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BANGE GIJZELAARS 
Jan Verroken zegt het vlakaf : wij zijn de gijzelaars van de BSP 

en de PW. Dat heel wat CVP-ers zich in die positie — waarin 
ze door hun eigen leiders werden gemanoevreerd — allesbe
halve prettig voelen ligt voor de hand. Het verklaart ook goed
deels de aandrang waarmee vice-premier Tindemans tracht de 
federalistische oppositiepartijen te betrekken bij de werkzaam
heden van de voorziene parlementaire kommissie. Hij weet dat 
de CVP daar door haar regeringspartners zal verplicht worden 
het lamentabel akkoord, dat zij zelf niet goed vindt en dat regel
recht ingaat tegen haar Antwerpse kongresbesluiten, zonder 
meer door te slikken. En nu moeten de federalisten, waarmee ze 
voor het overige elk echt gesprek afwijst, haar maar uit de puree 
helpen ! De volksmond zou zeggen : wie zijn achterste ver
brandt, moet op de blaren zitten... 

Maar zo hardvochtig zijn die federalisten niet eens : zij willen 
praten, jawel, maar dan niet met gebonden handen en op voor
waarde dat de kans bestaat dat er een goede stap in de fede
ralistische richting kan worden gezet. Die mogelijkheid is ech
ter totaal afgesneden door punt een uit het « geheim protokol » 
(elke wijziging moet eenparig worden aanvaard door alle rege
ringspartijen I). En nu mag Tindemans nog zoveel de bedrukte, 
eerlijke jongen spelen als hij wil : zolang de regering die clau
sule niet laat vallen, kan de oppositie zijn « uitgestoken hand » 
slechts als een teatraal gebaar beschouwen. 

Laten we de zaak eens klaar stellen : waarom dient de rege
ring haar teksten niet kort en goed bij het parlement in om ze 
te laten behandelen volgens de normale parlementaire proce
dure ? Maar nee, de partijen die haar steunen (zij het zonder 
geestdrift) verkiezen een volkomen ondemokratische speciale 
kommissie met ingebouwd vetorecht voor zichzelf. Een formule 
die hen moet toelaten tijd te winnen zonder meer. De waarheid 
is dat zij zelf niet geloven in hun « oplossing • en dat zij elkaar 
hartsgrondig blijven wantrouwen. 

Het is in die omstandigheden maar normaal dat de federalis
tische oppositie ervoor bedankt, te worden misbruikt als para
plu, als ruggesteun, als alibi of wat dan ook, ten gerieve van 
partijen die een schertsregering verkiezen boven bevrijdende 
federalistische oplossingen. 

Paul Martens. 

De heren van de BSP gieren het uit van de pret : zij 
hebben de CVP weer eens lekker in de luren gelegd. 
En in de BSP blijft alles bij het oude : nu Leburton 

eerste-minister werd is een nieuwe Waalse BSP-VOON 
zitter onontbeerlijk (Cools). De Vlaamse knecht Vaa 
Eynde mag blijven, en zie maar hoe gelukkig hij is. 

DE DODEN REGEREN 
OVER DE LEVENDEN» 

Jan Verroken, CVP-volksvertegenwoordiger voor het 
arrondissement Oudenaarde, is met te spreken over 
Leburton als eerste-minister, over zijn regering en 
over het regeringsprogramma. Hij zei dat al in scherpe 
termen op het CVP-kongre"3 dat — met een geringe 
meerderheid — de regeringsdeelname goedkeurde. 
Maar hij laat het daar niet bij : in « Het Weekblad van 
de Vlaamse Ardennen » trekt hij ongenadig van leer 
tegen Leburton en zijn 35 genieën, en hij strooit zijn 
bittere kritiek onbeschroomd ook verder rond zich 
heen. In « De Post » van deze week en ook in « Khack » 
neemt hij echt geen blad voor de mond en het lijkt 
er waarempel op dat hij echt zinnens is een authentie
ke kruistocht te ondernemen tegen deze nefaste re
gering. Dat is natuurlijk een goed punt voor Jan, hoe
wel het maar weinig dapper was dat hij uit het parle
ment wegbleef om niet « nee » te moeten stemmen 
Enkele jaren terug nog huilde hij mee in het koor van 
de regerings-supporters die de VU van « vluchtmis

drijf » beschuldigden, toen zij het ellendige grondwet 
telijk gepruts van de regermg-Eyskens voor haar reke
ning met wenste te nemen En wat doet Jan nu zelf ? 
WIJ willen onze lezers enkele krasse uitspraken van 
Jan, de nieuwe fedeialist, met onthouden, al was het 
maar om aan te tonen dat de federalistische oppo
sitiepartijen echt niet alleen staan met hun kritiek op 
de Leburton-bnj Wie zei daar ook weer dat deze rege
ring in feite op geen meerderheid in het land steunt 7 
Als je de opposanten binnen de regeringspartijen op
telt bij de oppositie, dan blijkt zonneklaar dat dit 
inderdaad zo is Het is dus nog lang niet zeker dat 
deze regering over de vereiste tweederde meerderheid 
zal kunnen beschikken voor haar schijn-gewestvorming. 
En precies daarvoor moest toch — volgens de CVP-
strategen de regermg-Eyskens zo nodig worden ven» 
ruimd 

Hier dan enkele stijlbloempjes van Jan Verroken Een 
ervan is alvast de titel bovenaan dit stukje 

-^ Een eentalig premier die ook nog unitair is, dus helemaal niet federalistisch : het is 
een haast ondenkbaar gebrek aan schaamtegevoel. Dat weerzinwekkende misprijzei voor 
de Nederlandse taalgemeenschap neem ik niet. Stel je het omgekeerde voor : een Vla
ming die geen Frans kent. Die zou nog 36 andere talen mogen beheersen. Zonder Frans 
werd hij nooit premier. 

i^ Deze regering is een provokatie voor de oppositie. Het verstikt de dialoog tussen ds 
gemeenschappen. Wij (de CVP, n.v.d.r.) zijn de gijzelaars van de BSP en de PVV. 

te IMet één zaak zit ik vreselijk omhoog. De voorzitters van de partijen zijn overeengeko» 
men om geen grondwetsherziening door te voeren en daar zelfs geen initiatief toe te 
nemen. Handig bekeken, want op die manier kun je alle lastige problemen voortdurend 
uitstellen, 't Is toch godgeklaagd als je ziet hoe vier, vijf mensen in een regering een 
heef parlement lamleggen ! 

i^ Die lui moeten kunnen poseren als « redders van het vaderland ». Zij zaaien paniek i 
de c. eenheid des lands » is in gevaar ! Want daar moeten ze van leven. 

•A" Ik ben momenteel de enige die de doelstellingen van de CVP eerbiedigt. De anderen 
laten alles zomaar vallen. De Vlaamse refleks is in mijn partij achteruitgegaan. 

