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De gewestvorming wordt voor vele maanden in een parlemen
taire kommissie begraven. De CVP tracht wanhopig (maar tever
geefs] het verwijt van de oppositie te ontzenuwen dat zij met 
gebonden handen naar deze kommissie gaat. Haar woordvoer
ders tijdens het parlementaire debat verklaarden wel dat zij 
bereid zijn met de oppositie te dialogeren in die kommissie, ten 
einde het regeerakkoord inzake de gewestvorming te verbeteren, 
maar dat is slechts holle praat. In het zgn. protokol bij het re
geerakkoord staat immers zwart op wit te lezen dat de meer
derheidspartijen het (provincialistisch) plan van de regering 
zullen verdedigen en dat wijzigingen maar mogelijk zijn als de 
vijf regeringspartijen eenparig akkoord zijn. In die omstandig
heden kan de oppositie in die kommissie slechts haar tijd gaan 
verliezen. 

De CVP gaat met gebonden handen naar deze kommissie. Over 
de splitsing van het kiesarrondissement Brussel zal zij er niet 
eens moeten praten : nog deze week verklaarde haar PSC-
vriendje Desmarets in volle parlement dat de PSC zoiets als een 
oorlogsverklaring (ja, ja 1} zou beschouwen, en zelfs niet zou 
aarzelen in dit geval gebruik te maken van de zogenaamde 
« alarmbel » I Diezelfde heer riep bovendien uit dat het een ge
westvorming wordt met drie volwaardige partners, of dat er 
geen gewestvorming komt. De PSC zal geen genoegen nemen 
met een gewestvorming met 2,5, zelfs niet met een van 2,95, zo 
zei hij nog. Wilfried Martens mag zich wel even een aantal re
cente PSC-uitspraken herinneren vóór hij nog eens met allerhan
de citaten probeert te wijzen op de « verdeeldheid » van de 
federalisten. 

VANDIAL006GESPR0KEH 
Die bereidheid tot dialoog met de federalisten, waarmee de 

CVP geregeld uitpakt, is een schijnvertoning. Als men die dia
loog wi l , moeten ze dringend werk gaan maken van de afbraak 
van de Chinese muur die tussen de federalistische partijen en 
de traditionele partijen wordt in stand gehouden. Bij herhaling 
heeft de Volksunie zich bereid verklaard tot dialoog, maar tel
kens werd dit aanbod met een jezuietenantwoord afgewimpeld. 
Het was in het parlement dat er moest gedialogeerd worden, 
aldus de CVP-leiders. Toch eigenaardig dat dit blijkbaar enkel 
tegenover federalisten geldt. Het heeft de traditionele partijen 
in elk geval nooit verhinderd voortdurend te dialogeren, op 
kanapees, achter koelissen, tot in Kinshasa toe ! Nu moet het 
weer in het parlement, in de kommissie gebeuren, terwijl de 
kans tot echte dialoog op voorhand dood geprotokold werd. Het 
is gewoon een poging om met de federalisten hun voeten te 
spelen. Als er dan toch in het parlement moet gedialogeerd 
worden, dat men dan beginne met rekening te houden met de 
Ingediende federalistische voorstellen I 

Het moet nu eens voorgoed gedaan zijn met dergelijke kome
die. Wij laten ons niet opsluiten in een kommissie waar wij 
slechts moeten dienen als alibi. Die kommissie is er maar ge
komen om de regering aan de macht te brengen, dat is de wer
kelijkheid, al de rest is vrome larie. Wie met ons wil dialogeren 
kent ons adres : Voldersstraat 71, Brussel, telefoon 12.51.60. 
Punt. 

Paul Martens. 

DIT WORDT 
DE GROTE KONFRONTATIE 
TUSSEN 
FEDERALISTEN 
EN 
UNITARISTEN 

DE VOLKSUNIE ZAL 
EEN SCHERPE OPPOSITIE 
VOEREN IN EN RUITEN 
HET PARLEMENT 

EEN FEDERALISTISCH TEGENOFFENSIEF NU ! 

Het Partijbestuur van de Volksunie heeft een op
roep gericht tot alle arrondissmentsbesturen en, vla 
hen, tot alle afdelingen om een scherpe kampanje op 
gang te brengen tegen de regering van de eentalige 
Waal Leburton en zijn Vlaamse medepiichtingen, en 
vooral tegen het anti-federalistische en anti-Vlaamse 
programma van deze uitgebreide groep « heren van 
gisteren ». Onze parlementsfrakties zullen in het parle
mentaire halfrond in de komende weken en maanden 
hun man staan, maar dat volstaat niet. Het ogenblik 
is aangebroken om met alle gepaste middelen aan 
heel het Vlaamse volk duidelijk te maken hoe nefast 
deze konservatieve regering is voor zijn toekomst en 
voor de demokratie in dit land. Het wordt een genade
loze strijd van een tegen allen, van de federalistische 
Volksunie tegen de verenigde unitaristen van de CVP, 

de BSP en de PVV. Het kan een lange strijd worden, 
maar wij zullen hem winnen als wij dit maar beslist 
willen. Nooit zijn de kansen voor de grote bevrijdende 
konfrontatie tussen de krachten van de toekomst en 
die van het verleden zo gunstig geweest Laten wij dit 
uur niet passief voorgaan. Dit is het uur van de aktia 
in en buiten het parlement. 

In alle arrondissementen is men reeds bedrijvig ba
zig met de voorbereiding ervan. Het wordt een voor» 
lichtingskampanje en een strijdperiode van grote om
vang, met woord en geschrift én met de papborstel. 
Laat niemand achterop blijven nu. Onze geestdrift 
moet een laaiend vuur van verzet ontsteken in gans 
Vlaanderen, tot de laatsten der unitairen zullen afga-
dropen zijn. Dit wordt de lange marsj van de federalia» 
ten. Wees erbij ! 

VUJO SOLIDAIR 

MET SCHOLIEREN 

TEGEN VDB-PLAN 

BEREID NU DE AKTIE VOOR 

In een persmededeling hebben de Volksunie-jonge
ren de voorstellen van Vanden Boeynants in verband 
met de legerhervorming scherp bekritiseerd. Vooral het 
feit dat deze voorstellen niet voortspruiten uit de no
den van de jongeren zelf, maar uit een kritiekloos en 
klakkeloos aanvaarden van de NAVO-voorschriften. 
De NAVO is trouwens de werkelijke baas over ons 
leger. 

De voorstellen-VdB gaan integendeel in tegen de 
noden van de jongeren. Het belangrijkste gevaar is 
de mogelijkheid die erin schuilt tot sluikselektie voor 't 
hoger onderwijs, vooral ten nadele van sociaal-zwak
keren, die in Vlaanderen nog erg talrijk zijn. De moge
lijkheid steekt er bovendien in tot wederoproeping van 
studenten voor leger of rijkswacht, vooral in perioden 
van kontestatie of binnenlandse troebelen, om ze op 
die manier in het repressie-apparaat onder te bren
gen. En met deze geplande hervorming wordt het voor 
de vrijwilligers praktisch onmogelijk hun legertijd nog 
door te brenaen als heloer in ontwikkelingslanden, ter

wijl men tevens een kunstmatige rem plaatst op hel 
aantal dienstweigeraars. Een van de bedoelingen zal 
ook wel zijn het aantal kritische jonge volwassenea 
in het leger te drukken. 

Dat de regering zich niet vergisse. De beroering oi> 
der de jongeren is momenteel zo groot dat het een
voudig niet opgaat te beweren dat het enkel te wij
ten is aan « de agitatie van beroeps-agitatoren ». Van
zelfsprekend zijn er kleine kommunistische groepjes, 
die in troebel water trachten te vissen, maar daar ia 
reeds verzet tegen gekomen van de jongelui zelf. Da 
malaise zit echter veel dieper, in de algemene opvaV 
tingen over het leger zelf namelijk. Beschouwt da 
volksmens dit nog als een soort « noodzakelijk kwaad • 
dan is dit bij de jongeren een kwaad op zichzelf. Da 
betogingen getuigen tevens van een diepe malaisa 
van onze demokratie zelf : volwassenen én jongeren 
In dit land zijn ervan overtuigd geraakt dat er nog 
maar één middel bestaat om iets te veranderen : ba-
togen en herrie schoppen. Ze hebben helaas al te vaak 
gelijk ook. 



2 WIJ - 3-2-1973 

• • 

engij 
wrord wakker 

Dezer dagen werd door een mid
delgrote Westvlaamse VU-afdeling 
een ledenvergadering met nieuw-
learsontvangst gehouden 

Buitengewoon goed gediend door 
de omstandigliedan (tijdens het 
formatie-beraad had de CVP op dat 
ogenblik reeds voor de derde maal 
bet eigen woord geëten ') mocht 
de-spreker-van-dienst verwijzen naar 
het vijf-punten-kiesplatform dat de
zelfde dag door de Volksunie was 
bekend gemaakt. 

Om het echter bij deze spreek
beurt niet te laten, werd aan de 
vergadering gevraagd eens in klei
nere groepen te bediskussiëren 
hoe men de VU nog dichter bij de 
kiezer zou brengen en welk thema 
daarvoor biezonder zou aanslaan. 

De aanwezigen hebben zich bie
zonder entousiast aan deze op
dracht gewijd. En, wanneer de 
groepsverantwooi delijken verslag 
hadden uitgebracht, dan bleek dat 
uit het toevallig samen zijn van die
genen, die het hart van onze partij 

zoekertjes 

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

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

3) 20-jarige jongeman zoekt be
t rekk ing als hulpmagazijnler : 
Antwerpen of arr. Turnhout. 

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

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

— R 206 

6) Jonge man m orde met le
gerdienst, diploma A 1 , sekre-
tariaat - moderne ta len, zoekt 
passende betrekking, Brussel-
Mechelen Antwerpen. R 187 

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

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

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

10) Technisch landbouwinge
nieur zoekt passende betrek
king 

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

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

Voor 1 tot en met 12 schri jven 
of opbellen Senator W. Joris-
sen, Louisastr 31 2800 Mech. 
Tel rni51 435 96 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
Inseklen. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok op aanvraag Gratis bestek in gans tiet 
land PVBJK IIJDUSTRADE Vanderzijpenstr 
12, Wemmel (Bt) - Tel 02/79 20.00. 

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

— R 213 

Goed gelegen ru imte (centrum He-
kelgem) te huur voor bv. : f iskaal 
bureel , bank, zitdag dokter, oog-
•r ts enz Zich wenden bureel blad. 

— R 10 

vormen, een buitengewone eens
gezindheid was gegroeid over de 
eis naar meer sociale rechtvaardig
heid. 

Oud en jong, man en vrouw, ar
beider en zelfstandige, kaderlid en 
bediende, allen V U-leden, die toe
vallig en onvoorbereid rond de
zelfde tafel teiecht kwamen, heb
ben daar onmiddellijk een aantal 
algemene sociale eisen geformu
leerd en op die manier wellicht on
bewust getuigenis gegeven van het 
perspektief waarin zij hun partij 
meer en meer wensen te betrek
ken. Zeer logisch beperkte men 
deze eis naar sociale rechtvaardig
heid niet tot bvb de zorg om te
werkstelling, lonen en prijzen, pen
sioenen en pensioenleeftijd maar 
ook de schoolgelijkheid, het leef
milieu, een gezonde bouwpolitiek 
en het federalisme werden onder de 
sociale verzuchtingen onder ge
bracht. 

Als affiche-slogan, te richten aan 
de dommelende massa in Vlaan
deren, kwam de leuze « word wak
ker » uit de bus En misschien is 
dat nog zo slecht niet gezien als 

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

— R 5 

VU-Federatie- en Gemeenteraadsl id 
Arch i tek t Karl Van Hespen zoekt 
voor dringende indienst t reding, vol
ledige betrekking een bouwkundig 
tekenaar A2 of A l 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 opbellen Federatie-
schepen Marcel De Broyer, 6, Ita-
l iëlaan, 1900 Overi jse • Tel 
02/50.61.76. — R 3 

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

— R7 

Gediplomeerd A2 landbouw, oud ko
loniaal, zoekt dringend zo mogel i jk 
aangepast werk. Contact via sen. 
M. van Haegendoren, Guido Gezel-
lelaan 63, 3030 Heverlee ( te l . 016/ 
245 45) — R 13 

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

Bekwame fotograaf, 57 jaar, maar 
zeer aktief, gestopt als zelfstan
dige, zoekt passende betrekking. 
De betrokkene heeft een goed voor
komen en is welbespraakt Het 
aanbod mag in het vak bl i jven, maar 
elk ander aanvaardbaar voorstel is 
welkom Gedacht werd aan maga
zi jnbediende, chauffeur, passende 
vertegenwoordiging enz Schri jven 
of te lefoneren naar gemeenteraads
lid Oscar Benard, Frans Halsvest 6, 
2800 Mechelen. (Tel 015/133.14), 
die zal bemiddelen. — R 12 

Jongedame, 20 jaar oud, houdster 
van een diploma lagere middelbaar 
en twee jaar economische (hogere 
graad), met kennis van dactylo, 
zoekt een aangepaste betrekking. 
Contact via senator M. van Hae
gendoren, Guido Gezellelaan 63 -
3030 Heverlee ( te l . : 016/245.45). 

— R 11 

men bedenkt hoe gemakkelijk het 
gros van de kiezers van de ene 
roes naar de andere wordt geleid. 

Ons (voorzichtig) besluit bij dit 
alles is dat bestuursleden en ge
kozenen te weinig op de partij-
basis beroep doen, dat de partij
werking niet altijd de weerspiege
ling is van wat aan de basis roert 
en, in elk geval, dat de VU haar 
strijd voor de herverdeling van de 
inkomsten en voor de beveiliging 
van de minst bedeelden moet aan
scherpen. 

P.S. : en, mocht wat hierboven 
plichtsgetrouw werd samengevat, 
bij de ' Wij '-lezers aanleiding ge
ven tot felle reaktie I 

G.V.I., Brugge. 

leburton 

Geachte Heer, 

Met dit schrifven zou ik U willen 
gelukwensen, met Uw intrede in de 
regering als eerste-minister. 

Ik weet dat U na lang aarzelen 
« wie aarzelt er nu eens niet », 
het besluit genomen hebt om het 
land te redden uit de chaos waarin 
het verzonken is « kwade tongen 
beweren sedert 1830, maar dat 
vind ik flauwe kul » 

Dat de staatskas een goede 10 
milliard meer zal slikken, dat zelfs 
nemen wij u niet kwalijk. » Och 
Heer : voor de goede zaak moet 
men toch wat overhebben ». 

Maar het voornaamste vind ik 
toch dat u het Vlaamse volk in zijn 
eigen taal zult toespreken, - dat is 
hetgene wat ons nog veel plezier 
zal bezorgen, en onder ons laat ze 
maar lachen hoor ». 

Ook hoop ik dat u uw ambtster
mijn van vier maanden kunt uitzit
ten • er zijn altijd van die zeve-
raars die een mens zijn boterham 
niet gunnen . . En als uw taak u te 
zwaar valt, kom even langs en 
breng ook de Vlaamse collega's 
mee. 

Dan zingen wij samen het lied : 
• Waar allen trouwloos falen ». 

Wef genoegen ? 

K.J.. Berchem. 

streekpers 

ik ben het volmondig eens met 
lezer H.F.K., Antwerpen, waar hij 
er voor pleit dat in onze propagan
da het sociaal-ekonomische sterk 
zou aan bod komen : prijsstijging, 
pensioenen, tewerkstelling, enz. 
Wij hebben een enige kans nu de 
PVV ook in het profiteursschuitje 
zit, de bevolking sistematisch te 
wijzen op de verdere inflatie, nieu
we belastingen en dies meer, en 
hiervoor de traditionelen gezamen
lijk verantwoordelijk te stellen. 

Of wij het nu betreuren of niet, 
feit is dat de doorsnee-kiezer meer 
belang stelt in deze punten dan in 
het gemeenschapsdossier, omdat 
hij zich hiermede rechtstreeks be
trokken voelt. Door hun problemen 
van uit een Vlaamse gezichtshoek 

te belichten, kunnen wij heel wat 
Vlamingen voor ons winnen. Er wer
den reeds heel wat inspanningen in 
die zin gedaan, toch heb ik het ge
voel dat wij die zaken, die het pu
bliek het meest aarspreken, nog 
feller zullen moeten aanpakken. 

De redakties van onze streek
pers, zouden er nu goed aan 
doen zich hierover eens ernstig te 
bezinnen Het is niet voldoende 
veel idealisme te hebben, wij moe
ten trachten onze energie in deze 
harde maatschappij ook zo doel
treffend mogelijk aan te wenden. 
De streekpers van onze partij is 
een machtig instrument waarmede 
het mogelijk is vele punten te sco
ren voor de volgende verkiezingen. 

JV.S.. Vilvoorde. 

kuijpers in de bsd 

Proficiat aan de voorzitter en het 
bestuur van de Davidsfondsafde-
ling van Aken. Zaterdagavond 27 
jan. '73 kwam Willy Kuijpers er zijn 
leerrijke voordracht houden over 
Vlaams-Brabant Daarmee deed de 
VU ook zijn intrede bij het leger 
en bij het onderwijs. Langzaam 
wordt de Vlaming in het leger en in 
het onderwijs zich bewust dat hij 
moet fier zijn op zijn eigen volks
nationaliteit. 

Een zeer kleine delegatie van 
Bensberg, waar het Nederlandsta
lig koninklijk atheneum gevestigd 
is, was in Aken aanwezig. Noch
tans zijn er nog veel echte (?) Vla
mingen aanwezig in Bensberg. Of 
durft men voor zijn gedacht niet 
uitkomen ? Misschien schrik voor 
de vakbond of voor de partijen, die 
deze sindikaten vertegenwoordi
gen. 

W S., Bensberg (BSD) 
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• - • Vlamingen, 
1 * 1 * 1 '^''"^ GRATIS ADVIES 
^^^M voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 
en uw bouwgrondkredieten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v". 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 tot IS u. ('s lat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL - TYROL 

Prachtige elfdaagse reizen met luxe autocar, 
regelmatige afreizen op 

22-6, 30-6. 8-7, 16-7. 24-7, 1-8, 9-8 en 1-9 

PRIJS ALLES INBEGREPEN : 
{uli-augustus 6.850 F - juni-september 6.450 F 

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv. De Backerstraat 61 
Denderhoutem 

Tel. 054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 

ENlt7 IN DE NEDERLANDEN 

^FMLIS. mm 
V O O R B E E L D : 2 KOSTUUMS-KOPEN • 1 KOSTUUM BETALEN 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje In pri js begrepen 
— 2 k leden kopen, 1 k leed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest in leder of daim steeds 1 broek in prijs 

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

t rouwgeschenk. 

A l onze art ikelen kunnen STEEDS AFZONDEf^LIJK BEKO
M E N w o r d e n 

Magazijnen open iedere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. 

Will Tura gekleed bij 
het huis STANDING 

STAMPING ' DENDERIMONDSESTEENWEG, 2 7 i 

AAisT Tel.053/m.;3 
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HARDE TAAL VAN 

DE VOLKSUNIE AAN HET 

ADRES VAN DE REGERING 
Partijdige partijman Van Acker 

die nog steeds de voorzitterszetel 
in het Belgisch parlement ontsiert 
begon met een toegeving. Men zou 
er de veertig sprekers bij het de
bat over de regeringsverklaring 
niet • doorjagen » in één zitting. 
Het mochten er « twee >• worden. 
De lange rij werd geopend door 
algemeen FDF-RW voorzitter De-
fosset. Brussels gekleurd en stuk
ken minder briljant dan de RW-man 
Périn. Wij onthouden dat hij rond 
het konflikt in de Spaarkas zich 
verzette tegen rechtvaardige cij
fers van de Vlamingen in het per
soneelskader, nu daar voor het 
eerst taalkaders worden uitge
bouwd. De poppen gingen echter 
maar aan het dansen toen VU-
voorzitter Van der Eist zijn philip-
pica hield tegen de minimalistische 
politiek van de nieuwe ploeg. Hij 
toonde duidelijk de CVP-verlooche-
ningen van essentiële Vlaamse ei
sen aan, ja van hun eigen pro
gramma. Het werd een degelijk 
pleidooi voor het echte federalis
me en de uitdrukking van een sterk 
geloof in de zege van onze partij, 
draagster van de Vlaamse ont
voogding. Toen hij de traditionalis
ten verweet de algemeen Vlaamse 
eis over de splitsing van het kies-
arr. Brussel verloochend te hebben 
brak het los. Van Eynde begon 
vuur te spuwen op een manier, 
dat zelfs het CVP-blad « Het Volk . 
over haar bondgenoot uit de BSP-
polders schreef : « Een scheld
partij met de Volksunie bracht hem 
op de rand van de beroerte ». On
der het valse argument de Vlamin
gen niet in de steek te willen la
ten te Brussel zegde hij zich « bij 
zulke dwaasheden niet aan te slui
ten en zich niet door een histe-
rische Nelly Maes te laten leiden ». 

van acker 
partij-voorzitter 

Weer toonde Van Acker dat hij 
meer partijman dan kamervoorzit
ter is 

Prof. Périn protesteerde heftig 
toen Van Acker niet vroeg aan Van 
Eynde dit scheldwoord terug te 
trekken. « Het staat in de Larous-
se ', vond Achiel, « en het is een 
medisch woord » voegde beesten-
doktoor Van Eynde er aan toe. Voor
taan Larousse dan maar gehanteerd 
om de edelachtbaren In het parle
ment te situeren. « Seniel » staat 
er zeker voor Van Acker ook wel 
ergens in, en Van Eynde vertoont 
genegeld de simptomen van « deli
rium tremens » (medische term]. 
In de senaat laat het verleden van 
voorzitter Struye dan ook wel toe 
hem te betitelen als « sadist >. 
Over die « dwaasheid • van dat 
voorstel laten wij dit Van Eynde-
oordeel dan maar mee vallen op 
het hoofd van Gelders (BSP-kamer-
lid van Vilvoorde) die die splitsing 
fel genegen Is. Hij weet dat de 
franstalige Brusselaars nriet tien
duizenden Vlaamse stemmen gaan 
lopen in het arr. Halle-Vilvoorde 
zolang dit onder Brussel blijft bij 
de parlementsverkiezingen. 

Het zwaartepunt van het VU-verzet lag deze week in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers. Volgende week zal onze waakzame traktieleider Wim 
Jorissen daar de VU-troepen aanvoeren. Hier zien wij hem tijdens de 
regeringsverklaring vorige dinsdag. Naast hem VU-senator Bouwens en 
op de rij achter hem v.l.n.r. de VU-senatoren Elaut, De Bruyne, Siegers 

en Maes. 

federalisme met twee 

Het was een Périn van de grote 
dagen die de ontleding maakte van 
de regeringspoespas en klaar een 
schema schetste hoe men tot een 
« federalisme met twee • zal moe
ten evolueren. 

Inderdaad « federalisme met 
twee », zegde de Waalse aanvoer
der. Ook daar replikeerde een Van 
Eynde fel, die al duidelijk vermoeid-
heidsverschijnselen begon te ver
tonen. Périn zegde namelijk na zijn 
ervaring in Oudenaarde ook elders 
in Vlaanderen te willen gebruik 
maken van dat mooie Vlaamse 
woord « Gastvrijheid ». De vrijheid 
van de gast om zich vrij uit te 
drukken. « Dat Vlaanderen kende 
ik tot hiertoe te weinig », zegde 
Périn, • wellicht omdat ik mijn
heer Van Eynde hier teveel heb be-
ziggezien ». Hij deed een betrou
wende oproep tot de Volksunie om 
door haar open houding tegenover 
de vrijzinnigen in Vlaanderen de 
weg naar het federalisme te be
spoedigen en zodoende het einde 
van de politieke carrière van « On-
cle Josse » te versnellen. Iedereen 
in de Kamer lachte bevrijdend, 
behalve l'oncle Josse zelf. 

Als voornaamste CVP-tenoren 
hadden Blanckaert en Swaelen ge
sproken. En maar kronkelen om te 
bewijzen dat de CVP niet met ge
bonden handen naar de speciale 
kommissie voor de gewestvorming 
gaat. Swaelen die hoog kwam op

geven over de nieuwe geplande 
schoolpolitiek, moest dan toch toe
geven dat op het vlak van de in
ternaten een schandalige diskrimi-
natie blijft bestaan tegenover de 
vrije scholen. 

Waar Vic Anciaux voor een dege
lijke uiteenzetting over de sociaal-
ekonomische politiek naar de latere 
uren was verschoven, kwam dit 
dan toch ten goede aan de felle 
Brusselaar Gillet van de nieuwe 
liberale partij. Dr. Anciaux samen 
met Dr. Van Leemputten, verzorg
den over alle partijgrenzen heen, 
zeer bekommerd diezelfde Gillet, 
toen die van zijn stokje viel. Wel
licht om te bewijzen dat hij geen 
marionet was, zoals een ex-partij
genoot PVV-er hem 's namiddags 
naar het hoofd had geslingerd. 

ivliet als een bruid !n de morgen schreed Leburton in kamer 
en senaat naar de nieuwe hardnekkigheid bevochten waardigheid. 
Maar als 'n doorwinterde Caid die 't op de titel en de erfenis 
gemunt heeft van de afgeleefde rijke dame « Belgica ». Er was 
dan ook niet veel eerbied en rust te verwachten van de onterfde 
federalistische nakomelingen. Het begon al als een autoritaire 
kamerhiërarchie enkele leden van de VU en Rass. Wallon van 
hun plaats wilde verdrijven om er enkele excellenties van het 
36-koppige regeringsregiment neer te vlijen. Die oppositiemen
sen namen dit niet en terecht. 

Het duurde dan ook twintig minuten tot na de officiële tijd 
eer de hele regeringsprocessie was binnengeschreden en neer
gezeten. Toen sprak Leburton « de rode Paus », zoals hij in het 
pamflet van de Leuvense VNSU en KVHV werd genoemd. Eerst 
in de taal van de heersers. Waar het Nederlands begon was dit 
in de stijl van De Gaulle, zoals die in Brest of Quimper een 
Bretoens vers citeerde zonder het te snappen. Dan begon het 
gezalf van de passieprediker. Vietnam werd er zelfs bijgesleurd 
als « voorbeeld » van pacificatie. Naar dit voorbeeld zal het bij 
ons ook niet zogauw rustig worden op het communautair front. 
Inderdaad want vijf minuten later begonnen de Leuvense stu
denten hun bombardement van het kamerhalfrond reeds met 

dansen op 'n kamervuikoon 
hun geestig-opgestelde papieren voltreffers. Zij moeten niet 
wanhopen want Martens heeft in zijn tijd ook nog pamfletjes 
omlaaggeworpen tegen het Belgisch establishment, wat hem 
niet belette van er later pijlsnel in omhoog te vallen. Van Acker 
werd als vader van de Belgische deftigheid en van de Leburton-
waardigheid plots zeer kwaad omdat Clerfayt (FDF) geroepen 
had « Edmond de Leugenaar ». Dat mag niet. Voortaan zal dus 
best geroepen worden « Mon de Waarzegger », want in dat 
soort charlatans geloven ook alleen maar sullen en oude wij-
vetjes. In het bestendig Ironisch lawaai dat heerste toen Le
burton zijn mislukte nieuwjaarsbrief aflas merkte de Libre op 
dat de zware lach van Persoons en Nelly Maes het felst opvie
len. 

Toen bij het slot van die terecht mislukte plechtstatigheids-
intrede van Leburton Van Acker weer eens voorstelde van het 
hele debat over de regeringsverklaring er maar in één nachtje 
door te jagen braken de opposltieduivels opnieuw los. Ook een 
zachtaardige Raskin vond dat, na het wekenlang geklungel van 
Leburton, dit mondsnoeren van de oppositie wat al te gortig. 
Toen hij dit luidruchtig onderstreepte brak zelfs een stuk uit 
zijn bank. Nu loopt hij het gevaar dat Manu Ruys hem een 
« afbreker van het parlement » gaat noemen. 

Een man ontbrak opvallend op het appèl. Jan Verroken. Wed
den dat hij bij een of andere gelegenheid de Volksunie weer 
van vluchtmisdrijf zal beschuldigen ? 

v\/alter luyten. 

NUNIETVERSAGEH! 
In vele arrondissementen wordt koortsachtig gewerkt aan een krachtig 

offensief tegen de regering-Leburton en haar Vlaamse taaladjunkten. 
Broodnodig en uitermate belangrijk werk bovendien hoogdringend. Ik ge
loof echter dat wij het allen eens zijn om er onmiddelijk bij te zeggen 
dat dit in genendele de abonnementenslag mag afremmen. Méér dan ooit 
zullen wij in de komende maanden en jaren de nood voelen aan een eigen 
slagvaardig persorgaan. Ook dat is een belangrijk element in de anti-Le-
burton-kampanje, in de grote konfrontatie die nu moet worden voorbereid. 

Nu, wij hebben echt nog niet te klagen. Weliswaar gaat het een beetja 
met ups en downs, maar deze week kwamen er toch weer eens méér dan 
200 nieuwe abonnees binnen op ons sekretariaat. Jammer dat vele nieu
we abonnees een slechte indruk krijgen door de archi-slechte werking 
van een aantal postdiensten. Mechelen ligt nog steeds onbetwistbaar aan 
de leiding met niet minden dan 6 man in de top-20. Dit arrondissement 
is dit jaar werkelijk een toonbeeld van een trekpaard in de kampanje. Pro
ficiat, mensen, en moge hel de andere gewesten heilzaam prikkelen tot 
evengrote prestaties. 

Hieronder de 22 toppers van deze week. Nog nooit is hun score z» 
hoog geweest. Een viertal kandidaat-toptwintigers staan vlak vóór d« 
poort : Jan Peters (Hoboken), Jan Roux (Genk), Hektor Van Rijssel 
(Blankenberge) en Mieke Op de Beeck (Koningshooikt) elk met 20. Zullen 
zij er volgende week bij zijn ? 

TOP - 20 
1. Joos Somers (St. Katelijne-Waver) 
2. Walter Jaspers (Hombeek) 
3. Joris Depré (Tervuren) 
4. Joris De Ruyter (St. Joris-Winge) 
5. Jef Olaerts (Genk) 
6. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennlk ) 
7. Francis Anthonis (Herentals) 
8. Herman De Kegel (Ninove) 
9. Frans Van Dessel (Nijlen) 

10. Huguette Ingelaere (Gent) 
11. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
12. Juul Moens (Antwerpen) 

Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
14. Jozef Labaere (Kortrijk) 
15. Jan Caudron (Aalst) 

Dr. Croquey (Geetbets) 
Cis Nauwelaerts (Duffel) 

18. Ferre De Beuckelaer (Kontich) 
19. Jakllen De Caster (Ledeberg) 
20. Jan De Roover (Antwerpen) 

Jan Mijlemans (Lier) 
Swat Van Houten (Oud-TurnhouO 

129 
123 
89 
66 
60 
55 
5t 
50 
48 
44 
42 
31 
31 
28 
26 
26 
26 
24 
23 
22 
22 
22 
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Cahfice (PSC) 
Openbare Werken 

Hanm (PSC) 
Wetenschapsbeleid 

Chabert (CVP) 
Nedeilandse Kultuui en Vlaamse 
Zaken 

Vanderpooi-ten (PVV) 
Justitie 

Calewaert (BSP) 
Nationale Opvoeding (Ned) 

Van Acker (BSP) 
Sociale Voorzorg 

Close (PSB) 
Binnenlandse Zaken 

EEN REGERING 

OM 

WEG TE LACHEN 

Jawel, dierbare lezer(es), hier heb je ze nog maar eens : de gla
diatoren die uiteindelijk de « slag om de portefeuilles » in de on
overzichtelijke regering-Leburton hebben gewonnen De glunderen
de nieuwe « excellenties » — bekwaam of niet — die morgen ons 
doen en laten op vele terreinen zullen bepalen. Ach, ook ons blad 
was niet groot genoeg om ze a'lemaal te herbergen. Daarom hebben 
WIJ er de meest bekende gezichten maar uit weggelaten, die heb
ben wij al meer dan genoeg gezien in alle mogelijke houdingen 
(Leburton, De Clercq Tindemans, De Saeger, Vanden Boeynants, 
Van Elslande, 

WIJ staan waarempel niet alleen met onze kritiek op deze mi
nisteriele inflatie Manu Ruys schreef het zo in « De Standaard » : 
« De nieuwe ministers krijgen allerlei bevoegdheden toegewezen, 
die vaag afgelijnd zijn en verstrengeld liggen met de bevoegdheden 
van kollega's Aan de verwarring op het gebied van de instellingen, 
aan de krankzinnige doolhof der regionale, kuituur-, advies- en an
dere raden, die men weigert te besnoeien, beantwoordt morgen 
een even waanzinnige doolhof van ministeriele ambten. Hoe wil 
men aldus orde brengen in het huishouden van de staat ? ». 

