30 tot 
21 u.30 ter beschikking. 

NIJLEN 
NOG BETER ! 

Nijlen, met 10.500 inwoners is de 
kaap van de 400 leden voorbij en 
beoogt er 500 te halen, 't Wil beter 
doen dan Duffel en.Katelijne-Waver, 
die toch 3.000 inwoners meer heb
ben. En daarmee is naast de abon
nementenslag, ook de ledenslag ont
brand in het arr. Mechelen, 

Katelijne-Waver met 104 en Duf
fel met 101 gaan echter Nijlen voor
af bij de abonnees en ze zijn van 
plan er nog heel wat bij te maken. 
Nijlen met 90 moet hier de kaap 
van de 100 nog voorbij. 

RUMST 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Na 2 jaar ijveren en werken in 
ónze afdeling mogen we gerust 
zeggen dat het ledenaantal sterk is 
gegroeid, We hadden dan ook be
sloten een gezellig samenzijn in te 
richten voor leden en simpatisanten 

en dit voor de eerste nrwai. Dit g » 
zellig samenzijn ging door op vrij» 
dag 12 januari in de zaal « Nat!» 
nai •. In het begin was het redelijk 
kalmpjes, maar stilletjesaan k w » 
men onze leden binnengestroomd 
zodat de voorz. Van Buggenhout 
de h. Mattheyssens kon inleide» 
als gastspreker voor deze avoncL 
Na zijn korte algemene uiteenzet 
ting over de politieke toestand em 
in het bijzonder de rol van d * 
Volksunie daarin, wekte de h. Mét-
theyssens de lachlust op van d * 
aanwezigen door zijn geestige sa 
pittige anekdoten over politieke 1^ 
guren, zodat de harten werden 0|>-
gewarmd en er direkt een sfe«r 
van gezelligheid heerste. Nadia» 
werd deze gezellige avond doorg*- ' 
bracht met muziek en dans, dranÉ 
en babbelpartijtjes. Niemand was 
er te oud om zich jong te voele» 
met de jongeren die er talrijk a«M> 
wezig waren. 
TIJDSCHRIFT 

Na enkele kleine voorproefjes op 
stencil en toen nog niet georganK 
seerd gaat de VU-f1umst uitpakken 
met een verzorgd 3-maandelijk« 
tijdschrift in off-set en op 8 b\a4' 
zijden. Dat hierbij grote kosten aan 
verbonden zijn hoeft geen betooj>. 
danken altijd degenen die een sonv 
Wij vragen natuurlijk niets, maar 
danken altijd diegenen die een sonv 
metje willen storten op onze barrf»-
rekening Volksunie-Rumst, nr, 
405-8010481-58 van de Kredietban* 
met de vermelding « Tijdschrift •• 

SCHILDE 
BOB MAES KOMT 

Op 7 februari komt Bob Maes, 
sen. voor het arr. Brussel. Hij zal 
spreken over de politieke aktuall-
teit en de situatie te Brussel. 

Wij hopen dat u de geegenhaW 
om deze militant van het eerste ui» 
van naderbij wil leren kennen en 
hopen dan ook op een talrijke op>-
komst. ook vanwege de jongeren^ 
Lokaal Puttenhof. hoek Oeiegems»-
stwg-Spreeuwenbeglel). 
DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van 10 tot 12 u. I« 
burgemeester K. Verberne op het 
gemeentehuis. Hij zal u graag hel
pen bij het oplossen van moeilijl»' 
keden in verband met pensioeneo, 
bouwaanragen, militie, enz. 

WILRIJK 
BAL 

Nog ver af, maar toch reeds even 
vermelden : zaterdag 31 maart In 
zaal het Gasthof. 
ZIJ LEREN HET NOOIT 

Reeds tijdens de eerste gemeen
teraad van 1973 werd door 't kolle
ge een begrotingswijziging voorge
steld. Omdat wij vaststelden dat 
er, na die wijzigingen nog een ba
tig saldo overbleef, stelden wIJ 
voor 2.000 fr. te voorzien voor «Kla
vertje 4» (plaatselijk initiatief tot 
ontspanning van gehandikapte kir»-
deren) ; 5.000 fr. voor de vzw Ge-
handikaptenzorg ; 5.000 fr. voor het 
Dosfelinstituut ; 50.000 fr. voor het 
kosteloos vervoer van schoolkinde
ren van en naar het zwembad en 
tenslotte de verhoging van de to»-
lage aan de sociale dienst voor het 
gemeentepersoneel. De 150.000 fr. 
die hiervoor tot nu toe wordt urt-
getrokken gaat volledig op aan een 
jaarlijks personeelsfeest, maar van 
een echt sociaal statuut (iets wat 
André De Beul reeds 8 jaar gele
den voorstelde !) is nooit iets In 
huls gekomen. Ook nu niet, want 
elk van de voorgestelde punten 
werd meerderheid tegen minder
heid verworpen. (Over de subsidie 
van 2.000 fr. voor « Klavertje 4 » 
moesten CVP en BSP zich zelfs een 
half uur beraden !), Toen daardoor 
opnieuw een overschot ontstond, 
stelde Tom Verhoeven voor de ge
meentelijke bijdrage van 50.000 fr. 
(1 fr. per inwoner) aan het Cen
trum voor Ontwikkelingssamenwep-
king op te drijven tot 100.000 fr. 
Dit voorstel werd niet eens in over
weging genomen, wat een flagran
te inbreuk betekent op de gemeen
tewet. Wij oordeelden het dan ook 
beter de zitting meteen te verla
ten, liever dan nog langer de ko
medie mee te spelen. 