•^ Nu futiliseren ze de staatshervorming. Dat ze er dan liever afblijven. Voor wat men nu 
gaat doen, had men geen drieledige regering nodig. 

tV Onze demokratie gaat kapot aan korruptie, aan de voortdurende portefeuillehonger 
waarmee rond regeringen gedraaid wordt. 

i!^ Nu hebben vijf mensen hun woord gegeven dat ze vierhonderd volksvertegenwoordk 
gers en senatoren gaan verbieden een grondwetsherziening te eisen. 

het regeerakkoor«f van leburton 
•iür Het volk moet eens gaan merken hoe het bedrogen wordt door onze staatslui. 
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SPECIAAL VOOR DE «WIJ LEZERS» 
brengen wij een uitzonderlijke kostuum

aanbieding zoals U die maar eens per jaar 

te zien krijgt-

DIT IS ONZE 

Mister N de luxe 
Een prachfkostuum in zuiver wo l len peigné — TOP ACHEN — van 560 gram de meter, 
gewaarborgd door het Internationaal Wol Secretariaat. 
Het is vervaardigd in een der beste konfekt ie- fabr ieken van Europa, vo l led ig opgewerkt in 
kameelhaar en de broek gevoederd tot aan de knie ; een kostuum dat U perfekt kleedt en 
waarnaar uw vr ienden en zeker hun dames beslist gaan opk i jken. 
Het is absoluut geen goedkoop kostuum en het word t doorgaans verkocht aan 4.250 F tot 
5.250 F. 
Momenteel hebben w i j er zo'n 500 in voorraad in de al lernieuwste stofdessins, we hebben 
45 verschil lende maten klaar, zodat we zowel een echte « DIKBUIK » als een extra slanke 
heer ermee kunnen kleden. Voor w i j met de aanbieding van deze kostumen aan het groot 
publ iek starten, w i l l en w i j eerst de « WIJ-LEZERS » die een extra goed kostuum kunnen 
gebruiken, de kans geven er eerst DE BESTE uit te halen. 

en dit aan de ui tzonderl i jke fabriekspri js van : 3.250 F 
Voor U een ideale gelegenheid om eens v lug de rit 
naar NIEL te doen en er uw MISTER M. DE LUXE te kiezen. 

succes kleding MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST MET EEN 
VOORRAAD VAN RUIM 2.000 HERENKOSTUUMS 

A. De Langlestraat 4-10 Niel 
OPEN ALLE WERKDAGEN van 9 tof 20u. 
ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 

ZATERDAGS tot 18u. 

P.S. - SPECIALE REKLAME AANBIEDING HEREN
BROEKEN VESTAN/DIOLEN - 6 KLEUREN -
ALLE DENKBARE MATEN. WAARDE 855 FR. 
UITZONDERLIJKE E.S.K.A.M. PRIJS 495 FR. jaarlijks verlof : gesloten : van 15 jul i tot en met 17 aug. 1973 

zoekert jes 

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

2) Juffrouw, 22 j . lager middel 
onderwi js + diploma steno-
daktyla, zoekt part-t ime betrek
king, provincie An tw . — R 194 
3) 20-jarige jongeman zoekt be
trekking als huipmagazijnier : 
Antwerpen of arr. Turnhout. 

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

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

— R 206 
6) Jonge man in orde met le

gerdienst, diploma A l , sekre-
tariaat - moderne talen, zoekt 
passende betrekking, Brussel-
Mechelen Antwerpen. R 187 

7) Juf f rouw, 16 jaar. Lag Mid 
Onderw. -f 1 jaar handel Kan 
behoorl i jk typen zoekt passen 
de betrekking Antw. - Bruss -
Mechelen - St Niklaas R 210 

8) Jonge man 22 j . , diploma 
Grieks Latijnse 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) Veikeersexpert , schadeop
neming, zoekt passende betrek
king, l iefst prov Antwerpen of 
Limburg 

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

Voor 1 to t en met 12 schri jven 
of opbellen Senator W Joris-
sen, Louisastr 31 . 2800 Mech 
Tel (015) 435 96 

1) Medisch sekretaresse A 6 / A I 
zoekt dr ingend werk, eventueel ook 
gewoon sekretar iaatswerk. 
2) Jonge man, brevet -kapitein bin 
penvaart, 3 j schol ing, bediende 
NMBS, binnen 3 maand vr i j van le
gerdienst, zoekt werk. 
Z w to t prov raadslid K. Lambert, 
Batter i jstr 16 Oostende, te l . 059/ 
74142 (van dinsdag to t zaterdag 
tussen 9 en 10 u ) — R8 

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 m het vak bl i jven, maar 
elk ander aanvaardbaar voots te l is 
we lkom. Gedacht werd aan maga
zi jnbediende, chauffeur, passende 
vertegenwoordig ing enz. Schri jven 
of te lefoneren naar gemeenteraads
lid Oscar Renard, Frans Halsvest 6, 
2800 Mechelen. (Tel 015/133 14), 
die zal bemiddelen — R 12 

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 (tel • 016/245 45) 

— R i l 

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

— R 10 

Juffrouw uit het Antwerpse, 24 j 
oud, zopas gediplomeerd als maat
schappeli jke assistente met onder
scheiding, zoekt passende betrek 
k ing, l iefst in het Antwerpse. 
Juf f rouw wonende te Antwerpen, 22 
i , 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 

Jonge man (21 j.) - goed voorko
men, legerdienst volbracht, zoekt 
betrekking als ver tegenwoordiger 
in de sektor « e lekt r ic i te i t » - Pro
vincie Antwerpen Schri jven of te
lefoneren aan Wim Claessens (VU-
Arrondis s e k r e t ) Pastoor Deens
straat, 19 - Mor tse l (Tel 55 39 09) 

— R 16 

Gediplomeerd A2 landbouw, oud ko
loniaal, zoekt dr ingend zo mogeli jk 
aangepast werk. Contact via sen 
M van Haegendoren, Guido Gezel 
lelaan 63 3030 Heverlee (tel 016/ 
245 45) — R 13 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwerken tegen alle hout-
insekten. TWINTIQ JAAR WAARBORG 
Dok op aanvraag Gratis bestek m gans het 
land P.V BA. INDUSTRADE Vandei zijpenstr 
12, Wemmei (Bt) - Tel. 02/79 20 00 

Kernredaktie 

T van Oversiraeten (emd-
red.) , P. Marten» (hoofdred ). 
R. Corty (red. sekr ), M van 
Liedekerke 