Dat IS het juist dat wil men kennelijk niet. En morgen zullen 
de gepatenteerde saboteurs van elke echte gewestvorming, van 
elke ware autonomie, zoals bullebak Van Eynde, van de daken 
schreeuwen dat de hele rommel, de onoverzichtelijke chaos, alle
maal de schuld is van de federalisten. Hun perfiede taktiek is 
duidelijk onder het mom van « gewestvorming » een brij maken 
van instellingen en bevoegdheden, een geval dat iedereen ergert, 
en dan maar onschuldig doen : ja, dat komt ervan... De heren on
derschatten echter op onstellende wijze het gezonde verstand van 
de brede massa 

Toussaint (PLP) 
Nationale Opvoeding (Fr) 

beoordeling 

« WIJ krijgen een samenraap
sel van politiekers dte het voor
deel genoten aan allerlei veto's 
en exclusieven te ontsnappen, 
plaatsjesjagers die alle mogelij
ke middelen, ook de verfoeilijk
ste, hebben aangewend om in 
de gunst te geraken van hun 
partijleiders, en hardschreeu-
wers die er niet voor terug
deinsden allerlei demagogische 
voorwendselen op te dissen om 
hun laag bij de grondse doelein
den te bereiken ». Ziedaar een 
ongezouten mening over de 
mammoet-regering Leburton, 
Komt dat bittere proza van een 
of andere « ministrabele » die 
aan de kant is moeten blijven 
staan ? Of van die eeuwige ne
gativisten uit de oppositie 7 
Nee, het komt uit de pen van 
journalist Piet Van Brabant en 

het stond te lezen in « Het 
Laatste Nieuws », een krant die 
een sterke stutse is voor de 
PW in Vlaanderen. Het waren 
nochtans de PVV-ers die zich 
het meest entoesiast aan Le
burton hebben verkocht. Op 
o Het Laatste Nieuws » schijnt 
men daarmee niet erg gediend 
te zijn... 

Claes (BSP) 
Ekonomische Zaken 

grof 

« La Libre Belgique > is er 
niet over te spreken dat de 
Luikerwaal Harmei (PSC) als 
minister van Buitenlandse Zaken 
de laan werd uitgestuurd en 
dat een Vlaamse barbaar in zijn 
plaats komt : Van Elslande. Een 
slijkboer uit het noorden des 

Glinne (PSB) 
Tewerkstelling en Arbeid 

Schyns (PSC) 
Oostkantons en Toerisme 

lands die, volgens een niet ver
noemde staatsminister die door 
de « Libre » met giftig genoe
gen wordt geciteerd, eerst «nog 
netjes moet leren eten ». Met 
zo'n fijngevoelig citaatje geeft 
de « Libre » nog maar eens haar 
diepe verachting bloot voor al
les wat Vlaams is Stippen wij 
terloops nog aan dat het de al
lereerste maal is sedert het ont
staan van België (142 jaar gele
den) dat een Vlaming minister 
van Buitenlandse Zaken wordt. 
En zeggen dat de Vlamingen al
tijd de grootste bevolkingsgroep 
waren in dit eigenaardig land. 

1250 miljoen 
per jaar 

Wat kosten zo'n drie dozijn 
ministeriele oesters jaarlijks 
aan het land ? Verscheidene 
kranten hebben het voorzichtig 
becijferd en komen uiteindelijk 
om en bij één miljard tweehon
derdvijftig miljoen. Asjeblief ! 
Dat gaat zo. De eerste-minister, 
de beide vice-premiers en de 
minister van Buitenlandse Za
ken strijken elk 1.095.000 fr. per 
jaar op. De ministers (wedde 
en representatiekosten) elk 
995 000 fr. De staatssekretaris-
sen, ocharme, moeten het stel
len met 861.111 fr. per jaar. 
Maar... de meesten van deze 
luiden (op twee na) zijn boven
dien volksvertegenwoordiger of 
senator, welnu de wedde die zij 
daarvoor ontvangen wordt ver
der bij hun gage als minister of 
staatssekretaris gevoegd. Een 
volksvertegenwoordiger strijkt 
tegenwoordig 716.380 fr. per 
jaar op, een senator 725.920 fr. 
Bovendien moet je weten dat 
vele van deze begaafde lieden 
buiten het parlement, door pri-
vé-bezigheden, ook nog een 
aardig stuivertje verdienen. 
Maar daarover uit te weiden 
zou ons te ver leiden nu. We 
zijn echter nog niet klaar. Elke 
minister en staatssekretaris 
krijgt daarbij een eigen slee 
met chauffeur, een kabinet 
waarin hij zijn vriendjes een 
mooi plaatsje kan bezorgen, 
een huurvergoeding (5 a 10.000 
fr. per maand), vergoedingen 
voor zijn huishouding, enzomeer. 
Niet te verwonderen dat het 
zo'n gedrum was om erbij te 
kunnen zijn... 

Lavens (CVP) 
Landbouw 

Falize (PSB) 
Franse Kuituur 

de meute 
Waarheen Leburton ztch met 

zijn meute ministers en staats-
sekretarissen ook begeeft, over
al is er te weinig plaats, want 
zelfs in België werd een derge
lijke gigantische regering niet 
voorzien. Toen geen enkele 
zaal in het gebouw Wetstraat 
16 nog groot genoeg was om de 
toenmalige regering te bevat
ten, liet eerste-minister Vanden 
Boeynants in de periode 1965-
68 een extra-grote ministeriële 
raadszaal bouwen : de gekende 
zaal met de tafel in doodskist-
vorm. Bij de eerste regerings
raad vorige vrijdag bleek ook 
deze zaal nu reeds te klein, er 
moesten tafels worden bijge-
sleurd... En in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers vorige 
dinsdag wist men al die minis
ters en staatssekretarissen ook 
al geen blijf. De gewone rijen 
met ministerzetels bleken niet 
toereikend, en daarom had men 
niet beter gevonden dan de he
le oppositie naar achteren op 
te schuiven. De VU- en RW-
volksvertegenwoordigers, die 
hun gewone plaats bezet zagen, 
namen dit echter niet zomaar 
Er ontstond herrie en ten slotte 
diende Leburton zijn leger 
staatssekretarissen op aange
voerde stoelen links en rechts 
te deponeren. 

wereldrekord 

Nog een laatste woordje over 
de ministeriële inflatie die wij 
meemaken. Er zijn weinig lan
den te vinden waar de « parle-
mentsfraktie » van ministers en 
staatssekretarissen zo sterk is. 
Vergelijkingen gaan hoogstens 
op met Zuid-Amerikaanse le
gers, waarin men bijna even
veel generaals als soldaten 
heeft (in het Belgisch leger zijn 
wij daar trouwens niet zo ver 
meer vanaf). Om u een idee te 
geven : West-Duitsland telt 20 
ministers, Frankrijk telt er 22, 
de Verenigde Staten 17. Wij mo
gen dus rustig besluiten dat het 
roemrijke België, klein van op
pervlakte maar groot door zijn 
daden, eens te meer een re-
kord heeft gevestigd. Wij mo
gen zelfs rustig beweren : een 
wereldrekord. 

- % 

Cudell (PSB) 
Brusselse Zaken 
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Kempinalre (PVV) 
Buitenlandse Handel 

partfjenmarkt 

In een artikel, gepubliceerd 
in het weekblad « De Nieuwe », 
vertolkt de Leuvense polltoloog 
Luc Huyse zijn onvrede met de 
huidige opstelling van de par
tijen op de « politieke markt «. 
Hij stelt vast la t er met de vor
ming van de regering-Leburton 
alleszins meer duidelijkheid is 
gekomen in de Belgische po
litiek : de breuklijn tussen de 
traditionele partijen aan de ene 
kant, de federalistische aan de 
andere kant is voorgoed zicht
baar geworden. Hij vreest ech
ter dat de tegenstellingen op 
sociaal-ekonomisch gebied eens 
te meer zullen weggerukt wor
den en verwacht dat aan weers
zijden van de nieuwe breuklijn 
een behoudsgezinde koers zal 
gevaren worden « omdat beie 
kampen op dat stuk verlamd 
zijn door interne tegenstellin
gen ». Scherper dan ooit blijkt 
nu, aldus Huyse, dat de bestaan
de konstellatie van partijen vol
komen inadekwaat geworden is. 
Volgens hem moet het aanbod 
van partijen op de politieke 
markt gewijzigd worden, en hij 
suggereert de oprichting van 
een nieuwe partij « die de BSP 
naar een linkse koers prikt en 
de arbeiders uit de katolieke 
zuil een eigen partijpolitieke 
stem geeft ». 

Ook andere « progressieve 
frontvormers » hoorden wij de
zer dagen luidop dromen van 
een soort Politieke Partij Radika-
len (PPR) naar Nederlands mo
del. Het nationaliteitenvraag
stuk zal vooraf echter wel een 
zinnige oplossing moeten krij
gen, dachten wij. 

hij is er vanaf 

Jarenlang heeft de Gentse 
BSP-franskiljon Anseele het mi
nisterie van PTT in handen ge
had. Hij heeft alle diensten vol
gepropt met figuren, die wel 
over een rode partij- of vak-
bondskaart beschikten, maar 
daarom nog niet over de nodige 
bekwaamheid. De gevolgen van 
die « politiek » laten zich tegen
woordig overal voelen : nooit is 
het aantal klachten over de 
postbedeling, de telefoondienst 
en de werking van het post-
checkambt zo groot geweest. In 
dia omstandigheden heeft da 
oude vos het raadzaam gevon
den het hela PTT-geval maar 

Dhoore (CVP) 
Vlaamse Streekekonomia 

Petry (PSB) 
Ontwikkelingssamenwerking 

over te laten aan de onbekende 
PVV-staatssekretaris Daems. Hij 
zal er behoorlijk « zijne pere 
mee zien », zoals men in Gent 
zegt. Anseele komt nu op het 
ministerie van Verkeerswezen. 
Nu kan hij het verkeer in het 
honderd sturen en stevig de 
hand houden boven het hoofd 
van het stel rabiate franskiljons 
die het bijvoorbeeld in de Sabe
na nog altijd voor het zeggen 
hebben... 

brutaal 
eenzijdig 

De meer dan mank- wetge
ving, uitgedokterd door de tradi
tionele partijen, heeft het mo
gelijk gemsakt dat het « Ras-
semblement Bruxellois >> (FDF 
en PLP) het voor het zeggen 
kregen in de Brusselse agglo-
meratieraad. Naïeve Vlamingen 
uit de kleurpartijen beweerden 
achteraf dat deze fransdolle 
meerderheid « het land zou ver
bazen door haar gematigdheid ». 
Ja, dag Jan. Wij kregen daar nu 
een staaltje van : tijdens de be
spreking van de begroting van 
1973 keurden de frankofonen 
een krediet van 100.000 fr. goed 
voor het « Komitee voor de Ver
dediging van de Vrijheid in de 
Voerstreek » (lees : voor de 
verfransing van de Voerstreek) 
en 1.074.726 fr. voor « Vie et 
Culture», een propagandistische 
FDF-PLP-groepering ter onder
steuning van de frankofone im
perialisten in de Vlaamse rand
gemeenten van Brussel. Voor 
de Vlaamse kulturele verenigin
gen in de Brusselse agglomera
tie geen duit ! Nochtans mogen 
de Brusselse Vlamingen (en wij 
allemaal) mee opdraaien ter f i
nanciering van deze agglomera-
tieraad. De traditionele partijen 
deden het weer ee^is uitste
kend I 

tak-t-a k-tak 

Het Taalaktiekomitee blijft 
verder van zijn tak maken. Zo 
werd te Gent het grootwaren
huis Priba bezocht : karretjes 
met koopwaren werden volge
laden en dan her en der in de 
verkoopsruimten achtergelaten 
terwijl overal kwistig strooi-
briefjes werden gedeponeerd 
waarin « TAK » de redenen van 
zijn aktie uiteenzette. Alle sper-

Defraigne (PIP) 
Waalse Streekekonomia 

Hanotte (PLP) 
Middenstand 

vJsors van Priba in heel het 
Vlaamse land kennen geen Ne
derlands. In het bezochte wa
renhuis kent de direkteur slechts 
zeer gebrekkig Nederlands. En 
in Priba-Brussel, waar 24 lieden 
met de graad van direkteur 
rondlopen, zijn er slechts 2 di-
rekteurs te vinden die ook Ne
derlands kennen. Dergelijke «ko
lonialistische » direkties hangen 
de Vlamingen de keel uit ! 

Inmiddels werden de 16 
« TAK «-manifestanten die op 
13 maart 1972 te Gent een 
Franstalige voorstelling van 
« Exploration du Monde » over
hoop zetten, ook in beroep vrij
gesproken Tja, er verandert wel 
stilaan iets.. Dat « TAK » ook 
«positief» weet te presteren be
wijst de fraai gedrukte vijftalige 
brochure « Vlaanderen in België 
in Europa », die zopas verspreid 
werd bij de buitenlandse ambas
sades en konsulaten te Brussel, 
onder de buitenlandse perslui, 
onder Vlamingen in het buiten
land en allerlei minderheidsgroe
pen in Europa, Ook het Hof te 
Straatsburg kreeg de tekst toe
gestuurd. Wie de brochure wil 
kan die gratis krijgen (De Pinte-
laan 311, 9000 Gent) maar TAK 
verwacht dan wel een kleine 
« geste » : prk 18893 van Kre-
dietbank-Ledeberg (rek. nr. 
444-5584141-33) 

de gevolgen... 

Tijdens eê^n--causerie voor de 
leden van de Vlaamse Klub-
Brussel gaf minister Claes (BSP) 
het onlangs toe : het gaat niet 
goed met het Vlaams onderwijs 
te Brussel. Sinds de invoering 
van de « liberté du père de fa
milie » (op verzoek van de PVV-
PLP en met instemming van 
CVP en BSP) is het aantal kleu
ters in één jaar tijds met 86 
teruggelopen en het aantal la
gere schoolkinderen in Vlaamse 
klassen verminderde in datzelf
de jaar met 300... 

Toen het Vlaams Komitee 
voor Brussel twee jaar geleden 
dramatisch waarschuwde voor 
de dodelijke gevorlgen van de 
« liberté » voor het Vlaams on
derwijs, wuifden de « bewe
gingsstrategen » van de rege
ringspartijen dit weg. Dat was 
negativistische zwartkijkerij I 
Nu de dramatische gevolgen 
zichtbaar worden vergelijken 
de heren de gevolgen van hun 
eigen daden met de goedkope 
bedenking dat de achteruitgang 

Humblet (PSC) 
Begroting 

Fayat (BSP) 
Havenbeleid 

van het Vlaams onderwijs te 
Brussel niet enkel aan de invoe
ring van de « liberté » te wij
ten is... 

de vertaler 

Wij hebben minister Tinde-
mans tot hiertoe steeds als een 
oprecht en bekwaam man aan
gezien, en ongetwijfeld velen 
met ons. Daarom wekt het aller-
wege verbazing dat deze man 
er zich nu toe geleend heeft de 
taaladjunkt te worden van de 
Nederlandsonkundige Leburton. 
De regering is nog niet goed 
vertrokken en reeds heeft Tin-
demans voor de TV de rol moe
ten spelen van vertaler-met-
dienst voor de nieuwe eersle-
minister. Op die wijze zal hij 
ongetwijfeld een deel van de 
allergie die in brede Vlaamse 
kring tegen Leburton bestaat op 
zijn persoon richten. En waar
toe moet het allemaal dienen ? 
Leburton was niet eens bereid, 
nadat de liberalen hun eisen 
stelden, in te gaan op het uit
drukkelijk verzoek van de CVP-
leiding om de CVP-er als eerste 
vice-premier te benoemen. Het 
is onbegrijpelijk hoe ook de 
meest achtbare CVP-ers steeds 
weer bereid zijn elke vernede
ring te slikken om hun partij 
maar aan de macht te houden 
en om het systeem te helpen 
redden. 

eng 
Het schepenkollege van Oost

ende heeft een klacht inge
diend tegen de Verbruikers-
unie, omdat haar zgn. kwikrap
port de visverkoop deed dalen. 
Wij hebben hier een paar we
ken geleden onze mening neer
geschreven over de perskonfe-
rentie van de Verbruikersunie, 
en over de gevolgde taktiek. 
Niettemin vinden wij het biezon-
der eng van Dries Claeys (CVP) 
en konsoorten gerechtelijke 
stappen te ondernemen tegen 
een organisme dat wellicht di-
plomatischer kan tewerk gaan, 
maar dat toch — uitgaande van 
een bezorgdheid voor de ver
bruiker — in essentie waar
schuwt tegen de gevolgen van 
een brutale werkelijkheid : de 
verdergaande vervuiling van de 
zeeën door allerlei chemische 
stoffen. Wanneer onderneemt 
het Oostendse stadsbestuur 
eens gerechtelijke stappen te
gen de zeevervuilers zelf 7 

Verlackt (CVP) 
Gezin 

Dubois (PSB) 
Waalse Ruimtelijke Ordening 

Daems (PVV) 
Post, Telegrafie, Telefonie 

De Paepe (CVP) 
Overheidsambt 

Ramaekers (BSP) 
Institutionele Hervorming (Ned) 

Olivier (PLP) 
Institutionele Hervorming (Fr) 

Vandewiele (CVP) 
Vlaamse Ruimtelijke Ordening 



het buitengewoon kongres van fdf-rw 

EEN KIJKJE 
AAN DE OVERKANT 

Het zou ons In het kader van dR 
artikel te ver leiden hier èlle stand
punten weer te geven van het RW-
FDF ten overstaan van de verschillen
de aspekten van het regeerakkoord. 

Behandeld werden, naast de gewest
vorming en het probleem Brussel dat 
ons vandaag interesseert : onderwijs 
en schoolpakt, ekonomische en bud
gettaire politiek, sociaal, gezond
heids- en gezinsbeleid, buitenlandse 
politiek, legerhervorming en jeugdbe
leid. WIJ beperken ons dus tot de es
sentiële standpunten inzake de ge
westvorming en Brussel. 

de gewestyorming 

Het FDF-RW zal niet deelnemen aan 
de werkzaamheden van de voorziene 
gemengde parlementaire kommissie, 
als de partijen van de regeringskoali-
tie zich houden aan hun afspraak in 
het « bijgevoegd protokol » waarin 
staat dat niets mag gewijzigd worden 
aan het vooropgezette schema, tenzij 
met eenparig akkoord van alle rege
ringspartijen. 

Het FDF-RW stelt vast dat het door 
de regering voorgestelde plan voor de 
gewestvorming op een voorbijge
streefd provincialisme stoelt, die haar 
erg middelmatig en ondoelmatig zal 
maken. Dat dit plan de rationalisering 
en vereenvoudiging van de instellin
gen verhindert doordat gewestelijk 
parlement en kultuurraad gescheiden 
blijven. De bevoegdheid van de gewes
ten wordt tot een minimum beperkt 
terwijl hen terzelfdertijd een druk
kende voogdij wordt opgelegd. De ver
deling van de gewestelijke kredieten 
is onrechtvaardig ten nadele van de 
Franstalige gemeenschap. (Red. Met 
dit laatste punt scheen FDF-er Per-
soons niet helemaal akkoord, want hij 
toonde zich vrij tevreden met de ver
deelsleutel...) 

Vorige zondag hield het FDF-RW in het Luil<se Kongresgebouw 
een buitengewoon kongres, een « strijdkongres » zoals voorzitter 
Defosset het noemde, waarop het regeerakkoord van Leburtons 
traditionele regering scherp op de korrel werd genomen Wij had
den op onze redaktie een vriendelijke uitnodiging ontvangen en 
zi|n er in gezelschap van de VU-pariementsleden Bouwens en Nel
ly AAaes een kijkje gaan nemen Nu de Volksunie samen met de 
Waalse federalisten de oppositie vormt tegen de regering-Lebur-
ton, li|kt het ons aangewezen de nodige aandacht te besteden aan 
de politieke standpunten van de Franstalige federalisten en hun 
politieke evolutie op de voet te volgen Wij zijn er immers van 
overtuigd dat er een ogenblik zal komen dat wi j onze standpunten 
op de diverse gebieden van het politieke en maatschappeli|ke le
ven met de hunne moeten konfronteren. De Volksunie is voorstan
der van een gesprek « van gemeenschap tot gemeenschap » met 
het oog op de federalisering van het land, eerder dan van ge
sprekken van partij tot partij. Dit is trouwens ook het standpunt 
van de h Perin en zijn medestanders. Aangezien echter de fede
ralisten een sterk groeiende fraktie van de Waalse en Franstalige 
opinie uitmaken in dit land, is het onze plicht ons zoveel mogelijk 
te informeren over wat bij hen aan opvattingen leeft en groeit. 
Hun standpunten beïnvloeden immers in toenemende mate de 
andere Waalse partijgroepen, zoals dit trouwens in Vlaanderen 
het geval is met de standpunten van de Volksunie. 

Op een aantal gebieden blijven onze opvattingen scherp tegen
over elkaar staan (Voer, Brussel...) Ook de Waalse federalisten 
blijven de imperialistische trekken vertonen, die alle Franstaligen 
in dit land kenmerkt. Zolang zij geen afstand willen doen van een 
bepaalde veroveringsdrang, zal er met hen op dat punt moeilijk 
te praten vallen Daarnaast moeten wi j echter toch vaststellen dat 
onze opvattingen over de toekomstige federale struktuur van 
België in belangrijke mate overeenstemmen. Ook zij willen geen 
vrede nemen met de halfslachtige pseudo-gewestvorming waar
mee de traditionele partijen de groei naar een echte federale 
struktuur willen afremmen om aldus de essentie van het afstandse 
unitarisme te vrijwaren En op het kongres vorige zondag viel het 
ons op dat er met de Waalse en Franstalige federalisten op vele 
andere terreinen van het politiek-maatschappelijk leven wel dege
lijk « te praten valt ». 

Het Luikse kongresgebouw is een 
prachtig komplex, perfekt uitgerust 
voor grote en kleinere bijeenkomsten 
en voorzien van alle nodige akkomo-
datie Een kongresgebouw zoals wij 
onze « hoofdstad » Antwerpen van 
harte zouden toewensen 

Toen WIJ er aan kwamen stak de 
zaal (die 500 mensen gemakkelijk 
plaats biedt) reeds nokvol Het kon
gres was nochtans slechts een tien
tal dagen voordien aangekondigd Het 
FDF RW blijkt dus wel behoorlijk geor
ganiseerd en beschikt over een kader 
dat snel weet te reageren Op het 
brede podium, vóór een reusachtige 
Waalse hanenvlag en omkaderd door 
de roodgele RW- en paarsbruine FDF-
partijvlaggen, hadden een dozijn lei
ders van de verkiezingskoahtie plaats 
genomen 

De hele voormiddag en gans de 
lange namiddag zouden zij, een voor 
een, voor de mikro telkens een be
paald aspekt van het regeerakkoord 
kritisch onder de loep komen nemen. 

Hoogtepunten in dit defilee van 
sprekers waren Jean Gol (RW-volks-
vertegenwoordiger), Lucien Outers 
(FDF-volksvertegenwoordiger) en Fran-
gois Perm, de kleine maar vinnige 
voorzitter van het Rassemblement 
Wallon Op een biezonder spitante, 
scherp maar ook biezonder geestig, 
namen zij Leburton en zijn « drie do
zijn oesters » alsook het maffe re
geerakkoord onder vuur. Het publiek 
— dat m de namiddag aangroeide tot 
een 700 è 800 personen (er was een 
andere zaal voor nodig) — was bie
zonder aandachtig en politiek alert. 
Een publiek dat in zijn samenstelling 
zo te zien nogal wat gelijkenis ver
toont met het VU-kongressenpubliek, 
hoewel wij de indruk hebben dat het 
VU kader gemiddeld enkele jaartjes 
jonger is 

de Yoerstreek 

Het FDF-RW stelt vast dat het re
geerakkoord op dat punt een neder
laag betekent voor de Franstalige ge
meenschap in de Voerstreek want in 
haar nadeel werd het voornaamste uit 
het ontwerp-Dehousse gelicht, en ook 
voor die van Komen-Moeskroen. 

brussel 

Het kongres verwerpt de begren
zing van het gewest Brussel tot de 19 
gemeenten en eist dat deze begren
zing gebeurt volgens de wil van de in
woners van de randgemeenten. 

Het kongres verwerpt eveneens de 
regeringsvoorstellen die van Brussel 
een gewest van tweede rang willen 
maken door de toepassing van de pa
riteit in het Uitvoerend Kollege waar
in 37 Franstalige provincieraadsleden 
slechts 2 bestuursleden kunnen ver
kiezen, en de 6 Vlaamse raadsleden 
eveneens 2; door de toepassing van 
de zgn « alarmprocedure » ten voor
dele van de 6 Vlaamse raadsleden op 
43 ; door de beperking tot 5 leden van 
het Uitvoerend Kollege in plaats van 
9 ; door de diskrininatoire voogdij die 
zal worden uitgeoefend. Het Kongres 
spreekt zich uit voor de vorming van 
een Brussels gewest dat over dezelf
de rechten beschikt als de twee ande
re gewesten van het land. Het beves
tigt zijn standpunt dat het gewest 
Brussel moet bestuurd worden door 
één orgaan dat samengesteld Is uit 
een bij algemeen stemrecht verkozen 
raad en een uitvoerend kollege dat 
verantwoordelijk is voor die raad. 
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knack 
MAGAZINE 

Frans Verleyen (31) is een geboren Mechelaar. Te Leuven haalde hij een licentiaat 
moderne geschiedenis. I^eeds als student werkte hij mee aan diverse radiopro
gramma's. Na zijn legerdienst kwam hij — na een intermezzo als rijksarchivaris 
en BRT-journalist — op de redactie van ' De Standaard » terecht. Hij schreef er 
o.m. een aantal opgemerkte politieke interviews, samen met Hugo De Ridder. Ver
leyen schrijft buitengewoon vlot en beeldrijk, hij heeft een van de allerbeste des-
kriptieve pennen van heel Vlaanderen. Hij bracht onbetwistbaar een nieuwe stijl in 
de Vlaamse journalistiek. Op 1 april 1972 ging hij over naar de redactie van ^Knack; 

waar hij momenteel hoofd red akteur is. 

Ons vrij grauwe perslandschap krijgt meer kleur. In de Vlaamse krantenwinkels 
ligt vanaf vandaag het eerste nummer te koop van een nieuw informatie-magazine 
volgens het bekende Newsweek-recept : de « Vlaamse Elsevier ». 

« Ik ben er blij om » zo vertelt ons Frans Verleyen, de hoofdredakteur van 
« Knack ». « Het uitgeven van magazines volgens die formule was in Vlaanderen tot 
nog toe een vrij marginaal verschijnsel. Het publiek is er nog niet helemaal ver
trouwd mee, maar dat kan nu spoedig veranderen. Een voordeel, ook voor « Knack ». 
Nu Elsevier — met zijn oude ervaring — op de Vlaamse markt verschijnt, kunnen 
wij ons bovendien aan mekaar optrekken. Op technisch vlak lijkt me zo'n span
ningsveld alleszins interessant. 

Konkurrentie ? Ach ja, ik geloof dat wij ons in een andere richting zullen ont
wikkelen. De « Vlaamse Elsevier » komt uit de liberaal-gerichte hoek, met de Ne
derlandse wereld erachter met zijn eigen vakwetten en stijl. <• Knack » is de au
tochtone Vlaamse huisvriend. Elsevier wilde aanvankelijk, zo meen ik, hier de « ou
de » (Nederlandse) Elsevier introduceren, met een Vlaamse katern erin. Nu zullen 
zij wel een heel nieuw Vlaamse magazine moeten maken, want zopas besliste het 
Amerikaanse « Newsweek >• dat « Knack » de exclusieve auteursrechten voor België 
behoudt (ook die van « Le Nouvel Observateur »}. Dit stelt Elsevier voor een niet to 
onderschatten technisch probleem ». 

• Knack » is nu aan zijn derde jaar
gang toe. Begint het wat te vlotten ? 

« De aanloopperiode was technisch 
én redaktioneel nogal tumultueus. Het 
was ten slotte een groot avontuur 
met zo'n weekblad te starten vanuit 
een jong bedrijf. Ik ben hier pas sinds 
1 april 1972, maar nu loopt alles be
hoorlijk gesmeerd. Het blad is winst
gevend, geloof me vrij. Wij kunnen 
steunen op een stevige publicitaire 
infrastruktuur en als publicitair me
dium heeft « Knack • reeds een ste
vige reputatie verworven En het wordt 

gekoclit Sinds november 1972 Is de 
omzetstijging ronduit spectaculair ; 
150 tot 200 nieuwe abonnees per dag 
asjeblief. Ik denk dat wij een abonnee
bestand van om en bij de 14.000 heb
ben Ook de losse verkoop loopt op. 
maar dat schommelt nogal volgens de 
« cover », de omslagbladzijde. Een
voudige « covers » doen het goed. 
thema-covers minder. Ook politiek 
doet verkopen, al zegt men weleens 
dat er geen interesse voor politiek is. 
Ik heb wel de indruk dat ons publiek 
nog niet heel vast ligt. Een « trouw » 
publiek dient nog goeddeels te worden 

het 
Vlaamse 
perslandschap 
wordt 
kleuriger 
« gemaakt ». Inmiddels gebeurt do 
werving zeer intens : van de oplage 
(50 tot 60.000) wordt een groot deel 
gratis verspreid ter kennismaking. Al 
bij al kan ik zeggen dat « Knack • 
ekonomisch gezien zekw geen kom
mervol bestaan leidt ». 

Waarom werd dit magazine eigenlijk 
opgericht ? 

« Tja, nu vraag je mij te gaan peilen 
in hart en nieren van de familie De 
Nolf. Uit wat ik daarover links en 
rechts vernam, is het allemaal nogal 
idealistisch begonnen : het grote 
weekblad voor Vlaanderen, het ideale 
informatie-magazine weet je wel. De 
eerste raadgevers van De Nolf zagen 
het erg kultureel, hoogstaand, verant
woord. Een dergelijk weekblad op het 
getouw zetten is echter een biezonder 
nuchtere aangelegenheid. Het Is er 
gekomen omdat De Nolf een doorzet
ter is. Hij riskeert veel, maar hij wint 
altijd. Ik hoorde hem eens zeggen : 
binnen de vijf jaar maken wij het 
beste informatie-magazine van Vlaan
deren. Het blad is mijns inziens ge
boren uit de normale ambitie van een 
groeiend grafisch bedrijf om zich ook 
een weg te banen in de uitgeverswe
reld. De stevige pijlers waren en zijn : 
een stevige publicitaire infrastruktuur, 
de dynamiek van een jong expansief 
bedrijf, en een grote onafhankelijk
heid. Politiek gezien is « Knack » op 
geen enkele manier omsingeld of in
gekapseld. Pluralisme is er echt geen 
ijdel woord, tot in de samenstelling 
van de redaktie toe ». 

Jij bent van «De Standaard» weggegaan 
om de zoveelste hoofdredakteur van 
« Knack » te worden. 

« Ik weet het, er wordt daarover In 
het Vlaamse perswereldje nogal wat 
verteld, over « verslijten van hoofd-
redakteurs » op « Knack ». Ik kan u 
echter verzekeren dat er heel wat 
fantasie bij is. En het is ook niet 
juist dat ik op de « De Standaard » 
• weggelopen » ben omdat ik het met 
Ruys niet kon stellen. Het is Henry 
Schoup (de toenmalige hoofdredakteur, 
nu hoofdredakteur van de « Vlaamse 
Elsevier ») die er mij — na veel plei
ten — toe overgehaald heeft de stap 
te zetten. Och, God, hoe gaat dat : In 
een groot bedrijf loop je ten slotte 
maar mee, je hebt weinig impact, en 
dan komt er iemand verleidelijk bo
men over het grote avontuur. Zoiets 
is voor elk journalist aantrekkelijk : 
een nieuw blad, een grootse uitdaging, 
en daarvan iets te maken ! Je aar
zelt, je droomt, je aarzelt weer, tot je 
op een zonnige voormiddag op een 
alledaagse tram het koene besluit 
neemt Haro, wij maken het ' 

Kort daarop kreeg Schoup ontslag, 
na een ingewikkeld conflikt met de 
uitgever, en zo werd ik op een blau
we maandag gevraagd om de job van 
hoofdredakteur over te nemen. Aan
vankelijk was dit niet de bedoeling •. 

En wat wil hoofdredakteur Frans Ver
leyen nu van « Knack » maken 7 

« Tja... Kijk, Ik had en heb zo het 
gevoel dat de generatie van de derti
gers bij ons moeilijk doordringt in het 
communicatieleven. De jongeren, de 
studenten én de politiek ervaren, de 
vijftigers, komen beter aan hun trek
ken. De generatie van de dertigers 
zit zowat tussen twee stoelen, de 
technisch denkende mensen, de gene
ratie van de grote sprong voorwaarts 
in Vlaanderen, die een geschikt me
dium te geven voor hun denk-, leef- en 
voelwereld. Een medium voor het Luc 
Huyse-temperament, voor de niet-aan-
wezige staatsburger. 

Een andere stij l, vlot en open, fris 
en nogal passieloos. Er is een stijl
en vormprobleem in de Vlaamse pers: 
het moet m.i. wat ongegeneerder, wat 
minder eerbiedig, minder cliché-matig. 
ook. Wat meer Angelsaksische aanpak, 
of als je wil ook : wat meer op zijn 
Nederlands zoals bijvoorbeeld in do 
«Haagse Post». Het D 66-effekt, dat in 
allerlei varianten overal in Europa 
doorbrak, in Vlaanderen ook een kans-
je geven. De grauwheid van het 
Vlaamse perslandschap wat helpen 
doorbreken, alles fair bekijken In het 
besef van eigen beperktheid, is dat 
geen opgave ? « Knack » heeft het 
voordeel een blad te zijn zonder ver
leden, het staat vrijer en onafhanke
lijker dan vele andere, het is door 
niemand omsingeld. Het heeft due al
le kansen van de schone lei en de 
propere handen. De aktualiteit Is te 
boeiend om ze te klasseren, om ze in 
vakjes op te bergen. Ik geloof in het 
innerlijk pluralistische blad, het niet 
gestroomlijnde blad, het blad dat geen 
monoliet wil zijn ». 