En zo hebben CVP en BSP zich In 
al hun onsportiviteit nog maar eens 
grandioos belachelijk gemaakt bij 
het aanwezige publiek. Spijtig dat 
zoiets niet als proefprogramma op 
de TV-distributie kon worden uit
gezonden ! 

brabant 

ASSE (Fed.) 
RAAD DER AFDELINGEN 

Maandag om 20 u, in het Kunv 
meishof (Asse). Er wordt een nieuw 
federatiebestuur gekozen. Elke af
deling is zeker aanwezig. Om 19 u. 
komen de fed. mandatarissen en 
het politiek komitee samen. 
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sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 29 januari : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 5 februari : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 12 februari : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 19 februari : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 26 februari : «en. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretarlaat. Wetstraar 12 (tel. 36.84.65)), van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 5 februari : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 19 februari : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : Vleminckhof, Marktplein 8 (tel. 53.89.26), van 19 tot 20 u 1 
KONTICH : 
Woensdag 14 februari : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 28 februari : volksvert. B. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsestwfg 22 {tel. 37.13.32) van 19 tot 20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 1 februari : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr. Op De Beeck, Wilgenstr. 4 (tel. 64.55 93), van 
20 u. 30 tot 21 u. 30. 
MERKSEM : 
Donderdag 15 februari : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal .- Tijl, Bredabaan 298 (tel. 45.89.76), van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

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

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

bnicqtaan 101. 
iETTE : 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. 
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arr, brugge-torhout 
ARR. BRUGGE TORHOUT 
ARR. BRUGGE-TURNHOUT 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u. In het Breydelhof. 
VARSENARE : zaterdag 3 f eb. van 10 tot 11 u. door P. Leys in café « De 

Leeuw ». 
JABBEKE : zaterdag 3 feb. van 9 u. 30 tot 10 u. 30 door G. Van In bij Eecke-

bo, Aartrijksestwg 39. 
VELDEGEM : zaterdag 3 feb. van 9 tot 10 u. door V. Verbeke bij Maenhout 

K. Albertstr. 59. 
LOPPEM : zaterdag 3 feb. van 10 fot 11 u. door V. Verbeke bii H. Verhae-

ghe, Stationsplein 12. 
BLANKENBERGE : zondag 4 feb. van 11 tot 12 u. door P. Leys in café 

« Rodenbach ». 
8IJSELE : dinsdag 6 feb. van 19 tot 20 u. door P. Leys bij F. Hoornaert, 

Oedelemsestr. 57. 
HEIST : vrijdag 9 feb. van 18 tot 19 u. door P. Leys bij J. Deroose, Bond-

genotenlaan 5. 
KNOKKE : vrijdag 9 feb. van 19 tot 21 u. door P. Leys bij V. Delille, Helm

weg 12. 
ZEDELGEM : zaterdag 10 feb. van 10 tot 11 u. door P. Leys bij V. Vier-

straete, Kuilputweg 83. 
ZUIENKERKE : zondag 11 feb. van 11 tot 12 u. door J. Frijns in café « De 

Smidse ». 
ST. KRUIS : maandag 12 feb. van 19 tot 20 u. door G. Van In bij Dombrecht, 

Engelendalelaan 89. 
ASSEBROEK : maandag 12 feb. van 20 tot 21 u. door P. Leys bii R. Reynaert 

Nieuwstr. 25. 
BUDDERVOORDE : dinsdag 13 feb. van 1 9tot 20 u. door P. Leys in café 

« Van Daele ». 
TORHOUT : zaterdag 17 feb. van 9 u. 30 tot 10 u. 30 door G. Van In bii P 

Vlieghe, Hofstr. 9. ' " 
LISSEWEGE : zaterdag 17 feb. van 10 tot 11 u. door P. Leys bij G. Bauwens 

Stationsstr. 15. 
NIEUWMUNSTER : zondag 18 feb. van 11 tot 12 u. door J. FrIjns in café 

« Gemeentenhuis ». 
MOERKERKE : zondag 18 feb. van 10 tot 11 u. door J. Deroose bij J. Deb-

baut, Hoornstr. 41. 
DUDZELE : woensdag 21 feb. van 20 tot 21 u. door G. Van In in café « De 

3 Zwaenen >. 
OOSTKAMP : zaterdag 24 feb. van 10 tot 11 u. door P. Leys bij N Noflet 

Legeweg 169. ' 
arr. leuven 
Kanton Diest : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 3e maandag : 
M n f l w c r ï n / ''..""/?®' f°*'^y"s'- ''O' tel. 013/311.17. van 19u30 tot 20u30. 
MOLENSTEDE : bij Lieve Didden, Molenweg 5, tel. 013/334.14, van 20u45 

L u l £ I UiilUii 

ZICHEM : bij Willy Joris, Markt 38, tel. 013/719.18, van 21u45 tot 22u30 
Kanton Tienen : Volksvert. Willy Kuijpers : 
HOEGAARDEN : bij Lode Cresens, Tiensestr. 12. In princiepe de tweede 

vrijdag van de maand van 7 tot 8 u. of na afspraak. 
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. 016/834.35, maandag, dinsdag 
^„^!""^"^ ^^ ^^" ^^ *°* ^" • ' ^'®°°'' •*« zaterdagvoormiddag. 
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. 016/835.52, maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 20 tot 21 u. 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, alle maandagen v. 20 tot 21u. 
nmcel.M™^^""';^^.!^''®" = Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 4e maandag : 
ORIESLINTER : cafe Cameo, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 tol 21u 
Uuvense Agglomeratie : sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
Heverlee, tel. 016/245.45, na afspraak. 
Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 167, Leuven, tel. 016/284.20, elke dinsdea 
*an 19u30 tot 21u30. 
KESSEL-LO : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandag. 
Kanton Leuven-Noord : Volksvert. W. Kuijpers, Swertmolenstr. 23, Herent, 
tel. 016/296.42, na afspraak. 
HEVERLEE : Fr. Aerts, gemeenteraadslid, Kapelberg 19 ; mevr. A. Vloe-
berghs-De Roo, gemeenteraadslid, St. Jorislaan 12, tel. 270.37 ; H. Lorent 
Nd COO. Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34. 
Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandaq : 
OUD-HEVERLEE : café Dorpsplein, 20u. 
TERVUREN-MOORSEL : prov. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid G. 

Vandendriessche, iedere Ie donderdag, café In de Oude Smidse, Kerk-
str. 5. Moorsel, van 20 tot 21 u. 