Redaktie en publiciteit : 
Sylvain Duputslaan 110 
1070 Brussel 
Tel 02/23.11.98 

Administrat ie en beheer : 
Volderssfr. 7 1 , Brussel 1000 
Tel 02/12.51.60 

Al le klachten voor niet ont
vangen van blad op ciil adres 
Jaarabonnement 350 fr 
Half jaarl i jks 195 fr. 
Driemaandeli jks 105 fr. 
Steunabonnem. (min. ) 500 fr 
Losse nummers 10 fr 
Al le stort ingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van . WIJ . , 
Volderssfr. 7 1 , 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F Van
der Etst Betzegemsiraat 20 

Brussel 1120 

Metser of aannemer gevraagd die 
per m3 een gebouw van 20m x 
10m (2 verdiepingen) w i l metselen 
Zo vlug mogeli jk te beginnen 

Kontakt via 02/53 91 62 of via 
federat ieschepen Ma ice l De Broyer 
(Overi jse), tel 02/50 6176 R17 

Binnenhuisaichi tecte A l zoekt pas
sende bet iekk ing in de omgeving 
van Brussel of Leuven. 
Schri jven of opbel len Federatie-
schepen Marcel De Broyer, 6, Ita-
l iëlaan, 1900 Overi jse - Tel 
02/SO 61 76 — R 3 

VU-Federatie- en Gemeenteraadsl id 
A ich i tek t Karl Van Hespen zoekt 
voor dr ingende ind ienst t red ing, vo l 
ledige betrekking een bouwkundig 
tekenaar A2 of A l of gel i jkwaardig 
e lement Telefonisch afspraak ma
ken a u b Steenstraat 32 - 1800 -
Vi lvoorde - 02/67 00 65 — R 2 

Studente gevraagd voor vak. ju l i en 
augustus voor eethuis Bearnaise. 
De Smet de Naeyerlaan 86 Blan-
kenberge, tel 050/43070 (in zomer
maanden) R14 

Wij zoeken voor een simpat ieke 16-
larige longen, zonder thuis die 
werkzaam is in de bouwni jverheid 
een hartel i jke nieuwe thuis Kon 
takt opnemen met Wi l ly en • leve 
Kuijpers-Devijver, Swertmolenst--
23, 3020 Herent (tel 016/296 42) 

— R7 

19 jar ige juf f Leerbeek zoekt een 
betrekking als bediende (dakt i lo-
graf ie) in of rond Brussel. Z ich 
wenden A De Baere (02/52 53 67) 

20 jar ige jonge man (vr i j van le
gerdienst) zoekt betrekking als 
tolk of aangepast werk Zich wen
den A De Baere (02/52 53.67). 

R15 

NAT I O N AL E L O T I R IJ 

4de TRANCHE 

St.-Valentijntranche 

HOOG LOT 

« T I E N MILJOEN 

Trekking op 19 februari 

HET BILJET • 200 fr. 
HET TIENDE . 22 fr. 

GEEN AFHOUDING OP UWWINSTEN 

WIN liM mlllotn: U ONTVANOt lie. 
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de trend houdt aan 

Wij hebben de vorige weken inzake abonnementenwerving reeds meer

dere zegebulletins mogen publiceren. Welnu, ondanks de drukke voorbe

reiding in afdelingen en arrondissementen van de anti-regeringskampanje, 

kunnen wij vandaag tevreden melden dat de grote trend onverminderd aan

houdt : ook deze week kwamen er weer meer dan 250 nieuwe abonnees 

bij. Wij weten het nu reeds : 1973 wordt een goed jaar voor ons blad. 

Onze immense dank gaat dan ook terecht uit naar allen die daartoe hun 

deel hebben bijgedragen en die het ook morgen verder zullen doen. 

Vooral de prestatie van onze topwervers — wij geven vandaag een ruime 

lijst voortrekkers — is dit jaar werkelijk indrukwekkend te noemen. En 

het arrondissement Mechelen, dat werkelijk de rol van motor blijft spelen, 

is al zover dat het aantal abonnees daar nu reeds 25% boven hun eind-

getal van vorig jaar ligt. Doe het maar eens na ! 

TOP - 20 

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

10. Huguette Ingelaere (Gent) 
11. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
12. Juul Moens (Antwerpen) 
13. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
13. Jozef Labaere (Kortrijk) 
15. Cis Nauwelaerts (Duffel) 
16. Jan Caudron (Aalst) 
17. Willem Croquey (Geetbets) 

Mieke Op de Beeck (Koningshooikt) 
19. Ferre De Beuckelaer (Kontich) 

Jan Mylemans (Lier) 
Jan Roux (Genk) 

22. Swat Van Houtven (Oud-Turnhout) 
23. Jan De Roover (Antwerpen) 
24. Ronnain Bogaerts (Dworp) 

Jaklien De Caster (Ledeberg) 
26. Jan Peeters (Hoboken) 
27. Hektor van Ryssel (Blankenberge) 
28. Jef Nagels (Oostende) 
29. Herman Verslype (Tielt) 
30. Martin Boonen (Maaseik) 

André De Proft (Bornem) 
Albert Hagendorens (Mariekerke) 
Paul van Grembergen (Ertvelde) 

34. Fons Van Holderbeke (Waarschoot) 
35. Denis Geyskens (Attenrode-Wever) 
3ó. Julien Braeckevelt (Aalter) 

Henri Decante (Burcht) 
Marcel De Decker (Nie l ) 
Roger Dierick (Vichte) 
Fons Van Raemdonck (Kruibeke) 

4 1 . Etienne Keymolen (Asse) 
42. Koen Bertho (Ekeren) 

Rik De Deken (Herent) 
44. Theo Beenders (Zaventem) 

H. DecQster (Tessenderio) 
Ray Van Dycke (Hoegaarden) 

DIT WORDT 
DE GROTE KONFRONTATIE 
TUSSEN 
FEDERALISTEN 
EN 
UNITARISTEN 

144 
129 
105 
74 
72 
71 
70 
68 
50 
47 
44 
38 
37 
33 
32 
28 
27 
27 
26 
26 
26 

25 
24 
23 
23 
21 
20 
18 
17 
16 
16 
16 
16 
15 
14 
13 
13 
13 
13 
13 
12 
11 
11 
10 
10 
10 

Mera„ 
lehurion 

BEREID NU 

Wiliarden belastingen, 
TimlenKins vertiiler> Brussel troeielkinA 

Sociale neergang. 
VwntwoWJlsüItrunsffnri Mr. F. Vintfw Srt, BeTE^tmilfat Nsötr-th'ir HeimhMk, 

leburton en zijn klaplopers 

zullen op geen bed van rozen slapen 

Deze regering is er enl<el en alleen tot meerdere eer en glorie 
van de ambitieuze Waal Leburton en tot tevredenheid van het 
legioen ministers en staatssekretarissen, voor wie het veroveren 
van een portefeuille blijkbaar het voornaamste staatsprobleem was. 
Het ziet er echter naar uit dat dit samenraapsel van « staatslieden » 
in de komende weken en maanden echt niet op een bed van rozen 
zal kunnen slapen. 