« Ik heb zo het gevoel dat de eerste 
lezers eigenlijk supporters waren, die 
al tevreden waren dat er in Vlaande
ren een dergelijk weekblad kwam, een 
soort Vlaamse « L'Express •>. Dit pu
bliek was al gestreeld door het een
voudige naakte bestaan van het blad, 
veel brieven getuigden daarvan, en 
nam welwillend de aanvankelijke zwak
heden en onrijpheden op de koop. Er 
waren nogal wat studenten onder, en 
mensen die politiek en maatschappe
lijk geen duidelijke en vaststaande op
vattingen hadden. Een nogal vrijblij
vend publiek. 

Nu heb ik echter de indruk dat er 
zich een duidelijke vernieuwing in ons 
lezerspubliek voordoet. De D66-achtl-
ge lezer, die niet tevreden is met tiet 
huidige aanbod op de Vlaamse markt. 
Toch is het allemaal nog voorbarig te 
spreken van een definitief lezers
beeld. Het zwaartepunt ligt wel bij do 
leeftijdskategorie van 18 tot 34 Jaar, 
zonen en dochters van kaders, kader
personeel in wording en zo. Veel vrou
wen ook : 54 t.h. Maar ik herhaal : 
het ligt allemaal nog niet zo vast ». 

paul martens. 
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het 

schoolpakt 

Sinds 4 jaar heeft de Volksunie 
aangedrongen op een tijdige aanpak 
van de herziening van het School
pakt. 

Pas wanneer het oude School
pakt ging verlopen werden door de 
oude partijen de besprekingen aan
gevat. 

Wat voor de toekomst van ons 
»olk van primordiaal belang is, 
hebben zij nu beklonken in een 
paar nachtelijke zittingen, waarin 
men zich bezighield met materi
ele aangelegenheden en slechts in 
vage bewoordingen met het onder
wijs zelf. Zij hebben zich niet be
kommerd om de becijfering van 
de kosten. 

De Volksunie herinnert eraan dat 
diezelfde drie partijen de hoopvolle 
onderhandelingen over het voor
bereidend protokol inzake school-
paktherzienlng brutaal hebben af-
flebroken, niet over meningsver
schillen inzake onderwijs, maar in 
een politieke koehandel, die de re-
geringskrisis onvermijdelijk maak
te. 

Het behoort tot de bevoegdheid 
van de verdrags'uitende partijen 
(CVP, BSP. PVV) om het lopende 
schoolpakt correct en volledig uit 
te voeren. 

De Volksunie stelt vast dat in 
het huidig politiek akkoord nieuwe 
eisen werden opgevangen inzake 
de gebouwen die eigendom zijn van 
de inrichtende machten van het 
vri j onderwijs. Zulke regeling was 
niet vorzien in het lopende school
pakt. De manke toegeving aan de 
eisen inzake het gebouwenvraag-
etuk van het vrij onderwijs be
zwaart reeds nu een voor de toe
komst afdoende oplossing ervan. 

De Volksunie handhaaft haar 
standpunt dat alle materiële voor
zieningen, gebouwen incluis, moe
ten getroffen worden door de ge
meenschap ten behoeve van alle 
inrichtende machten die er ratio
neel gebruik willen maken volgens 
de gestelde normen en met volle
dige eerbiediging van de rechten 
van de ouders inzake hun filosofi
sche gezindte. 

Het akkoord over een fonds voor 
oprichting en onderhoud van alle 
nieuwe schoolgebouwen lijkt prin
cipieel in overeenstemming met 
het programma van de Volksunie. 
Met dp voorgestelde oplossing (1) 
gaat het gesubsidieerd onderwijs 
echter onvermijdelijk een nieuwe 
schuldenlast tegemoet. 

Dient er niet herinnerd aan het 
feit dat de nieuwbouw van het rijks-
onderwijs niet is afgestemd op de 
uitstralingsmogelijkheden van deze 
scholen zonder voorafgaandelijk re
kening te houden met de slechte 
toestand van vele bestaande bloei
ende rijksscholen ? 

De werkingstoelagen die in het 
verleden reeds onvoldoende ble
ken voor onderhoud en huur, zullen 
nu eventueel verminderd worden in 
verhouding tot het beroep op het 
algemeen gebouwenfonds. 

De onderhandelaars hebben a 
priori zonder vooruitberekening en 
zonder rekening te houden met de 
begrotingswetgeving, noch met de 
financiële en economische toe
komstmogelijkheden, eenvoudig
weg per ruil astronomische bedra
gen op papier gezet. 

1. Ten eerste : zij hebben zodoen
de a priori de verzuiling willen be
stendigen, al bewijzen zij lippen

dienst aan de samenwerking en de 
rationalisering. 

2. Ten tweede en hier verwijzen 
we naar het niet-verwezenlijken 

• van de vooruitzichten inzake uni
versitaire expansie (wet 9 april 
1965) is het zeer de vraag of zulke 
vooruitzichten zullen kunnen ver
munt worden. 

Samengevat : het enige uitgangs
punt was de. verdeling van de koek 
en niet van de vooruitberekening 
van de gezamenlijke noden, noch 
van de eisen van samenwerking en 
rationalisering, noch van de aan-
hoofdstuk Schoolpakt stippen wij 
aan : 

Bij de sociale aspecten van het 
wezige financiële middelen. 
1. dat in de huidige maatschappij 
de oorsprong van diploma geen 
• certificaat van levensbeschou
wing » is. 

Toch baseert men zich op de oor
sprong van de diploma's om de 
neutraliteit van een school vast te 
stellen ! Tegen elke evolutie in 
wordt het toegelaten aanwezigheid 
va.1 • vrije gediplomeerden » in 
neutrale scholen verminderd van 
1/3 naar 1/4, terwijl de leerlingen 
van het officieel onderwijs schade 
lijden door het soms maandenlang 
ontbreken van leerkrachten. 

Terzelfdertijd stellen wij vast dat 
het tot stand gekomen akkoord het 
vrij onderwijs er niet toe verplicht 
de politieke rechten, noch sommi
ge persoonlijke rechten van het 
personeel te erkennen. 

2. dat de gelijkheid van de sociale 
voordelen beperkt bleef tot de op
lossingen van het leerlingenver
voer, met voorbijgaan van andere 
pijniijke discriminaties. 

dosfelactiviteiten 
ULJLJ 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. Mees, 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, Bruqqe. 
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. 

UNIEK*: DOKUMENTATIE 

Onder de titel « Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging n 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 150 fr. 
op prk 224.43 van Kredietbank-Brussel, voor rekening nummer 
3300/13/83.555 van het Dosfelinstituut, vermelden : bibliografisch 
dubbelnummer (10-11). 

Belangrijke uifgeverij 
b ied t op k o r t e t e r m i j n aan 

EEN DYNAMISCHE 
PERSOON 

— m e t een goede a lgemene o n t w i k k e l i n g en 
i n t e l l i gen t i e 

— tussen 2 0 en 3 0 jaar 
— een behoor l i j ke dosis w i l s k r a c h t en w e r k l u s t 

een O P L E I D I N G in moderne ve rkoops techn iek 
een stabie le car r iè re ais V E R T E G E N W O O R D I G E R 

op d i rec t i en i veau 
een U I T S T E K E N D E B E Z O L D I G I N G , PROGRESSIEVE 
C O M M I S S I E R E G E L I N G en O N K O S T E N V E R G O E D I N G 

U w e igenhand ig geschreven so l l i c i t a t i eb r i e f m e t u i t 
voer ig c u r r i c u l u m v i tae k u n t u r i ch ten aan h e t bureau 
van deze k r a n t , ref . 1 0 0 0 

Tevens dat aan het gesubsidieerd 
onderwijs niet wordt verboden be
paalde taken aan leerkrachten op 
te leggen die met de nieuwe wer
kingskosten aan gespecialiseerd 
personeel kunnen worden toever
trouwd. 

De officiële scholen en de rijks
scholen in het bijzonder blijven 
evenzeer benadeel omdat z-j zowel 
over het vernieuwen en het on
derhoud van de gebouwen, het 
aanstellen van hun personeel, het 
realiseren van hun programma's 
geen enkele autonomie hebben, in 
tegenstelling tot de vrije scholen 
en onderworpen blijven aan een 
logge administratie. Binnen de hun 
toegestane kredieten beschikken 
de rijksscholen over niet de min
ste financiële autonomie. 

Het dubbel gevolg is enerzijds 
een verplichte geldverkwisting en 
anderzijds het niet-beschikken over 
elementaire leer- en werkingsmid
delen. 

De Volksunie herinnert aan haar 
programma waarin zij een auto

noom statuut eist, ook voor het of
ficieel onderwijs. 

In de huidige voorwaarden kan de 
minister van Nationale Opvoeding, 
als minister van één net, zijn we
zenlijke opdracht niet naar behoren 
vervullen. 

Over deze essentiële noden van 
het officieel onderwijs wordt zelfs 
niet gerept in het politiek akkoord. 

(1) In de Schoolpaktcommissie zal, 
in het raam van de herziening van 
het Schoolpakt, nagegaan worden 
in welke mate en op welke ma
nier de werkingstoelagen van de 
gesubsidieerde scholen, die beroep 
doen op hogervermeld algemeen 
Fonds, zullen dienen verminderd te 
worden. De leningen mogen door 
de inrichtende macht van de be
trokken onderwijsinstelling mede 
terugbetaald worden met een deel 
van de werkingstoelagen. Uitdruk
kelijk wordt hierbij bedongen dat 
deze faciliteit onder geen voorwaar
de aanleiding zal mogen geven tot 
een nieuwe verhoging van deze 
werkingstoelagen. 
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sociale regering? 7 
Al te gemakkelijk gaat men van 

het standpunt uit dat een regering 

met deelneming van BSP en CVP 

ook een sociale regering is. 

Enkele feiten tonen echter duide

lijk aan dat zelfs een jarenlang be

wind van deze twee zogeheten 

syndikale partijen bepaalde rand

groepen duidelijk in de kou heeft 

laten staan. 

Er is vooreerst het schandaal 
van de gewaarborgde inkomens. 

Deze mensen moeten het thans 
nog stellen met een inkomen van 
30.000 fr. voor een alleenstaande 
en 46.000 fr. voor een echtpaar. 
Dit maakt 2500 fr. per maand voor 
de eerste reeks en 3.850 fr. voor 
de tweede. Begin er maar mee ! 

Het zijn uiteraard mensen zon
der vermogen, want ze mogen on-
derscheidelijk sleöhts 6.000 en 
9.000 fr. per jaar maximum aan in
komen hebben. Wat ze meer heb
ben wordt van de 30.000 en de 
46.000 frank afgetrokken. 

Het heet dan dat ze nooit ge
stort hebben. 

Ze hebben inderdaad nooit ge
stort omdat ze in hun leven nooit 
genoeg verdiend hebben om te 
storten. 

Omdat ze in armoede geleefd 
hebben moeten ze ook maar in ar
moede hun oude dag beleven en 
moeten ze maar in armoede ster
ven 

Voorwaar de werkelijke sociale 
geest ! 

In plaats van deze mensen, die 
altijd in armoede geleefd hebben 
ten minste een ietwat gelukkiger 
oude dag te bezorgen ! 

is thans 5.000 fr. per maand voor 
een alleenstaande en 6.250 fr. voor 
een echtpaar, wat neerkomt op 
60.000 fr. en 75.000 fr. per jaar niet 
het allerstrikste minimum om te 
leven ? 

Dat men het dan ook geve I 
Er zijn talrijke onvolledige ar

be ider^ e n s i o e n e n , vooral in 
Vlaanderen waar door gebrek aan 
werkgelegenheid — vooral vóór 

1940 — de arbeiders vaak van 
werkgever dienden te veranderen 
omdat de bedrijfjes waar ze werk
ten verdwenen samen met de ad
ministratieve gegevens, zodat de 
arbeiders moeilijk overtuigende be
wijsstukken konden indienen. Al te 
formalistische ambtenaren schrap
ten dan ook deze jaren uit hun 
loopbaan. 

Ze zijn zeer talrijk in Vlaanderen 
deze arbeiders met een loopbaan 
waarvan 5, 10 of 15 jaar ontbreekt, 
veel talrijker dan in Wallonië met 
zijn grote fabrieken voor de jongste 
wereldoorlog. 

Het raakt kant noch wal te ver

onderstellen dat duizenden arbei
ders jarenlang niet zouden gewerkt 
hebben. Leefden ze dan van de he
melse dauw ? 

De thuiswerkers en de seizoen
arbeiders verkeren in hetzelfde ge
val. Ook voor hen was de bewijs
last zeer moeilijk 

Wat een onzinnige wetgeving die 
de bewijslast zo moeilijk maakt dat 
ze duizenden arbeiders de vrucht 
van hun werk onthoudt. 

Al degenen die gepensioneerd 
werden vóór 1969 zitten met die 
onmogelijke bewijslast van soms ' 
tien of meer werkgevers, die vaak 
overleden of verdwenen zijn. Pro

beerden ze die jaren te bewijzen 
door getuigenissen van werkmak-
kers, dan werden deze getuigen 
nog vaak angst aangejaagd zodat 
hun getuigenis als onzeker of on
juist werd verworpen. 

Waarom niet eindelijk een wet 
goedgekeurd dat 20 jaar bewijs 
van arbeidersloopbaan volstaat om 
het volledig pensioen te trekken. 
Dit is immers in grote trekken toch 
ook het geval voor degenen die na 
1969 met pensioen gingen 

Daarnaast is er nog steeds het 
vraagstuk van het vervroegd pen
sioen voor arbeiders die zwaar of 
ongezond werk hebben verricht ge
durende een periode van 20 jaar. 

Zo er een verbetering — overi
gens onvoldoende — bestaat wat 
betreft het pensioen van de mijn
werkers, zo heeft de regering Le-
burton niets vooropgezet voor de 
arbeiders uit de zinkfabrieken of 
uit bepaalde scheikundige bedrij
ven. 

Nog steeds moeten de arbeiders 
uit deze bedrijven die met meer 

meekunnen om gezondheidsrede
nen, zo ze vervroegd pensioen ne
men op of na hun 60 jaar 5 % per 
jaar laten vallen, wat voor 5 jaar 
25 % uitmaakt of 1/4 van hun pen
sioen. Waarom dit percent niet tot 
2,5 % per jaar teruggebracht en 
het afgeschaft na hun 70 jaar ? 

Thans moeten deze arbeiders nog 
5 jaar, hetzij op kosten van het 
ziekenfonds leven of nog 5 jaar 
gaan stempelen, willen ze heel hun 
leven geen 5 % per jaar vervroegd 
pensioen zien wegvallen 

Jarenlang ijveren we reeds voor 
een oplossing voor deze vraag
stukken en zijn we in deze zin tus
senbeide gekomen in de parlemen
taire debatten of hebben we wets
voorstellen in die zin ingediend. 

De CVP-BSP-regeringen Eyskens 
bleven er doof voor. 

De heer Leburton bleef er even
eens doof voor. 

En niet alleen omdat hij geen 
Nederlands verstaat. 

wim jorissen. 

willy de clercq vergat de zelfstandigen 
Het jongste jaar ging er geen week voorbij dat niet voor radio en TV 

de heer Willy De Clercq een lans brak voor de verhoging van de pensioe
nen van de zelfstandigen tot 90.000 frank voor een echtpaar en 72.000 
frank voor een alleenstaande. 

Om in de regering te geraken als vice-eerste-minister aanvaardde de h. 
De Clercq echter wel dat méér dan 10 miljard belastingen o.m. door de 
zelfstandigen zullen betaald worden, hij vergat echter het verhoogde pen
sioen voor de zelfstandigen ! 

Zoals het nieuw verworven brevet van Vlaamsgezinde verzwind als 
sneeuw voor de zon, zo werd ook het nieuw brevet van « verdediger van 
de zelfstandigen » te grabbel gegooid zo gauw de zetel voor vice-eerste-
minister in het vizier kwam. 

De sociale gelijkstelling van de 
zelfstandigen met andere maat
schappelijke groepen, de sociale 
pariteit zoals ze genoemd wordt, 
vergt echter nog andere maatre
gelen. 

Ook dat werd vergeten ondanks 
het feit dat de PVV zich herhaal
delijk voor deze sociale pariteit 
heeft uitgesproken. 

Er blijft de volledige afschaffing 
van het onderzoek naar de be
staansmiddelen. 

Dit zal in '75 slechts volledig af-
geschafit worden voor die zelfstan
digen cBe gestort hebben van 1956 
af. Voor de andere gepensioneer

den zal het geheel of gedeeltelijk 
blijven. 

In antwoord op mijn uiteenzet
ting daarover in de senaat in de
cember '72 erkende minister Tinde-
mans dat dit een schoonheidsvlek 
bleef en beloofde hij de volledige 
afschaffing. 

Wat was er gemakkelijker van de 
PVV dan dit te eisen, verwijzend 
naar de uitspraak van minister 
Tindemans. 

Zelfs dat gebeurde niet. 

Er is daarnaast de gelijke kinder
vergoeding. Thans is het zo dat de 
gelijkstelling inzake kindervergoe

ding met de kinderen van de loon-
trekkenden er slechts is vanaf het 
derde kind en er pas zal zfjn vanaf 
het tweede kind in 1975. Van vol
ledige gelijkstelling vanaf het eer
ste kind is er nog geen sprake. 
Nochtans beweerde de PVV ook 
hier voorstander van te zijn. Ze 
heeft het echter zelfs niet eens 
naar voor gebracht, hoewel de kas 
voor kindervergoedingen over veel 
reserves beschikt. 

Om het sociaal luik af te ronden 
is er ook nog de ongelijke behan
deling inzake ziekteverzekering. 
Wie ook maar één jaar loon- of 
weddetrekkende is geweest kan 
als gepensioneerde genieten van 
het gunstregime. Aan de zelfstan
digen blijft dit ontzegd. 

Ook dat zou moeten veranderen. 
En ook daarover werd niet gespro
ken door de PVV evenmin als door 
de andere partijen. 

Zo we even afstappen van het 
vlak van de sociale pariteit dan is 
er vooreerst het vraagstuk van de 
dure elektriciteit. Nochtans heeft 

de Hoge Raad van de Middenstand 
op dat gebied een advies uitge
bracht waarin duidelijk wordt aan
getoond dat de zelfstandigen wor
den benadeeld. Het advies berust 
sinds maart '72 bij de minister van 
Middenstand I 

De zware industrie krijgt de 
voordelige tarieven. De midden
stand echter niet. Zij moet kom-
penseren zoals dat ook de gewoon
te is voor de belastingen. 

Met Portugal is dit land een enig 
voorbeeld in Noord-, West- en 
Zuid-Europa van een land waar de 
energiesektor niet genationaliseerd 
is of gesocialiseerd. 

En hij is dat in hoofdzaak niet 
omdat allerlei politici en syndikalls-
ten er een flink betaalde bijjob 
aan hebben, waarvoor in ruil niet 
veel wordt gevraagd. Een soort 
zwijggeld ' De regeringsverklaring 
zegt dus niets bijzonders over dit 
vraagstuk van de dure dektri^iteit 

En even weinig zegt het rege
ringsprogram omtrent het prikke
lend vraagstuk van de vervoerdo-

kumenten en van het fiskaal vignet. 
Het spreekt alleen over de vereen
voudigingen Dat wil alvast zeggen 
dat er nog geen konkrete plannen 
zijn en dat deze zaken blijven. 
Daar waar deze voorschriften in 
geen enkel ander land van het 
Europa van de negen bestaan. 

Zo men de fraude of de ontdui
king wil [controleren, waarom dit 
niet doen aan de bron '' Bij de fa
brikant ? Waarom altijd de kleine
ren lastig vallen ? 

Dit alles heeft de heer Willy de 
Clercq, heeft de PVV altijd aange
klaagd. 

Nu zij minister zijn is dit alles 
vergeten 1 

Van politieke moraal gesproken ! 
Maar ja een politieke moraal heb
ben die mensen niet Zij zijn libe
raal 

Wat nog steeds wil zeggen dat 
iedereen vooreerst en alleen aan 
zichzelf denkt 

wim jorissen. 

senator. 
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de wereld 

(ARGOS] Zondag j l . werd het Vietnam-akkoord bekrachtigd. Maar in de 
vlakten rond Saigon werd de vredeboodschap van Nixon door zwaar ge
schut overstemd. M.a.w. het bestand van Kissinger en Le Due Tho werd 
alleer te Parijs bereikt. We kunnen zeggen dat de oorlog een formeel 
einde heeft gekend en dat de « broze vrede » waarvan de Amerikaanse 
president gewaagde op twijfelachtige manier is ingetreden. Op het ogen
blik dat het bestand officieel van kracht werd waarschuwde president 
van Thieu dat het dwaas zou zijn aan te nemen dat de kommunisten het 
bestand zullen respekteren. Men vraagt zich hierbij af of het gaat om 
de laatste stuiptrekkingen van een zeventwintigjarige oorlog of om een 
gewapende vrede zonder onmiddelijk uitzicht op akkoord en verstandhou
ding. Voorlopig kunnen de Indonesische, Poolse, Hongaarse en Kanadese 
troepen alleen de tekst lezen van het akkoord dat 22 hoofdstukken be
slaat. Ontspanningslektuur is het beslist niet. 

Na de eerste dagen van moeizame heraanpassing zullen de wapens m 
Indochina vermoedelijk wel gaan zwijgen — en dit geldt met alleen voor 
het noordelijke deel maar voor het hele gebied dat meer dan een kwart
eeuw lang door de apokallptische ruiters geteisterd werd. De aard van 
het konflikt, de diverse samenstelling en de mentale ingesteldheid %/an 
de betrokken partners zijn uitgemond in een kompromis waarbij de jube
lende overwinnaar kompleet ontbreekt. Voorzeker heeft het Amerikaans 
prestige op militair en psichologisch vlak een forse deuk gekregen maar 
Washington bleek uiteindelijk toch te machtig om als militair verslagene 
het veld te ruimen. Aan de andere kant was Noord-Vietnam te gediscipli
neerd en te revolutionair bewogen om af te zien van zijn heel-vietnamees 
streefdoel en zich op stellingen achter de fameuze breedtegraad terug 
te trekken. Hoe dan ook de Vietnamese oorlog (die nooit officieel werd 
verklaard I) is een begrensd konflikt gebleven. Tot het einde toe en on
danks eskalaties en Amerikaanse tapijtbombardementen (met Kerstmis) 
ging het niet op de eerste plaats om terreinwinst of beslissende veldsla
gen. Steeds was het daar te doen om het prestige van een wereldmacht 
aan de ene en van nationalistische, iinks-revolutionaire oogmerken aan 
de andere kant van de frontlijn. Die frontlinie leek zo verward en elastisch 
dat nooit een duidelijke situatie aan te geven was. Een gevolg was dat 
beide partijen hun doel slechts voor een deel konden waar maken. 

een broze vrede 
Geen van beide heeft reden tot luidruchtig bazuingeschal. Vandaar dat 

het herziene bestandsakkoord de twee hoofdelementen bevat die reeds 
In oktober j l . verworven waren maar dan voorlopig weer op helling te
rechtkwamen : 1. Hanoi zal de Zuid-Vietnamese regering van van Thieu 
In extremis toch niet kunnen tikwideren omdat Washington kennelijk niet 
bereid was op de koop toe ook nog de strop voor de eigengereide dlk-
tatoriale president te leveren. 2. Washington legt zich neer bij de aan
wezigheid van sterke Noord-vietnamese kontingenten in het zuiden van 
het land. 

Zonder die wederzijdse toegevingen was er trouwens nooit een akkoord 
tot stand gekomen. Vooral voor de Vietkong was het «to take or to leave» 
zoals Kissinger het achteraf formuleerde : in het zuiden waren belang
rijke eenheden van het Vietkong-leger door Zuidvietnamese troepen en 
politie omsingeld. Zonder het bestandsakkoord waren zij allicht in de her
groeperingszone vernietigd geworden en in de « tijgerkooien » van Thieu 
beland... 

Inmiddels zwaait Nixon al met het lokaas van de ekonomische weder
opbouw : wij hebben daar alles stuk gegooid maar zijn bereid de schade 
te herstellen. Om zijn adviezen kracht bij te zetten houdt de Amerikaanse 
president zijn bommenwerpers op Guam en Thailand gestationeerd. 

Is er in Vietnam geen overwinnaar aan te wijzen dan zijn er toch over
wonnenen genoeg. Het getal slachtoffers wordt op rond vijftien miljoen 
geschat : doden, gewonden, vermisten, vluchtelingen, weduwen en wezen. 
Bepaalde landstreken werden daar in Goyaanse landschappen herschapen. 
Als ooit een oorlog zijn komplete absurditeit heeft bewezen dan was het 
die oorlog in Indochina met zijn ontmoedigende wanverhouding tussen in
gezette middelen en bereikt rezultaat. En nog is er geen duurzame vrede 
uit de bus gekomen. Blijkbaar gaat de strijd om Vietnam zich nu verschan
sen op de vluchtheuvels van de politieke diskussie. Achter dit alles ligt 
een burgeroorlog op de loer De produkten van de moderne technologie 
die recentelijk naar Hanoi en Saigon werden verscheept zijn op verre na 
niet opgebruikt. De autochtone « partners » — Npord-Vietnamezen, Viet
kong en Thieu's regeringstroepen — zullen ook na het vertrek van de 
allerlaatste Gl met dezelfde fanatieke moed tegenover elkaar blijven 
staan. 

Alle goede bedoelingen van de toponderhandelaars ten spijt rijzen van
daag al twijfels over de doelmatigheid van de internationale kontrole-
kommissie van 1160 man . verspreid over zes posten langs een honder
den kilometer lange grens met Kambodja en Laos en langs de gedemilita-
rizeerde zone die Noord- en Zuidvietnam scheidt. Moet die kommissie 
het infiltreren van Noord-Vietnamezen tegenhouden daar waar een modern 
uitgerust leger zo deerlijk mislukte ? De andere kommissieleden in het 
Zuid-Vietnamese binnenland verspreid zullen moeten voorkomen dat de 
drie gegadigden het bestand blijven schenden zoals tijdens de jongste 
dagen bij herhaling is gebeurd. In die samenhang mag wel even herinnerd 
worden aan de omstandigheid dat een wapenstilstand — zoals blijkt uit 
artikel 36 en 37 van de Haagse Konventie « de oorlogsverrichtingen op
schort uit kracht van een wederzijds akkoord tussen de oorlogvoerenden ». 
Bovendien geven zware schendingen van het akkoord door een van de 
partners de andere (n] het recht bewust wapenbestand op te zeggen en 
In dringende gevallen de vijandelijkheden opnieuw te beginnen. Dit zou 
dan meer worden dan het dappere Vietnamese volk verdragen kan en 
de komplete mislukking betekenen van de door Washington gepropageer
de vietnamizering. Maar misschien is die zonder nieuw militair geweld 
a ten dode opgeschreven. 

(leeveedee) Een fikse volksverhuizing van het westen van Nederland naar wat 
men in de Flandstad zo graag « het verre Zuiden - noemt, gaat binnenkort op gang 
komen. De regering heeft namelijk maandag van verleden week meegedeeld dat dui
zend personeelsleden van het in Den Haag gevestigde Centraal Bureau voor de 
Statistiek zullen worden overgeplaatst naar Heerlen in de Limburgse mijnstreek. 
Dat betekent dat, met de gezinsleden meegerekend, ongeveer vierduizend Hage
naars zullen moeten verhuizen, een zaak waarover al maandenlang veel te doen ia 
geweest en waartegen van allerlei kanten scherp geprotesteerd is. Ook nü, na het 
bekend worden van het regeringsbesluit, is de vakbeweging meteen op haar acth 
terste benen gaan staan, terwijl in Limburg felle verwijten tot de overheid worden 
gericht... niet alle zestienhonderd werknemers van het betreffende overheidsbedrijf 
naar Heerlen zullen komen ! 

w i j in neder iand 

van den haag naar limburg 
De overplaatsing van de duizend 

Haagse ambtenaren vormt een onder
deel van een heel regeringsplan om de 
rijksdiensten niet langer in één plaats 
geconcentreerd te houden en ze over 
het hele land te verspreiden. Streken 
met veel werklozen en gebieden waar 
de industriële aktiviteit terugloopt, 
komen dan bij voorkeur in aanmerking 
voor het huisvesten van een centrale 
dienst. In Limburg zit men na sluiting 
van de meeste mijnen inderdaad met 
een overschot aan beambten (de mijn
werkers zelf vonden werk in andere 
bedrijven of pendelen naar Duitsland). 
Maar het is duidelijk dat de vestiging 
van een deel van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) voor die 
werklozten weinig soelaas biedt nu de 
ambtenaren die er moeten werken, 
zélf uit Den Haag meekomen. Pas op 
langere termijn zullen er wellicht ook 
Limburgers te werk gesteld kunnen 
worden. 

Niettemin heeft men er in Limburg 
al jarenlang achterheen gezeten dat 
een belangrijke rijksdienst naar het 
zuiden van het land zou worden over
gebracht. Dit werd niet alleen belang
rijk geacht voor de ekonomie van de 
streek, maar men verhoopte er ook 
van dat het aanzien van de provincie 
zou stijgen. De Katholieke Volkspartij 
(KVP) die in Limburg nogal wat aan
hangers telt, ijverde er dan ook voor 
dat het hele CBS met zijn zestienhon
derd personeelsleden vanuit Den Haag 
naar Limburg zou evakueren. Nu dat 
niet het geval is, valt van die kant een 
reeks verwijten aan het adres van de f 
regering te beluisteren. Vooral minis
ter Langman van Ekonomische Zaken 
moet het ontgelden. Hij immers was 
de man die enkele maanden geleden 
tijdens de verkiezingsstrijd de Linn-
burgers beloofde dat « een hoogwaar
dige rijksdienst » naar Heerlen zou 
worden overgeplaatst, en nu einde
lijk puntje bij paaltje is gekomen, 
blijkt een stevig deel van het CBS in 
Den Haag achter te blijven. 

De beslissing om de statistiek
dienst te verdelen over Den Haag 
(waar in de voorstad Voorburg een 
mastodont van een nieuw CBS-kan-
toor zijn voltooiing nadert) en Heer
len, verraadt al dat er heel wat touw
trekkerij aan de regeringsbeslissing is 
voorafgegaan. De liberale minister 
Geertsema van Binnenlandse Zaken 
onder wiens departement de ambtena-

•p'. 

Zijne Excellentie Tunku 'Va' Acob Ibnl 
Al-Marhum, Abdul Hamid Halim Shah, 
de ambassadeur van Maleisië te Brus
sel, voelt zich daar blijkbaar ook niet 

erg opgewekt. 

ren vallen, is nooit zo heel gelukkig 
geweest met de verhuizingsplannen. 
Hij meende dat het met het oog op 
effektieve werking van het CBS toch 
beter was deze dienst geheel in Den 
Haag (het regeringscentrum !) te hou
den. Ook een aantal ambtenaren van 
het CBS was sterk tegen de overheids-
planpen gekant. Hun bezwaren gingen 
uit tegen de min of meer gedwongen 
verhuizing naar Limburg (men denke 
aan het probleem van de schoolgaande 
kinderen), maar ook tegen het feit dat 
de integratie van hun werk in het ge
drang zou raken. Zij zagen al aanko
men dat de werkzaamheden veel min
der vlot zouden verlopen wanneer men 
niet meer voortdurend In nauw kon-
takt zou staan met de verschillende 
ministeries. Deze vormen immers de 
voornaamste leveranciers van de cij
fers waarmee een statistiek-bureau 
moet werken. 

Ook buiten de kring van het CBS 
zijn veel bezwaren vernomen. In de 
wetenschappelijke wereld oordeelde 
men (en oordeelt men nóg) dat het 
omstreden bureau slechts optimaal 
kan werken indien het in voortdurende 
voeling blijft met regering, andere 
overheidsdiensten, industrie en weten
schappelijke instituten. Dat nauwe 
kontakt zou slechts verwezenlijkt kun
nen worden door blijvende vestiging in 
Den Haag. De wetenschappers be
schouwen het CBS namelijk als een 
centraal orgaan in het hele bestuurs
apparaat van het land omdat alleen op 
basis van de statistieken van het bu
reau de planningen kunnen worden ge
maakt voor het overheidsbeleid. 

De vraag is echter of daarmee de 
dagelijkse werking van het CBS niet 
wat overdreven wordt voorgesteld. Na
tuurlijk heeft de overheid cijfermate
riaal nodig met het oog op plannen 
voor woningbouw, verkeersvoorzienin-
gen, spreiding der kulturele aktivitei-
ten, onderwijs, enz. Maar die cijfers 
worden door het CBS verstrekt in 
maandelijkse, driemaandelijkse of jaar
lijkse opgaven en dat zou dus even 
goed kunnen geschieden vanuit een 
werkcentrum dat buiten Den Haag Is 
gevestigd. Bovendien is het met de 
moderne kommunikatie-technieken (te
lefoon, telex, tv-circuits, enz.) heel 
goed mogelijk op elke minuut kontakt 
te maken tussen het CBS en de instan
ties die bepaald cijfermateriaal nodig 
hebben. 