DUiSBURG : prov. raadslid J. Depré, 3e donderdag, bij J. Robeet, Neder-
Duisburg, van 20 tot 21u. 

NEERIJSE : bij J. De Baetselier. 
HULDENBERG : bij J. D'Haene. 
Kanton Haacht : 
BOORTMEERBEEK : Remy Verreth, café Perfect, Ie en 3e maandag, van 

19u30 tot 20u30. 
HAACHT en TREMELO : prov. raadslid E. Van Besien, Kruisstr. 29, Tremeto, 

tel. 016/618.04, na afspraak. 
nOTSELAAR : prov. raadslid E. Van Besien, bij Mispelteers, Ie en 3e don

derdag, van 19u30 tol 21 u. 
WESPELAAR-TILDONK-WAKKERZEEL-KELFS : J. De Meersman, zitdagen in 

café « Valvekens », Grote baan 16, Wespelaar, Ie en 3e donderdag 
van de maand van 19 u. 30 tot 21 u. Dringende gevallen bij hem thuis, 
Neysetterstr. 31, Wespelaar, tel. 61556. 

Kanton Glabbeek : Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halenstr. 37, Hoeleden, 
te l . 016/776.61, aan huis elke Ie en 3e maandag en op afspraak. 

BUEZiNGEN 
SOC. DiENSTBËTOON 

Volksvert. De Facq ; dinsdag 30 
januari om 19 u. in • De Welkom •, 
de Kerckhovestr. 16a (samen met 
fed raadslid J. Denayer). 

Fed. raadslid J. Denayer op af
spraak (tel. 56.30.25). 
DANSFEEST 

Ter gelegenheid van ons vijfjarig 
bestaan van de afdeling heeft op 
zaterdag 7 april te 20 u. 30 een 
groot bal plaats met de vedette
zanger van de streek John Horton 
en The Robins, in zaal Centrum 
(parochiezaal) te Buizingen. Voor 
geïnteresseerden : er is ook een 
bar met romantische muziek. 

DILBEEK 
LEDENHERNIEUWING 

Alle leden te vernieuwen vóór 
31 december 1972 I Deze opdracht 
scheen moeilijk te verwezenlijken. 
Toch slaagde het bestuur erin door 
ploeggeest de ledenvernieuwing 
tijdig af te handelen. Een tiental 
nieuwe leden werden ingeschre
ven. 
ABONNEMENTENSLAG 

Abonnees die nog niet vernieuw
den worden vriendelijk verzocht te 
storten op POR 1711 39 van « Wij . 
Brussel. 
AFDELINGSBAL 

Gaat door op zaterdag 7 april In 
zaal Mertens. 
DIENSTBETOON 

Voor problemen over de gemeen
te, op afspraak : Grauls Oswald, 
tel. 22.72.89. 

Ander dienstbetoon : Panis M., 
tel. 65.49.97. 

DWORP 
AFDELINGSNIEUWS 

Op 30 januari a.s., soc. dienstbe
toon met dr. Valkeniers in herberg 
• De Leeuwerik •, Kerkstr. 34, om 
halfnegen. Voortaan zal dr Valke
niers elke laatste dinsdag van de 
maand het soc. dienstbetoon ver
zorgen. 

Op 1 februari in 't Gildenhuis : 
bestuursvergadering. 

Noteer vlug dat ons Meinachtbal 
plaats heeft op 12 mei in de Vre-
dezaal (tegenover de kerk) met het 
orkest The Craenies en zanger Ro
ger. Iedereen welkom. 

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. 

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 simpatisanten uit Hof-
stade en van het arr. Brussel. 

HUIZINGEN 
WELDRA NIEUWE AFDELING 

Gedurende een vijftal jaren maak
te Huizingen deel uit van de afde
ling Buizingen. De werking gebeur
de echter hoofdzakelijk in laats-
genoemde gemeente. Onder Impuls 
van federatiegevolmachtigde Re
main Bogaerts en federatieraadslid 
Juul Denayer, samen met Leo Quln-
telier, werden te Huizingen bezoe
ken afgelegd. Resultaat : een vier
tal kandidaat-bestuursleden. Ver
mits er ook voldoende leden zijn 
zal men weldra overgaan tot de 
oprichting van een eigen afdeling 
(wellicht op vrijdag 23 februari in 
café Tijl). 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 

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. 
KURSUS 

LIEDEKERKE 
KULTUREEL WEEK-END 

De afdeling zet zijn leden er toe 
aan in grote getale het week-end 
over kultureel werk in vereniging 
en gemeente bij te wonen. Dit 
gaat door vrijdagavond (2-2) en za
terdag (3-2) in het RITO, Kleemput-
tenstr. Het week-end wordt inge
richt door de stichting Lod. de 
Raet. Inschrijvingen 75 of 225 fr. 
(boek inbegrepen) bij A. Sonck, 
Poortstr. 36, prk 997.04. 

LONDERZEEL 
S.O.S. BASKEN 

De Vujo-Londerzeel, zopas opge
richt, besloot een reeks voordrach
ten in te richten over de situatie 
an een aantal volksminderheden In 
Europa. Aktueler dan het . Basken-
probleem In Spanje en Frankrijk • 
kon wel moeilijker. Als spreker 
komt lic. Walter Luyten, sekretaris 
van de Vlaamse vereniging voor 
steun aan verdrukte volksgroepen. 
Hij was, met kamerlid Kuijpers, on-
angs in Baskenland. De voordracht 
wordt geïllustreerd met dias en 
platen uit Baskenland. W. Luyten 
wordt vergezeld van Basken in ons 
land aan wie achteraf vragen kun
nen gesteld over de toestand bij 
hun volk. 

Op vrijdag 2 februari om 20 u 
in zaal Egmont, Dorpstraat. 

MERCHTEM ~ " ~ 
BESTUURSVERKIEZING 

Voorz. : Marcel Van den Eede ; 
ondervorz. : mevr. Justine Selders ; 
sekr. : Georges De Velder ; pen-
ningm. : Raf Cornells ; prop. en 
org. : Jean Mechels ; soc. dienst
betoon : Guy De Smet. 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u 
terecht bij het bestuurslid G. De 
Smet. Zitdag ledere 4de vrijdag 
van de maand ten huize van de h. 
Marcel Van den Eeede, Stoofstr. 29. 