Er is om te beginnen de volhardende kontestatie van scholieren 
en studenten tegen de plannen van Vanden Boeynants, de kolonel-
in-burger. Een kontestatie waarvan men niet zomaar zal af geraken 
met wat handigheidjes. Er is de zich scherp aankondigende oppo
sitie van de federalistische partijen en drukkingsgroepen, die de 
verenigde behouders van het « Belgique de papa » geen respijt 
zullen gunnen. Er is de biezonder gevaarlijke bananenschil van de 
ethische problemen (contraceptiva, abortus) die het wrakke bouw
sel van Leburton in tweeën kan doen splijten. En nu wordt er ook 
van de zijde van de zelfstandigen opnieuw met aktie gedreigd tegen 
de blijvende diskriminatie van deze bevolkingsgroep en tegen de 
geplande gemaksoplossing voor de gouvernementele geldsmijterij : 
het verhogen — met hoeveel miljard ? — van de belastingen. En 
hoelang zullen de vakbonden hun vriendjes in de regering nog kun
nen ontzien door de arbeiders — die de grootste slachtoffers drei
gen te worden van de galopperende inflatie — tam en braaf te 
houden ? 

mum wórdt belast en dat de pro
gressiviteit bij de fiskale aan
slag groot Is. 

De aangekondigde aktie van 
het AVZA zal zicli ook richten 
op de blijvende sociale onge
lijkheid, zoals bijvoorbeeld in
zake pensioenen. Een aanplak-
brief met bijgaande welspre
kende cijfers zal worden ver
spreid. 

DE AKTIE VOOR 

Op een perskonferentie vorige 
woensdag deelde het « Alge
meen Verbond van de Zelfstan
dige Arbeid » (AVZA), dat o.m. 
het weekblad « Het Sociaal Ver
weer » uitgeeft, aan de journa
listen mee dat het een uitge
breide kampanje zal beginnen 
(o.m. met affiches) tegen het 
belastingsstelsel in België, dat 
als biezonder onrechtvaardig 
wordt ervaren. Het AVZA heeft 
door zijn diensten een vergelij
kende studie laten opmaken van 
het belastingssysteem in België, 
Nederland en Frankrijk. Wij ko
men daarop in volgende •< Wij »-
nummers terug. Bij lezing van 
dit rapport komt men tot de 
konklusie dat van alle Euro-
marktlanden België de opbrengst 
van de arbeid van ieder het 

zwaarst beiast, en de druk 
neemt nog steeds toe omdat de 
regering halsstarrig weigert de 
belastingsschalen aan de indeks 
te koppelen, zodat de prog'ressi-
viteit van de fiskale aanslag elk 
jaar aan kracht bijwint. Dagbla
den hebben onlangs cijfers van 
de OESO gepubliceerd waaruit 
blijkt dat, wat de verhouding 
van de rechtstreekse en on
rechtstreekse belastingen be
treft ten overstaan van het na
tionaal inkomen, België ergens 
halfweg op de lijst staat. IVIaar, 
zo zeggen de AVZA-mensen, wat 
daarbij niet vermeld wordt is 
dat er in ons land de meeste pa-
pierrommel en de meeste plage
rijen op fiskaal gebied bestaan. 
En men zegt er ook niet bij dat 
in ons land ook het levensmini-

pensioenen 
in nederland : 
Nationaal pensioen : 114.585 F 
(hetzelfde voor iedereen) 

in belgië 
— Zelfstandigen ; 
— Arbeiders : 
— Bedienden : 
— Muziekchef 

bij het leger : 
— Majoor : 
— Kolonel : 
— Generaal : 

63.672 F 
95.508 F 

123.480 F 

304.074 F 
418.913 F 
565.532 F 
754.043 F 

Stippen wij nog aan dat de 
drukkingsgroep <• HALT • op 
zondag 18 februari a.s. te Strom-
beek-Bever (Kerkplein, 15 u) zal 
betogen voor de eisen van de 
zelfstandigen : afschaffing van 
de vervoerdokumenten en het 
fiskaal vignet ; de gelijkschake
ling van de elektriciteitstarie
ven : sociale gelijkheid en een 
volwaardig sociaal statuut. 
' HALT ' staat ongeveer alleen 
om op passende wijze de grote 
middenstandsbetoging van twee 
jaar geleden (op 18 februari) te 
herdenken, maar dat schrikt 
deze aktieve drukkingsgroep 
niet af. Te Strombeek worden 
op 18 februari alle militante 
zelfstandigen verwacht. 
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nieuw geval 
de boe ? 

Men her!nnert zich de juridi
sche ronde van België die ad-
voltaat De Boe vorig jaar moest 
afleggen, om uiteindelijk vrijge
sproken te virorden nadat hij de 
« misdaad » had begaan over 
een onwettige taaibord te 
Vloesberg een Nederlandstalig 
papiertje te hebben geplakt. 

Op maandag 12 februari te 9 
uur moet een VU-militant ver
schijnen te Tongeren om in de 
Voerstreek een eentalige Fran
se aanplakbrief uitgaande van 
het ministerie van Openbare 
werken te hebben afgetrokken. 
De Saeger de grote versager was 
toen nog minister. Zou hij niet 
ten gunste kunnen komen ge
tuigen van deze Vlaamse mens 
die zelf optrad om de Belgische 
onwettelijkheid te doen ver
dwijnen. Van Elslande heeft zo 
hoog van de toren geblazen dat 
de taalwetten nu overal werden 
toegepast. Toch duurt het oude 
spelletje voort van Vlamingen
vervolging omwille van zulk « ci-
viek » Vlaams optreden. Kamer
lid Raskin pleit voor de recht
bank die we evenveel luciditeit 
toewensen als die rechters van 
Kortrijk en Gent. 

en ze z i j n 
demokraal-... 

Men kent het trauma van ver
volgingswaanzin van Geldhof 
f.v.m. radio en TV. Het is eens 
goed diens fel gekrijs af te we
gen aan de BRT-werkelijkheid. 
Zo krijgen we deze week : Het 
Vermeylenfonds gedurende een 
uur op dinsdag. Woensdag 
wordt het dan het gewone BSP 
politiek programma (25 min.). 
De dag daarop « De Socialisti
sche gedachte » (bijna een uur). 
Dat voor een politieke stroming 

die amper leis sterker )s in 
Vlaanderen dan de Vlaams-na-
tionale. Maar dat is geen •< is
me x volgens gesneuvelde 
Van Mechelen. Telt men die 
minuutjes samen komen onze 
vervloekten der aarde en ont
erfden van de BRT met meer 
dan twee uur op de kijkbuis. 
Als ze er toevallig nog geen 
rode excellentie bij laten komen 
Goebbelsen in de voorbehou
den regeringszendtijd. Voor de 
rest belijden ze de bescherming 
van de minderheid met de lip
pen. 