Alle argumenten vóór en tegen wer
den maandenlang uitgespeeld en thans 
is eindelijk de beslissing tot (gedeel
telijke) verhuizing gevallen. Het is dui
delijk dat het een halfslachtige oplos-
sng is, en de boosheid van de Limbur
gers die weer eens met een deel van 
de Haagse koek genoegen moeten ne
men, kunnen we ons dan ook wel 
voorstellen. Maar even goed valt de 
verontwaardiging te begrijpen van de 
ambtenaren-vakbonden die niet zo 
maar genoegen willen nemen met de 
gedwongen verhuizing van een grote 
groep van hun leden. Om de pil wat 
te vergulden heeft de regering be
loofd dat het verhuizingsplan niet ge
forceerd zal worden uitgevoerd. Mis
schien dat de geleidelijkheid waarmee 
de overplaatsing zal worden geëffek-
tueerd, dan toch de scherpe kanten 
van het geval zal bijslijpen. Als we
zenlijke bijdrage tot de oplossing van 
Limburgse problemen kan de Haagse 
verhuizerij echter moeilijk worden ge
zien. 
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franse en spaanse boskenjagers zijn elkaar waard 
De Basken zowel In Noord-Bas-

kenland (Frankrijk) als Zuid-Bas-
kenland blijven in het internatio
nale nieuws. Vooral de gebeurte
nissen rond de ontvoering van de 
6paanse grootkapitalist Huarte en 
^ recente processengoif tegen 
Baskische vrijheidsstrijders in 
Spanje haalden in vele kranten de 
eerste bladzijde. In haar aktuali-
teitenrubriek gaf vorige zaterdag 
de Nederlandse TV een uitgebrei
de reportage over de aktiviteiten 
van de ETA, de Baskische vrij
heidsbeweging. Maar ook de verde
re tribulaties van de gekende Bas-
kenieider Julen Madariaga tonen 
aan dat Fransen en Spanjaarden 
mekaar waard zijn in de Basken-
vervolging. 

madariaga in Vlaanderen 

In ons slotwoord, begin januari, 
over de lotgevallen van de gevan-
genzittende Madariaga zijn we wel 
wat voorbarig te positief geweest 
over de Franse Instanties Wel was 
er de serene houding van de rech
ter die zijn straf {wegens « onwet
tig » verblijf in Frans-Baskenlandl 
had herleid tot twee maand, maar 
het vervolg wes weer minder 
fraai Minister Marcellin, stilaan 
genoemd « de Baskenjager », was 
blijkbaar niet erg geroerd door de 
kerstvrede Op tweede kerstdag 
werd Madariaga vrijgelaten uit de 
gevangenis van Fresnes. Met nog 
een stukje meer militair vertoon 
dan bij het proces in Bayonne. 
Omringd door een vijftal autos vol 
gendarmen in burger. Gevolgd door 
een vrachtwagen vol CRS ging het 
naar het vliegveld van Oriy. 
Geen spraak van zelfs maar de fa
milie te verwittigen in Angelu bij 
Bayonne. Men wilde Julen Mada
riaga opnieuw op een vliegtuig 
zetten voor Chili. Door de vlucht 
van zijn ouders naar dit land in 
1938 werd hij Chileen van natio
naliteit. Een van de Franse officie
ren was blijkbaar beschaamd over 
zijn werk. Want toen men Julen 
zonder een frank op zak, met al
leen een gevangenisvaliesje zo 
naar het andere eind van de we
reld wilde sturen vond die officier 
het toch te gortig Hij nam kontakt 
op met de bankdirekteur van Bay
onne waar Julens familie een bank
rekening heeft om In allerhaast 
toch enig geld naar OrIy over te 
« telefoneren ». Maar toen bleek 
ook nog wat anders Het kaartje 

voor Chili dat de Franse veilig
heidsdiensten aan de Bask over
handigden bleek voor een vliegtuig 
bestemd dat een tussenlanding 
deed in Madrid. 

Speelde men onder één hoedje 
met de Spaanse veiligheid ? De 
Fransen hebben nog een vuile 
faam van « afgeleide » vliegtuigen 
tijdens de Algerijnse gebeurtenis
sen. Madariaga protesteerde 
scherp Dit stond gelijk aan hem 
overleveren aan de Spanjaarden 
met de zekerheid van jarenlange 
gevangenis. Die gentlemen-officier 
is dan een telefoonaktie naar « ho
gerop » begonnen om dit schandaal 
aan te klagen. Het gevolg was 
(met de verkiezingen aan de hori
zon) dat de Franse instanties in
bonden. Julen moest Frankrijk uit, 
maar mocht zelf bepalen naar welk 
land hij zou gaan Het werd dan 
België Diezelfde avond belandde 
hij nog in Zaventem en na een lang 
onderhoor door de, blijkbaar ver
wittigde, veiligheid kreeg hij een 
voorlopige verblijfsvergunning mits 
de belofte te ondertekenen zich 
niet met de binnenlandse politiek 
te bemoeien. Wij hopen dat hii 
in Vlaanderen zal heropknappen 
van de gevolgen van hongerstaking 
en gevangenisleven Ondertussen 
namen reeds heel wat perslui kon-
takt met hem om van deze Bas
kische vooraanstaande meer te ver
nemen over de verdere evolutie in 
zijn vaderland Zo o m het dagblad 
« Le Soir » en het weekblad « De 
Post » dat deze week een uitvoerig 
gesprek en fotoreportage publi
ceert over de Baskenleider. 

smerige spaanse metoden 

Toevallig hebben wij deze dagen 
persoonlijk kunnen vaststellen wel
ke smerige metoden de Spanjaar
den gebruiken bij hun Basken-
jacht Na de ontvoering van de 
grootmagnaat Huarte op 16 januari 
in Pamplona hebben we volgend 
sterk stukje meegemaakt. 

Het nieuws over de ontvoering 
stond elke dag vooraan in de 
Spaanse radioberichten op 18 janu
ari meldde Radio Madrid in de 
uitzending van tweeëntwintig uur 
dat de daders « geïdentificeerd » 
waren. En noemde vier namen. 
Drie van Basken in Frankrijk ver
blijvend, en een van een jonge 
Bask die . de dag zelf van de ont
voering in Pamplona met ons ge

sproken had in Brussel Hij is trou
wens invahed en verblijft sedert 
november in ons land Zijn naam 
is José-Luis Zabalondo. Nadat de 
Baskische vrienden te Brussel be
komen waren van hun lachbui bij 
dit Goebbelsberichtje uit Spanje 
zetten ze de achtergrond van dit 
Spaans optreden uiteen. Telkens 
de Spanjaarden bij een aktie van de 
ETA-bevrijdingsbeweging de daders 
niet kunnen vinden, verklaren ze 
een aantal Basken in het buiten
land tot de <• geïdentificeerde » 
schuldigen Het gevolg wordt dat 
deze mensen dikwijls veel last krij
gen om politiek asiel te verwerven 
in het land waar ze aankwamen 

Want bij navraag van de betrok
ken instanties bij de Spaanse po

litie wordt het telkens onverander
lijk . gezocht wegens gemeen-
rechterlijke misdaden » Zo smerig 
zit dat spelletje in mekaar Met al 
de risico's vandien (uitleverings-
vraag door Spanje; of in het minste 
geval aarzeling om asiel te geven) 
zodat de odusseia-zwerftocht van 
deze Baskische vervolgden kan ver
der gaan Wat een vaste gewoonte 
blijkt van het Spaanse onderdruk
kingsregime in Baskenland hebben 
wij , met nog andere getuigen, in 
dit konkrete geval proefondervinde
lijk kunnen vaststellen Het toppunt 
is dat de dag dat in de bladen ge
publiceerd werd hoe Huarte werd 
vrijgelaten diezelfde Spanjaarden 
mededeelden dat zij in de streek 
Erun een grootscheepse klopjacht 

maakten op de zogenaamd geïdei>> 
tificeerde dadeis Zij verstrikken 
zich op een belachelijke manier in 
hun eigen leugens 

Hopen we dat de Belgische in
stanties van deze praktijken ook 
ook op de hoogte zijn en geen ver
der geloof hechten aan Spaanse 
« dossiers •. Al bij al bewijst het 
maar weer eens. hoe ondanks alle 
verklaringen over de rechten van 
de mens en van de volkeren nog 
steeds gesold wordt de meest ele
mentaire rechten van mensen dia 
behoren tot een volk uit de « vier
de wereld » Die volkeren die of
ficieel niet bestaan op de wereld
kaart. 

v^alter luy ten . 

Nog in groter ornaat dan toen ze hem uit de katedraal van Bayonne haalden In november, was de Fransa 
gendarmerie na /tersf/n/s, f oen ze Julen Madariaga uit Frankrijli. dreven. 

een portret 

edward gough whitlam 
(Argos) Australië is het vijfde, kleinste, laatst ontdekte werelddeel. Het land heeft wel, 

nikkel, koper, Ijzererts, schapen bij de vleet . en geld. Maar sinds zijn politiek bestaan 
(In 1901 kwam de federatie van Australische koloniën, die bij deze gelegenheid tot staat 
werden verklaard, tot stand) was er een schrijnend tekort aan staatslieden van formaat. 
Tijdens de jongste twintig jaar leidde het land een bestaan dat voor een groot deel op 
Amerikaanse voorbeelden was afgestemd. Sommige Australiërs vergelijken de « Ameri
kaanse volgzaamheid » van hun leiders met de dienstbaarheid waarmee Oost-Europese 
satellietstaten sinds jaar en dag hun Russische opdrachtgever tegemoettreden. Sinds 4 
december '72 is echter een belangrijke kentering ingetreden. Die dag werd Edward 
Gough Whitlam (labour !) premier van zijn land De 56 jarige advokaat maakte hiermee 
een eind aan een konservatief bewind van drieëntwintig jaar. Een eerste gevolg was dat 
Canberra een vreemdsoortige betovering onderging : men viert er ahw het einde van 
de koloniale heerschappij I 

Van meetaf aan schudde Whitlam geruchtmakende hervormingen uit zijn toverhoed. 
Hij schafte de legerdienst af en ontsloeg een dozijn dienstweigeraars uit de gevangenis. 
Meteen sloot hij een overeenkomst met de Chinese Volksrepubliek voor het uitwisselen 
van ambassadeurs. Prompt erkende hij de DDR en verwacht wordt dat hij algauw diplo
matieke betrekkingen met Pjongjang en Hanoi zal aankopen. Blijkbaar wil Edward Gough 
Whitlam niet langer in Amerikaanse en Britse wateren zeilen. Daarom haalde hij ook een 
Streep door de militaire hulpverlening aan Zuid-Vietnam, Laos en Kambodja. Ook haalde 
hij zijn 150 Australische advizeurs uit Saigon weg en protesteerde heftig tegen de Ameri
kaanse bombardementen op Noord-Vietnam. In zijn pacifistische bewogenheid heeft hl] 
al gewaarschuwd dat hij de diplomatieke betrekkingen met Parijs zou kunnen verbreken... 
ais de Fransen hun proefnemingen met de atoombom in de Stille Oceaan zouden voort
zetten In de UNO-kommissies moeten de Australische afgevaardigden voortaan de Derde 
Wereld steunen tegen wat Whitlam omschrijft als de « ontoelaatbare rassenwaan » van 
Zuid-Afrika en Rodesié. In die samenhang heeft hij al inreisvisa geweigerd aan Rodesische 
sportdelegaties die niet « paritair » waren samengesteld. Kortelings moest ook het Ro-
desisch informatiebureau te Sydney zijn deuren sluiten. 

Die nieuwe aanpak heeft al veel beroering verwekt .. De zwijgende meerderheid 
heeft in Australië nooit lang wakker gelegen van nationale toekomstproblemen. Tot voor 
kort werd ze slechts matig door de politiek gesensibilizeerd Maar ook dat gaat nu ver
anderen. Het dinamisch, « revolutionair » beleid van Whitlam heeft de gemiddelde 
Australiër uit zijn politieke letargie gewekt Whitlam belooft een « open » regering 
en houdt om de week zijn perskonferentie Zijn entourage heeft hij gerekruteerd uit de 
kring van joernalisten en jonge academici. Aan het hoofd van zijn persdienst staat een 
32 jarige arts die zijn sporen verdiende als preses van het Australisch socialistisch stu
dentenverbond De persoonlijke advizeur van de premier is een 26 jarige Poolse emigrant. 
Op de achtergrond ageert Margaret, de veertigjarige echtgenote van Edward Gough... 
en moeder van vier kinderen. Die Margaret houdt van forse uitlatingen, strooit progres

sieve uitspraken als confetti om zich heen : zij heeft niets tegen jonge mensen die has| 
roken vooropgezet dat het geen verslaving wordt Met dezelfde vrijpostigheid peroreert 
ze over de toelaatbaarheid van de vrije liefde, van kommunes en pre-nuptiale betrekkin
gen. Op dit ogenblik voert ze een kampanje tegen de belastingen op de pil. 

Een groot deel van de publieke opinie heeft Whitlam als hervormer aanvaard Da 
reaktie van de konservatieve pers rs heftig en sc'^erp Zij bloklettert dat de nieuwe 
premier de weerbaarheid van het vaderland ondermijnt en de Australiërs een soort 
neutraliteitspolitiek wil opdringen. Maar dit verzet is boter aan de galg gesmeerd. Da 
nieuwe buitenlandse koers van Whitlam is immers een onontkoombaar gevolg van da 
gewijzigde internationale opstelling. Sinds het « historisch » bezoek van Nixon aan Peking 
beseft Whitlam dat Australié's veiligheid vandaag wordt bepaald door het multipolair 
machtsevenwicht tussen de VSA, de SU, China en Japan Australië, zo meent hij, moet 
nodig voor zijn eigen defensie zorgen en afzien van ekspeditietroepen en garnizoenen in 
Zuid-Oost-Azie. Als hij uit de nieuwe situatie zijn slotsommen trekt zal hij binnen afzien
bare tijd ook nog de SEATO in de steek laten. Hij laat vandaag al doorschemeren dat da 
Zuid-Oost-Aziatische verdedigingsorganizatie te zieltogen ligt. 

Toch is het niet zo dat Whitlam zich kompleet wil vrijmaken van invloeden uit 
Washington. Veel meer beoogt hij Amerikaanse-Australische samenwerking op voet van 
gelijkheid. Hij heeft het met begrepen op « onvoorwaardelijke loyauteit ». Hij voelt nog 
het meest voor een voorzichtige distanciering (zoals Kanada onder Trudeau) Tegelijk 
gaat zijn voorkeur naar de rationele manier waarop Brandt zijn Ostpolitik wist af te ron
den Inmiddels staat vast dat Australië bij zijn Aziatische buren aan kredietwaardigheid 
wint naargelang het zijn onafhankelijke koers t.a.v. Washington duidelijker gaat uitstip
pelen Die onafhankelijke koers moet uiteraard ook zijn weerslag hebben op de handels
betrekkingen van Australië. Vandaag gaat nog slechts 11 t h van de Australische uitvoer 
naar Groot-Brittannië en 40 t h naar Aziatische buurstaten 

Toch blijft de binnenlandse politiek het grootste zorgenkind van Whitlam Hier moet 
de intelligente maar voortvarende premier het kunnen eens worden met de radikalen 
uit zijn eigen partij, met de machtige vakbondsleider Bob Hawke en met de deelstaten 
die met de dag meer autonomie gaan opeisen Hier bovenop heeft ook Australië af ta 
rekenen met inflatie en werkloosheid, terwijl het in de sektor van hygiene en scholen
bouw zeker niet model kan staan. Voor de 150 000 oerbewoners (die de boemerang 
hanteren I) is gelijkberechtiging nog altijd een utopie. In de grote steden (hier 
woont 6ó t h van de bevolking) is de milieuvervuiling al even onrustwekkend als in Tokio 
en Los Angeles. Ten slotte heeft het « liberalisme » van een kwarteeuw konservatief 
bewind voor gevolg gehad dat 80 t.h van de nationale industrie in buitenlands bezit is 
overgegaan .. 

Met zijn geslaagde verkiezingskampanje (it's time for a change !) heeft Edward Gough 
Whitlam aardig de mistevredenheid van de Australiërs vertolkt Maar dit heeft volstrekt 
niet te betekenen dat meteen het licht op groen staat voor een « nieuw Australië ». 
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De prestaties van Nederlander» 
op de vorige Olypische Spelen 
te Sapporo hebben de aandacht 
gevestigd — in zoverre dit 
nog nodig was — op een 
tport die meer dan voetbal of 
wielri jden dé nationale sport 
der lage landen was en nog is : 
het schaatsen. 

Wij zeggen bewust : de lage 
landen. Want hoewel de situatie 
momenteel zo is, dat in het 
Noorden deze sport haar ijverigste 
beoefenaars en haar beste atleten 
kent, dan heeft in de geschiede
nis zowel Zuid als Noord met 
vl i j t en vreugde het schaverdijnen 
beoefend — wat al blijkt uit 
het eigen typische, zuidneder-
landse woord dat wi j eraan 
gegeven hebben. 

Het spreekt vanzelf, dat de 
$treken die zeer waterrijk zijn 
daarbij ook de meeste gelegen
heid bieden en de meeste én 
beste beoefenaars van deze sport 
kenden. De stijgende populariteit 
van de grote volksmanifestaties 
op dat gebied bl'ijkt bijvoorbeeld 
uit het feit dat de Elfsteden
tocht in 1912 negenenvijftig 
deelnemers kende en dat dit 
cijfer in 1942 al een vijfduizendtal 
bedroeg. Ook bij ons is deze 
sport meer en meer de jeugd 
gaan interesseren en de overdekte 
ijsbanen bieden nu gelenheid, 
een groot gedeelte van het jaar 
en vooral in deze haast 
vriesvrije winter 
te kunnen schaatsen, dit 
terwijl vroeger alleen maar 
In de perioden van tamelijk-
strenge vorst ijspret kon gemaakt " 
worden... ' 

DE WINTERSPORT DEk 

0en korte historiek 

wie Is de uitvinder van de schaats ? Er Is 
weinig historieschrijving hierover maar voort
gaande op l<ronieken moet het gebruik ervan 
ai zeer oud zijn, uiteraard uitsluitend In de 
noordelijke landen. De vroege Skandinaafse 
literatuur vermeldt het gebruik ervan om
streeks 200 na Kristus. In de Edda wordt o.ni. 
gezegd : « Ulier, god van de winter, loopt 
op dierenbeenderen over het ijs ». In de 19e 
eeuw werden oude benen schaatsen ont
dekt in Duitsland, Zweden, Zwitserland, de 
Donauvallei en Engeland. De Skandinaafse 
sagen vermelden eveneens het gebruik van 
benen schaatsen. 

Waarschijnlijk is dit gebruik ontstaan In 
het laat-neolistisch tijdperk, toen met de 
•lede ook de sneeuwschoenen in voege 
kwam. Wanneer men ondervond, dat een be
nen of ijzeren steun onder het schoeisel een 
snel voortbewegen op het ijs mogelijk maak
te en dat dit materiaal beter gleed dan de 
houten sneeuwschoen, was de schaats uit
gevonden. 

Het Is echter pas met de aanwending van 
de ijzeren schaats dat men van eigenlijk 
•chaatsrijden spreken kan. Wanneer men 
van • benen schaatsen » spreekt, dan zijn 
dat eigenlijk maar een soort behulpsmld-
delen om het glijden over ijs of bevroren 
•neeuw gemakkelijk te maken. De gevonden 
benen • schaatsen » die men in verscheide
ne musea aantreft, tonen duidelijk aan dat 
Wien er de echte schaatsbewegingen niet 
mee uitvoeren kon : daarvoor was het glij-
vlak te breed en was het ook te bot. Men 
kon er op voortglijden wanneer men gebruik 
maakte van stokken om zich af te zetten. 
Wanneer men weet hoe moeilijk schaatsen 
het Is op botte ijzers, kan men zich inden
ken dat zulke benen schaatsen niet veel mo 
gelijkheid boden tot kapriolen op het Ijs. 

Behalve in de (jongere) Edda is ook In de 
« Saxo Grammatlcus » sprake van do god 
Oller, die het water oversteekt op dieren
beenderen. In de vertaling van runen-poözta 

door bisschop Percy Is er sprake van een 
held, die bij zijn kapaciteiten ook die van 
het schaatsenrijden vermeldt. 

In een kroniek van de twaalfde eeuw, ge
schreven in het latijn door Fitzstephen, Is er 
ook sprake van een soort schaatsenrijden op 
beenderen. De oudste afbeelding die wij van 
het schaatsen kennen is een tekening van 
Sint Ludwina (geb. 1380) die bij het be
oefenen van dit ijsvermaak met haar vrien
dinnen, door een van hen op het ijs werd 
omvergelopen en een rib brak : zij genas er 
nooit van en wijdde haar leven aan kontem-
platie in een klooster. Zij wordt daarom be
schouwd als de patroonheilige van de schaat
sers. De houtsnede uit 1498 die haar val af
beeldt, laat reeds een schaats zien met een 
ijzeren blad. Hieruit kan men konkluderen 
dat de ijzeren schaats reeds in de veertiende 
en zeker in de vijftiende eeuw in voege was 
In Holland, en dat het schaatsen door de 
jeugd, zowel meisjes als jongens, beoefend 
werd. 

Holland en Friesland waren tussen de 12e 
en de 17e eeuw nog heel wat waterrijker dan 
nu. Dit betekende voor vele kleine en grote 
steden een natuurlijke bescherming : eerst 
tegen de invallende Noormannen, later te
gen de al te naijverige buren, bij lokale en 
algemener twisten en beroeringen zoals de 
strijd tussen Hoeksen en de Kabeljauwsen, 
Vetkopers en Schieringers, Kaas- en Brood
volk, Wederdopers enz. De winter was ech
ter hier spelbreker — of liever : bevorde
raar I — want hij overbrugde de vele plas
sen en waterlopen, die de strijdlustigen 
scheidde. De winter was dan ook vaak mobi
lisatie-periode zowel voor de aanvallers als 
voor de verdedigers. Zo kwam het, dat men 
nachtposten uitzette, die met signalen aan
kondigden dat het ijs draagkrachtig was : 
heel de gemeenschap verzamelde zich dan 
om de omringde wateren ijsvrij te maken. 

Tijdens de vrijheidsoorlog van de Neder
landen tegen Spanje haden de Spaanse troe
pen, die ijs en bevroren sneeuw moesten 
oversteken, een soort houten schoenen met 
IJzeren pinnen gekregen — maar hun ba-
weeglijkheid was daardoor fel belemmerd, 
vooral op het Ijs waar de Nederlandse troe

pen op hun schaatsen een veel grotere be
weeglijkheid en snelheid aan de dag legden. 
Alva, onder de indruk hiervan, bestelde 7000 
paar schaatsen voor zijn manschappen, en 
liet ze ook drillen in het schaatsen, maar na 
een jaar was het resultaat té pover om van 
de schaats als militair voortbewegingsmiddel 
gebruik te maken. 

In het midden van de 17e eeuw was het 
schaatsen in de Nederlanden een algemeen 
verspreid wintervermaak, dat vaak gepaard 
ging met een soort volkskermis op het ijs, 
met de onontbeerlijke verkopers van eetwaar 
en drank, zoals wij uit verscheidene schilde
rijen, etsen en tekeningen uit die tijd zien. 

De schaatsers waren, door hun kledij, sterk 
gehinderd maar de prinses van Oranje 
wist er raad mee : zij legde haar tot op de 
grond reikende overrok af en sloeg haar ta
melijk korte onderrokken omhoog, zodat zij 
tot halverwege de taille kwamen. De Franse 
ambassadeur vond het vooral belangrijk ge
noeg om het aan zijn heerser, Lodewijk XIV, 
te rapporteren. Andere vreemdelingen von
den het gebruik van de schaats, als prak
tisch voortbewegingsmidel zowel als middel 
tot wintervermaak, even belangrijk om er in 
hun verslagen of boeken over uit te wijden. 
In • Les Délices de la Hollande - (1661) on
derstreept de Fransman De Parival de snel
heid waarmee men zich met de schaats over 
het ijs bewegen kan, en hij beschrijft ze als : 
« van hout gemaakt, met een lang, effen en 
nauw ijzer, vooraan wat krom gebogen ». 

In « Lettres sur la Hollande » geeft Pilati 
In 1778 een levendige beschrijving van de 
Hollander op het ijs : « langzame, stevige, on
buigzame schepselen gedurende de overige 
tijd van het jaar, worden zij plotseling bedrij
vig, beweeglijk en vlug zodra de grachten 
bevroren zijn ». 

De Marokkaanse gezant in Den Haag tracht
te aan zijn heerser een beeld te geven van 
dit vermaak, maar het leek zijne majesteit zo 
fantastisch dat hij er niets van geloofde. 

Ook in Engeland werd het gebruik van de 
schaats als wintervermaak ingevoerd uit 
Holland, nadat de Stuarts daar geruime tijd 
In ballingschap geweest waren. Volgens Ni
gel Brown In zijn boek • Ice Skating » zouden 

ook naar Engeland uitgeweken Vlamingen In 
de tijd van Alva het schaatsen in sommige 
streken van Engeland bekend gemaakt heb
ben. 

In « Saanlandsche Arcadia » van H. Soete-
boom verhaalt de auteur hoe de Hollandse 
palingvaarders, dia de tijdens de zomer in 
vijvers bewaarde opgekochte vis in de win
ter naar Londen brachten, daar eens moesten 
blijven liggen omdat de Theemsmonding toe-
gevroren was. Zij hebben toen met hun 
« schoovelingen » zowel bewondering gewekt 
als vrees aangejaagd, bijzoverre dat men ze 
zelfs ter ondervraging opleidde : het is al-
altijd zo geweest dat Hermandad voor ge
vaarlijk hield wat hij niet begreep. 

In zijn « Natuurlijke Historie van Holland » 
(1770) geeft dr J. Lefrancq van Berkhe een 
uitvoerige beschrijving van het schaatsen
rijden, met een beschrijving van de soorten 
schaatsen, de technieken, enz. Hij betreurt 
echter, dat in zijn tijd (18e eeuw) het voor
heen zo populaire schaatsenrijden door de 
lieden van aanzien een laag vermaak voor 
den gemenen man gehouden wordt, omdat 
alles wat niet naar den hovaardigen smaak 
der vreemden is, niet deugt. Zo zien wij dat 
ook toen al zogenaamde hogere standen zich 
door snobisme belachelijk maakten. Hier en 
daar was er, volgens schrijver, wel « een 
rechtschapen Hollandse dame die zich wei
nig aan gemaaktheden bekreunde, voor deze 
eerlijke en gezonde oefening niet schaamde». 

schaatsen ais prestatie 

en kompetitie 

Zoals het met vele als vermaak of als nut
tige bezigheid begonnen aktiviteiten gegaan 
Ie kwam ook In de sierlijke en snelle kunst 
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van het zich op schaatsen over het Ijs be
wegen de kompetitieve karaktertrek van de 
Westerse mens (en van de mens in het al
gemeen !) aan bod, en werden er wedstrij
den ingericht of, om te beginnen, algemene 
voorgeschreven aktiviteiten. 

Zo grepen er al in de 17e eeuw massale 
schaatstochten plaats zoals bv in 1676 de 
twaalf stedentocht in Holland. In 1740 reden 
3000 Friese schaatsters over de Zuiderzee. 
Van enkele staaltjes van uitzonderlijke 
schaatskunst zijn de namen der schaatsers 
de historie ingegaan. Zo reed Pieter Koop
man, burgemeester van Bolsward, in 1760 op 
één dag van Den Haag naar Leeuwarden om 
een brief van stadhouder Willem IV naar zijn 
grootmoeder Marie Luise von Hessen-Kassel 
ts brengen. 

Volgens sommige historici is het hard-
rljden op de schaats al in voege geweest in 
de 16e eeuw, dus niet zo lang na de in
voering van de ijzeren schaats. Er zijn heel 
wat sterke verhalen verteld over schaatsen-
rljders uit die tijd en uit latere periodes. Eén 
van hen was Baron van Sijtzama, de goever-
neur van Friesland. Het hardrijden werd al
gemeen in Friesland in de 18e eeuw. Nadien 
De eerste greep plaats op 1 en 2 februari 
werden er ook vrouwenwedstrijden ingericht. 
1805 te Leeuwarden : een honderddertigtal 
deelneemsters werd er aangemoedigd door 
tien tot twaalfduizend toeschouwers. 

Deze vrouwensport stuitte echter weldra 
op kritiek. In een periode, waarin het als fri
vool beschouwd werd wanneer een vrouw 
haar enkel toonde, verschenen de vrouwe
lijke deelneemsters op de ijsbaan om er « in 
het openbaar ten aanzien van duizenden 
starogende toeschouwers uit beide seksen, 
alle de bovenklederen of te leggen. Behalve 
het onderrokje, de halsdoek, muts en borst-
rok staan zij daar gans ongekleed. Men ver-
gete niet de bedenkelijke gemeenzaamheid 
en verkering onzer hupse landmeisjes. . • 
schreef een krant toen. 

Van deze klacht hebben zich de deelne-
menden noch het landsbestuur weinig aange
trokken ; evenals de mannelijke jeugd in 
haar baaien onderbroeken verscheen de Frie-
ae vrouwelijk jeugd in wollen ondergoed. Na

dien is, er wat kleding betreft, heel wat ver
anderd — maar of diegenen die nu in een 
modische wintersportkledij verschijnen op het 
Ijs, het beter, zwieriger en sneller doen, 
valt te betwijfelen. 

Wij vernoemden reeds de Elfstedentocht, 
als een der grote nationale sportprestaties 
in Nederland : een sportprestatie die niet 
door een of andere geselekteerde equipe, 
maar door duizenden wordt meegemaakt : 
folklore, maar tevens demonstratie van wer
kelijke sportiviteit, waarbij de dikbetaalde 
prestaties van alle huidige sportsterren, qua 
sportiviteit, verbleken. 

volgd : Van Ostade, Aert Van der Neer, Hen
drik Avercamp, Hans Bol, 

Ook elders werden — in literatuur en 
schilderkunst — de schaatsenrijder én het 
schaatsenrijden als wintervermaak bezongen 
of afgebeeld. Bekend is Klopstocks passie 
voor het « Eislaufen •>. Hij legde zelfs een 
verzameling gravuren aan, waarop het ijs-
vermaak afgebeeld staat en liep daarvoor 
de kunsthandelaars af. Hij was daarenboven 
een Ijverig propagandist voor het schaatsen
rijden en wou een « Akademie der EIs-
laufer » stichten. 

Beroemd is Kaulbachs schilderij met 
Goethe als schaatsenrijder : hij leerde het 
pas toen hij zijn jeugd reeds achter zich had 
maar was er een vurig beoefenaar van en 
een ijverig propagandist. Hij schreef er 

zelfs een gedicht over : « Die Eisbahn ». Ook 
Thomson, Wordsworth. Lamartine en vele 
anderen dichtten en schreven over het 
schaatsen als ijsvermaak. 

schaatsen ; 
kunst en attraktie 

Eeuwenlang zijn het schaatsen in de win
ter, het zwemmen in de zomer de enige 
algemeen-beoefende sporttakken geweest in 
onze gewesten. De beoefening ervan vergde 
geen grote verplaatsingen noch grote kos
ten en het schaatsen bleef zelfs populaider 
dan het zwemmen omdat deze laatste sport 
vooral voor de dames bezwaren met zich 
meebracht in een periode die niet alleen al 
In het tonen van de menseijke naaktheid, 
maar zelfs al in het vernoemen van bepaal
de lichaamsdelen een aanslag op het fat
soen en de goede zeden zag. De middeleeuws-
se onbevangenheid had plaatsgemaakt voor 'n 
preutsheid die pas door een « terug naar de 
natuur »-beweging langzaam, zeer langzaam, 
zou onttakeld worden. 

Bij het schaatsen als wintervermaak voor 
velen, kwam ook de kompetitieve drang van 
de mens geleidelijk meer en meer aan bod : 
een eerste uiting ervan waren de snelheids-
wedstrijden zoals wij die hiervoor beschre
ven Hun kompetitieve geest bleef voorals
nog binnen zeer redelijke perken : de twir»-
tigste-eeuwse • sportiviteit » had het zuive
re en eerlijke ontspanningselement ervan 
nog niet vertroebeld. 

Naast het gewone schaatsen als ijsver-
maak, en het hardrijden in zijn diverse vor
men en afstanden, ontwikkelde zich een aan
tal aftakkingen. Behalve het ijshockey kwam 
vooral het figuren-schaatsen aan de schaats
sport een sterkere kompetitiedrang, maar 
ook een veelvuldiger uitzicht verlenen, bl] 
zoverre dat een werkelijke kunstsport zich 
ontwikkelde. Het figuurschaatsen — dat 
meer en meer ook in de olimpische winter 
spelen op de voorgrond trad — wordt onder
verdeeld in : de opgelegde figuren, de vrije 
figuren, het paardrijden en de dans. 

Deze artistieke vormen van het schaatsen 
kregen als attraktie voor een groot publiek 
ook meer en meer uitbreiding en befaamde 
olimpische kampioenen van het figuur-
schaatsen werden sterren van ijsrevues en 
showprogrammas op het ijs. De schaats had 
daarmee zijn intrede gedaan in de amuse
mentswereld en het schaatsenrijden werd 
voor de tienduizenden die de sporthallen vul
den meer een kijkspel dan sport. 