OVERUSE " 
ZITDAG VLAAMSE ZIEKENKAS 

Vandaag zaterdag houdt de plaat
selijke afgevaardigde de maande
lijkse zitdag te Eizer, café op de 
Grens bij Tom van Desees, tussen 
ren er. Eventuele nieuwe inschrij-
20 en 21 u. Alle bewerkingen gebeu-
vingen orden er graag aanvaard. 
Zelfs alleen om inlichtingen mag u 
even binnenspringen, ze worden 
grag gegeven. Bent u ook al aan
gesloten ? Waarom nog langer ge
wacht ? 

Op donderdag 1 februari komt 
opnieuw Jezus-Eik aan de beurt, 
van 19 u. 30 tot 20 u. 30, Vlaams 
Klubhuis (Luxemburg). 

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 75 fr. 
per persoon bij alle bestuursleden 
of telefonisch bij de voorzitster, 
mevr. A. Degeest-Lambrechts, 016/ 
333.08. 

TERALFENE 
BAL 

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

VILVOORDE 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 2 februari in « De 
Gouden Voorn » om 20 u. Volks
vert. Willy Kuijpers (Leuven) 
spreekt over Vlaams-Brabant. Te
vens inhuldiging van onze afde-
lingsvlag. 

ZOUTLEEUW 
BAL 

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

oost-vlaanderen 

AALST (arr.) 
LEDENSLAG 

De ledenhernieuwing werd — op 
twee afdelingen na — reeds tot 
een goed einde gebracht en er zijn 
uiterst weinig niet-hernieuwde lid-
kaarten teruggekomen. Wanneer 
we de verhuisde en overleden le
den niet in aanmerking nemen, 
mogen we gerust zeggen dat er 
geen verlies te boeken Is. 

Daarentegen staat het feit dat 
wij op dit ogenblik (zondag 21 ja
nuari) reeds 241 nieuwe leden boek
ten, Onze kaderleden verdienen dus 
werkelijk een hartelijk proficiat I 
ABONNEMENTENSLAG 

Wij zijn gelukkig te kunnen mel
den dat ook in het arr. Aalst de 
aonnementen-werving voor « Wij » 
voorgoed losgekomen schijnt te 
zijn. In elk geval liepen reeds meer 
dan 100 nieuwe abonnementen bin
nen, zodat het jaar 1973 ook op dit 
gebied een uitstekend jaar beloofd 
te worden. 
STREEKPERS 

Het Oost-Vlaams Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse Vor
ming richt op vrijdagavond in het 
lokal « De Vriendschap » te Aalst 
een werk- en informatievergadering 
in voor de verantwoordelijken van 
de streekpers. Aanvang te 20 u. 30. 

Inleiders : Willy Cobbaut en Jo« 
Verdoodt. Ook andere belangstel» 
lenden zijn welkom. 
SOC. DIENSTBETOON 

Voor de plaatselijke verantwooi». 
delijken voor soc. dienstbetoon 
richt het Oost-Vlaams Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse Vor
ming in de tweede helft van februa
ri in het het lokaal « De Vriend
schap » een informatie- en vor
mingsavond in. Verkozenen, socia
le werkers en belangstellenden zijn 
eveneens welkom. Inleider Is Wil
ly Cobbaut. Uitnodigingen volgen. 
VERGADERING 
AFDELINGSVOORZITTERS 

Arr. voorz. Bert De Cremer roept 
op zondagvoormiddag 28 januari 
e.k. de afd. voorz. samen In het lo
kaal • De Vriendschap » te Aalst. 
Tijdens deze zeer belangrijke verga
dering zullen de details medege
deeld worden van het aktie-plan 
voor de komende maanden zoals 
dit door het hoofdbestuur werd uit
gewerkt. Het spreekt vanzelf dat 
geen enkele voorzitter op deze ver
gadering mag ontbreken. Wie belet 
is, stuurt een plaatsvervanger. 

DENDERHOUTEM 
VOOR ALLE LEDEN 

VU-bal : op zaterdag 17 maart. 
LEDENFEEST 

Dit feest, dat jaarlijks wordt in
gericht, bracht zoals telkens een 
vrij groot aantal van onze leden 
samen op zaterdagavond 13 januari. 
Wij mogen het wel een sukses 
noemen. 

Niet minder dan 211 leden schre
ven in. Niettegenstaande meerdere 
verontschuldigingen om diverse re
denen, daalde het aantal aanwezi
gen niet onder de 200. 

Een lekker feestmaal werd gratis 
aangeboden, tijdens hetwelk een 
hartelijk woordje werd gewisseld. 
Aan gezelligheid ontbrak het zeker 
niet. 

De verschillende sprekers wer
den op kundige wijze aangekon
digd door onze plaatselijke sekre-
taresse Gonda De Cremer. 

Hans Sonck, voorzitter van de 
afdeling, bracht kort maar goed, 
verslag over de plaatselijke wer
king. 

Provincieraadslid Bert De Cre
mer, trok de aandacht op de ge
voerde gemeentepolitiek en wees 
erop dat niettegenstaande onze 
sterke vertegenwoordiging in de 
gemeenteraad, dank zij een ge
meentewet die dateert van 1835, 
zelfs een sterke oppositie niet in 
staat kan zijn een positieve in
vloed te doen gelden in het ge
meentebeleid. Deze wet mag wel 
eens aangepast worden, rekening 
houdend met de meer bewuste 
houding van alle lagen der bevol
king. Bert bracht in een nota van 
oud-burgemeester De Man, afwezig 
wegens ziekte, een speciale hulde 
aan mevrouw Eveline Geerts - De 
Coninck, om haar jarenlange trou
we en aktieve medewerking. Zij 
werd dan ook letterlijk en figuur
lijk in de bloemen gezet, samen 
met mevrouw Baert. 