een volk van 
boomplanters 

« En als morgen de wereld 
vergaat, zal ik vandaag toch 
nog mijn boompje planten » zou 
Luther het gezegd hebben. Wij 
weten niet of het nog een late 
naëbbing is van het Lutheranis
me in Vlaanderen ofwel een In
vloed van de moderne massa
media ; in elk geval de boom-
plantaktie van vorig jaar heeft 
wel indrukwekkende resultaten 
gegeven. Na steekproeven in 
heel wat gemeenten meent de 
BRT dat in 1972 tijdens genoem
de aktle een 25.000 bomen wer
den geplant door individuelen, 
dus zonder de gemeentebestu
ren. Voor de kollektieve bebos
sing was er de grootscheepse 
aanpak in het domein van Blaas-
veld waar een bebossing van 20 
ha werd tot stand gebracht. 
Voor de arboreta bereikt men 
het mooie getal van 807, gelijk
matig verdeeld ongeveer over 
de verschillende Vlaamse pro
vincies. De rest van het land, 
onze Franssprekende staatsge-
noten dus, vond 5 arboreta vol
doende. Voor een keer wonnen 
we dus eens. 

amnestie 

Wij vinden het fijn dat in de 
CVP mevrouw De Backer dan 
ook een amnestlevoorstel heeft 
Ingediend. We vinden in de 
ganse regeringsbesprekingen er 
wel geen woord van terug, laat 
staan in het regeerakkoord. 
Maar ja de onderhandelaars 
Martens en Chabert waren wel
licht te jong om zich daar veel 
van aan te trekken. De publici
teit rond het voorstel van deze 
CVP-dame werd ondertussen in 
een aantal kranten wel goed 
verzorgd. Hadden zij evenveel 
aandacht besteed aan de talloze 
VU-voorstellen In de voorbije 
jaren aan dit probleem gewijd, 
de opiniemaking errond zou al 
heel wat verder zijn gevorderd. 
Er waren immers rond talrijke 
uitwassen van de repressiepoli-
tiek talrijke VU-amnestievoor-
stellen uitgaande van (we noe
men voor de vuist) ; Van der 

Etst, Coppieters, Jorissen, Baert, 
Van In, Bob Maes, Baert, Wae-
gemans. En dan vergeten we er 
misschien nog. 

bekeerde 
groot-
nederlander 

Buiten Wilfried Martens zijn 
er in de CVP nog andere figu
ren die tot hun meerdere per
soonlijke eer en glorie terug
keren van de dwalingen van 
hun jeugd. Robert Devos (pro-
noncez « Devooos »), burge
meester van Moeskroen liet 
zich opmerken door de nieuwe 
regering het vertrouwen te wei
geren. Hij is kwaad omdat « op 
papier » faciliteitenuitbreiding 
zou voorzien worden voor de 
Vlamingen, Zelfs die papieren
toegeving vindt hij te veel. 
Daarom zwaait hij fel met de 
Waalse hanenvlag. Het week
blad « Pan » maakt bekend dat 
deze koene Waal, ex-flamingant, 
nog ooit met andere vlaggen 
gezwaaid heeft. Hij droeg zelfs 
het groene uniform van de mi
litie van Joris Van Severen. 
Trouw aan de leider zal hij dan 
wel groot-Nederlander geweest 
zijn, en dit tot In de jaren 41. 
Later werd hij « resistant ». 
Dat zal dan wel na Stalingrad 
geweest zijn. 

de 22 O' 

Tegen de Vlaamse CVP-ers 
die jammerden dat de CVP veel 
te ver ging in de kapitulatie op 
Vlaams gebied, werd grootge-
schut De Saeger gemobiliseerd. 
De tijd van « met de CVP naar 
de volstrekte meerderheid » 
ligt wel ver achter de rug. Men 
moest realist zijn. 

« De CVP vertegenwoordigt 
maar 22% van het Belgisch kie
zerskorps » wist de geestenbe
zweerder van Mechelen te ver
teilen. Men kon dus niet te veel 
meer eisen, men moest wel 
kompromissen sluiten. 

Trouwens, wat had het alle
maal voor zin van het oor te le
nen aan die Vlaamse en katolie-
ke hardroepers uit het vrij on
derwijs ? Als de CVP de kastan
jes uit het vuur had gehaald, 
stemmen die leerkrachten toch 
voor de Volksunie, zegde De 
Saeger het. Waarop de zaal 
maar fel ging applaudisseren 
om elke gewetensstem te over
donderen en de eigen lamlen
digheid te verontschuldigen. 

...en de 
oplossing 

Er Is echter een oplossing. 
Als de CVP « eenmaal slechts » 
de magische lijn durft doorbre
ken van de Belgische cirkel 
waarin ze gevangen blijft, dan 
wordt alles mogelijk. De Vlaam
se CVP heeft bijna 40% in 
Vlaanderen. De Volksunie 20°'o. 
Durft zij dit, al was het tijdelijk 
bondgenootschap, ééns valorise
ren om dan toch eens stand te 
houden rond een Vlaamse eis 
dan gaan de unitaire krachten 
door de knieën. Mark Gram
mens schreef het indertijd van 
de schandestemming over de 
«liberté du père de familie» dat 
de CVP steeds tot kapitulatie 
gedoemd is omdat ze tegen de 
smerige afdreiging van de an
dere groepen nooit het Bel
gisch beginsel op de helling 
durft zetten. Doet zij dit een
maal dan kruipen en Waalse 
CVP-ers en Bruxeilois-manne-
tjes de Vlamingen smekend na. 
Want alleen Bruxelles en de 
Waalse bourgeoisie hebben pro
fijt bij het behoud van de Bel
gische staat. Dat vertelde zelfs 
Leburton aan zijn Waalse fede
ralisten. 

de scholieren 

het vertrouwen in onze demokratie is zoek 
Voor het eerst sedert 1968 verlaat 

de schooljeugd weer haar klaslokalen 
en schoolmuren, voor staking, volks
vergadering en protest. 

Ook nu gaat het tegen Vanden 
Boeynants, op dit ogengblik minister 
van Landsverdediging of, zoals « De 
Nieuwe » schrijft, minister van Oorlog, 
deze keer tegen zijn hervormings
plannen voor het leger, hoewel de ak
senten verschillen. 

Sommigen hebben het vooral tegen 
het gebrek aan informatie over deze 
plannen. Anderen tegen het leger 
zelf, tegen het militarisme of tegen 
de NAVO. Het is duidelijk dat over de
ze plannen heel wat te zeggen valt. 
De historiek maakt veel duidelijk. 

Eén van de verkiezingsbeloften 
waarmee de BSP traditioneel haar 
stemmenverlies tracht te beperken is 
ook In '71 geweest : verkorting van de 
legerdienst. 