De laatste jaren zijn de overdekte ijsba
nen, die verscheidene maanden van het jaar 
kunnen benut worden, werkelijk in aantal 
toegenomen zodat ook het getal der beoefe
naars mettertijd aanzienlijk gestegen is, zodat 
het schaatsen langzamerhand de plaats her
overd die het bij onze voorouders had : als 
het wintervermaak bij uitstek — en als een 
llchaamsoefening die méér dan de meeste 
andere sporten, in staat is de massa de no
dige beweging én ontspanning te verschaf 
fen. 

r. bosmans. 

geschilderd en geschreven 

Wij hebben tot nog toe vooral over Noord-
Nederland gesproken, niet alleen omdat de 
schaatssport daar nu een aantal internatio
naal-befaamde atleten kent, of omdat deze 
sport daar hoofdzakelijk zijn beoefening zou 
gekend hebben. Ook elders in de Nederlan
den en vooral daar waar waterlopen, vijvers, 
vennen en grachten een gemakkelijk bereik
baar oefenterrein vormden, werd een goede 
schaats gereden, u en wij zien dit wel het 
duidelijkst bewezen in de beschrijving en 
de afbeeldingen van het dagelijkse leven door 
de kunstenaars. Bruegel de Oude beeldde het 
ijsvermaak af op de vestinggracht nabij de 
Su. Jorispoort te Antwerpen. Van dezelfde 
schilder zijn • Winterlandschap met schaat-
senrijders en vogelval » uit 1565 en • Jagers 
in de sneeuw » (eveneens 1565). Bruegel, als 
uitbeelder van het dagelijks leven moet dus 
de figuren van de schaatsenrijders wel als 
een zeer natuurlijk en normaal verschijnsel 
beschouwd hebben in een winterlandschap. 
Andere schilders hebben hem daarbij ge-
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voorspel 

de inhuldiging van baron van laar 

Peer Moze, in broek en hemd, stond 
in zijn welig moestuintje zijn eerste 
lange stenen pijp te roken na de mor
genkof f ie. 
Een hoge vijftiger, nog niks gebogen, 
met een bruin getaand gelaat, dat hij 
glad schoor zoals de herenknechten 
van 't kasteel De Donk, die eertijds 
bij hem in de herberg kwamen. Zijn 
kort geknipt, dunnend haar, kreeg bij 
de slapen al enkele grijze streepjes ; 
zijn openstaand wit-en-grijs geruit 
hemd liet een ruige, struise borst 
zien en onder de omslagen pijpen van 
zijn bruine broek kwamen een paar 
stevige enkels uit, boven bruine blote 
voeten in versleten sloffen. 
Peer rookte en glimlachte. Hij glimlach
te tegen zijn vroege aardappelen, die 
zo schoon opkwamen en die hij deze 
morgen in de vroegte al had geharkt ; 
tegen de ranke groene erwtjes, die 
roerden op een zuchtje en zich stren
gelden om het droge schuingestoken 
rijshout ; tegen de goudenregen, die 
wiegend bloeide bij violieren en jas
mijnen en geurde door frisse meise 
morgenlucht. 

Hoe jammer dat de vlaag, die gisteren
avond in de lucht hing, niet was losge
broken en gevallen. De jonge groen
ten snakten naar wat vocht. Maar het 
wolkengordijn was over de Schelde 
weggezakt ; 't had in de verte wat 
gerommeld en in het westen wat ge
licht — ijllicht I — en deze morgen 
lag de hemel zo hel blauw dat er ook 
vandaag alweer geen regen te ver
wachten was Integendeel, 't zou laai
en ! 

Peer Mozes herberg In den Antichrist, 
waar, voor de deur, de linde zoemde 
van de bijtjes, stond halfweg tussen 
dorp en kasteel. Jaren en jaren was 
De Donk onbewoond gebleven, een te
genslag voor Peer Mozes ; maar da 

laatste maanden had hij veel grote 
schuimende pinten getapt voor de 
zwerm werklieden, die het kasteel 
restaureerden voor de nieuwe eige
naar : een afstammeling van de oude 
familie van Laar, die er in lang ver
vlogen tijden had gewoond en waar
over de oudjes nog zulke wonderbare 
geschiedenissen te vertellen wisten. 
Een Baron van Laar had een onder
aardse gang laten graven onder het 
kerkhof door ; die kwam uit in een 
speciaal aangebouwde sacristie, waar 
's zondags de baron een trap opklom 
met twee hazewind-honden, en, onge
zien, mis hoorde in een loggia aange
bracht op het koor. Een andere van 
Laar hield er een fanfare op na, gaf 
nachtfeesten in de warande met ver
lichting en vuurwerk, en liet de men
sen drinken naar hartelust. Diens aan
denken werd hoog in ere gehouden. 
Maar die verkwister had ook het kas
teel aan vreemden moeten verkopen. 
En vandaag was het de inhuldiging van 
de nieuwe kasteelheer. Gans het dorp 
zou hem stoetsgewijze tegemoet gaan 
tot aan de grens van de gemeente, en 
zijn blijde intrede vieren zoals 't past, 
of liever zoals Pastoor Boone het had 
geregeld. Ditmaal vond Peer Moze, die 
anders met de kerkelijke overheid le
lijk overhoop lag en zelfs een liberale 
partij op het dorp had willen stichten, 
niets tegen die oekaze in te brengen : 
„ 't zijn goeie geesten die weerke
ren I " had hij gezegd ; zijn herberg 
kon niets dan winnen bij de nieuwe 
stand van zaken. 

Over de steenweg spoedden zich bij 
kleine groepjes mensen naar het dorp 
toe, gildebroeders die gingen werken 
aan de triomfwagen, elk aan die van 
zijn gild, en ze riepen over de ha'ag 
een welgezind ,, Dag, Peer I " of een 
„ 't Zal er warm aan zijn straks ! ", 

wat Peer met een zware buikstem even 
gul beantwoordde : „ Laat ze maar 
stoken, als 't bier maar koel is ! 
Peer had gehoord dat de boogschut
ters wat ten achter stonden met hun 
nummer voor de stoet ; het imkers-
gild daarentegen, waarvan Peer schat
bewaarder was, had om zo te zeggen 
gans afgewerkt wat zijn bestuur voor 
de stoet had uitgedacht Peer was er 
niet weinig fier op I 
Daar stapte midden over de steenweg, 
zonder groeten, zonder omzien, da 
hoofdman van de boogschutters, de 
Roervogel, zoals de mensen de wa
genmaker in de wandeling noemden ; 
hij rookte een dikke sigaar, had zijn 
baardje in een puntje laten knippen en 
liep al van 's morgens vroeg met een 
stijve hoed en een processiefrak met 
slippen. 

„ Windmaker ! " hommelde Peer Mo-
ze en spuwde met een grijns de Roer-
vogel achterna. 
Sinds een jaar konden die twee me
kaar niet meer luchten. De Roervogel, 
die lid van het armbestuur was en zo
wat weer en wind hielp maken — 
een kwaad blad I — had het met de 
kinderkweek niet al te best getroffen. 
Negen kinderen had hij gewonnen bij 
drie elkander opvolgende wettige huis
vrouwen : acht van de negen lagen bl] 
de kerk onder het groene graszodeke. 
Eén was doodgeboren, één stierf aan 
de windpokken, een derde ging dood 
aan de mazelen, nog een ander aan 
kinkhoest, het vijfde viel in de haard 
en verbrandde, twee kwijnden weg ; 
het achtste, een opschietend meisje, 
kreeg roodvonk op zestienjarige leef
tijd,liep buiten eer de zes weken om-
waren, de kwaal sloeg naar binnen en 
ook dat was een vogel voor de kat 
Zo schoot er de Roervogel nog eentje 
over : zijn Joost, een jongen van drie
entwintig jaar, apothekerassistent in 
de stad, die vaders stiel niet had kun
nen leren omdat hij als kind uit zijn 
stoeltje gevallen was en mankte. 
Beeld u in wat een furie Peer Moze 
opjoeg, toen hij al pratend bij 't buffet 
In de Drie Gapers, met een borreltje 
op (niet vermoedend dat de Roervogel 
in een hoek van de herberg te kaar
ten zat), in de loop van 't gesprek te 
vertellen wist : „ Ja, 'k heb de Roer
vogel gisteren over de vaartdijk naar 
de stad zien trappen, met zijn manke 
pikkelaar ! " 

De Roervogel stoof op uit zijn hoek, 
en, terwijl hij de kaarten van woede op 
tafel smeet, siste hij bijtend : „ Gij, 
lelijke Antichrist, betaal uw missen I " 
't Duurde niet lang of Peer wist wat er 
geslagen was ! De Roervogel rakelde 
geheel de oude historie van de missen 
weer op en hitste de kinderen aan om 
,, Antichrist ! " achter Peer te roepen: 
een naam die hem bijbleef. 
De oude historie ! 

Sinds jaar en dag had Peer van het 
kerkbestuur een stuk land in pacht, 
voortkomend van een fondatie, mits 
ieder jaar door de pastoor twaalf ge
zongen missen te laten doen. Acht 
jaar geleden — waarlijk een oude koe 

die uit de gracht werd gehaald — 
stierf 'Goeie Sus', de vroegere pastoop, 
en in zijn plaats komt de nieuwe Pas
toor Boone, die de missen opslaat en 
ze van drie frank op vier brengt. 
„ Dat doet, " zei Peer, ,. dat Ik het aar»-
tal missen met drie moet verminderen 
en brengen op negen, om de huurprijs 
niet te veranderen ". 
„ Wel nee, " beweerde Pastoor Boo
ne, ,, in de pachtbrief staat duidelijk 
twaalf missen ; dat maakt dat g i | 
per jaar twaalf frank meer moet bet*-
len. Ge moet toch toegeven dat alles 
in waarde is gestegen, het land dat 
gij huurt zowel als de rest. En alles 
duurder wordt, waarom zou ik dan ook 
de missen niet mogen opslaan ? " 
Peer maakte er een proces van. 't 
Was kop tegen kei : de pastoor bleef 
staan op het aantal missen. Peer Mozs 
op het niet verhogen van zijn pacht. 
De koster, die stokebrand speelde on*-
dat Pastoor Boone hem niets gunds 
van de bijkomende frank per mis, hielp 
Peer aan een goed advocaat, en da 
zaak kwam voor het tribunaal. 
De rechter, een oude Salomon, In 
plaats van het ene of het andere stand
punt bij te treden, zodra hij hoorde 
van misgeld en fondatie, zei wijselijk 
tot de griffier : „ Haal mij het tarief-
Bara > " 

Toen was Peer onherroepelijk Verlo
ren — het tarief-Bara stelt officieel 
nog een veel hogere prijs vast voor 
het misgeld van een fondatie — en hIJ 
moest betalen : ten eerste, de kosten 
van het geding ; ten tweede, de mis
sen, niet tegen vier frank maar tegen 
zes ! 

Heel die geschiedenis, waarover 
reeds veel gras was gegroeid, had de 
Roervogel weer opgehaald, te pas en 
te onpas. Ook de kerkraad had zich 
het geval nog eens herinnerd en, In 
plaats van de petroleum voor de kerk-
lampen nog langer te laten halen met 
de kit, zoals het de gewoonte was, 
om de beurt in het winkeltje van Roer-
vogels zuster en in dat van Peer Moze 

— 't was bij Peer herberg en winkel 
— bestelden ze de petroleum met het 
vat bij Roervogels zuster alleen. En 
toen liet Peer, die zijn afgeregend uit
hangbord toch opnieuw moest laten 
schilderen, het terzelfdertijd omdo
pen ,, De Geuzen hebben van een 
schimpnaam wel een erenaam ge
maakt I " zei Peer, en zijn herberg, tot 
dan toen 'In den Bosuil' zou van toen 
af 'In den Antchrist' heten. Maar se
dertdien werd Peer ook nooit andera 
meer dan 'de Antichrist' genoemd. 

En was de beroering in het dorp — 
een storm in een glas water — sinds
dien ook alweer geluwd, de vijand
schap tussen de Roe. vogel en de An
tichrist was gebleven. 
Nu de Roervogel weg was om het 
werk van de boogschutters te leiden, 
stond de Antichrist niet zo gerust 
meer in zijn hof. De boogschutters 
moesten eens met iets schoners voor 
de dag komen dan de mannen van het 
imkersgild ! 

De Antichrist klopte bommend zijn 
pijp leeg, terwijl hij nog eens omkeek 
naar de rijzende zon, die al warm In 
zijn rug begon te kriewelen. 
Toen ging de achterdeur open en een 
veegborstel duwde een hoopje huis
vuil en een stofwolkje over de blauwe 
drempel. Een mooi achttienjarig meis
je, rank en rijzig als de Antichrist, met 
weelderig donkerbruin haar en schit
terende ogen, kwam in het deurgat 
staan en riep : „ Vader, komt gij niet 
binnen ? Voor mij is het hoog tijd om 
te gaan ". 

,, Hoog ti jd., hoog tijd .. waar moet ge 
naar toe ? " 
„ Onze wagen opschikken, vader, daar 
is nog veel aan te doen ". 
De Antichrist, inwendig fier dat juist 
zijn dochter Tine uitverkoren was om 
In de stoet, op een wagen met vier 
paarden bespannen, op een troon van 
fluweel en goud te pronk te zitten als 
Maagd van Vlaanderen, schoot zijn 
frak aan en trok met Tine naar de op 
te schikken wagen. 

(vervolgt) 
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de Zweedse rolf nader 

f » poeder-koffieroom is eigenlijk waspoeder" 

Zweden heeft blijkbaar ook zijn 
Rolf ^ader. Zijn naam is Björn 
Gillberg en hij onderzoekt regel
matig wat de verbruiker zoal voor
geschoteld krijgt. Over zijn onder-
Boekingen was in «Vrij Nederland» 
van 9 december 1972 een en ander 
te lezen dat ook bij ons veel men
sen niet koud kan laten, daarom 
enkele markante feiten uit het 
VN-artikel. Men moet er wel reke
ning mee houden dat het om 
Zweedse voorbeelden gaat doch ik 
geloof niet dat we er in dit land 
beter aan toe zijn, integendeel 
celfs. 

Er bestaan zowat overal wetten 
die de verbruiker beschermen doch 
volgens Gillberg beschermen ze 
alleen in zekere mate de huidige 
consumenten maar zijn nageslacht 
zeker niet. 

In Zweden verbiedt de overheid 
het gebruik van kwik, DDT en cy-
clamaten (zover is men hier nog 
niet). Voor vele andere schadelijke 
produkten worden nochtans alleen 
maar maximumgrenswaarden vast
gelegd die gebaseerd zijn op de 
klassieke toxicologische begrippen. 
Bij de vaststelling van die grens
waarden heeft men volgens Gill
berg te weinig rekening gehouden 

met het feit dat sommige schel-
kundige stoffen mutaties in de er
felijke eigenschappen van de mens 
kunnen teweeg brengen zelfs al 
komen ze maar in zeer kleine hoe
veelheden voor. Inderdaad wanneer 
de geslachtscellen van de mens 
genetisch beschadigd raken wor
den de komende generaties moge
lijks getroffen door aangeboren 
misvormingen of andere defekten. 

Een franbozemjam bevatte vol
gens het etiket geen cyclamaten. 
Nader onderzoek leerde echter dat 
de jam ook geen frambozen bevat
te. Dit laatste stond natuurlijk niet 
vermeld op het mooi gekleurde 
etiket. 

Onlangs werd in Zweden een 
poedervormig produkt verkocht dat 
echte room voor de koffie moest 
vervangen. Dat produkt had niets 
met echte room te maken doch 
was erg verwant met wasmiddelen, 
Gillberg schrok er niet voor terug 
voor de TV zijn hemd te wassen 
met de roon<^rvanger en deze 
proef bewees dat de verklaringen 
van de onderzoeker inderdaad 
juist waren. 

Uit een andere test van wasmid
delen bleek dat de middelen « die 
witter dan wit » wassen gewoon 

verf bevatten die de effectiviteit 
van het wasmiddel eerder nadelig 
beïnvloeden doch de huisvrouwen 
gelukkig maakt die witter-dan-wit 
willen wassen. Amerikaanse onder
zoekers hebben overigens uitge
maakt dat die zogenaamde « opti
sche witmakers » in kombinatie 
met ultraviolette stralen (van de 
zon) kanker kunnen veroorzaken bij 
muizen. Maar dit kan de huis
vrouw natuurlijk niet vermoeden 
als ze alleen verleidelijke reklame 
voorgeschoteld krijgt. 

Sommige voedingsmiddelen krij
gen een lekkere smaak opdat ze 
glutaminezuur bevatten. Een Ame
rikaans vorser ging na wat het re
sultaat was van dit zuur als het 
bij ratten ingespoten werd. Hij 
kwam tot de vaststelling dat her
senletsels na inspuiting regelmatig 
voorkwamen. Dat had o.m als ge
volg dat de fabrikanten van kinder
voeding in de VS vrijwillig ophiel
den glutaminezuur te gebruiken bij 
de bereiding van hun produkten. 
Zweden zag in een dergelijk wette
lijk verbod niets want glutamine
zuur komt ook in het voedsel in 
vrije vorm voor. Dit laatste is juist 
doch de stof is niet gevaarlijk 
wanneer ze gebonden is aan eiwit
stoffen zoals in de natuurlijks voe
dingsmidelen. Wanneer het zuur 
kunstmatig toegevoegd wordt komt 
het nochtans in ongebonden vorm 
voor en is het dus schadelijk. 

Tenslotte nog deze twee uitspra
ken : « Het roekeloos bouwen 
van kerncentrales zonder dat men 
weet wat er met de radioaktieve 
afval moet gebeuren is absurd. 
Men zou het kunnen vergelijken 
met het opstijgen van een vlieg
tuig zonder landingsgestel », en, 
* De Zweedse demokratische re
gering is in dit land al dertig jaar 
aan de macht doch is nog steeds 
niet in staat gebleken wetten te 
maken of te wijzigen zodat de in
dustrieën niet langer kunnen blij
ven doorvuilen. Waarom zou de in
dustrie niet blijven doorgaan met 
vervuilen als hen van regeringszij
de geen strobreed in de weg wordt 
gelegd ». Ja, waarom niet eigen
lijk 7 

k.a. 

PIIBIIillKiitll U 

De voorstanders van vrije abortus (In medisch verant
woorde omstandigheden) hebben van de aanhouding 
van de Naamse dokter Peers dankbaar gebruik gemaakt 
om een grootscheepse aanval in te zetten tegen de 
bestaande wetgeving op dit gebied. Vorige zaterdag 
betoogden ze met enkele duizenden uit heel het land 
te Namen Het ziet ernaar uit dat deze delikate aange
legenheid wellicht nog dit jaar — naar aanleiding van 
het proces tegen dr Peers — hoog zal gespeeld wor
den in het parlement. Alle partyen bereiden zich in 

stilte reeds voor op het onontkoombaar debat over 
dit belangrijk vraagstuk, waarover de meningen voor
alsnog erg verdeeld blijven In Nederland is men reeds 
een pas verder • daar spitsen de discussies zich mo
menteel toe rond het vraagstuk van de eutanasie. 
In elk geval zal de bespreking in het Belgisch parle
ment wel voor gevolg hebben dat de wetgeving op de 
voorbehoedsmiddelen drastisch zal worden gewijzigd. 
Of abortus echter zal aanvaard worden als een middel 
tot geboorteregeling is een andere zaak I 

scholierenprotesf 
legen vdb 

Onrust onder scholieren . er wordt (eindelijk) betoogd en ge
staakt. 

Dit alles rond het plan van de Brusselse krokodil Vanden 
Boeynants tot « grondige herstrukturermg van de Belgische 
Strijdkrachten » De regering Eyskens is ondertussen ten ziele 
gegaan, maar algemeen wordt verwacht dat de nieuwe rege
ring de plannnen van VDB niet zal schrappen. 

Vanden Boeynants is immers een heel sterk man, die reeds 
in 1967 het parlement uitschakelde, door met volmachten te re
geren Tegen zijn plan hebben de Volksuniejongeren enkele fun
damentele bezwaren. 

i 
1 Vanden Boeynants wil de legerdienst door iedereen laten 

volbrengen tussen de 18 en de 21 jaar — dus na de humaniora-
studies Dit zal een aantal zeer ongunstige gevolgen hebben 

Alle pedagogen zijn het erover eens dat een onderbreking van 
de studies gedurende een jaar onverantwoord is Wat indien 
iemand door een « administratieve vergetelheid » met tijdig 
opgeroepen wordt ' 

De demokratisering van het onderwijs m Vlaanderen staat nog 
nergens Onlangs verhoogden de ESP ers Claes-Hurez het kol
legegeld tot 5 420 fr (Meer dan verdriedubbeld) Ook het plan 
VDB IS een nieuwe vorm van selektie Heel wat jongens zullen 
met de barrière van een jaar legerdienst voor ogen met meer 
de kans krijgen om hogeie studies aan te vatten Het is pijnlijk 
om vast te stellen hoe een CVP BSP regering alles gedaan 
heeft om jongeren uit financieel zwakkere bevolkingslagen uit 
de Universiteit weg te houden 

De maatregel Vanden Boeynants zal eens van kracht, ook ge
bruikt worden om studentenprotest de kop in te drukken Bij 
eventuele kontestatie volstaat het immers de studenten terug 
op te roepen zodat ze onder de krijgswet vallen Het precedent 
met de opgeroepen <• stakende » dokters is er ' 

De kontestatie binnen het leger zal uitgeschakeld worden : 
humaniorastudenten staan minder weerbaar tegenover blaffende 
officieren 

De legerdienst vervangen door ontwikkelingshulp wordt on
mogelijk daarvoor eist men een diploma van hogere studies. 
Een getuigschrift van middelbare studies volstaat niet 

2 Vanden Boeynants wil verder het totaal aantal rijkswachters 
drastisch opvoeren o a door ook meisjes te laten dienst nemen. 
Bovendien wil hij jaarlijks 1 000 miliciens bij de rijkswacht in
lijven D w z dat m een periode van zeven jaar een reserve van 
7 000 rijkswachters zal aangelegd worden Hierbij vmdt hij het 
nodig ten stelligste te verzekeren dat zij met zullen ingezet 
worden bij betogingen en stakingen Daarvoor heeft VDB im
mers para s 

Op het eerste kongres eisten de Volksunie jongeren daarer»-
tegen dat de rijkswacht zou losgemaakt worden uit de leger-
strukturen en omgevormd tot een korps van rijkspolitie met 
eigen instellingen en opdracht 

Met dit alles wil Vanden Boeynants de gevechtskracht C) 
van ons leger opvoeren Waarschijnlijk denkt hij. die reeds zo 
dikwijls van volmachten en van een sterke staat droomde het 
te gebruiken tegen een eventuele binnenlandse vijand 

In dit kader moet vermindering van de legerdienst tot 10 
maand en het invoeren van 1 dienst per gezin gezien worden 
als een zoethoudertje als louter elektoraal opbod 

luk de rammelaere, 
VU|0 
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" COSTAN " refrigeration 
the first 

FRICO S VRIEZERS - WINKELS en INDUSTRIËLE 
KOELING - KWALITEIT en KOUDE OP U W »/AAT. 

HEKELGEM - Tel 053 617.25 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel (054) 331 05 

AALST 
P V B A 

Lange Zoutstr 30, 29 33 36 38 
Te) (053) 240 60 

^ 

KINDERARTIKELEN plooi en wandelv/agens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerve's iermgen was

tafels en waskussens - k inderk leding 

SPORTARTIKEIEN allerlei - turnk ledi j - ru i terui t rust ingen pmg-
pongtafels . badkleding en alle toebehoorten - ro' en ijsschaat

sen - kampmgart ikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkart ikelen 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 - tu inmeubelen - tuinschommels 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN - -

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

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

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel 09/79 31 70 

Geselekteerde planten voor 
part ikuhere verkoop 

— OPEN s ZATERDAGS ' — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UlCTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 • Deurne 

Tel 21 66 99 - 21 66 90 
UW KLEUREN T V TECHNICUS 

^oop Dii ons in venrouwen 

Bezoek CAFEE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters 
Wa ter De Bisschop - Rita Lauwereys 

KOUD EN WARM BUFFET 
GEZELLIGE VLAAMSE SFEER 

Wekeli jkse rustdag woensdeg 
Bellestraat 49 — HEKELGEM 

Tel (053)687 40 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 1780 Teraltene 
Tel (053)65 235 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Wadroi I 1/1/1/ grote vijandbn steunen'' 
Bij ons radik Vlaams brandvers 
g 01 voordeel 

1 kg topkof f ie 164 tr 
op 3 Kg — 10 % 295 fr 
op 5 kg — 20 % 655 fr 
T/7 bezt spoorweg terugb 

Ook 140 h mm 10 % of 20 % 
KOFFIE HAWAÏ 

1720 Groot Bijgaarden 
Tel 02/65 8141 

HUIS MEYNT|ENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 TEL 52 89 38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg 32 TEL 52 74 72 
Vloeropkledingen taoi|ten papier 

folderdeuren louverdrape 
luxaflex schi lderwerken 

VU leden on » Wi j » lezers 10 "^r 
vermindering 

AL - AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

ANTWERPEN 03/35.60 69 
LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216 23 

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612 84 

TIELT (W VL.) 051/420 15 
GENT 09/25.50 85 

Vlamingen voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIjNGAERD 
te bezoeken Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTMANDELSP'^IJZEN 

30 7o Kort ing aan iedereen 
V A N DE GUCHT RAYMOND 

^odestraat 5, St Katharina-Lombeek 

Ledef en kunst lederwaren 
Klein en Groothandel 

XAVANNA 
Tel 02 51.21 82 - 51 49 6ü 

Toekomststr 21 - 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen VU 1 0 % 

H o t e l P e n s i o n B R E U G H E L 
Smet de Nayerlaan 141, 

Blankenberge, - Tel. 050/41637 
Uitbater fERSi JUIIEN 

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

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

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wilr i jk 
Tel 87 51 07 - 87 51 54 ook na 19u 

Natuursreenbedri j f Kunstdekor 
Abonnees . WIJ t 8 % kort ing 

SANITAIRE en KEUKEN
INSTALLATIES 

F LAMBRECHTS 
ABD Braeckmansstraat 34 

RUMST 
Veerstraat, 9 1 , RUMST 

Tel (03)78 33 97 - (03)78 13 71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nutt ig komfor t 

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

Kasteeidreef 174 2750 Beveren W 
Tel 03/75 97 00 

TV PELMAR 61 scherm 
12 500 fr. I p v 18 950 fr. 

Andere merken grootste kor t ing 
T.V VANAF 9 000 F 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst • CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
stat ionplein 37 — 9300 AALST 

Tel (053)281.10 
Koud buf fet Nette bediening 

G E L D 
Voor een persoonl i jke lening 1ste 

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

Oudenaardse Stwg 121 ERPE 
Tel (053)22911 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage St. )OZEF 
Assesteenweg, 117 - TERNAT 

Tel (02) 52 13 12) 

M I L A D Y C o u t u r e 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE HEIST 1 

VERZEKERINGSKANTOOR 
WALTER MAES 

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

Voor afspraak, tel 36 30 29 

BINNENSHUISVERSIERING 
ROELANTS P. 

st Benediktusstraat 11 , Mortsel 
Tel 40 12 57 - na 7u30 55 47.94 
Al le soorten bef iangpdpier, grote 

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

Speciale pnizen voor zelfplaatsers 
3ord i |nen en overgordi jnen gratis 

gemaakt 

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

Tel 3 9 1 9 27 
TV - RADJO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mev rouw LAURENT - DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

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

Tel. 011/65 188 en 66 477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

Tel. 013/41 742 en 41 743 
MIELE AEG LINDE 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a / d Schelde 
Het huis met fami l ietradi t ie 

Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek rustdag vr i jd 14u tot zat 16u 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

Schranslaan 70 - 1840 EPPEGEM 
Tel 015/629 42 - 5 % aan VU-leden 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS pvba 

Wouter Haecklaan 4 DEURNE 
Tel 21 27 ^9 71 •>7 75 

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

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eent 
DE VOERSTREEK 

RUST in uniek landschap 
Inlicht V V V DE VOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moel ingen 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismi jn 104 - Oostende 
ZEEVISGROOTHANDEL 
Prijslijst op aanvraag 

matthieuls beddlenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

Restaurant 
KASTEEL « WAALBORRE » 

1700 - ASSE 
Specialiteit van vis en schaaldieren 
Zalen voor banketten van 20 fot 

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

en BTW inbegrepen. 
Park van 4 ha. Parking 100 wagens 

STEEDS WELKOM IN 

'T KREKELHOF 
HET DRANKHUIS MET SFE=R 

Open vanaf 14 uur 
Elke dinsdag gesloten 
Brusselbaan 11 Gooik 

Tel. (054) 348.57 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25 A, Leopoldstraat, An twerpen 
Tel (03 )33 92 65 

DE LATTER - MEUBELEN 
Stationstraat 29, 9900 EEKLO 

Tel. (09) 77.23.22 

Bespreek t i j d i g u w v i l la , 
appartement of studio voor 

u w ver lof aan zee ! 
Vraag onze gratis katalogus 

met foto 's 

WEST-LITTORAL 

Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

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

studios en gronden. 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATv'S 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

EEN JUWEEL MET STANDING 

KIES JE BEST BIJ 

V E R E L S T 
Meir 2 (Hoek Wiegstraat) 

2000 Antwerpen 

Tel. : 33.46.31 

HORLOGES- LONG!NES 
VERDAL - MONDIA 

AANSTEKERS DUPONT 

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 tot do opening van de aan
biedingen voor de volgende concessie's 

— ui tbat ing markt 
— ui tbat ing gezondheidsinstel l ing op het strand 

— verhuren van poney's en ezels op het strand 

De aanbiedingsschrif ten dienen toe te komen ui ter l i jk op 17 fe 
bruar i 1973 
Lastenboeken te bekomen op het gemeentesecretariaat. 

De sekretarts, w n d . De Burgemeester, 

J Desseyn A Inghelram 

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 : gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote speciali teiten z i jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hei spit - Krachtvleesschotal 

beter dan in Duits land. 
LEUVEN : Tervuursevesf 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de «fad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraaf 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kort r i jk) : Brugsesteenw. 1 . Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr id laan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichfervelde - 2.000 p i . - Tel 051/72.822 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel . 09/26.74 32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraaf - 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 Midde lkerke - Tel. 059/320.86 

Wi j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige fami l ies waarvan 
de man of de v r o u w de keuken kan en le iden. — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met sociale wet . - Liefst mensen van ' t vak. 
Schrif tel i jk aanbieden b l | : ABTS : Tiensesteenweg 128, Korbeek- lo . 
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schrijf 
zachter, 
schrijver.. 

Voor ons ligt de produktle 1968-
Tl van de jonge Antwerpse roman
cier Willy Lauwens : twee romans 
(Het vuur van de trots en De Vuile 
•ngst) en een bundeling verhalen 
(Zing seacht zanger). 

In « Het vuur van de trots > voert 
Lauwens het gedupeerd, vernederd 
• n onbegrepen astma-kind Walter 
Paris via de tragische realiteit van 
•en triest weeshuis naar een kort 
nihilistisch leven als ontwortelde 
Jongeman. 

« Zing zacht zanger > bevat ze
ven verhalen. 

In de derde publikatie « De vui
le angst » tenslotte zijn de hoofd
figuren weerom jonge mensen. 
Werner en Anita storten zich hals 
over kop in een plotse maar diepe 
veriiefheld, die hen niet alleen 
Isoleert van hun (oppervlakkige 
vriendenkring), maar hen vrij snel 
over de hoogtepunten van roes en 
Oeiuk voert naar de klassieke ont
nuchtering en de malaise die daar
uit voorvloeit : Anita is zwanger. 

Vóór alles dit : Willy Lauwens 
kan schrijven. 

In « Het vuur van de trots » 
hanteert hij een amechtig ritme 
dat de tragiek van het verhaal nog 
versterkt, in zijn « Zing zacht zan
ger » blijft het ritme fors, doch 
minder geforceerd. M.i. is Lauwens 
hier de goede stilist die hij in 
« Het vuur van de trots » nog niet 
was. In zijn derde werk tenslotte 
Is hij weerom snedig, zonder op
nieuw het peil van zijn tweede 
publicatie te behouden. 

Ik raad niemand aan de drie 
boeken van Lauwens onmiddellijk 
na mekaar te lezen. (Zoiets mag 
men trouwens geen enkele schrij
ver aandoen I) Het vermoeidt de 
lezer heel erg en het leidt 
onvermijdelijk tot onderschatting 
van Lauwens' pen. En om het met 
een beeld uit te druken : het 
geeft je het gevoel urenlang te rij
den in een auto met een opgefokte 
moter onder de kap. 

Er is vervolgens de inhoud van 
het werk Lauwens. 