Hoofdschotel van de avond was 
ongetwijfeld de spreekbeurt van 
senator Baert. 

In het licht van de huidige poli
tieke krisis, schetste hij kort en 
bondig, maar duidelijk de huidige 
toestand. Het is alleen denkbaar 
in een land als het onze, zegde hij, 
dat door de traditionele partijen, 
ernstig wordt gedacht aan een 
Eerste-MInister, die ruim 60 t.h. 
van de bevolking niet verstaat en 
hun taal niet spreekt. 

De Vlaamse mensen, ook deze 
die nog niet 100 t.h. onze overtui
ging delen, zullen uiteindelijk wel 
moeten beseffen dat de enige uit
weg is en blijft « meester in ei
gen streek ». 

DENDERLEEUW 
BAL 

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

DENDERMONDE (Arr.) 
BAL 

Het jaarlijks arrond. bal heeft 
plaats op zaterdag 3 febr. a.s. om 
20 uur te Wetteren. VHW Florl-
mond Leirensstraat, 6. Orkest : Do 
Romano's, zang : Ingrianl. Inkom : 
60 fr. Reservatie : Vlaams Huis te 
Wetteren tel. 09/78.28.81. (40 fr. 
per tafel). 
VERKIEZING VAN HET 
ARROND. BESTUUR - 16 DEC. 1972 

Voorz. : Herman Van Wichelen 
- Zele; Ondervoorz. : Mark Wij-
meersch - Wetteren; Sekretaresse: 
Agnes Van der Steen - Dender-
monde; Penningmeester : Remi 
Vonck - Buggenhout; Propaganda : 
Lutgart De Beul - Dendermonde; 
Organisatie Dienstbetoon : Achlel 
Segers - Gfembergen. 



ZiTDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDRIA 

• Gent : sekretariaat, Keizer Ka-
relstraat, 101, alle weekdagen : 
9 - 1 2 uur. 
• Merelbeke: Hundelgemsesteen-
weg, 359, dinsdag : 14 - 17 uur. 

• Nevele : Cyriel Buyssestraat, 2 
donderdag : 14 - 15 uur. 

• Wetteren : De Klokke, Konin-
ging Astridlaan. 27 (brug), woens
dag : 14 -15 uur. 

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. 
JEF TINEL-HERDENKING 

De dr Goossenaertskring organi
seert op 23 februari een groots op
gevatte Jef Tinelherdenking in het 
instituut Crombeen, Leeuwstr. te 
Gent. Werken aan de avond mee • 
Gaby Versprille, sopraan het koor 
van de RMS van Beveren-Waas. 
het Jef-Tinelkoor en het koor Ama-
bile. Studenten betalen 20 fr., leden 
40 fr. en niet-leden 60 fr. De integra
le opbrengst van de avond gaat 
naar het bekostigen van een hui
dezerk voor de Vlaamse toondich-
ter. 
VUJO-GENT 
AFDALEN 

Wij gaan allen naar de koolmijn 
van Winterslag om een onder
gronds bezoek te brengen ! Dat 
zal doorgaan op zondag 18 maart, 
de inschrijvingen moeten binnen 
zijn op 30 januari. 

Onkosten 200 fr. Inschrijvingen 
bij Wouters Ludwig. Karel Lode-
wijk Dierickxstraat 50 te Gent >>f 
bij de bestuursleden. 
KOLPORTAGE 

Wie gaat er mee ? We doen een 
kolportage op vrijdag 9 februari m 
de Veldstraat. Verzameling om 13 
uur in Roeland. 

GENTBRUGGE 
SOC. DIENSTBETOON 

Kosteloos en vertrouwelijk bij 
onze mandatarissen. 

Prov. raadslid O. Van Ooteghem, 
Rode Kruisstr. 7, tel. 52.72.87. 

Gemeenteraadsleden Aimé Ver-
paele, A. Van Laethemstr. 31, tel 
52.73.57 ,- Jan De MoOr', Schoóld'reef 
19, tel. 52.01.22 ; Roger Depestele, 
P. Benoitlaan 185, tel. 52.04.02. 

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

HERZELE (Kanton) 
KOLPORTAGE 

Belangstellenden noteren nu 
reeds dat op zondagvoormiddag 25 
maart een kolportage gehouden 
wordt in de gemeenten Steenhuize-
Wijnhuize en St.-Antelinks. Uitno
digingen volgen. 

HEUSDEN 
DANSFEEST 

Heeft plaats op zaterdag 31 maart 
In het Stekkershof te Heusden. 
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 tot 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. 52.73.38). 

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 1^ u. 30 tot 21 u. 30. 

Ten huize. Park 63. na schrifteii, 
ke cf telefonische afspraak (tel 
52.99 Rci) 

MELLE 
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 bestuursleden 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 
AVONDJE-UIT 

Het VU-bestuur heeft besloten 
de klassieke ledenvergadering sa
men te laten vallen met een gezel
lige avond ; een echt Volksunie
familiefeest. De leden met hun ce-
zin, alsmede de sympathisanten 
worden hartelijk uitgenodigd op 
een fijn mosselsouper (mosselen 
vrij van kwik nota bene) dat plaats 
vindt op vrijdag 16 februari, )m 
20 uur in de zaal Rola (bij Thibo). 
Amusementsmuziek zal er de stem
ming hoog houden. Inschrijven vóór 
13 februari, bij onze secretaris 
Paul De Corte, Kloosterstraat 79. 
Inschrijvingsgeld : 60 fr. Wij ver
wachten die avond ook een eregast 
senator Wim Jorissen, algemeen 
sekretaris van de partij. 
PROBLEMEN ? 

Onder het moto : « wij dienen » 
staan onze VU-afgevaardigden be-
langloos ter beschikking van ieder
een, dit in het kader van het so
ciaal dienstbetoon : Provirvcie- en 
gemeenteraadslid Georges Van 
Gysegem, Gaversesteenweg n 335 
- tel. 527899. 