Aan de andere kant staat de NAVO 
met haar eisen i.v.m. het contingent. 
De belofte inlossen veronderstelt dus 
een zeer kritische houding tegenover 
de NAVO, die in dit kleine land reeds 
meer dan gewenst de gang van zaken 
bepaalt. Deze kritische houding is in 
de huidige regering niet aanwezig. 
Ofwel moet men de gunsten die men 
met de ene hand uitdeelt, met de an
dere terugnemen. Dat zal blijkbaar ge
beuren. 

Als de verkorting van de legerdienst 
er komt, evenals de aanduiding van 
één dienstplichtige per gezin, dan 
moet men zijn soldaten elders halen. 
Als men de soldij verhoogt, moet men 
elders het geld zoeken. 

Als middelen koos Vanden Boey
nants de afschaffing van de uitstellen 
en de solidariteitsbelasting. Door het 
verzet tegen deze voornemens werden 
ze in het regeerakkoord wat verslui
erd, zodat bovendien de "grootste ver
warring heerst, ook al bestaat hier
omtrent geen wetsontwerp. 

Toch moet duidelijk gezegd worden 
dat deze beide maatregelen in hun 
gevolgen anti-demokratisch zijn en wel
licht precies daarom uitgezocht. 

van de middelbare school 
naar het leger 

Dat kan ook vandaag de dag. Toch 
verkiezen de meeste jongens van de 
mogelijkheid tot uitstel gebruik te 
maken. Het afschaffen van het uitstel 
zal voor veel jongelui meteen het ein
de betekenen van hun opleiding. 

Vooral uit de volkslagen die nau
welijks tot het hoger onderwijs zijn 
doorgedrongen, zullen de jongeren 
zich de pas zien afgesneden. Dat komt 
goed uit voor dezen die voorstander 
zijn van selektie in het hoger onder
wijs. Dat wordt selektie, niet op ba
sis van bekwaamheid maar ten nade
le van de sociaal zwakkeren. Deze 
sluikse zifting is onaanvaardbaar. Er 
zijn nog andere nadelen. Zij zijn in het 
oog van de legerleiding zelfs voorde
len. Geen kritische, volwassen en ge
schoolde jonge mannen in het leger. 
Wel mogelijkheid om de oudgedienden 
opnieuw op te roepen in het leger of 

de rijkswacht, bv. in tijden van kontes
tatie of binnenlandse moeilijkheden 
(Leuven, Zwartberg). Het aantal dienst
weigeraars zal afnemen. Ook de dienst 
als ontwikkelingshelper doorbrengen, 
wordt praktisch onmogelijk, want daar 
vraagt men hoger geschoolden en uni-
versitairen. 

De invoering van een solidariteits
belasting voor wie vrij is van leger
dienst is eveneens een gevaar. Zij zal 
o.m. meebrengen dat jongens uit grote 
gezinnen die nu vrij zijn van dienst, 
uit financiële oogmerken dienst moe
ten nemen. 

Het verzet tegen deze maatregel is 
dus gerechtvaardigd. De verkrampte 
informatie van Landsverdediging lijkt 
eerder op zelfverdediging. 

De beroering eenvoudig afwassen 
door de verwijzing naar agitatoren is 
al te simpel. 

De aktie van de kommunistische 
AMADA-militanten heeft ongetwijfeld 
tot de eerste georganiseerde protes
ten bijgedragen. Maar om in kleine 
en grote steden duizenden leerlingen 
op straat te brengen, vaak met instem
ming van hun ouders en leerkrachten, 
volstaat de agitatie van AMADA niet. 

Het ongenoegen zit dieper. Op dit 
ogenblik gelooft de jeugd niet in het 
Belgisch leger, in hele bevolkingsla
gen ziet men het leger als een nood
zakelijk kwaad ? Het blijkt dat de 
scholieren het nut van hun aanwezig
heid in dat leger zwaar in vraag stel
len. 

Kan men het hen kwalijk nemen als 
men dagelijks met de cynische werke
lijkheid van militaire konflikten en hun 
achtergronden wordt gekonfronteerd ? 

Een tweede onderstroom menen wij 
in de recente beweging te kunnen 
waarnemen : de jeugd reageert als de 
velen die zich een buitenstaander voe
len bij alles wat wordt beslist, ook 
als het om henzelf gaat. De jongeren 
blijken weinig vertrouwen te hebben 
in de « vertegenwoordigende » demo
kratie. Zij geloven dat straatakties be
langrijker zijn dan ortodokse parlemen
taire middelen. 

ons besluit 

Kan men ze ongelijk geven in een 
land waar met het parlement de vloer 
wordt aangeveegd, met een regering 
die als een marionettenspel door 
machten buiten het parlement wordt 
bewogen ? De cynische houding van 
de « politieke leiders » in de traditio
nele partijen brengt de demokratie 
zelf in gevaar. De demokratie is ziek. 
Ze moet opnieuw gezond worden en 
hervormd tot een participatie-demo-
kratie. Het federalisme is de éérste 
voorwaarde om een gezonde demokra
tie mogelijk te maken en de macht 
dichter bij het volk te brengen opdat 
het eraan zou kunnen deelnemen. Dat 
wil deze regering ten allen prijze ver
mijden, Vanden Boeynants, Leburton 
zijn de emanaties van een ondemokra-
tisch, anti-volks en anti-Vlaams sys
teem. Zij moeten zo spoedig mogelijk, 
samen met de 34 anderen, ten val 
worden gebracht. 

neliy maes. 
volksvertegenwoordiger. 
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REGERINGSVERKLARING 
Tijdens de bespreking van de regeringsverklaring in Kamer en Senaat hebben 

de woordvoerders van de Volksunie de samenstelling van de huidige regering en 

haar biezonder mat programma scherp op de korrel genomen. Daar de tussenkom

sten van onze woordvoerders in de verslagen van de dagbladen al te geknopt wor

den weegegeven, leek het ons verantwoord — ter informatie van onze lezers — in 

ons blad er uitgebreid op terug te komen. Ook wij hebben ons strenge beperkingen 

moeten opleggen om te vermijden dat het een al te lange « roman fleuve » zou 

worden. Wij hebben ons dan ook gehouden aan de uiteenzettingen van voorzitter 

Frans Van der Eist (in de Kamer) en algemeen sekretaris Wim Jorissen (in de Se

naat). Uit de rede van de heer Van der Eist hebben wij een aantal passages gelicht 

waarin hij de regeringsvoorstellen in verband met de gewestvorming en de bestrij

ding van de inflatie kritisch onder de loep neemt. Uit de rede van de heer Jorissen 

hebben wi] vooral die passages gelicht die kritiek bevatten op de sociale aspekten 

van het regeringsprogramma. Wij hopen dat de redakties van onze vele lokale en 

gewestelijke bladen uit hun argumentatie in de komende weken en maanden dank

baar zullen putten om het brede Vlaamse publiek duidelijk te maken in welke mate 

deze anti-federalistische en konservatieve regering nefast is voor de belangen van 

het Vlaamse volk in zijn geheel. Op de belangwekkende tussenkomsten in Kamer en 

Senaat van de andere VU-mandatarissen hopen wij in volgende nummers van « Wij > 

nog terug te komen. 

hun plaats moeten innemen in een 
nieuwe staatsstruktuur. 