Op biz. 28 (« Het vuur van de 
trots ») zegt Walter Paris, mee en 
bitter : « Vergeefs zocht Ik laar 
een bewijs van genegenheid ». 
Hiermee legt Willy Lauwens via 
zijn hoofdfiguur een stinkende 
wonde in de maatschappij bloot. 
Een rotte plek die niet geheeld 
wordt door ze te bedekken. Eén 
zaak heeft Lauwens daarbij jam
mer genoeg niet erkend : dat zij 
die de vieze wonde willen gene
zen er nogal makkelijk door be 
smet raken... Daardoor moet nen 
In de maatschappij vaak ontzien 
wat men eigenlijk scherp aanklagen 
wi l . Dat is de trieste, trieste on
macht van velen die nog konse-
kwen't willen geloven dat elk kind 
recht heeft op genegenheid en dat 
men een zieke niet geneest door 
hem te slaan. 

Sporen van die onmacht vmdt 
men bij Lauwens niet terug. Daar
enboven kan ik me niet van de In
druk ontdoen dat hij het kind .Tiet 
het badwater weggiet. Akkoord dat 
de nonnen die in allerlei caritatieve 
Instellingen hun hemel verwerven 
bijlange niet altijd tactvol en 
« menselijk » te werk gaan. Ak
koord ook dat men dit misselijk 
« apostolaatswerk • eens behoor
lijk onder het vergrootglas neemt. 
Maar, de fudamentele eerlijkheid 
gebiedt op dat ogenblik met drie 
factoren rekening te houden : ten^ 

eerste zijn alle nonnen zo ? ten 
tweede hoe reageren niet-religieu-
zen in dergelijke omstandigheden ? 
ten derde in hoever is het optre
den van een non een gevolg van 
haar persoonlijkheid i.p.v. haar 
postulaat en haar isolement van 
het maatschappelijk leven ? Ik 
durf niet beweren dat Willy Lau
wens tot een positiever oordeel 
zou gekomen zijn indien hij op de 
zaak dieper was ingegaan. Maar 
zijn geschrijf zou er alleszins ge
loofwaardig wat gefundeerd door 
geworden zijn. 

Een tweede gevaarlijke naïvi
teit is de voorstelling als zouden 
alle misdienaars, kandidaat-pries
ters enz. én kieinzieilg zijn, én per
vers én narcissistisch én honio-
sexueel én In meerdere of mindere 
mate sadist. Iedereen heeft het 
recht te twijfelen aan het nut van 
de organisatie van het Kristendom 
In het Westen en elders, maar men 
moet toch uiterst voorzichtig zijn 
met causale verbanden. 

Ik kan me niet van de indruk ont
maken dat te veel na-oorlogse 
schrijvers sukses hebben gehaald 
met onrijpe vruchten, m.aw, met 
Iets waarvan zij onvoldoende af
stand hadden genomen toen zij er 
gingen over schrijven. Net als hen 
is Lauwens ook de gevangene van 
een mode die er in bestaat wrede 
apokallptlsche beelden op te roe
pen, te pas en te onpas. Die beel
den hebben (jammer genoeg) een 
plaats in onze ervaringen. Echter 
niet in die mate waarin velen net 
zijn gaan voorstellen. In « Het 
vuur van de trots » wordt er let
terlijk mee gewoekerd. Voorbeel
den ? « Er lagen hulden van men
sen, een aangevreten rund en een 
half lijk van een man » (blz.3). 
« Het hoofd van een caféhoudster 
werd in een dakgoot gevonden • 
(biz. 15). « Van de ander bleef 
slechts een stuk been over in een 
laars > (biz. 1). • Een rosse sol
daat met de darmen uit het li
chaam had zich driehonderd meter 
voortgesleept » (biz. 16). En wat 
tenslotte te zeggen van Walter 
Paris die in minder dan vijf minu
ten twee broden opat ? 

Liever dan dit alles hadden wij 
gezien dat Wllly Lauwens wat mper 
diepte demonstreerde. Want met 
20 t.h. verhaal en 80 t.h uitge
schreven waanbeelden heeft men 
nog niet aan karakteruitdieping ge
daan. Er blijft werkelijk té veel in 
vraag. Bijvoorbeeld Walter Paris 
die schildert, schildert .. Zonder 
dat hiervoor enige dichte of ver
wijderde motivering Is gegeven. 

Zoiets haalt de waarde van een 
roman neer. 
« Zing zacht zanger » daarentegen 
is een boek waarover veel goeds 
kan gezegd. Misschien omdat het 
hier om korte of vrij korte verha
len gaat, waar de vertelling be
langrijker is dan de karakteruitdie
ping. Maar goed, het zijn stuk voor 
stuk goede verhalen, waarin zelf
kant-mensen van het pathologisch 
type optreden in meestal makabe-
re maar sluitende fiktie. Als je 
daarbij ervaart dat Lauwens in al 
zijn verhalen een hoog maar vast 
tempo vasthoudt, weet je meteen 
dat « Zing zacht zanger » een brok 
goede literatuur is. Opvallende pa-s-
sages als • de ontluistering » van 
groepen werkschuwe-jeugd-in lom
pen laten je gauw een mindere 
passage als de erg aanstellerige 
expositie van kennis van het antie
ke Rome vergeten. 

Sommige verhalen van Willy Lau
wens zijn wel crazy. Ze doen den
ken aan NIc Van Bruggen. Wat be
slist geen bezwaar Is ! 

Over « De vuile angst » kunnen 
wij zeer beknopt zijn. Het verhaal 
ken je. Stilistisch Is het slechts 
een tikkeltje beter dan « Het vuur 
van de trots » en veel minder joed 
dan « Zing zacht zanger ». En ver
der ontbreekt weerom de noodza
kelijke diepte, de anthentlciteit. 
Allemaal kwaliteiten die een feuil
leton niet hoeft te bezitten, maar 
een roman wel. 

Ik heb er diep gesneden in het 
literaire vlees van Willy Lauwens' 
publicaties. Dat ik daarbij de au
teur raak is onvermijdelijk. Maar 
ik heb niet willen doden en zelfs 
niet willen kwetsen. Er is geen 
enkele reden om dat met iemand 
te doen. Achter de auteur steekt 
de mens Willy Lauwens voor wie 
ik grote waardering verplicht ben. 
Want zijn werk herinnert er ons 
nog eens aan hoe wij beschaamd 
moeten zijn over de maatschappij 
waaraan wij deel hebben en waarin 
wij ons soms gedragen als poten
tiële moordenaars. Daarom blijft 
m.i. het werk van Lauwens be
langrijk genoeg om er ernstige 
aandacht aan te besteden. 

Daarom : schrijf zachter, schrij 
ver. Met een eigen, vaste kadans. 

frans-jos verdoodt. 

Willy Lauwens : Het vuur van de 
trots, Zing zacht zanger. De vuile 
angst. Respectievelijk nrs. 23 
(1968, 144 biz.), 31 (1970, 140 biz.) 
en 41 (1971, 117 biz.] van de reeks 
Nieuwe Nijgh Boeken, Nijgh 8 Van 
Ditmar, 's-Gravenhage/Rotterdam. 

'!riT:i(ifTTSwiffp«r')iKi!rr7i'(''i 

een ylaamse kleinkunst-
sfichting 

(mvl). We hadden het in ome kk-rubriek reeds meermalen over 
• Kick ', het kleinkunstmaandblad in Vlaanderen. De verdiensten 
van de uitgevers van dit énig en enig blad moeten niet meer in 
het vet gezet worden. Iedereen is daar van overtuigd. En toch 
dwingen de lui van • Kick • ons opnieuw achter het klavier te 
kruipen. Komen ze daar op een benzineloze dag met het ver
heugende bericht aandraven dat een • Vlaamse kleinkunststich-
ting » geboren werd. 

Inderdaad « op 23-1-73 werd te Kessel-Lo overgegaan tot de 
stichting ". 

Muzekeus, u weet nog wel, werd ontbonden. (Men plenge een 
traan}. 

Wat op 4 december 1969 in het staatsblad-moniteur • een 
verenigmg om het stimuleren en propageren van de kleinkunst 
in Vlaanderen » genoemd werd wordt dus vervangen door een 
serieuze stichting. 

Pas een lustrum en reeds aan een breed opgezette ver- en 
hernieuwing toe. 

In een door de nieuwe stichting verspreide nota worden de 
plannen dan ontvouwen. 

• Kick • loopt vanzelfsprekend door, wat dacht je ? 
Klenkunst-uitgave : het luisterhoek (1971) (eerste druk 300, 

tweede druk 500 eksemplaren). Zowat dé verzameling van tek
sten, diskografie en een inventaris van de dramatis personae. 
In 1975 wordt een tweede editie gepland. 

Verzamelelpee. Doet een platenfirma het enkel met ' hits », de 
stichting werkt een projekt uit om de < opkamers • een kans 
te gunnen. Vijf minder-bekenden werden reeds vooropgesteld. 

Kartoenboek. Bekende pennen krijgen regelmatig hun natje 
en hun droogje. Jongeren in het vak krijgen bij de stichting een 
kans. K. De Decker wordt de vermoedelijke inleider. 

En nou komt het (we zouden in Vlaanderen niet zijn) : een 
kleinkunstbal." 

Op 30 maart, vanaf 21u, in het Thier Brauhóf te Leuven. Een 
dansfeest voor allen-zonder-onderscheid die wat met kleinkunst 
te maken hebben. Tijdens het bal zal ook « Kick's gouden lolly -
uitgereikt worden. Jaarlijks zal deze onderscheiding aan de 
' lolligste ' onder alle Vlamingen worden uitgereikt. 

Walter Capiau (Kapriolen) wordt het eerste prijsbeest. 
De radioprogramma's <• Waarom wij niet ? ' lopen door. Via 

BRT 1 's woendags van 14u.30 tot 14u.50 krijgen nieuwe klein
kunstenaars hun kans. Grootste naam uit deze proef programma's 
blijft ongetwijfeld de groep Rum die verleden jaar een eerste LP 
produceerde. Dit openzetten voor jong talent mag wel doorgaan 
als de meest geslaagde aktiviteit van de Muzekeus-Kick-klein-
kunststichting-mensen. 

De stichting werkt ook verder mee aan de KK-toernee 73, de 
grote prijs Will Ferdy en laat weten dat ze aan kk-organisatoren, 
inrichters van kk-wedstrijden waardevolle prijzen ter beschik
king stelt. 

Als laatste en misschien meest interessantste onderdeel 
wordt het dokumentatiecentrum voorgesteld. Jarenlange verza
meling heeft een bijzonder waardevol en enorm gestoffeerd 
archief gebaard. Heelwat studenten maakten reeds gebruik van 
dit archief om eindwerken samen te stellen over het verschijn
sel kleinkunst. 

Tot slot van deze ruime berichtgeving voegt de stichting (als 
een staartvenijntje) er aan toe dat reeds vijf jaar gelaboreerd 
wordt door een team ni et-bezoldigd e medewerkers en dat steeds 
zonder enige steun en/of erkenning van bv. het ministerie van 
Nationale Opvoeding of Nederlandse Kuituur. 

Verkalkte en stramme ministeriële ambtenaren kunnen zich 
natuurlijk de vraag stellen of kleinkunst nationale opvoeding of 
kuituur kan zijn 

Vlaamse Kleinkunststichting. Tiensesteenweg 167, 3200 Kes
sel-Lo, 016.366.90. 

liselore & ramses 
Op 6 februari om 20u.30 in het auditorium van het Passage 44 

een avond gestoffeerd met een rijke keuze uit beider repertoires 
van de laatste twee jaar. Met muziek van Ramses, van Veen, 
van Kreeveld, Scholten en de Groot. Ramses schrijft in het pro
gramma aan Liselore Gerritsen : » Maar als je thuis komt en 
gaat schrijven, stroomt je liefde op de rivier waarop ik nu samen 
met je meevaar ». Liserore aan Ramses : 

' Je iets te lange benen gaan gewoon hun eigen gang 
die vrijheid hebben ze genomen 
angst die je knieën knikken doet 
is in je voeten alweer moed. 
Dit soort benen zijn nu eenmaal 
extra lang ». 

Een enige kans in Brussel. Plaatsbespreking 150 F : Passage 
44. Publiator, 02/18.27.35. Studenten, DF-leden, 65 -f leden, VTB-
ers : 75 F. 

Ie navel op de kop 

,iÉ!' 

Ljselore en Ramses : Hollandse kleinkunst in Brussel. 
(Zie onze KK-rubriek). 

Het klein-teater BMZ-Zwevegem biedt de première aan van de 
kabaretgroep « De navel op de kop » vandaag 3 februari in 
zaal Gambrinus. Otegemstr. te Zwevegem. 

don quishocking in ons land 
Het zo langzamerhand al wel overbekende Nederlandse kaba-

ret Don Ouishocking is voor vier voorstellingen volgende maand 
in ons land. 

Fred Florusse, Anke en George De Groot, Pieter van Empelen 
en Jacques Klóters brengen een nieuw programma « Zand in je 
Söpak », waarmee zij eens te meer hoofdvogels afschieten op 
de lachende wip. 

Kabaret Don Ouishocking op 8 februari te Antwerpen (Aren-
berg), 9 februari te Zepperen (Kultureel Centrum), 10 februari te 
Neerpelt (Dommelhof) en 13 febiuari te Mechelen (Kultureel 
Centrum). 
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zaterdag 3 februari 
o 13u.30 : Wie weet , w in t ! Scholenkwls. 
O 14U.15 : Til l ie en Gus. Komische f i lm . 
# 15U.15 : De pel ikanentrek. 
O 16U.00 • Mi jn l ichaam en ik. 
O 16u.30 : Technisch en wetenschap Engels. 
O 17U.00 : IVli l ieubescherming, 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : De vorst innen van Brugge. 
O 19U.00 : Doorgaand verkeer, 
O 19U.45 : TV-nieuws 
O 20U.10 : Piste. Circusprogramma. 
O 20U.55 : De vrol i jke dokters van St. Swh 

th in . 
• 21U.20 : Echo. 
O 21U.50 : Sherif f Cade. 
O 22u40 : TV-nieuws. 

zondag 4 februari 
o IOu.30 : Eucharist ievier ing. 
O 14U.30 : Voor boer en tuinder. 
O 15U.00 : De val lei van de koningen. 
O 15U.15 : Binnen en bui ten. 
O 17U.15 : Tienerklanken 
O 18U.15 : Fabelt jeskrant. 
O 18u.20 : Sportreportage. 
9 18U.46 : De Schelde Eerste van een reeks 

toer ist ische dokumentaires over het ont
staan van onze r iv ieren. 

O 19U.13 : A m i e . 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. Portret van 

Den Haag. 
O 19U.45 • TV-nieuws. 
O 20U.OO : Sportweekend. 

' 9 20U.25 : De engel in het pandjeshuis. To
neel van A.B. Shi f r in. 

O 2,1u.40 : Gala van de MIDEM in Cannes. 
O 23U.00 : TV-nieuws. 

maandag 5 februari 
o o o o o o o 

14U.00 : 
18U.00 : 
18U.05 : 
18U.30 : 
18U.40 : 
19U.10 : 
19u45 : 

• 20U.10 : 
Actueel 

O 20u40 : 
f i lm . 

O 22u 15 : 
O 22U.50 • 

Schooltelevis ie. 
Fabelt jeskrant. 
De woudlopers. 
Korte f i lm . 
Mi jn l ichaam en 
Sport t r ibune. 
TV-nieuws. 
Een land zoekt 
i.v.m het mi l ieu 
De vr ienden 

ik. Herhal ing. 

zijn evenwicht . 

Psychologische 

Vergeet niet te lezen 
TV-nieuws. 

dinsdag 6 februari 
o 14U.00 : School te levis ie. 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Fol lyfoot. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.05 : Kijk en kook. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De kleine waarheid. 
0 21U.10 : De computer en onze pr ivacy. 

Wetenschappel i jk programma. 
9 22u.00 ; Streekekonomie. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

woensdag 7 februari 
o 17U.00 : Jevanjong. 
O 18U.40 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.45 : Korte f i lm . 
O 18U.50 : Mi l ieubescherming. Herhal ing. 
O 19u20 : Polit ieke t r ibune. (BSP). 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Mary 's magazine. Een n ieuwe 

reeks waarin Mary Porceli jn mensen ui t 
de amusementswereld voor de camera 
brengt. (Circus- en kermisar t iesten) . 

9 21u25 : Confrontat ie Gesprek over actu
ele problemen. 

O 22u 10 • Horen en zien. 
O 22u 30 : TV-nieuws 
O 22u.35 : Schaatsen. Europese kampioen

schappen kunstr i jden in Keulen, 

donderdag 8 februari 

TWEEDE " N " 

O 
O o o o 
• 

14u00 
18u00 
18U.05 
18u30 
18u50 
19u 10 
taire. 
19u45 
20U.10 

Schooltelevis ie. 
Fabelt jeskrant. 
Calvin en de kolonel Tekenf i lm. 
Jonger dan je denkt. 
Krea-tv-t i jd. Vr i jet i jdsmagazine. 
Uit de d ierenwere ld . Dokumen-

O 19u45 • TV-nieuws. 
9 20U.10 : De gier igaard. TV-spel naar Hen

drik Conscience 
O 21U.15 : Première. 
O 21u55 : Festival van Vlaanderen 1972. Mi -

megroep « Fialka » uit Praag. 
O 22U.10 : Gastprogramma. De Katol ieke ge

dachte. 
O 22u 40 • TV-nieuws. 
O 22U.45 ; Schaatsen. Europese kampioen

schappen kunstr i jden in Keulen. 

vri jdag 9 februari 
o 14U.00 : School te levis ie. 
O 18U.00 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Korte f i lm . 
O 18U.15 : Verkeersvei l igheid. 
O 18u.20 : Technisch en wetenschappel i jk 

Engels. Herhal ing. 
O 18U.50 : Ziet u er wat in ? 
O 19u 03 : Luceat. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20u,10 : Oorlog en Vrede (TV-reeks). 
# 20u 55 • Panorama. 
9 21u40 : Science-f ict ion in de f i lm Doku-

mentaire. 
O 22u 30 : TV-nieuws. 
O 22u 35 : Schaatsen. Europese kampioen-

srh-in-ien kunstr i iden in (<eulen 

Sedert een paar weken geleden het generiekje voor het TV-nieuws 

een graf isch prent je is geworden dat begeleid door een computerach-

t ig tuut-geluid een schemat ische • N » voor n ieuws voors te l t is er 

verder aan de inhoud van het n ieuwsbul le t in we in ig gewi jz igd. 

De ene dag is de andere niet en zeker een TV-nieuwsuitzending Is 

In sterke mate afhankel i jk van wat in de loop van de voorafgaande 

uren bi j ons en in de rest van de were ld gebeurd is. 

En als er dan toch belangri jk n ieuws is maakt de Vlaamse TV gere

geld de zware fout om speciaal de laatavond-edit ie van het n ieuws als 

een zeer zwak broert je te behandelen. 

Nee mnu dinsdagavond der t ig januar i . In het binnenland was er het 

spektakel rond de reger ingsverklar ing in de kamer van volksverteger»-

woord igers . Kamerleden die tumul tueus hun ongenoegen te kennen 

geven en mani festanten op de publ ieke t r ibune die protestpapier t jes 

laten naar het halfrond dwarre len zi jn te legenieke beelden. 

Vlak b i j , in Nederland hadden twee ex-gedetineerden meer dan een 

etmaal een boerengezin gegijzeld in het Gelderse dorp Dei l . Ter plaatse 

was zelfs een Amerikaanse cameraploeg. De Vara bracht over deze 

gebeurtenissen in • Achter het nieuws » een staalt je van ber ichtge

v ing. In de tweede nieuwsui tzending bracht de Vlaamse TV noch beel

den van de Kamer — wel een stat ische fo to van Edmond Leburton — 

noch een zicht van de gi jzelhoeve in Nederland. 

De BRT zal al l icht als ekskuus aanhalen dat er in het eerste journaal 

we l beelden waren van beide gebeurtenissen. A ls dat zo Is beschouwt 

de BRT de tweede nieuwsui tzending als een gekondenseerde en ge

sproken samenvatt ing van de eerste ed i t ie . « Gewoon even bondig 

herinneren aan wat in de loop van de dag gebeurd is. De ki jker heeft 

het toch allemaal gezien om kwar t voor acht en je moet geen mens 

twee keer op één avond met dezelfde f i lmbeelden last ig val len ». 

Dat is een foute redener ing. Primo omdat heel wat mensen — or>-

dermeer werknemers die in ploegverband werken of op onregelmat ige 

uren — wel het tweede nieuws kunnen zien maar niet de eerste ed i t ie , 

en vervolgens omdat elke nieuwsui tzending op zich een afgesloten 

geheel moet zijn dat in format ie brengt. 

Gewoon veronderste l len dat om halfel f niemand meer voor v isueel 

nieuws interesse ver toont is een gemakkel i jkheidsoploss ing. 

En daar is de BRT zeer sterk in. 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdel ingsvlaggen in al
le groot te en model len. 
A l ler le i w impe ls gebordeerde ken
tekens zel fk levers - tafe lv laggen 
sjaals of l int jes ( VI . Leeuw, Ti j l , 
Goedendag) voor feesten - geel-
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m. voor vers ier ing - al le bijbeho-
r igheden 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 Herentals 

Tel. : 014/21.207 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 

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

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

e n L i m o n a d e s 

• 
Bl jhulzen : Cogelt O i y l e i 73 

2600 Berchem-Antwerpan 
Tel. (03) 36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
te l . (09) 22.45.62 

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt ic ien, 

erkend door alle z iekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer I) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % kor t ing 

ONS KRUISWOORDRAADSEL HORIZONTAAL 

1) Van alles wat 
2) Ierland 

Zoals een schi ldpad. 
3) Laatst leden. 
4) Slaapje 

Stand die ze van ons gerust 
mogen afschaffen. 

5) Arm iemand. 
Vurige stede in Wal lonië. 

6) Anagram van « JOU » 
Boom 

7) Belgische normen 
Hoofdkwart ier 

8) Zintuig 
Soort p latv is. 

9) Naam uit de oudheid 
Mannet jeshond 

10) Hersenvl iesontstek ing. 

VERTIKAAL 

1) Wase werver . 
2) Liefste Rita 

Twee kl inkers. 
3) Op en neergaand iemand. 
4) Voegwoord 

Speelgoed 
Nikkel. 

5) Vlamingen houdt uw centen 
klaar want hij is daar. 

6) Hier te lande 
Anagram van • GAS ». 

7) Slede 
Alvorens 

8) Borstelgras 
Belgische Radio en TelevisI». 

9) Daar (Duits) 
Kippenprodukt 
Stad in Wal lonië. 

10) Soort kaktus. 

opgave 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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^]©GOOO 
•inde solde 

scheidsrechters 

Voor de zoveelste keer zullen wij 
•nszelf nog eens uitroepen tot 
supporter van de arbiters, voor ons 
part meestal de beste man op het 
veld, hoewel door het publiek altijd 
beknibbeld en uitgejouwd. Zondag 
hebben wij echter de zogenaamde 
nummer één van de Belgische flui-
teniers aan het werk gezien, de 
heer Vital Loraux, en de eerlijkheid 
ebiedt ons te zeggen dat de man 
bepaald slecht was, en wat erger 
Is, uitgesproken partijdig. Het kan 
niet zijn dat een scheidsrechter 
met de ervaring van Loraux, daar
enboven goed opgesteld, niet de 
xeer zware fout van « vuile » Hey-
lens op van Uytsel heeft gezien. 
Het was een schoolvoorbeeld van 
een strafschopgeval, en o.i. was 
een onmiddellijke uitsluiting van 
Heylens bovendien gewettigd ge
weest. De « raison > van een paar 
Anderlechtsupporters in onze buurt, 
die grif toegaven dat dit een pe
nalty was, maar dat Vital — « zij • 
noemen hem bij de voornaam — 
hem niet had gefloten omdat hij 
van Anderlecht een doelpunt had 
afgekeurd (gescoord uit buiten
spel)... dat is « raison » op zijn 
Anderlechts. 

Ook de gazetten zouden daar 
kunnen toe bijdragen, om een ein
de te stellen aan het bevoordelen 
van bepaalde klubs. Maandag 
schreef de « Gazet van Antwer
pen » naar aanleiding van de match 
Anderlecht - Lierse, onder de titel 
• Rode kaart voor Loraux •> : « Als 
het centraal scheidsrechterkomitee 
dat allemaal nog langer blijft dul
den, dan begrijpen wij er niets 
meer van, of is er onwil en vriend

jespolitiek mee gemoeid ». En • Les ' 
Sports » wist van dezelfde match 
alleen te zeggen dat Anderlecht ai 
dadelijk met 2 of 3 doelpunten had 
kunnen leiden, dat Vital Loraux 
goed was, en dat hij goed ge
plaatst was om uit te maken of 
Heylens al dan niet een fout begin. 
En Varenneke-och-here die heeft 
blijkbaar niets gezien dat op een 
strafschopgeval leek, want hij snot
tert een halve gazet vol over het 
ruwe spel van de Pallieters (inder
daad nogal potig, maar de gekwet
sten vielen toch aan hun kant). Als 
ge als gazettenschrijvelaar uw le
zers zo naar de ogen moet kijken, 
hewel mersie. 

Wat nu wel eens duidelijk moet 
gaan gezegd worden, is dat de 
laatste tijd een paar zogenaamde 
grote klubs, meer bepaald Ander
lecht en Standard, zodanig bevoor^ 
deeld werden door scheidsrechter-
lijke beslissingen dat de kompetitie 
er werkelijk door vervalst wordt. 
Wij houden dat nu al jaren zowat 
in het oog, en ieder jaar moeten 
wij vaststellen dat die klubs twee 
drie punten kadoo krijgen. En als 
het dit jaar verder gaat, zoals ^et 
nu bezig is, dan zullen het méér 
dan drie punten zijn, want die kre
gen zij nu al. Minstens. Wij willen 
dat niet op de lei van de arbiters 
schrijven. Iedereen weet dat hun 
carrière kan gemaakt worden én 
gebroken door een paar « grosses 
legumes » van de grote klubs. Het 
is dus menselijk dat zij zich daar
door wat laten beïnvloeden. Maar 
dan moet de bond maar de midde
len zoeken om aan dat sisteem 
een einde te stellen. Waar de on
partijdigheid in het gedrang komt 
— en eerlijk gezegd, wij denken 
dat wij zo ver zijn — loopt de voet
balsport op haar laatste benen. 

Jaak Lecoq plengt een traan van 
droefheid omdat In de nieuwe re
gering alweer geen minister voor 
sport is voorzien. Feitelijk zouden 
wij er ook wel voor te vinden zijn 
dat er een dergelijk departement 
werd opgericht, al was het maar 
om alles eens netjes op punt te 
stellen. Er zouden dan natuurlijk 
wel twee ministers of staatssekre-
tarissen moeten zijn, tenzij Merckx 
het alweer zelf zou doen, vermits 
er ook een BLOSO en een ADEPS 
is. 

Het heeft echter niet mogen zijn. 
Men is er in geslaagd zesendertig 
departementen een naam te gever», 
zonder beroep te moeten doen op 
de sport en aanverwante weten
schappen. Boze tongen beweren 
zelfs dat de drie maal twee of drie 
partijen al de moeite van de we
reld hadden om voldoende prezen-
tabele mensen bijeen te scharrelen 
voor de volkstoeloop die men de 
nieuwe regering noemt, en dat er 
werkelijk niemand meer te vinden 
was op wie men nog een etiket 
« minister » (zij het dan maar van 
sport) kon kleven zonder de alge
mene hilariteit op te wekken. 

opgepast, mannen 

Meester Wouters, patron van de 
Belgische voetballers al te gare, 
laat weten dat zeven acht klubs 
op hete kolen zitten om de bond 
een proces aan het been te lappen, 
zo onder meer Berchem, dat boven
dien de toelating zou gevraagd 
hebben om een speler, die Ber-
chem-speler Kear zowat een been 
afstampte, te laten vervolgen. Wij 
vernemen dat meester Wouters in 
naam van het uitvoerend komitee 
dat iedereen de bond een proces 
kan aandoen, maar dat men dan 
goed moet weten wat men doet. 
Wie de bond in de mlzerie wil 
brengen, zal voortaan verzocht 
worden uit de bond te treden, en 
wie dit niet uit eigen beweging 
doet, zal er voor alzeleven en één 
dag uitgetrapt worden. In hoeverre 
Louis Wouters en/of het uitvoe
rend komitee dat zo maar kunnen 
zeggen, weten wij niet. Maar dat 
« den baarechoem » nog niet zo 
direkt op straat staat, zelfs mèt 
proces, dat weten wij toch. 

De foto's : (Boven) Ferdinand 
Bracke, op het ogenblik dat hij zijn 
maat Patrick Sercu van zich af-
duwt in een Euro-ploegenwedstrijd 

te Antwerpen. 

(Hiernaast) : Standaard-St Truiden. 
Henrotay klemt de Texaco-tanden 

op mekaar... 

profvoetbal 

Hoever het nu staat met dat fameuze profkampioenschap van de BeK 
gische sjotters ? Om het allemaal in 't lang en in 't breed uit de doeken 
te doen, zouden wij eigenlijk eens een hele « WIJ » nodig hebben, maar 
de baas is daar niet voor te vinden. Wij moeten het dus kort maken eé 
zeggen dat het profkamploenschap nog nergens staat. Aanvankelijk wei* 
den er 22 klubs bereid gevonden mee te doen. Geleidelijk aan trokken 
er zich dertien terug, zodat er nu nog maar negen klaar zijn om zich In 
het avontuur te storten. Vermits echter lang geleden al werd bepaald dal 
er twaalf klubs moeten zijn om een profkompetitie te kunnen organizeren, 
moet men op dit ogenblik besluiten dat er niks van in huis komt, tenzijn 
er van de dertien drie wéér van mening zouden veranderen, en tóch zou
den meedoen. Ons vraagt men het gelukkig niet, maar wij blijven bij onze 
mening dat er in België geen twaalf klubs bekwaam zijn om echte prof-
klubs te worden. 

De man die het eerst ging twijfelen — in het publiek dan — aan de 
weldaden van een professioneel voetbalkampioenschap, Racing-White-
voorzitter Gooris, heeft nog 'n andere kat de bel aangebonden. Hij is name
lijk voorstander van fusies tussen verschillende klubs. In Brussel bij voor
beeld, zegt hij, zouden vijf profklubs zijn (Anderlecht, Daring, Crossing, 
Union en Racing-White), en dat is, voor een agglomeratie van ongeveer 
één miljoen inwoners, veel te veel. Twee klubs zouden genoeg zijn, drie 
het allerhoogste maximum. Hetzelfde zou ook gelden voor Antwerpen en 
mogelijk de andere grote steden. Beter dan elkaar kapot te konkurreren — 
of dat te proberen — zou het misschien beter zijn de handen in elkaar 
te slaan. Financieel altans. Of het sportief gezien ook te verdedigen is 
dat een aantal klubs — dus een aantal gelegenheden waar aan sport kan 
gedaan worden — verdwijnt, dat is een andere zaak 

« Les Sports » heeft er ook eens aan gedacht de spelers naar hun me
ning te vragen. Officieel is dat, zo dachten wij, nog niet gebeurd, hoewel 
de spelers in feite de eerste belanghebbenden lijken te zijn Uit die kleine 
enquête van de sportkrant blijkt dat de meerderheid van de spelers niet 
veel voelt voor een echt profkampioenschap. En dat is heel begrijpelijk. 
De meeste vedetten verdienen nu met voetballen veel meer dan de mini
mum wedde die voor de profs voorzien is (240.000 fr.) Daarenboven kun
nen zij nu nog allerlei zaken bijdoen, die dan misschien wegvallen Ten 
derde hebben zij nCi wel wat in petto tegen dat zij ophouden met voet
ballen, wat misschien niet meer het geval zal zijn als ze « officieel » 
profs worden. Kortom, er zijn een hele hoop bezwaren die meestal wat 
te maken hebben met de sociale status van de voetballer. Wij kunnen 
alleen zeggen dat zij gelijk hebben. Het profvoetbal kan voor hen moeilijk 
een verbetering zijn. 

WIL U VOORUIT ? 
LEER SPREKEN IN HET OPENBAAR ! 