Gemeenteraadslid Robert Gijse-
linck, Hundelgemsesteenweg 41 
tel. 528743, Gemeenteraadslid Paul 
Martens, Bergstraat 21 - telefoon 
528911. COO-afgevaardigde Paul 
De Corte, Kloosterstrat 79. 
PROFICIAT MERELBEKE 

Het is een eer voor Merelbeke, 
op een totaal van zes honderd 
Vlaamse gemeenten tweede geklas
seerd te staan in de rangschikking 
van de 11.11.11.-aktie, wat betreft 
de gemiddelde bijdrage per inwo
ner. Even vergelijken : Merelbeke 
qaf 17 fr. per inwoner (in totaal 
245.000 fr.). Gent bv. 2 fr. per in
woner, Antwerpen 1 fr. Wat Bru-
xelles en de Waalse gemeenten ge
presteerd hebben is bij het ver
strekken van het cijfermateriaal 
denkelijk vergeten geworden. Was 
het dan zo beschamend ? Volks
unie Merelbeke feliciteert allen die 
door hun inzet voor 11.11.11. dit 
schitterend resultaat hebben afge
dwongen. 

NAZARETHEKE-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. AMANDSBERG 
MEEGEDEELD 

In de Jef Goossenaertskring Sint-
Amantsberg zaterdag 10 februari 
a.s. komt Volksvertegenwoordiger 
Willy Kuypers spreken over het 
onderwerp Europa, vroeger en nu, 
(met dia's) in de zaal van café 
•> Drie Koningen », Antwerpse
steenweg, 91, te St. Amandsberg. 

Begin om 19 u. 30 stipt. 
Donderdag 22 februari krijgen we 

in ons midden Historicus dr. A. 
de Jonghe die ons zal voorlichten 
uit zijn boek « Hitler en het ooli-
tieke lot van België » over de 
koningskwestie anders gezien, in 
de Raadzaal van het gemeentehuis 
St. Amandsberg te 20 uur stipt. 

ST. GILLIS-WAAS 
BAL 

Op 27 januari. Het Georgia Brown 
orkest speelt ten dans in de zaai 
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 
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 . 
Dr. J. GOOSSENAERTSKRING 

De organisatie van een vormings
cyclus « U en uw gemeente » 
neemt stilaan vast vorm aan. 

Personen of verenigingen "ie 
willen meedoen, gelieven kontakt 
te nemen met vormingswerker Jo
han De Vriendt, Stationsstraat •12. 
Tweede uitzending : zaterdag 27 
januari te 16 uur. Herhaling : maan
dag 29 januari te 18 u. 20. 
DANSFEEST ZOMERGEM 

Zaterdag 27 januari : bal te Zo-
mergem. We komen bijeen bij Da
niël te 20 uur. 

ZOMERGEM 
BAL 

Op zaterdag 27 januari 1973 : 3e 
groot bal der « Vlaamse Vrienden ». 

Om 20 u. 30 In zaal Uilenspiegel. 
Inkomkaarten aan 50 fr. vanaf heden 
te verkrijgen bij bestuurs- en kern
leden. 

west-vlaanderen 

BISSEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

BRUGGE 
BAL VLAAS KRUIS 

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

DIKSMUIDE (Kanton] 
LEDENSLAG 

Ons kanton kwam als eerste in 
0-V-D volledig en op tijd klaar met 
de ledenhernieuwing. Wij danken al
le bestuurs- en kaderieden voor de
ze prestatie en roepen thans op 
om nog een vijftigtal abonnemen
ten op « Wij » te maken. 

HANDZAME 
BLASIUSBAL 

We vestigen de aandacht van on
ze vrienden van Kortemark-Hand
zame en heel het kanton Diksmui-
de en van gans 0-V-D op onze 2de 
Blasiusbal dat doorgaat op zater
dag 2 februari 1973 in het Casino 
te Handzame. De Vansteenlandt-
groep speelt ten dans. Grote tom
bola. Iedereen welkom. 

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 samenzijn en dans 
volgen op de tafelgeneugten. 

HOUTHULST 
BAL 

Gezien de moeilijkheden die we 
traditioneel ondervinden, moest 
ons bal met één week vervroegd 
worden : dit gaat door te Klerken 
op 10 maart (en niet op 17 maart 
zoals aanvankelijk voorzien). 

ICHTEGEM 
LEDENSLAG 

Ook wij kwamen klaar met de 
ledenhernieuwing : verlies vier (in
begrepen de verhuizingen), winst 
veertien ! Dank aan allen. 
BESTUUR 

Door de stichting van Eernegem 
hadden wij de plaats van propagan
da vrij : deze wordt ingenomen 
door onze vriend André Meulemees-
ter. Veel werklust van harte toege
wenst. 

lEPER (Arr.) 
POLITIEK OPBOUWWERK 

Door het Dosfelinstituut en in sa
menwerking met het arr. Kortrijk 
wordt de lessenreeks « Politiek Op
bouwwerk » gestart op zaterdag 7 
april 1973. De lessenreks werd ge
spreid over drie zaterdagen : 7 en 
14 april en 5 mei. De lessen gaan 
door in lokaal •• 1302 », Burg. Rey-
naertstr., 8500 Kortrijk. 

Inlichtingen en inschrijvingen : 
R.A. Vandewattijne, Koning Leopold 
lll-laan 35a, 8500 Kortrijk, tel. 056/ 
115.94. 

IZEGEM 
16 FEBRUARI 

Een 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-Tielt, door. 
Eens bomen over politiek, eens on
der-ons zijn. Aanvang 20 u. We ver
wachten u, en uw gebuur, en uw 
vriend I 
VOLKSVERGADERING 

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

In hotel Century, Nederweg, gaat 
op vrijdag 16 februari om 20 u. 
een gezellig samenzijn door, voor
afgegaan door een ontleding van 
de politieke toestand. U wordt har
telijk uitgenodigd door VU- en VU-
JO-afdeling Izegem, algemeen voor
zitter F. Van der Eist en volksvert. 
M. Coppieters en N. Maes. 
ABONNEMENTENSLAG 

Onze kersverse sekretaris Wil-
fried Lagae verrichtte al heel wat 
job voor de abonnenmentenslag. 
Hij mocht er reeds 6 op zijn aktief 
schrijven. Dank voor die simpa1,ie-
ke inzet. 