Doch deze hoop is ijdel gebleken, 
want sedertdien weten wij dat enen 
moedwillig weigert de weg die uit
gestippeld werd en die moest leiden 
naar een afdoende oplossing, te vol
gen. 

Het voortkankeren van de kwaal, 
het uitblijven van een duurzame op
lossing van de problemen is de slecht
ste en gevaarlijkste politiek die in de 
huidige situatie denkbaar is. 

voorzitter frans van der eist 

gevaarl i jke onwi l 

Mijnheer de voorzitter, heren minis
ters, dames en heren, het meest per
manente en fundamentele probleem 
waarmee de Belgische staat, minstens 
sedert de invoering van het algemeen 
het nationaliteltenprobleem, is het sa-
stemrecht gekonfronteerd wordt, is 
menleven van twee volksgemeen
schappen binnen één staatsverband. 

De traditionele partijen hebben 
ruimschoots de tijd en de gelegenheid 
gehad om aan de problemen een be
vredigende oplossing te geven. Zij 
hebben tot nu toe alleen hun onmacht 
of 'hun onwil bewezen, alhoewel zij 
gestraft werden met het verlies van 
meer dan anderhalf miljoen kiezers, en 
de opkomst van de federalistische par
tijen. 

Het moet dan ook duidelijk gezegd 
worden dat het verstard konservatis-
me van de traditionele partijen, die 
weigeren de problemen op afdoende 
weize op te lossen door zich vast fe 
klampen aan een unitaire staatsstruk
tuur, veel gevaarlijker is voor de een
heid en de toekomst van dit land dan 
het streven van de federalistische 
partijen naar hervorming van de staat. 

Men had kunnen verhopen dat de 
besprekingen in de werkgroep der 28 
eindelijk een kentering betekenden, 
daar waar alle deelnemers onderschre
ven dat de unitaire staatsstruktuur 
achterhaald Is en de gemeenschappen 

niet te scheiden 
Het Is voor alle waarnemers duide

lijk dat men de gemeenschapsproble
men niet kan afzonderen, dat het gan
se politiek beleid in alle sektoren en 
op alle gebieden er door bemoeilijkt 
en gehinderd wordt. 

Diegenen die de gemeenschapspro
blemen willen minimaliseren, het alles 
overheersende belang ervan niet wil
len erkennen, zijn ofwel ziende blind 
ofwel te kwade trouw. 

Het heeft geen zin te beweren dat 
de sociaal ekonomische politiek be
langrijker Is, wanneer men vaststelt 
dat er geen behoorlijk politiek beleid 
meer mogelijk is op geen enkel ge
bied in de krisis waarin de staat en 
het regime zich bevinden en waar men 
niet uitgeraakt zonder een spoedige 
en afdoende oplossing van de ge-
meenschapsprobiemen. 

de moedwil 
van de bsp 

Na de jongste parlementsverkiezin
gen waren alle waarnemers het erover 
eens dat de uitslag van deze verkie
zingen diende geïnterpreteerd te wor
den als een duidelijke aanwijzing dat 
de bevolking de regionalisatie wenst. 
Nochtans was reeds bij de vorming 
van de tweede regerIng-Eyskens en 
het negociëren van het regeerakkoord 
de tegenstand van de BSP-leiding te
gen het doorvoeren van de regionali
satie, duidelijk merkbaar. 

In de regeringsverklaring van de 
tweede regering-Eyskens waren de 
toon en de geest niet meer dezelfde 
en het programma was reeds ontgoo
cheld. Deze regering is dan ook geval
len over de moedwil van de BSP om 
de problemen inzake gewestvorming 
prioritair te helpen verwezenlijken. 

Met de huidige regering, met het 
regermgsprogramma dat ons thans 
wordt voorgelegd is er geen enkele 

twijfel meer mogelijk over de opzet 
zich vast te klampen aan het unitaris
me en de zo noodzakelijke staatsher
vorming te saboteren. 

ontgoochelend 
Om de gemoedsgesteltenis in het 

Vlaamse land duidelijk te maken — ik 
meen te mogen zeggen dat ik hier de 
tolk ben niet alleen van de Volksunie
kiezers, maar van een meerderheid in 
Vlaanderen — moet er voorafgaande
lijk aan herinnerd worden welke toe
gevingen van Vlaamse zijde reeds wer
den gedaan en welke ontgoochelingen 
de Vlamingen reeds hebben opgelo
pen. Ik zou hierbij in een historisch 
perspektief kunnen herinneren aan de 
reeds lange strijd die de Vlaamse be
weging achter de rug heeft. Wij heb
ben alleen slechte herinneringen aan 
een unitaire staat waarin wij voor ie
der stukje recht jarenlang hebben 
moeten vechten. 

Maar ik zal mij beperken tot de re
cente geschiedenis, een geschiedenis 
die in het geheugen van de Vlamingen 
Hertoginnedal oproept. De slechte er
varing met de nieuwe taalwetgeving 
van tien jaar geleden, die toen ook 
reeds de definitieve oplossing was, 
maar waarvan men ons vandaag nog 
altijd de toepassing belooft. De grond
wetsherziening waardoor tegemoetge
komen werd aan de Waalse vrees voor 
minorisatie met invoering van de pari
teit in de regering, de dubbele en 
twee-derde meerderheden, de alarm
procedure. Voor Brussel de « liberté 
du père de familie » en een statuut 
dat aan de Vlamingen waarborgen 
moest geven en dat uitgelopen is op 
een fiasco. 

holle beloften 

Wat hebben wij gekregen 7 Beloften 
die niet in vervulling zijn gegaan. Een 
kuiturele autonomie die uitgehold, 
verminkt, gesaboteerd en tegenge
werkt, nu reeds een mislukking is, 
een schijnvertoon, een praatvergade-
ring, waar men zich onder de voogdij 
van de regering met onbenulligheden 
mag bezighouden, maar die geen wer-
gelijke autonomie is. En wat In het 
regeerakkoord over de kultuurautono-
mie gezegd wordt bevestigt deze vast
stelling. De belofte van de hervorming 
van de staat, mogelijk gemaakt door 
artikel 107 quater, die ons volgens de 
voorspiegeling van eerste-minister 
Eyskens, <• een tot rijpheid gekomen 
federalisme » zou geven. Het tegen-
gewicht voor het aanvaarden van het 
pariteitsbeginsel op nationaal vlak, 
van het prijsgeven van de Vlaamse 
meerderheidspositie in het nationale 
parlement, moest logischer wijze de 
hervorming van de unitaire staatsstruk
tuur zijn, de gewestvorming waarbij de 
gewesten niet onder, maar naast de 
unitaire centrale instanties moeten 
komen te staan met een reële auto
nomie, met eigen gezagsorganen, met 
eigen middelen en de mogelijkheid 
een eigen beleid te voeren. 