Overtuigend spreken kunt U ook. Maar U moet weten « HOE ? ». 
Niemand reageert zoals U. Juist daarom moet iemand die het weten kan U op weg helpen naar 
succesrijk spreken in het openbaar, voor een kleine of een grote groep, met een tussenkomst van 
één minuut of een toespraak van een kwartier 
Reeds meer dan 3000 mensen hebben een persoonlijke opleiding in spreekvaardigheid ontvangen bij 
het Instituut Eloquentia. Kom ook eens kennismaken met deze opleiding, want weten hoe het moet 
geeft zelfvertrouwen. Een kursus duurt 15 lesavonden. 
Dit zijn de kursusplaatsen en aanvangsdagen : 
Inlichtingen en inschrijvingen telkens vanaf 19030. 
AALST : woensdag 7 februar i , vergaderzaal Apostelken, kerk Mi|lbeek , 
ANTWERPEN : maandag 5, of dinsdag 6, ot woensdag 7, o f donderdag 8 februar i , VTB, St. Jacobsmorkt 45 ; 
BRUGGE : donderdag 8 februar i , VTB, Wol lestraat 28 , 
BRUSSEL : dinsdag 6 februar i , VTB, Emiel Jacgmamlaan 126 ; 
DENDERMONDE : maandag 5 februari Cultureel cent rum, oud gem huis St G Dendermonde ; 
DIEST : woensdag 7 februar i , Cul tuurcentrum, Begijnhof , 
GENK : maandag 5 februar i , Kunstgaleni B Ant igua », Re<;identie o De Lorelei », Evonce Coppéelaan 3 ; 
GENT : dinsdag 6, of woensdag 7 februari VTB Kalandenberg, ing Paddenhoek ; 
HASSELT • woensdag 7 februar i , VTB Demerstraot 60 
KORTRIJK • donderdag 8 februar i . Provinciaal Technisch Inst i tuut , St Janslaan 12 ; 
LEUVEN : dinsdag 6 februar i . Huis voor Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat 9 ; 
LIER . donderdag 8 februari < De Valk », Grote Mark t 27 , 
MECHELEN : dinsdag 6 februar i , VTB Onze Lieve Vrouwstraat 34 ; 
MOL . dinsdag 6 februar i , vergaderzaal Gemeenteli ike Brandweer, Schansstraat 40 ; 
ROESELARE : maandag 5 februar i , VTB, St Michielsstraat 7 ; 
SINT TRUIDEN : donderdag 8 februar i . Raadzaal Stadhuis, Grote Mark t ; 
TONGEREN : vr i jdag 9 februar i , Gallo-Romeins Museum, Kielenstroat 15 ,* 
TURNHOUT : maandag 5 februar i . Cul tuurcentrum Warandestraat 42 , 

Aanvang les : 20 u. 
Italiëlei 191 - 2000 Antwerpen - Tel. : 03/32.71.14 

I N S T I T U U T ELOQUENTIA - Instituut voor communicatietechnieken 
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bewegi 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 

VUJO-VERKIEZING 
De verkiezingen voor het nieuw 

samen te stel len « Arr. Vujo-komi-
tee-Antwerpen • zullen plaatsgri j 
pen op vr i jdag 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-computer l i jst 1973, hebben 
stemrecht . Kandidatuurstel l ing van 
akt ieve VU-jongeren tussen 16 en 
35 jaar (zeijfde voorwaarden als de
ze van 16 to t 25 jaar) dienen inge
zonden te worden ui terst to t 16 fe
bruari aan het VU-arr. sekretariaat 
(Wim Claessens), Pastoor Deens-
str . 19 te 2510 Mor tse l . 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Al le dagen op het sekretariaat 
tussen 9 en 16 u. 30. Voor speciale 
geval len, l iefst op maandag van 
16 to t 20 u., dan gr i jpt het arr. 

-d ienstbetoon plaats in aanwezig 
heid van een onzer volksvertegen
woord igers. 

Voor COO-gevallen van Antwer-
pen-stad gelieve te lefonisch 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 to t 18 u., St. Jansvliet 19, 
Antwerpen, te l . 33.91.65. 
GALABAL 

Op zaterdag 17 februari a.s. icht 
de Vlaamse Aktie- en Kultui..rge-
meenschap haar 5de lustrum-gala-
bai in. Zelfde zaal ais vorige jaren : 
Harmonie te Antwerpen. Kaarten 
te l . 36.84.65. Wetstr . 12. 
WANDELING 

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

We kennen nog enkele adressen 
van leden die f inancieel in de on
mogel i jkheid zijn een jaar-abonne
ment op ons blad te nemen. 
Schenkt u hen een abonnement ? 
350 fr. te s tor ten op PC 61.75.11 
va-; onze voorzi t ter Bergers. De af
del ing zorgt dat het abonnement 
goed besteed wordt . Vermeld op 
uw stor t ing : geschenkabonnement. 
TOPPERS 

In de abonnementenslag der af
del ing zelf, staat Moens op kop 
met 32 abonnementen, gevolgd 
door De Roover met 23. Ook c'e 
andere bestuursleden deden hun 
best want ons totaal loopt op di t 
ogenblik naar de 120. 

BALEN-OLMEN 
PRIJSKAMP 

Op vri jdag 16 februari zal er in 
onze afdel ing een zetterspr i js
kamp gehouden worden in ons lo
kaal bij Albert en Fien Berckmans. 

Als eerste pri js een f ie ts en ver
der zeer waardevol le pri jzen. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

BROECHEM 
BESTUURSVERGADERING 

Na een overzicht van de abonne
menten- en de l idkaartenvernieu-
wing te hebben afgehandeld werd 
besloten te trachten toch nog en
kele nieuwe lezers bij te vinden en 
de ledenwerving op gang te trek
ken. 

Hulp werd gevraagd door Oele-
gem om 1000 pamflet ten en een 200 
ta ' " Wij 's » te bussen — hulp die 
graag werd toegestaan. Voorlopig 
d e . i,.oechem daar het werk en 
het administrat ieve gedeelte — w i j 
hopen dat daar spoedig ook een 
kern en/of een afdeling zal volgen. 

Er werd besloten 20 nummers 
van " Nieuw Vlaanderen • hande
lend over het federal isme te ver-
zenclsn aan tw in t ig gegadigden om
dat zij in de toekomst zouden kun
nen meepraten over di t onderwerp 
en onze doelste l l ing. 

De uitnodigingen werden aan de 
jongeren verzonden om deel te ne

men aan de Vujo-verkiezingen of 
om zich kandidaat te stel len. 

Tevens werd besloten een peti-
t ie l i js t in verband met de amnes-
t ieakt ie van VOS aan te vragen en 
ze zo spoedig mogeli jk voorzien 
van handtekeningen terug te zen
den. 
ANDRE DE BEUL 

Over aktuele problemen op maan
dag 26 februar i . Verder nieuws 
volqt. 
ABONNEMENTENSLAG 
LEDENSLAG 

Wie van onze Broechemse lezers 
bezorgt ons nog een nieuwe lezer 
of een nieuw lid ? 

DUFFEL 
POLITIEKE VOORLICHTINGSAVOND 

Woensdag 7 februari om 20 u. 30, 
zaal Luna, Handelstr, 14, Sen, Wim 
Jorissen bespreekt de nieuwe poli
t ieke toestand. Vragen stel len naar 
bel ieven, 

BURCHT 
SOC DIENSTBETOON 

We herinneren eraan dat eeniedei 
die met een of ander probleerr te 
maken heeft steeds terecht kan bii 
ons COO-lid Ward Lemmens, Koning 
Albertst r , 62, 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden : De Graef 
Fr„ Lundenstr. 56, te l , 24,57,98 ; 
mevr. De Jonghe ' ea, Ter Heydel, 3, 
te l , 24,41,95 ; De Ridder C , Boter-
laarbaan 333, te l . 21.12.00 ; Droeven-
speek P., te Couwelaarlel 134, tel 
24.78.25 ; Hereygers G., A. Geenen-
laan 14, te l . 24.88.06 ; Mor te lmans 
P., St. Rochusstr, 86, tel 21,67,10, 

COO-leden : Coolsaet,, de Sevil-
lastr., 48, te l . 21.10.99 ; Martens M., 
Fr. Van Di jckstr. 12 . 

EDEGEM 
DIENSTBETOON 

Onze COO-leden zijn : dr. J. Van 
Denu, Boniverlei 44, te l . 55.45.79 en 
Paul Wi jns, Te Nijverdoncklaan 51, 
te l . 49.50.88. 
TAK TE GAST 

Op vri jdag 9 februari a.s. orr 20 
u. 15 is P. De Pauw, voorz. van 
TAK (Taal-Akt iekomiteel te gast 'n 
onze VU-afdeling. Hij zal handelen 
over de aktiea-vwn TAK en over de 
verhouding liflK»:^» basis to t de top 
in de VU. ^A^ verwachten u die 
avond zonder fout in « Drie Eiken ». 
PERSONALIA 

Wi j betuigen onze deelneming 
aan de fami l ie Vyncke-De Wulf bij 
het overl i jden van vader De Wulf . 

Wensen voor herstel gaan naar 
mevr. Legrand, echtgenote van een 
der kommissar issen der VNSE. 
AKTIES 

Het nieuwe bestuur bl i j f t niet bij 
de pakken zi t ten. Na een nationaal 
pamflet tegen de Belgische Super 
Plaag, na « Zie Zelf • word t nu een 
propagandafolder gebust in gans de 
gemeente. En dat is nog maar een 
begin. Wi j hebben ons ook voorge
nomen een ernst ige inspanning te 
leveren voor de abonnementenslag. 

Wij hebben echter medewerkers 
te kort ! Wie wi l meewerken met 
het organisatie- en propagandakomi-
tee gelieve zijn naam op te geven 
aan F, Faes of I. Van den Eynde. 
DANSFEEST 
3 MAART 1973 

Ons « Kolderbal » wordt iets 
unieks ! Kaarten zijn te verkr i jgen 
bij de bestuursleden. Wie kan ons 
pri jzen bezorgen voor de tombola? 
Te bezorgen aan Rik Janssens, 
Boudewijnlaan 381 

EKEREN 
DANSFEEST 

Op zaterdag 14 april om 20 u. 
30 in de zal « Elcks Thuys », Van De 
Weyngaertplein 13 te Mar iaburg. 
Houd die datum vr i j . ledereen is 
hartel i jk we lkom. 
DIENSTBETOON 

Al fons Bollen, schepen» van Fi
nanciën, Handel en Ni jverheid, Koe
koeklaan 7 (De sterre) , te l . 64.49.43. 

Maur i ts Van Tongerloo, gemeen
teraadsl id, Leliënlaan 62 (St. Ma 
riaburg), t e l . 64.55.14. 

Lode Van Vl immeren, C O O l i d , 
Hoogboomsestwg 22 (Hoogboom), 
te l . 64.41.48. 

Veerie Thijssens, COO-lid, Gees-
tenspoor 72 (Centrum), te l . 41.04.41. 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Al le dagen, l iefst na te lefonische 
afspraak ; prov. en gemeenteraads
lid Jef Steurs, Edegemse Stwg 87, 
te l . 57.10.27 ; gemeenteraadsl id Juul 
Tolleneer, Gemeenteplein 11, te l . 
57.00.71 ; gemeenteraadsl id Mon 
van den Hauwe, ! j iermaalberg 29, 
te l . 57.33.11 ; gemeenteraadsl id dr 

Ludo Verbaet, Duivenstr . 45, t e l . 
57.08.00 en COO-lid R e n , Jaeken, 
Wi tvrouwenveldst r . 14, te l . 57.14.03. 
GELUKWENSEN 

Hartel i jk prof ic iat aan onze leden 
Filip en Chris Lesoil bi j de geboor
te van Kathleen. 
VLAAMSE KRING 

Op zaterdag 24 februar i houdt on
ze Vlaamse Kring haar jaarl i jks 
groot bal. Toegangskaarten te be
komen bij onze bestuurs leden. 

KATELIJNE WAVER 
DANSFEEST 

Ook in deze hardwerkende afde
ling mag wel eens aan ontspanning 
gedacht. Vooral als ons dansfeest, 
de f inanciële basis moet zijn van 
di t ononderbroken afdel ingswerk. . 

Dus allen naar • Feestzaal Elze-
straat » op zaterdag 24 februar i 
te 20 u. 30. 

Het gekende orkest Oscar De-
nayer en Sabeline spelen en zin
gen ten dans. 

MERKSEM 
ER IS WAT OP HANDEN 

Wat er ook gebeurt , vergeet niet 
de grote gebeurtenis voor alle 
Vlamingen te Merksem, het iaar-
l i jks dansfeest van de Volksunie. 
Ditmaal op zaterdag 3 maart, n 
de grote zaal De Garve, van Praet-
lei . 
HET BESTUUR 

In het begin van de maand no
vember 1972, werd onze vr iend An
dre Rammeloo herkozen to t voorzit
ter van onze afdel ing nadat hi j d i t 
ambt reeds twee jaar had waarge
nomen, en het heeft in die t i jd niet 
st i lgestaan. Gemeenteverkiezingen 
onderhandelingen voor het vormen 
van de bestuursmeerderheid in het 
gemeentebele id. Steeds was er een 
goede samenwerk ing, waarvoor w i j 
de kameraad Rammeloo dankbaar 
zi jn. Thans heeft de h. Rammeloo, 
onverwachts en to t ons aller spi j t 
door overmacht zich genoodzaakt 
gezien zijn ontslag als voorzi t ter 
aan te bieden. In zijn plaats werd 
thans de h. l ic. Urbaan Dubois aan
gesteld als voorzi t ter van de afde
l ing, daartoe door het vol ta l l ig be
stuur aanzocht. 

Wi j danken André, voor de dien
sten die hij aan onze afdel ing be
wezen heeft en het verheugd ons 
ten zeerste dat hij van het afde
l ingsbestuur wenst lid te bl i jven, 
en terze l fder t i jd zijn vol ledige me
dewerk ing voor de toekomst be
loofd heeft. 

Aan ons medel id Urbaan Dubois 
sturen w i j de hartgrondige wens 
toe dat hij een goed voorzi t ter zal 
zi jn, het is geen eenvoudige taak 
maar wi j ver t rouwen er op dat hij 
het aankan, en het vol ledig ver t rou
wen en de toegeweide medewer
king van gans het bestuur is hem 
voorhands toegezegd. 

Tevens delen w i j mede dat de f i -
nancies van onze afdel ing in de toe
komst zullen beheerd worden door 
ons jong bestuurs l id Lutgard Kalin-
gard, deze jonge dame heeft , de 
paar maanden dat zij in het bestuur 
van de afdel ing zetel t daar reeds 
een plaats Ingenomen die ons ver
heugd. 
JOSKE GEELEN 

Op zaterdag 19 januari , hebben 
wi j de echtgenote van onze beste 
vr iend en kameraad Rik Geelen ten 
grave gedragen. Het was voor alle 
leden van de VU, de Vlaams Gepen
sioneerden, de Vlaamse Kring Groe-
ninghe, de Vrouwenafdel ing De 
Vrouw van Vandaag, een droeve 
dag. Velen, zeer velen hadden er 
aan gehouden door hun anwezlg-
heid in de kerk, en bij de laatste 
gang naar het nieuw kerkhof van 
Merksem, aan Joske Geelen een 
laatste dienst van vr iendschap en 
aan onze diepbeproefde vr iend Rik 
hun werke l i j k medevoelen te be
tu igen. We w is ten allen dat het 
moest gebeuren en toch deed het 
zo een pi jn. 

Mevrouw Geelen was een onver
moeibare werkster , steeds vol toe
wi jd ing en vr iendschap, to t op de 
dag dat de onverbiddel i jke ziekte 
deze moedige v rouw neervelde. 
Ook in de vrouwenafdel ing zal haar 
nagedachtenis bewaard bl i jven als 
een voorbeeld van werkzaamheid 
en toeweid ing. 

Vriend Rik, namens al de vrien
den, het ver l ies is zo groot, w i j 
zijn niet bij machte de woorden te 
vinden die u t roost kunnen bren
gen, een kleine t roost weze het u 
we l l i ch t dat zovele Vlaamse vrou
wen en mannen met u mee voelen. 

Er waren bloemen van de Volks
unie, een grote krans van de 
Vlaamse Kring Groeninghe, bloe
men van de Vrouwenafdel ing Volks
unie, van de Vlaamse Gepensioneer
den. 
FELIX TIMMERMANSPRIJS 

Het kul tuurkomitee van Merksem, 
onder de leiding van schepen E. De 
Groot, r icht te een wedst r i jd in met 
een pri js van 20.000 f r . om een 
scr ipt te bekomen voor een avond
vul lend programma rond het leven 
en de werken van Felix Timmer
mans. En de in Merksem gekende 

woordkunstenaar, onze vr iend Jos. 
Van der Veken, met een gemot i 
veerd verslag van de jury heeft de 
eerste pr i js in de wacht gesleept. 
Wi j drukken hier eerst en vooral 
de hoop ui t , dat het schepenkol le-
ge van de gemeente, onder wiens 
auspiciën deze wedst r i jd oorging, 
en het Kul tuurkomitee van de sche
pen Erik De Groot, ju is t nu een 
Merksemse gemeentenaar deze 
schone ui ts lag bewam, de gemeen
te ook zal zorgen dat onze kunste
naar Jos. Van der Veken mater ieel 
in staat zal gesteld worden zijn 
kunstwerk aan de bevolking van 
Merksem in de beste voorwaarden 
te presenteren. 

Mevrouw Van de Veken, vr iend 
Jos., w i j delen in uw vreugde. Har
tel i jk gelukgewenst , en het mag 
daar niet bij b l i jven. 

MORTSEL 
ABONNEMENTENSLAG 

Mogen w i j u, als lezer van di t 
weekblad « Wi j », vr iendel i jk ver
zoeken, na lezing hiervan het in 
de br ievenbus van uw gebuur of 
vr iend te doen belanden. Herhaal 
dit dr ie weken en probeer dan een 
kontakt met deze « nieuwe lezer » 
te hebben.. . of geef aan een onzer 
bestuursleden de naam en het adres 
van uw « kandidaat lezer » door 
een te lefoont je of een br ief je. Door 
deze handeling helpt u bij onze 
deelname aan de •• abonnementen
slag ». Mogen w i j van elk van u 
deze kleine maar echt door te voe
ren medewerk ing verwachten ? Als 
afdel ingskontaktadressen voor de
ze te voeren aktie : Bert Veron, 
A m . Stockmanslei 19 (49.35.23) ; 
Emile Croes, Steenakker 90 ( te l . 
49.12.20) ; Rik Reymen, Vuurkrui-
senlaan 36 ( te l . 49.13.18) ; Robert 
Paamaerts, Antwerpsest r . 132 ( te l . 
49.71.42) ; W im Claessens, Pas
toor Deensstr. 19 ( te l . 55.39.09) ; 
Jos Debackere, Deurnestr. 315 ( te l . 
49.86.19) ; Staf De Ceuster, Ede-
gemsestr . 85 ( te l . 57.21.77) ; Jan 
Vandewalle, Dieseghemlei 52 ( te l . 
49.51.10) ; Frans Dewi l , Nieuwelei 
70. 
PERSONALIA 

Afdel ing en bestuur Mor tse l wen
sen volgende medeleden een spoe
dig en algeheel herste l , bij of na 
hun opname in de kl iniek : de h. 
Regout, mevr. A. Steurs. 
GEMEENTERAAD 

Zal plaats hebben op maandag 12 
februar i te 20 u. in de raadszaal 
ten gemeentehuize. 

MOL 
SOC. DIENSTBETOON 

SEN. CARLO VAN ELSEN 
Mol-centrum : vr i jdag va,; 18 tot 

19 u. en zaterdag van 10 tot 11 u. 
Bureel « Huis Helsen », Graaf de 
Broquevi l lestr . 

Ezaart : café • Onder de Linde », 
Ezaart 151, tweede maandag van 
de maand te 20 u. 15.-

Mi l legem : café «Mast», Mi lost r . 
66, tweede maandag van de maand 
te 20 u. 45. 

Achterbos : café .We lkom», Ach-
terbos 80, tweede maandag van de 
maand te 21 u. 15. 

S lub : café • Gust Peeters», Sluis 
178, derde maandag van de maand 
te 20 u. 45. 

Ginderbui ten ; café «De Wi t te» , 
Ginderbui ten 213, derde maandag 
van de maand te 21 u. 15. 

Rauw : mr. Mer tens E., Kiezel
weg 238, v ierde maandag van de 
maand te 20 u. 15. 

Wezel : Parochiecentrum, St. Jo-
zeflaan, v ierde maandag van de 
maand te 20 u. 45. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Voor al le mogel i jke moei l i jkhe
den in verband met adminis t rat ie , 
belasting pensioen, e.d.. staan onze 
vr ienden Jos De Koek, Frans De 
Meulemeester en Guido Mich ie ls el
ke vr i jdagavond van 19 u. 30 tot 
21 u.30 ter beschikk ing. 

MIJLEN 
VOORDRACHTENCYCLUS 

Het Dosfe l inst i tuut In samenwer
king met de lokale VU r icht een 
voordrachtenreeks in met geken
de sprekers over geschiedenis en 
toekomst van de Vlaamse bewe
ging. 

Vri jdag 18 februar i : Lic. Lionel 
Van den Bergh over de geschiede
nis van de Vlaamse beweging to t 
aan de Bormsverkiezing. 

Vri jdag 2 maart : Lic. Wal ter Luy-
ten : • van 1929 to t heden (inzon
derheid de oor logsgeschiedenis en 
repressie). 

Vri jdag 16 maart : kamerl id An
dré De Beul : « Zel fbestuur door 
federa l isme en wat daarna ? ». 

Deze avonden gaan te lkens door 
in de vergaderzaal van lokaal 
Drumband, Gemeentestr . Begin : 
20 u. 

SCHILDE 
ONTMOETINGS-AVOND 

Op woensdag 7 februar i zal sen. 
Bob Maes spreken In café « Put-
tenhof », hoek Oelegemsestwg-

Spreeuwenbergle i . A ls onderwerp 
« De huidige pol i t ieke toestand In 
het ilasrf.en. doch met bet rekk ing 
to t Brussel in het biezonder ». Da-
ze spreekbeurt zal voorafgegaan 
worden door een f i lm over de twee
de mars op Brussel. Aanvang ora 
20 u. 15. 

Een interessante avond waarop 
w i j vele vr ienden verwachten o m 
samen met spreker Bob Maes een 
geslaagde en gezell ige avond t « 
maken. Tevens een kans om de pol i 
t ieke aktual i te i t te zien bel ichten I 
Ook belangstel lenden ui t andere af
del ingen zijn hartel i jk we l kom. 

DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van 10 to t 12 u. I * 
burgemeester K. Verberne op het 
gemeentehuis. Hij zal u graag hal
pen bij het oplossen van moei l i j l t -
keden in verband met pensioenen, 
bouwaanvragen, mi l i t ie , enz. 

SCHOTEN 

20e LEEUWENBAL 
Wi j verwachten onze leden on 

s impat lsanten op ons jaarl i jks dans
feest in de « Riddershoeve », Kas-
teeldreef , heden zaterdag 3 februa
ri om 20 u. 30. 

TURNHOUT 

COO 
Met anderhalf jaar ver t raging — 

te w i j t en aan het goede humeur 
van een paar CVP-ers — is de 
Turnhoutse COO eindel i jk geïnstal
leerd. De VU-ver tegenwoordiger 
Polly Mennes zal er de handel en 
wandel van de plaatsel i jke potenta
ten heel nauwgezet in het oog hou
den. 
BAL 

Op zaterdag O februar i in lokaal 
Gi ldenhuis te Oud-Turnhout. Or
kest : Duo Gery. Inkom 50 fr. Le
den en s impat lsanten worden er 
hartel i jk u i tgenodigd. 
DERDE WERELD 

Na de suksesr i jke voordracht van 
sen. Coppieters over « Een moder
ne onderwi jspol i t iek » volgt op 
vr i jdag 16 maart een tweede ge-
spreksavond over « De VU tegen
over de ontwikkel ingssamenwer
king » in de bovenzaal van hotel 
« Terminus » te Turnhout. In leiders 
zijn de sen. Van Eisen en De Bruy-
ne. 
DIENSTBETOON 

Sen. Carlo Van Eisen : elke 3a 
donderdag om 20 u. in café « Am i -
cit ia », Grote Mark t . 

Gemeenteraadsl id Rudi Beaufays, 
Rodenbachplantsoen 117, te l . 44489. 

COO-lid Polly Mennens, Verbin-
dingsstr . 26, t e l . 42288. 

Verantwoor l i jk bestuurs l id voor 
d ienstbetoon : Ar thur Robberechts, 
Neerhofstr . 14, te l . 44893. 

VOSSELAAR 

DE KAT VAN FRANS VAN 
MECHELEN 

Het min is ter ie van Nederlandse 
Kuituur (lees : de propagandastaf 
van Frans Van Mechelen) had op 26 
januari te Vosselaar een informat ie
avond belegd voor de CVP-notabe-
len uit de Noorderkempen. U i t 
vrees voor « andersdenkenden • 
had men besl ist dat al leen geschre
ven vragen mochten gesteld wor
den aan His Master 's Voice, Ri
chard Proost. Voor de inr ichters 
werd de met veel bla-bla aangekon
digde bi jeenkomst een grandioze 
f lop : s lechts een paar t ienta l len 
rechtgelovigen kwamen opdagen, 
een stevige VU-afvaardiging kwam 
voor de nodige « Inspraak » zorgen, 
maar vro l i jke Frans, enkele uren 
voordien to t ex-excel lent ie gepro
moveerd, stuurde zi jn kat. Ex-ad-
junkt-kabinetschef Richard t racht te 
dan vergeefs de boel te redden. 

Zedenles ; stank voor dank. 1 . 
voor vi inderdas Frans, die geen por
tefeui l le kreeg als beloning voor 
zijn entoesiaste goedkeur ing van 
de reger ingsdeelname tegen de be
sl issing van zi jn arr. In ; 2. voor 
zijn i jver ige kiesdravers die zel fs 
van een handdrukje van de grote 
baas moesten gespeend bl i jven. 

WILLEBROEK 

DE BRETOEN GLENMOR 

In première voor Vlaanderen 
komt de Bretoense beroemde bard 
Glenmor naar Wi l lebroek. Inr ich
t ing VU-afd. en Vlaams Komi tee 
voor Steun aan verdrukte volks
groepen. Glenmor is de ver to lker 
van het v i ta le Bretoense protest l ied 
tegen de Franse onderdrukking van 
zijn volk. Hij word t op een l i jn ver
noemd met Brassens en Ferré. Hi j 
z ingt in het Frans en het Bretoens. 

Lokaal : « Het Zaalt je », Pastori j-
str . 3. 

Wal ter Luyten s i tueert in een In
leiding de Bretoense s t r i jd . Flor 
Cools ver toont dia's over Bretagne. 

Een avond met Glenmor loont de 
verplaatsing ook van zeer ver. Het 
is een openbar ing. 



WESTMALLE 
VU-BAL 

Zaterdag 10 februari om 20 u., 
VU-Bal der Noorderkempen in de 
prachtige feestzaal van de meubel
fabriek « De Kempen », Zoersel-
baan, grensscheiding Westmalle-
Zoersel. 

WILRIJK 
FUIF 

Ondanks de zwakke zekeringen, 
die een « duistere schaduw » op 
het geheel afwierpen, is het toch 
een genietbare avond geworden. Na 
de heerlijke « appelbroederkes » 
van de Juul en de uiteindelijk thuis 
gebakken wafelen van Mia, was het 
even rustig napraten, maar rond 1 
uur sloeg de Staf terug het vuur in 
de pan en het werd een bond mini-
dansfestijn dat uitmondde in de 
kollektieve uitbeelding van de Gul-
densporenslag, waarvan de « neer
slag » aan ons aller volksvert. An
dre De Beul zeer hartelijk werd 
aangeboden. Voor wanneer een 
• pensenkermis » of een verkwik
kend « mosselsouper » ? 
TROEP 

3 die deze week niet hebben mee-
gemanifesteerd Ctegen VdB) maar 
die toch wel met 'n scheel oog zul
len hebben toegekeken, zijn onze 3 
Vujo-soldaatjes. Graag hier even 
hun militaire adressen, voor wie ze 
met een briefje of een interessant 
tijdschrift wil verrassen. Het langst 
binnen is Sgt J. Eggermont. Militair 

Hospitaal te 2600 Broechem ; verst 
van ons verwijderd ; SM L. Cau-
treels, Iste Reg. Grenadiers, Staf 
Cie, Kamer 48, 4090 Soest, SPB 1 
BSD (hiervoor geen zegel kleven, 
wel MD op de omslag vermelden) 
en de groenste : SM KRO E. Gau-
blomme, 1ste Cie. Log. OLM, Ka
mer 121, Hertogstr 300 te 3030 He-
verlee-Leuven, 

Wij wensen hen alledrie veel goe
de moed en een briefje van onze 
lezers. 

brabant 

BRUSSEL-HALLEVILVOORDH 
(Arr.) 
ARR. BAL 

Gelieve nu reeds te noteren dat 
het arr. bal zal doorgaan op 24 
maart 1973 in zaal Meli op de 
Heyzel. ; 

ATTENRODE-WEVER 
DANSFEEST 

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

DWORP 
AFDEÜNGSNIEUWS 

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, he
den zaterdag te 10 u. 
GEBOORTE 

Wij wensen Hugo Schouterden, 
bestuurslid, en zijn echtgenote van 
harte geluk bij de geboorte op 22 
januari van hun eerste kindje, Kat
leen. 

HOFSTADE 
BAL 

Vandaag 3 februari houdt on
ze afdeling haar bal, dit vanaf 20 
u. 30 in de zaal « Vrede », Ambroos-
stwg (zaal achter de kerk). 

MEISE 
BAL 

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

MERCHTEIW 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u 
terecht bij het bestuurslid G. De 

Smet. Zitdag iedere 4de vrijdag 
van de maand ten huize van de h. 
Marcel Van den Eeede, Stoofstr. 29. 

SCHAARBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

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

ST. KATHERINA-LOMBEEK 
HAANTJESKERMIS 

Verleden jaar een groot sukses. 
dit jaar nog grootser. Hoofdscho
tel : Waalse haantjes in Franse 
wijn, Engelse haantjes in Iers groen 
Iedereen welkom op zaterdag 24 
februari vanaf 18 u., zondag 25 van
af 12 u. en maandag 26 vanaf 19 u. 
in zaal Uilenspiegel, Kerkstr. 26. 

ST-KWINTENS-LENNIK 
MOSSELFESTIJN 

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

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

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

teressante Instelling. 
11 mei • dhr Van Coillie C. leert 

ons het Pajottenland beter kennen 
door een voordracht geïllustreerd 
met diaprojekties, om 20 u. 30 

ST LAMBRECHTS-WOLUWE-
ST PIETERS-WOLUWE 
VERGADERING 

Donderdag 15 februari met sen. 
Lode Claes om 20 u. in De Kwak, 
E. Vanden/eldelaan 2, St. Lam-
brechts-Woluwe. Allen welkom ! 

TERNAT-ST. KATH. LOMBEEK 
VLAAMS ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

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

Breng uw bijdragebons vlak bij 
uw deur. Alle inlichtingen : tel. 
52 13.45 

VILVOORDE (Fed.) 
DANSFEEST 

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

WEERDE 
OVERLIJDEN 

Met ontzetting heeft onze afde
ling het tragisch overlijden verno
men van mevr. Rosiers-Dewilde. 
Slachtoffer van een verkeersonge
val overleed zij enkele dagen later 
in het ziekenhuis. Wij befuigen on
ze oprechte deelneming in de 
rouw die de familieleden treft. 

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

ZOUTLEEUW 
BAL 

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

I N K A 
TWntMulsebaan 408 - BorawtMUl 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
VERGADERING ARR. RAAD 

Volgende vergadering van de arr. 
raad heeft plaats op vrijdagavond 
9 februari e.k. te 20 u. 30 in het 
lokaal « De Vriendschap », Kerk
straat te Aalst. Belangrijk punt op 
de dagorde ; Spreekbeurt door 
volksv. Hugo Schiltz over « Morele 
problemen ». Alle bestuursleden 
zijn welkom. 
LEDENSLAG 

Op één enkele afdeling na be
hoort de ledenhernieuwing tot het 
verleden. Dat schitterend rezultaat 
gaat gepaard met een suksesrijke 
ledenslag : Wij noteren vandaag 
(28 januari) reeds 272 nieuwe VU-
leden in het arrondissement Aalst. 
En het is nog lang niet gedaan I 
VERGADERING 
AFDELINGSVOORZITTERS 

25 aanwezige en 3 afwezige voor
zitters telde Bert De Cremer zon
dagvoormiddag 28 januari op da 
vergadering van de afdelingsvoor
zitters waar hij plannen uiteenzet
te l.v.m. de anti-Leburton-aktie. Met 
veel genoegen noteerden we een 
geestdriftige bereidheid om aan de
ze aktie mee te werken. Op het 
ogenblik dat deze lijnen verschij
nen, is de eerste faze al groten
deels achter de rug. 

Evenveel bereidheid was er voor 
de abonnementenslag, waarvoor 
iedereen beloofde een flinke in
spanning te zullen doen. 

DENDERLEEUW 
BAL 

Vandaag 3 februari vanaf 21 u 30: 
daverend nachtbal van de Volksunie 
in de feestzaal van het H. Kruls-
kollege, Nieuwstr. te Denderleeuw. 

DENDERMONDE (Arr.) 
BAL 

Het jaarlijks arrond. bal heeft 
plaats op zaterdag 3 febr. a.s. om 
20 uur te Wetteren. VHW Flori-
mond Leirensstraat, 6. 

DE PINTE-ZWIJNAARDE 
DANSFEEST 

Traditiegetrouw zal het jaarlijks 
dansfeest van de afelingen De Pin-
te en Zwijnaarde-Zevergem dit jaar 
plaats hebben op zaterdag 24 febru
ari in de Begoniazaal, Pintestr. te 
De Pinte. Een rijk vorziene tombola 
en een stemmige wijnkelder U en 
het orkest « Roger Declercq and 
his Combo » zal alle aanwezigen 
een onvergetelijke avond bezor
gen. 

isociaal dienstbetoon 

arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
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 : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Lokaal : VU-sekretariaat. 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.). 
KONTICH : 
Woensdag 14 februari : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 28 februari : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsestwg 22 (tel. 37.13.32) van 19 tot 20 u. 
KAPELLEN : 
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, brugge-torhout 
VARSENARE : zaterdag 3 feb. van 10 tot 11 u. door P. Leys in café « De 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u. in het Breydelhof. 