JABBEKE 

BESTUURSRAAD 
Op onze maandelijkse bijeen

komst waren praktisch alle leden 
hernieuwing doorgevoerd. Afvalli
gen : 1, daar tegen mochten we 
ons verheugen in meerdere nieu
we leden, die tot onze partij zijn 
toegetreden. In de eerste plaats is 
het voor onze afdeling van het 
grootste belang, altijd maar nieuwe 
leden te blijven aanwerven. Nooit 
ophouden, het ganse jaar doorbij
ten. Nieuwe abonnementen voor 
onze partij, is het essentiëelste 
voor de goede propaganda in alle 
lagen van ons volk. Daarom vragen 
we met aandrang dat al onze be
stuursleden, oud bestuursleden, le
den van onze afdeling, zouden hel
pen een zo hoog mogelijk streef
cijfer te bereiken. Met deze troef 
in handen, zal het voor de komen
de verkiezingen een barometer 
van betekenis zijn in ons arr., en 
zeker voor onze afdeling. 
SPOEDIG HERSTEL 

Aan ons bestuurslid Maria Saeys 
en echtgenoot wensen wij een 
spoedig herstel toe, bij de ziekte 
van hun kind. Zopas vernamen wij 
dat een tweede bestuurslid van on
ze afdeling, Noël Senaeve een heel
kundige bewerking heeft ondergaan. 
Moge vrouw en kinderen spoedig 
hun geliefde echtgenoot en vader 
terug thuis in hun midden zien, 
alsook onze afdeling want wij moe
ten een goede werker tijdelijk mis
sen. Noël moed, wij vechten voor 
twee. 

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. 
POLITIEK OPBOUWWERK 

Door het Dosfelinstituut en in sa
menwerking met het arr. leper 
wordt de lessenreeks « Politiek Op
bouwwerk » gestart op zaterdag 7 
april 1973. De lessenreeks werd ge
spreid over drie zaterdagen : 7 en 
14 april en 5 mei. De lessen gaan 
door in lokaal « 1302 », Burg. Rey-
naertstr., 8500 Kortrijk. 

Inlichtingen en inschrijvingen : 
R.A. Vandewattijne, Koning Leopold 
lll-laan 35a, 8500 Kortrijk, tel. 056/ 
115.94. 

DIENSTBETOON 
PROV. RAADSLID 
R.A. VANDEWATTIJNE 

Maandag 29 januari : Deerlijk, 
café De Keizer, Harelbekestr., van 
19 u. 30 tot 20 u. 30. 

Zondag 11 februari : Anzegem, 
café Den IJzer, Statiestr. 11, van 
10 tot 10 u. 30 ; Kerkhove, café 
Century, van 10 u. 30 tot 11 u. en 
café Union van 11 tot 11 u. 30 ; 
Tiegem, café 't Park, Plaats 3, van 
11 u. 30 tot 12 u. 

LEDEGEM-DADIZELE 
SOC DIENSTBETOON 

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

MARKE 
AMNESTIE 

De VU-fraktie in de gemeente
raad is er verleden week in gelukt 
een motie over Amnestie, te doen 
aanvaarden in de raad. Alleen de 
2 BSP-partijleden stemden tegen. 

Het is belangrijk onze verkozenen 
die samen met de groep Groeiend 
Marke front vormen in de gemeen
te Marke aan te moedigen, voor 
hun aktieve inzet en voornamelijk 
voor het doordrijven van de am
nestie-gedachte in de gemeente
raad. 

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 
AUTOKARAVAAN 

Gezien de schaarste aan bezine 
en het archislechte weer. kon de
ze karavaan toch als een écht suis
ses beschouwd worden. Alleszins 
genoot hij heel wat belangstelling 
op de Vuurtorenwijk en was het een 
flinke steun voor onze vissers. On
der de aanwezigen zagen we volks
vert. Van Steenkiste en gemeente
raadslid Nagels. 

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

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

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

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

17 maart : lentebal van afdelirtg 
Houthulst (Rozenhof, Klerken). 

ROESELARE (Arr.) 
POLITIEK OPBOUWWERK 

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

Vanaf 2 maart worden, telken* 
op een vrijdagavond, in totaal zes 
lessen gegeven voor politieke voi^ 
ming. Dezer dagen zult u de eer
ste uitnodiging ontvangen, Kontakt 
en uitleg krfjg je graag bij Jos 
Hanssens, Vijverstr. 14, Tielt, te l . 
051/414.90. Informeer u. 
ARfl. SEKRETARIAAT 

De arr. sekretaris is dagelijks te 
bereiJ<en van 18 tot 21 u., behalvs 
op maandag. De zaterdag en zoiv 
dag van 8 u. 30 tot 12 u. 

Adres : Jaak Pelgrims, Stations
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). 

Ben. 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 algemene vraag staat als voor
naamste punt op de agenda : 
« Westflandria », Vlaams zieken
fonds, ook in ons arr. De andere 
arr. werkingen worden door iedere 
verantwoordelijke van het arr. be
stuur toeglicht. 

ROESELARE 
WEST-FLANDRIA 

Het Vlaams ziekenfonds West-
Flandria breidt zich oliesnel uit over 
heel Roeselare. Wacht niet om u 
aan te sluiten tot men u komt vra
gen. Neem kontakt op met het 
Vlams ziekenfonds West-Flandria, 
Westlaan 145, Roeslare, (202.08). 
Uitbetaling iedere donderdag van 
17 tot 19 u. en iedere zaterdag van 
9 u. 30 tot 11 u. 
KIJK NIEUW 

Tot genoegen van veel VU-kle-
zers, en wellicht tot groot onge
noegen van onze politieke tegen
strevers kwam deze week weer 
het eerste nummer uit van « Kijk 
Nieuw ». Het betekent een nieuwe 
start van de afdeling. 
JAN DEWILDE 

Op 23 februari organiseert VUJO 
een kleinkunstavond in zaal Lebon. 
Hou nu reeds deze datum vrij. 
HUTSEPOTAVOND 

Op vrijdagavond 9 februari in het 
Gasthof •• De Karre », Roeselaarse-
str. te Rumbeke, om 20 u. 