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 tot 11 u. door V. Verbeke bij H. Verhae-

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

a Rodenbach ». 
SIJS..ELE ; 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. Vler-

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 bij R. Reynaert 

Nieuwstr. 25. 
RUDDERVOORDE : dinsdag 13 feb. van 1 3tot 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 bij 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. Nollet, 

Legeweg 169. 

arr. brussei 
BOB MAES 
GOOIK : dinsdag 13 febr. van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lok. De Groene Poort 
KAMPENHOUT : dinsdag 6 febr. van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lok. Keizershof. 
KRAAINEM : dinsdag 20 febr. van 19 tot 20 u., ten huize van gemeente

raadslid Bautmans. 
MELSBROEK : donderdag 8 febr. van 19 tot 20 u. in lokaal Alcazar. 
St. KWINTENS-LENNIK : dinsdag 13 febr. van 19 tot 20 u. in lokaal « De 

Verzekering tegen de Dorst ». 
ZAVENTEM : dinsdag 13 febr. van 20 u. 30 tot 21 u. 30, Parklaan 14. 
EUGEEN DEFACQ 
ESSENE : dinsdag 20 febr. om 19 u. in café De Keizer. 
MERCHTEM : dinsdag 13 febr. om 19 u., ten huize van H. Depril. 
St. KATARINA-LOMBEEK : dinsdag 20 febr. om 20 u. in lok. Uilenspiegel. 
TERNAT : dinsdag 6 febr. om 20 u. in café De Posthoorn. 
St. MARTENSBODEGEM : dinsdag 6 febr. om 19 u., VU-lokaal, Stationstr. 
VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : dinsdag 6 febr. van 19 tot 20 u. in café De Zwaan met F. 

Adang. 
ASSE : dinsdag 20 febr. van 21 tot 22 u. in het sekr. Prieeistr. 1 met J. van 

Dooren. 

BEERSEL : dinsdag 6 febr. van 20 tot 21 u. in café Terminus bij de gezusters 
Germis, H. Teirlinckplein. 

DIEGEM : maandag 19 febr. van 19 u. 30 tot 20 u. 30 met J. Schaekers in 
jeugdclub Bacchus . 

HALLE : maandag S febr. van 21 tot 22 u. in café De Sleutel met P. Vranken. 
HAREN : maandag 12 febr. van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café Ons Huis met 

R. De Brabanter. 
HEKELGEM : dinsdag 20 febr. van 19 u. 30 töt 20 u. 30 in zaal Lindenhof 

met A. De Schrijver. 
LONDERZEEL : dinsdag 27 febr. van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in zaal Centrum 

met P. Peeters. 
MACHELEN : maandag 12 febr. van 21 tot 22 u., in zaal Egmont, Dorpsstr., 

met J. Puelinckx. 
OVERUSE : maandag 26 febr. van 19 u. 30 tot 20/u. 30 in café Luxemburg 

met M. De Broyer. 
RODE : dinsdag 6 febr. van 19 u. 30 tot 20 u. 30 in café De Dragonder, Dra-

gonderstr., met L. De Wit. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 1 3febr. van 21 tot 22 u. in café De Appel, 

tegenover de kerk, met M. Schepens. 
WEZEMBEEK-OPPEM : dinsdag 13 febr. van 1 9u. 30 tot 20 u. 30 in café 

Bij Mathilde, naast gemeentehuis, mei B. Ceuppens. 
VILVOORDE : maandag 19 febr. van 21 tot 22 u. in de Gouden Voorn. 
WOLVERTEM en MEISE : cfr. infra. 
Doorlopend op afspraak : Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, 'tel. 59.54.55. 
Federatieschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109 te 1600 St. Pieters-

Leeuw, tel. 77.31.83. 
Federatieschepen FRANS ADANG : 
Elke zaterdag v a n l l tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109, St. Pieters-Leeuw, 

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

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

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

arr. leuven 
Kanton Diest : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 3e maandag : 
DIEST : bij Nelly Nuyts, Robeynsl. 70, tel. 013/311.17, van 19u30 tot 20u30. 
MOLENSTEDE : bij Lieve Didden, Molenweg 5, tel. 013/334.14, van 20u45 

tot 21u30. 
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 

en vrijdag van 18 tot 20u., alsook de 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. 
Kanton Zoutleeuw-Landen : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 4e maandag : 
DRIESLINTER : café Cameo, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 tot 21u. 
Leuvense 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 dinsdag 
van 19u30 tot 21u30. 
KESSEL-LO : sen. R, Vandezande, iedere Ie maandag, lokaal Coosemans, 

Holsbeekse stwg 139, van 20 tot 22 u. 
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, 
lid COO. Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34. 
Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandag : 
OUDHEVERLEE : 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. 

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

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, Tremelo, 

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

derdag, van igu30 tot 21u. 
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, 
tel. 016/776.61, aan huis elke Ie en 3e maandag en op afspraak. 
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DENDER WEST 
DANSFEEST 

Zaterdag 24 februari om 19 u 30 
in Fiesta Dorp Oordegem Toe 
gang 30 fr Disco Bar Humbug Zorg 
dat j er bij bent 

GENT 

AFD GENT 
WELKOM 

Vanavond 3 februari 1973 
bal van de afdeling in zaal « Ri 
va » te Deurie 

Samen met de afdeling Deur-
leLatem richt VU-Gent het bal 
van deze avond in Wij verwel
komen er de senatoren Leo 
Elaut en Leo Wouters als ere
gasten Dit IS voor onze afde
ling het bal van het jaar < Nie
mand mag ontbreken • Het or
kest van Andre Baert en een 
reuzetombola zorgen voor de 
gezelligheid Maar bovenal u 
ontmoet alle vrienden op die 
unieke, gezellige avond • 

KOLPORTAGE 
Wie gaat er mee ' We doen een 

kolportage op vrijdag 9 februari in 
de Veldstraat Verzameling om 13 
uur in Roeland 

HAALTERT 
VLAAMS BAL 

Heeft plaats op zaterdag 10 maart 
in het Jeugdheem met het orkest 
Second Act Allen van harte wel 
kom 
ALGEMENE VERGADERING 

De ledenvergadering van 19 janu 
an M/erd een groot sukses on 
danks het feit dat een aantal leden 
met gr iep de kamer diende te hou 
den Na een zeer vlotte uiteenzet 
ting van gastspreker Oswald Van 
Ooteghem werden dan ook tiental 
len kilo s mosselen naar binnen 
gewerkt nadien natuurlijk met en 
kele stevige pinten overgoten Het 
sukses van de avond moet de ove 
rige leden ertoe aanzetten volgend 
jaar zeker aanwezig te zijn 
SOC DIENSTBETOON 

Pl-ov raadslid Urbain De Grave 
ledere 4e zaterdag tussen 17 en 
18 u Pontweg 3 

Gemeenteraadslid Herman Vei 
meulen elke dag thuis Pontweg 3 

Gemeenteraadslid Frans Ne 
rinckx elke dag thuis, Muisstr 
47a 

LEDEBERG 
KOLPORTAGE 

Op zaterdag 10 februari zal Vujo 
Ledeberg een kolportage inrichten 
In onze eigen gemeente Belang 
stellenden kunnen ons helpen door 
aanwezig te zijn in cafe Brouweis 
huis Kerkplein 7 om 8 u 30 

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 bi| 
de bestuursleden aan de piijs van 
50 fr Aan de kas betaalt u 60 fr 
terwijl de jeugd 40 fr betaalt Ge 
lieve deze datum vrij te houden 

MELSELE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Sen Dr M Coppieters houdt zit 
dag op maandag 5 maart van 19 
tot 20 uur m het lokaal Reynaert 
Grote Baan te Melsele VU schepen 
Ghislain van Vessel houdt elke za 
terdag zitdag van 10 tot 11 uur in 
het gemeentehuis 
HUWELIJK 

De dochter van onze VU voorzit 
ter Petrus Wenselaers zal m het 
hu velijk treden vandaag 3 fe 
biuari 1973 te 10 uur in de pa 
rochiekerk van Onze Lieve Vrouw 
te Melsele 

In naam van al de bestuursleden 
wensen wij aan het jonge paar 

Rezi en Albert veel voorspoed in 
hun huwelijk en feliciteren boven 
dien de ouders mhr en mevr Pe 
trus Wenselaers Picavet en M en 
mevr Van Mieghem Van Orden 

MERELBEKE 
AVONDJE UIT 

Al onze leden met hun ge 
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 
19 u 30 in zaal Rola (bij Thibo) 
Amusementsmuziek zal er de stern 
ming hoog houden Inschrijven voor 
13 februari bij onze secretaris 
Paul De Corte Kloosterstraat 79 
Inschrijvingsgeld 60 fr Wij /er 
wachten die avond ook een eregast 

^ senator Wim Jorissen algemeen 
sekretaris van de partij 
NOOD BIJ ONS 

Op initiatier van VOS werd een 
informatie avond ingericht over 
• Nood en ellende in eigen land > 
Zo n avond waar gesproken wordt 
over de miseriemensen uit ons 
eigen volk tekent ten voeten uit 
de heersende mentaliteit Iedereen 
werd uitgenodigd De notabelen 
en de dienaren van de notabele,! 
stuurden hun kat Maar zestig jon 
ge mensen waren wel op post Al 
Ie jeugdverenigingen beantwoord 
den de oproep van de mrichterb 
behalve de CVP jongeren natuurlijk 
wat dacht je wel i Pater Zolder 
mans beperkte zich eerder tot het 
belichten van zijn eigen aktie maar 
de geanimeerde bespreking die op 
zijn betoog volgde omvatte het 
ganse schrijnende probleem van ae 
nood in eigen land De avond met 
pater Zoldeimans was weer zeer 
leerrijk En wij hebben een schoon 
mens ontmoet 

OOSTAKKER 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
ZITDAGEN 

Te Lourdes op zondag 4 febi 
197 van 11 tot 12 u in « t Smiske. 
Te Oostakker op zondag 4 maait 
1973 van 11 tot 12 u in «St Bavo» 
Of bij P Van Hee Groenstr 119 
tel 51 02 88 L Van Heule Kon 
Albertlaan 59 tel 51 01 70 A Van 
den Berghe Eksaarderijweg 88 tel 
5118 41 Mevr Dr W De Pillecyn 
Holstraat 57 tel 51 00 99 
ABONNEMENTENSLAG 

De abonnes die door omstandig 
heden hun < Wij met via de post 
hen euwd hebben worden ver 
zocht het sekretariaat tel 51 18 41 
hiervan te verwittigen 

Indien u « Wij > verlangt vanaf 
januari slechts 350 fr Doe het nu i 

OUDENAARDE RONSE f Arr) 
ARR BESTUUR 

Het voltallig bestuur vergaderde 
op 26 januari m het bijzijn van Toon 
Van Overstaeten Er weid vastge 
steld dat de aktiviteiten m de af 
deling Munkzwalm Nukerke Kluis 
bergen Oudenaarde en Wortegem 
Petegem op een bevredigend peil 
staan Daarnaast werd vooral aan 
dacht besteed aan de informatie 
de financieen en de studiedagen 
die voor de lente gepland zijn Het 
arr bal is voorzien voor 17 maart 
Op uitzondering van Oudenaarde 
wordt in alle voormelde afdelingen 
ook de streekpers voor 1973 goed 
verzorgd 

OUDENAARDE 
LEDENHERNIEUWING 

Het sekretariaat verzoekt de be
stuursleden de ledenhernieuwing 
1973 alleszins te beëindigen tegen 
de vergadering van 8 februari 

SINT-NIKLAAS 
MEDELEVEN 

Te Sint Niklaas overleed op 18 
januari 1973 mevr Alice Delmotte 
weduwe van dichter Rene de 
Clercq Zij stond haar echtgenoot 
trouw ter zijde tijdens de jaren 
lange ballingschap in Nederland 

ARR AALST 

MEDEDELING AAN DE PERS y 

hot arrondissementsbestuur van de Volksunie stelt met voldoening 
vast dat steeds meer grote en middelgrote industrieën zich in het 
arrondissement Aalst komen vestigen Omdat de Vlaamsnationalis 
tische partij de eerste partij was die werk in eigen streek eiste 
Wijft die partij vandaag de evolutie van zeer nabij volgen Het be 
stuur waarschuwt daarom met kennis van zaken voor een ongemoti 
veerd optimisme i v m de industrialisatie van het gewest immers 
de omgevingen Geraardsbergen Ninove Herzele en Zottegem blij 
ven van elke ernstige ontwikkeling verstoken terwijl het cijfer van 
de werkloosheid er hoger ligt dan het gemiddelde van het Rijk 
Daarenboven mag met vergeten worden dat sinds 1969 alleen in 
Aalst reeds 14 bedrijven werden gesloten Ook voeren een aantal 
nieuwe bedrijven die zich op de as Erembodegem Aalst komen 
vestigen een zeer a sociale politiek bij de rekrutering van hun 
werknemers Ondermeer dient heftig geprotesteerd tegen de eis 
van meertaligheid die vaak zelfs aan minder geschoolden en onge 
schoolden wordt gesteld Tenslotte is die meertaligheid alleen 'iet 
gevolg van het feit dat eentaligen (Franstaligen en Engelstaligen) 
er de kaderfunktie homen bekleden 

_̂  Op die wijze keert men in het gewest Aalst terug naar de toe 
stand op het einde der vorige eeuw toen het Frans de taal der 
meesters was en het Nederlands die der arme en machteloze 
weiknemers 

MOTIE 
De VU en VUJO St Niklaas stel 

len vast dat na de perskonfeientie 
van 13 januari II waarbij zij opteer 
den voor een ruim komitee op 
pluriforme basis zij opnieuw met 
aangeschreven werden tot deeina 
me aan het komitee van St Niklaas 
zomin als andere grote organisa 
ties Toch werd m het Vietnamkomi 
tee een ruime konsensus bereikt 
om alle grote organisaties tot deel 
name aan dit komitee uit te nodi 
gen Thans moeten zij vaststellen 
dat de grote organisaties VU en 
VUJO voor een voldongen feit wer 
den gesteld en opnieuw vermeld 
staan als steunende organisaties 
van de nat manifestatie voor Viet 
nam te Biussel De VU protesteert 
met klem tegen deze handelswijze 
en distancieert zich andermaal van 
het Vietnamkomitee van St Ni 
klaas in zijn huidige samenstelling 
De vrede kan geenszins gediend 
zijn met de perfiede handelswijze 
van een eenzijdige groep VU en 
VUJO zijn enkel bereid mee te wer 
ken in een ruim en pluriform Viet 
namkomitee Namens de afdeling 
St Niklaas Paul Kerckhove afd 
voorzittei Albert Aendenboom sekr 
VUJO Eddy Van den Berghe 

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 

ZANDBERGE GRIMMINGE-IDEGEM 
DIENSTBETOON 

Morgen zondag 4 februaii van 
10 tot 11 u houdt prov raadslid 
Bert De Cremer zitdag in ons lo 
kaal ' Het Hoekske » Peperstr, 
Zandbergen 
LEDENFEEST 

Heeft plaats op zaterdag 10 fe 
bruari vanaf 20 u in zaal « Dender 
hof » Dp>-p Zandbergen Wij ho 
pen op een talrijke aanwezigheid 
inschrijvingen voor 5 februari bij de 
bestuursleden 

west-vlaanderen 

BRUGGE 
BAL VLAAMS KRUIS 

Op zateroag 17 februari om 20 u 
30 in het Jagershof te St Andries 
Orkest «The Silver Souno Quintet» 
Inkom 60 fr 

DIKSMUIDE (Kanton) 
KOLPORTAGE 

We roepen alle propagandisten 
op voor een nieuwe kolportage 
deze keer in Diksmuide en dit op 
zondag 11 februari Verzamelen 
Vlaams Huis om 9 u 30 Na de 
triomfantelijke tocht van 28 janua 
ri moet het nog beter worden op 
11 februari 

HARELBEKE 
AVONDMAAL 

Zaterdag 10 februari om 20 u m 
lokaal De Zwaan (Stasegem) 

ICHTEGEM-ETTELGEM 
OVERLIJDEN 

Op zaterdag 6 januari werd de 
moeder van Lucien Cheyns organi 
satieleider nl mevr Irma Cheyns 
Degrande te Ettelgem ten grave 
gedragen We bieden de familie en 
in het bijzonder aan Lucien onze 
gevoelens van innig medeleven 
aan bij het verlies van zijn goede 
moeder 

IZEGEM 

ONTMOETING MET DE VOLKSUNIE 
EN VOLKSUNIEJONGEREN 

In hoitel century Nederweg Ize 
gem gSat op vrijdag 16 februari 
om 20 u een gezellig samenzijn 
door voorafgegaan door een ont 
leding van de politieke toestand 

U wordt hartelijk uitgenodigd 
door VU en VUJO afdeling Ize 
gem algemeen voorzitter F Van 
der Eist en volksv M Coppieteis 
en Nelly Maes 
DtELNEMING 

WIJ betuigen onze deelneming 
aan dokter L Verbeke bij het over 
lijden van zijn zuster 

KLEMSKERKE-VLISSEGEM 

HUWELIJKEN 
Emiel Debaecke medestichter 

van onze afdeling lange tijd pen 
ningmeester treedt in het huwelijK 
met Anita Vanhooren uit Bredene 
en Gerda Pauwels trouw lid me* 
Kees Sluys Aan beide nieuwe ge 
zinnen wensen wij veel geluk ^n 
voorspoed toe 

KARDINAAL MERCIERLAAN 
De gemeenteraad heeft beslist 

de aangelegenheid van de K Mer 
cierlaan naar en <• kommissie > te 
vei zenden voor verdere bespreking 
(ijskast ' ) De VU van Klemskerke 
zal deze zaak van nabij blijven vol 
gen want men weet nooit met een 
CVP BSP meerderheid 

KORTEMARK HANDZAME 

WELKOM 
Vandaag 3 februari gaat ons 

jaarlijks Blasiusbal dooi in de zaal 
Casino Statiestraat te Handzame 
Eerste dans om 20 u 30 « The 
Steenland Band » zorgt voor de 
aangename muziek, terwijl de zan 
Jhonny en zijn negenjarig zusje 
zorgen voor de attraktie Wij ver
wachten benevens onze leden en 
sympathysanten ook afvaardigin 
gen uit de omliggende afdelingen 
Alle hens aan dek om het groot 
sukses van verleden jaar te evena 
ren of zelfs te overtreffen 

AFDELINGSBAL 
Hedenavond vindt in de zaal 

« Casino » (Despienter) ons twee 
de afdelingsbal plaats met het or 
kest Vansteenlandt Wij roepen dl 
Ie vrienden van het kanton en net 
arrondissement op om aanwezig LO 
zijn I 

KORTRIJK STAD 

VOOR DE VU VROUWEN 
Op dinsdag 13 februari te 20 u 

wordt in het lokaal 1302 Burg 
Reynaertstraat 9 te Kortrijk, een 
leerrijke avond ingericht over het 
schikken van bloemen Deze avond 
wordt georganiseerd door de Volks 
unie vrouwen Kortrijk Elke deelne 
mer krijgt voor de deelname in de 
onkosten (20 f r ) een afgewerkt 
bloemenstukje mee naar huis Alle 
belangstellenden zijn hartelijk wel 
kom 

MENEN 
PAMFLET AKTIE 

Verleden week werd ons nieuw 
jaarspamflet aan alle huizen van 
de stad bezorgd In dit uiterst ver 
zorgd pamflet werd een overzicht 
gegeven van de VU aktiviteiten in 
de gemeenteraad gedurende het 
afgelopen jaar aktiviteiten die de 
kreativiteit van onze afgevaardig 
den dr Vanholme en J Tahon nog 
eens ekstra in de verf zetten Te 
vens werd de tergende passiviteit 
van het schepenkollege en het on 
mondig blijven van de andere ge 
meenteraadsleden scherp op de 
korrel genomen Dit pamflet genoot 
dan ook een simpatiek onthaal J I | 
de bevolking Wij zullen het daar 
bij echter niet laten verdere akti 
viteiten werden reeds gepland Wij 
rekenen op ieders steun 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
ledere vrijdagavond om 20 u 30 

sociaal dienstbetoon door dr Van 
holme en Joel Tahon in lokaal De 
Beiaard Kortrijksestraat 3 tel 
28 99 COO lid Stefaan Taccoen ie 
dere maandagavond op afspraak 
Kortrijksestraat 338 tel 536 06 

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 

OOSTENDE 
GEPENSIONEERDEN 

Op maandag 5 februari as om 
14 u 30 IS er in het Hotel Pacific 
Hofstraat 4, Oostende een bijeen
komst van de Vlaamse Bond voor 
Gepensioneeerden Allen hartelijk 
welkom Wij bevelen deze bijeen 
komst en deze bond ten zeerste 
aan 
AMNESTIE VERWORPEN 

Na de interpellatie van december 
had J Nagels een punt op de agen 
da geplaatst om 500 fr toe te ken 
nen aan het Nationaal Amnestie-
komitee van Antwerpen Van PVV 
zijde uit kwamen de inmiddels be 
kende hatelijke oprispingen, doch 
het voorstel werd unaniem verwor 
pen door het verenigde establisn 
ment van CVP BSP en PVV Dus 
ook de kristelijke vrienden, Fiers 
op kop konden het van zichzelf 
met verkrijgen dit verzoenend ge 
baar te stellen Integendeel Dries 
Claeys en Jef Vanlangenhove zaten 
blijkbaar met de 36 ministers en 
Leburton op hun maag ze nepen 
enige scheldwoorden terug naar 'e 

ktievoorzitter 
VIS EN KWIK 

Dries Claeys die denkt dat ' i i | 
'" "nine IS die iets van vis kent 

ontpopte zich nog als amateur ge 
leerde die alles beter (en hij 9I 
leen) weet Volgens hem is er 
thans met meer kwik in de 'ee 
toen vier eeuwen terug en dit met 
tegenstaande er 80 000 ton kwik 
in zee gestort worden E Vansteen 
kiste dierKle hem van antwoord 
derwijze dat hij eigenlijk ko was 
De VU blijft bij haar standpunt 

niet de verbruikersunie treft d» 
zwaartste schuld doch wel de zea-
bevuilers, die hierin ongehinderd 
hun gang gaan daar de regeringen 
(ook de onze) laten betijen < Van 
verantwoordelijkheidsgevoelen ge
sproken ' 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
KALENDER BALS 

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

17 februari jaarlijks bal van 
Middelkerke Wilskerke (Ter Duinen). 
KANTONNALE GEVOLMACHTIGDEN 
SPOEDBIJEENKOMST AR 

Op verzoek van het partijbestuur 
wordt de raad samengeroepen, en 
tevens alle bestuursleden en ka
derleden op morgen, zondag 4 fe
bruari 1973 te Diksmuide om 9 u 30. 
Iemand van het partijbestuur zal 
aanwezig zijn 

De volgende kantonnale gevol 
machtigden werden aangeduid, en 
hebben tevens aanvaard 
Kanton Gistel Louis Vaneessen, 
Dorpsstraat 88 8432 Leffinge Kan
ton Oostende Enk Crott Made-
iiefjeslaan 19 8400 Oostende Kan
ton Veurne Nieuwpoort Albert 
Huyghe lepersesteenweg 41 8480-
Veurne Voor het kanton Diksmuide 
zoeken we nog iemand 
ARR VUJO KOMITEE 

Op 20 januari werd het arrondis
sementeel VUJO komitee geïnstal
leerd als volgt Dirk Ameel 
(Beerst) Andre Clarysse (Middel
kerke) Jaak David (Oostende), 
Reddy De Mey (Oostende), Ber
nard Lootens (Koekelare), Geert 
Maesen (Westende) Robert Meu-
lemeester (Klemskerke) Reimond 
Ruysschaert (Bredene), Paul Van-
decasteele (Snaaskerke) Luk Ver-
lonje (Oostende) Marie José Ver-
vaecke (Ettelgem) Wij wensen de
ze ploeg veel ijver en sukses. 
Funktieverdeling wordt aanstaande 
week gepubliceerd 

ROESELARE-TIELT (Arr) 
NEEN LEBURTON 

In het raam van de anti Leburton 
aktie werd door de arr raad op 27 
januari beslist onmiddellijk over te 
gaan tot het drukken en huis aarv 
huis bedelen van een arrondisse
menteel pamflet met een oplage 
van 25 000 ex en van een kleine 
affiche op 5 000 ex Het arr bestuur 
vraagt alle afdelingen dadelijk deze 
aktie op plaatselijk vlak te organ^ 
seren daar het drukwerk dezer Ja
gen klaar komt en u zal overge
maakt worden Wij hopen hiermee 
de nationale VU kampanje tegen 
eentalige Leburton te ondersteu
nen in afwachting dat het nationaal 
pamflet en affiche klaar komen. 

ROESELARE 
HUTSEPOTAVOND 

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

Wat schaft de pot ' Kloeke erwA-
tesoep met spekreepjes, echte 
Vlaamse hutsepot rijsttaart 125 
fr per persoon, met leden 135 fr. 
Daarna luisteren we naar een aktu-
ele spreekbeurt van meester Fr. 
Baert volksvert voor Gent en on> 
meiand 

Wat je met mag vergeten schrijf 
|e tijdig in ' Uiterlijk tegen 4 fe
bruari (geld bijvoegen a u b } 

TIELT 
• U EN UW GEMEENTE » 

Alle leden abonnees, bestuurs
leden en simpatisanten worden uit
genodigd op 19 februari te 15 u 15 
samen te komen in cafe D'Hespe, 
Markt, te Tielt Samen kijken we 
naar het programma « U en Uw ge
meente » op TV en bomen er uur
tje over na 

Stipt op tijd komen, wartt de 
BRT wacht met tot Piet Janssens 
gezeten is Iedereen welkom Ie
ders gedachte is het horen waard. 

WAREGEM 
NIEUW BESTUUR 

Voorz dr Deroose Enk or>-
dervoorz Verhaeghe Roger , se
kr penningm mevr Balcaen Van-
Haesebroeck Lydia , org Wael-
kens Willy prop Bultinck Luc. 

WERVIK 
ONTMOETING TUSSEN VRIENDEN 

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

ZARREN-WERKEN /WOUMEN 
KOLPORTAGE 

Op zondag 28 januari gingen de 
kolportageploegen op stap, onder 
leiding van Leo Devreese naar de 
gemeenten Zarren Werken en Wou-
men 1 Voor de eerste maal sinds 
lange tijd hadden we gaan num
mers genoeg • er werden er 100 
aan de man gebracht Opvallend 
was de instemming die we kregen 
vanwege anders zo terughoudende 
bevolking De 36 luxepaarden van 
eentalige Leburton hebben hun 
werk reeds gedaan I 
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EIGENLIJK ZOUDEN ONZE BOUWEN 

DUURDER MOETEN ZIJN... 

TENMINSTE VOOR WAT WIJ GEVEN 

AAN KWALITEIT EN SERVICE 

DE PRUS...? 
Kom er met ons 

even 

over praten 

600 ARBEIDERS 
1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF 
KUNNEN n.v. 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
OU/33.735 

WINTERSLAGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
09/25.19.23 

BON 
N A A M : 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente ; 
breedte : 

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

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

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

Handtekening 
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tenslotte vorderden de auto's nog slechts als on
geordende en onverschillige processiegangers. 
Voorbij het bord «Weiteren» brak plots de zon 
door, de weg werd breder en dieper, de auto's ac
celereerden en hinderden elkaar in htm opwinding. 

Plots sloeg voor mij een auto over kop, een klei
ne gele. Hij wentelde wild over het glimmend as
falt, kwam terecht op de brede grasboord, sleurde 
een lage heester mee en plofte met een doffe slag 
in de gekanaliseerde gracht. Een vrachtwagen 
zwenkte beheerst naar rechts, voor hij stilhield 
rende een man naar de gele auto toe. Ik zelf 
zwenkte naar links, vertraagde daarom even, maar 
gaf dan ineens vol gas. Een vreemde greep van pijn 
deed me haast stikken, ik besefte mijn lafheid. 
Toch reed ik verder, snel nu, de mist was haast 
volledig verdwenen. Een half uur later had ik 
Oostende in zicht. Waar de autoweg zich langzaam 
naar de bebouwde kustlijn toe buigt, reed ik moed
willig van het asfalt weg en belandde in een droge 
en ondiepe sloot. Ik rende de weilanden door en 
kwam bij een witte boerderij, een lage woning en 
op enkele tientallen meters en evenwijdig met de 
woning een sierlijke schuur waarin een traktor te 
sputteren stond. Niemand verscheen op het hof, 
ik voelde me heviger duizelen, ik besefte hoe moei
lijk het zou zijn de ingang van het witte huis te 
bereiken, het gebons in mijn hoofd werd een ker
ven met een bot mes. Tenslotte werd ik van de 
grond gelicht en in een wervelwind meegesleurd. 

Dan word ik wakker. Je hebt alleen de seconden 
tussen het wegglijden uit de slaap en het openen 
van de ogen om feiten en dromen te scheiden en 
te ordenen. Als het binnen die ogenblikken niet 
gebeurd is, ga je zwaar en moe de dag in, angstig 
levend tussen opgedrongen werkelijkheid en opge^ 
drongen verbeelding. 

Ik tracht me nu te herinneren waar ik gisteren 
de gele auto zag over kop slaan. 

frans-jos verdoodt. 

een gele ouio 
Ik heette Sergio Savligiano. Ik had een vreemde 

naam, hoewel ik een Vlaming was. Ik werkte in 
Brussel, in een kleine fabriek die geprangd lag tus
sen een kanaal met betonnen oevers en een veld 
van ongebruikte sporen die alle egaal zwartbruin 
van ouderdom waren en zonder zwenkingen of 
vertakkingen verdwenen onder een hoge sintel-
hoop. Daar achter begon een nieuwe stad van fa
brieken en grauwe huizenrijen. Ik kwam nooit in 
die stad. Mijn werk slorpte me helemaal op. Elke 
avond wandelde ik onveranderlijk langs dezelfde 
straten naar het centrum van de stad aan deze zij
de van de hoge sintelhoop. Ik kocht er kranten en 
boeken en bleef soms tot laat in de nacht drinken 
in een ongezellige herberg, tegenover een kerk 
waarvan alle muren bevuild waren door duiven en 
waar een galerij met doorbuigend dak de ingang 
beschermde, voor vallende steenbrokken uit de 
toren wellicht. Ik betrok op de Antwerpse Steen
weg een kamer die ik huurde van een Italiaan. 
Ik heb de naam van de Italiaan nooit kunnen ont
houden, Mario was er alleszins een deel van, dat 
herinner ik me nog. De Italiaan kon niet ouder 
zijn dan veertig jaar, hij leefde met een bleke en 
onaantrekkelijke vrouw, die altijd een zwarte 
hoofddoek droeg en een slecht getailleerd kleed 
van biljartgroene stof. Toen hij mij die kamer aan
bood, raadde hij onvriendelijk dat ik ook een Ita
liaan zou zijn, misschien uit de streek van Poirino, 
tei hij. Hijzelf kwam diep uit het zuiden, ver be
neden Rome. Einde der veertiger jaren was hij 
naar hier gekomen, met vader en vijf broers, zij 
vonden werk in de mijn van Winterslag en later 
in de lucifersfabriek van Ninove. Toen hij daar 
werkte leerde hij de bleke vrouw kennen, kwam 

met haar naar Brussel en begon er het café De 
Toekomst uit te baten, vlak bij de fabrieken tus
sen het kanaal en de ongebruikte sporen. Ook 
huurde hij onmiddellijk nadien een groot grauw 
huis op de Antwerpse Steenweg en onderverhuur
de het kamer voor kamer. Mijn kamer had een 
voetbreed balkonnetje dat uitzag bovenop het la
waaierige en immer trillende net van stalen dra
den waaronder trams in twee richtingen vonkend 
wegschoven. In de kleine fabriek waar ik werkte, 
werden betonelementen vervaardigd. Eerst be
diende ik een reusachtige kneedmachine, later 
hielp ik bij de bekisting en tenslotte ontving ik de 
hele verantwoordelijkheid over de verkoop en het 
vervoer der afgewerkte produkten, ik werd een 
soort magazijnier in de open lucht. Toen ik pas in 
die nieuwe funktie bezig was, kwam een houten-
spantenfabriek zich vestigen op een terrein dat 
nog opengebleven was achter de verlaten sporen. 
Door ik weet niet wiens bemiddeling werd me 
daar tegen hoog uurloon een belangrijke job aan
geboden. Toch bleef ik in het kleine fabriekje, 
waar ik nu erg geliefd werd door de arbeiders en 
ook de heren die de zaak bestuurden vanuit hun 
houten bureel. 

Twee jaar later werd ik midden een dag van 
drukke arbeid ontboden in het houten chalet. De 
heren deden geheimzinnig en spraken steeds maar 
over mijn « mogelijkheden » die hoger geschat 
werden dan die van een gewone handarbeider. Ik 
kon nu handelsreiziger worden voor hun produk
ten, ik aanvaardde dat, want ineens zag ik de we
reld voor mij open gaan, de wereld van auto's en 
fraaie wegen en vriendelijke mensen die kopen 
wat je hen aanbiedt. 

Reeds de maandag daarop begon ik ermee. In 
Gent konden belangrijke bestellingen afgedwon
gen worden. Ik vertrok omstreeks negen uur 's 
morgens. De autoweg naar Gent en Oostende lag 
ingekokerd in een ondoordringbare, metaalgrijze 
mist. Het verkeer raakte meer en meer in de war. 