Wat schaft de pot ? Kloeke erw
tesoep met spekreepjes, echte 
Vlaamse hutsepot, rijsttaart. 125 
fr. per persoon, niet-leden 135 fr. 

Krijgen we een serieuse brok on
der de tand, de geest blijft ook 
niet werkloos. Terwijl de maag kan 
rusten luisteren we naar een ak-
tuele sprekbeurt van meester Fr. 
Baert, volksvert. voor Gent en onv 
meiand. 

Wat je niet mag vergeten : schrijf 
je tijdig in ! Uiterlijk tegen 4 fe
bruari (geld bijvoegen a.u.b.). 

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. 
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COSTAN " refrigeration 
the first 

FRiCO'S - VRIEZERS - WINKELS en INDUSTRIËLE 
KOELING - KWALITEIT en KOUDE OP U W MAAT. 

HEKELCEM - Tel. 053/617.25 

Wfj-lezers hebben een boon voor 

wij-adverteerders ! 

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 

^ 

KINDERARTJKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversleringen - was

tafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels . badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaat

sen - kampingartikelen - turngerei. 

SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen • 
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - traktoren • 
poppen - poppenwagens en -wiegjes - burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten meka-
nieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
*208 Schellebelia - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
psrtikuliere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkaialoog op aanvraag. 

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - - 2 1 6 6 . 9 0 
UW KLEUREN TV . TECHNICUS 

Koop bij ons in vertrouwen 

Bezoek CAFEE - RESTAURANT 

LINDENHOVE 
Uitbaters : 

Walter De Bisschop - Rita Lauwereyt 
KOUD EN WARM BUFFET 

GEZELLIGE VLAAMSE SFEER 
Wekelijkse rustdag . woensdag 

Bellestraat 49 — HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tol. (053)66.235 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

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

1 kg topkoffie 164 fr. 
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 
Houtwerken ). VERHULST 

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

HUIS MEYNT|ENS OKTAAF 
Dorpttraat 47, TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekt* i twg . 32, TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapijten, papier, 

folderdeuren, (ouverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

VU-l«den «n « Wi j - l eze rs 10 % 
vermindering 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIjNCAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

30 °/o Korting aan iedereen 
V A N DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St. Katharina-Lombeek 

leder en kunstlederwaren 
Klein en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen - VU 10% 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141, 

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

vol. pens 300 fr alles inbegr. 

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

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

Natuursfeenbedrijf • Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD. Braeckmansstraat, 34 

RUMST 
Veerstraat, 91 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

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

PAUL SUYS 

Molenvest 50 Kerentals 

Tel. : 014/21.207 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

teL (03) 86.71.21 
voor AL Uw bieren 

en Limonades 
• 

Bljhulzen : Cogels Otylel 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03) 36 10.11 

Oeheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Oent 
t«l. (09 ) 22.45.62 

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

Andere merken grootst* korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
t * Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
StatJonpleIn 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buffet - Nette bediening 

G E L D 
Voor een persoonlijke lening 1ste 

2de of 3de rang, wendt U tot 
Frans Van Moorter 

Oudenaardse Stwg 121 ERPE 
Tel. (053)22911 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage St. JOZEF 
Assesteenweg, 117 - TERNAT 

Tel. (02) 52.13.12) 

Aanbouwkeukens HELEMAAL naar 
maat. 

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

zelfs beter t 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 

Keukenbedrijf R.ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 NIEUWPOORT 

Tel. (058)23581 

MILADY Couture 
Lippenstaan 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 
Alle soorten behangpapier, grote 

stock. Vast tapijt rechtstreeks van 
de fabriek, dus lage prijzen. 

Speciale prijzen voor zelfplaatsers. 
Sordijnen en overgordijnen gratis 

gemaakt. 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! I ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

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

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpt. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11. Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraat 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - te l . 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 
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 i vak 
Schriftelijk aanbieden bij ; ABTS : Tiensesfeenweg 128. Korbeek-Lo. 

K0a.TOQa4 
KOEUV\M6n3 
Piapvf^E^ËBs 

CiEPVRiceruNNaA 
KAM» ON KOELING 
WiNKfiUNRlWTlNaeM 

iWlVOOR SUPIRMARKTEM, INDUSTRIE I N VOïDINGSNIJVERHfl» 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinters t raa t24 . 
Borgerhout/Antw/erpen Tel.: (03) 36.11.35-36.5a3t 

Restaurant 
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 

KET DRANKHUtS MET SFEER 

Open vanaf 14 uur 
Elke dinsdag gesloten 
Brusselbaan 11 Gooik 

Tel. (054) 348.57 

« PERZEN » 

UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25 A, Leopoldstraat, Antwerpen 

Tel (03)33 92 65 

DE LATTER - MEUBELEN 

Stationstraat 29, 9900 EEKLO 
Tel. (09) 77.23.22 

Bespreek tijdig uw villa, 
appartement of studio voor 

uw verlof aan zee ! 
Vraag onze gratis katalogus 

met foto's 

WEST-LITTORAL 

Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

Tel. (058) 526.29 
Verkoop van villas, appartementer», 

studios en gronden 

STANDING 

2 X kopen 1 x betalen' 
(5.000 In stock) 

Voorbeeld : kostuum kopen, 
EEN GRATIS 

Dendermondse steenweg 276 
AALST 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 

tel. 03/31.78.20(51.) 

600 ARBEIDERS 
CENT 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

1001 MOGELIJKHEDEN 
GENK 

Wintersiagstraat, 22 
tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 

tel. 016/337.35 



LEBURTON 
GEEN R LAN DS KENT 
RSTE-MINISTER 

GESCHENK 
CVP 

SLUIT AAN Bi l DE VOLKSUNIE 