Dat het welslagen van dergelijke 
hervorming niet alleen afhangt van de 
wetteksten, maar in de eerste plaats 
van de mentale bereidheid om eerlijk 
en loyaal het unitarisme en het cen
tralisme te vervangen door nieuwe 
staatsstrukturen, om de gemeenschap
pen de kans. de mogelijkheid te bie
den hun eigen leven te ontwikkelen. Is 
maar al te duidelijk. Maar in tegendeel 
is men met het grootste wantrouwen 
bezield tegenover de gemeenschappen 
en wil men alleen maar schljntoege-

vingen doen, terwijl de hoofdbekonv 
mernis blijft, het unitar en gecentrei-
liseerd staatsapparaat intakt en on
verminderd in stand te houden. 

anti federal ist isch 
centralist ische 
voogdi j 

De eerste en de belangrijkste vraag 
die moet worden gesteld over de ge
westvorming, zoals die in het regeer
akkoord overeengekomen werd, is de 
vraag naar de juiste draagwijdte en 
de geest ervan. 

Welnu, het regeringsvoorstel is on
miskenbaar antifederalistisch. .Het 
wantrouwen ten overstaan van de ge
meenschappen, van de gewesten, is 
zo groot dat er van enige autonomie 
in werkelijkheid geen sprake is. Wat 
als gewestvorming voorgesteld wordt 
Is niets meer dan een voorzichtige 
decentralisatie waardoor de bevoegd
heden en de macht van de unitaire 
staat niet eens worden verminderd. 

Ik wil dit tijdens mijn tussenkomst 
zeer duidelijk aantonen. Vooreerst zal 
de bevoegdheid van de gewestraden 
volledig ondergeschikt zijn en blijven 
aan de bevoegdheid van het parlement, 
zelfs voor de materies waarvoor de 
bevoegdheid van de gewestraden uit
drukkelijk door een met twee-derden-
meerderheid gestemde wet erkend is, 
zullen zij slechts aangelegenheden 
kunnen regelen voor zover die niet 
door de wet of door reglementen van 
algemeen bestuur zijn geregeld. 

Daarenboven kan iedere geweste
lijke verordening steeds opgeheven of 
gewijzigd worden door een wet. In 
rechte behandelt het parlement al zijn 
bevoegdheden voor alle aangelegen
heden, ook voor deze waarvoor de ge
westraden zogezegd bevoegd zijn. 

De reële autonomie is nul, want de 
bevoegdheid van de gewestraden is 
en blijft steeds ondergeschikt aan het 
parlement dat voorrang heeft. 

Daarenboven kan de regering eigen
machtig steeds een gewestelijke ver
ordening vernietigen wanneer deze de 
wet schendt of een ander gewest be
nadeelt. Hiertegen bestaat geen enkel 
verhaal zodat de regering steeds mis
bruik kan maken van deze macht. De 
voogdij van het parlement en de 
voogdij van de regering over de ge
westraden is dus volledig. 

Daarbij komt nog de volledige 
financiële afhankelijkheid : de gewes
ten zullen over geen eigen inkomsten 
beschikken ; ^zij krijgen geen enkele 
bevoegdheid om zelf in hun financiële 
behoeften te voorzien. Het zijn nog
maals de regering en het parlement 
die eigenmachtig beslissen over het 
bedrag van de dodatie die jaar na jaar 
op de rijksmiddelenbegroting zal moe
ten worden ingeschreven. De finan
ciële afhankelijkheid van de gewesten 
is dus net alleen veel groter dan deza 
van de gemeenten, de provincies, de 
agglomeraties en de federaties die 
over eigen inkomsten beschikken, ze 
is totaal. 

Alle voorzorgen zijn dus genomen 
om de gewesten aan banden te leg
gen. De samenstelling van de gewest
raden is erop berekend hen het gezag 
en het prestige te onthouden dat zou 
kunnen uitgaan van rechtstreeks ge
kozen gewestraden of van gewestra
den samengesteld uit parlementsleden 
of gezaghebbende personen. Zij wor
den samengesteld uit provincieraads
leden en zullen later zelfs samenvallen 
met de provincieraden. 

(lees door biz 6) 
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sSechts €en 
schi jnyerfoning 

Daardoor wordt de regionalisatie 
duidelijk op een provincialistisch ni
veau gesitueerd. Het provinciaal par-
tikularisme zal er dan wei toe bijdra
gen dat dergelijke gewestraden nooit 
zullen kunnen optreden als een wer
kelijk parlement van de gewesten, dat 
zij nooit een globaal beleid op een 
hoog niveau kunnen voeren. 

Het uitvoerend kollege, een soort 
bestendige deputatie, zal worden ge-
kontroleerd en grotendeels afhangen 
van een minister, lid van de paritaire 
regering en politiek alleen verantwoor
delijk voor het parlement. Of deze 
gewesten zouden kunnen beschikken 
over eigen uitvoerende diensten van 
enige betekenis is meer dan twijfel
achtig 

Deze ontleding volstaat ruim
schoots om het duidelijk te maken dat 
dit de volledige uitholling is van de 
regionalisatie, een schijnvertoning 
waardoor aan de unitaire staatsstruk-
tuur zelfs niet wordt geraakt, verre 
van de unitaire staatsstruktuur te ver
vangen door vernieuwde staatsstruk-
turen zoals in de Werkgroep der 28, 
door iedereen werd aanvaard. 

rampzalig voor 
Brusselse 
Vlamingen 

Wat Brussel betreft, is wat wordt 
voorgesteld en is overeen gekomen, 
rampzalig. Vooreerst is er de samen
stelling van de gewestraad uit de pro
vincieraadsleden woonachtig in de ag
glomeratie. Dit criterium berust op 
niets, tenzij op louter toeval ; maar 
het zou tot resultaat hebben dat in de 
Brusselse gewestraad 40 provincie
raadsleden zouden zetelen waarvan 35 
franstaligen en*'5 nederlandstaligen en 
hieronder één persoon die bij de ag
glomeratieverkiezingen op de lijst van 
het Rassemblement Bruxellois stond 
en één socialist van de franstalige 
BSP-lijst. Van de 35 franstaligen beho
ren er 19 tot het FDF. Men gaat dus 
regelrecht naar een toestand die zo 
mogelijk nog slechter is dan deze in 
de agglomeratieraad. 

De splitsing van het kiesarrondisse
ment Brussel en de splitsing van de 
kandidatenlijsten bij de verkiezingen 
worden niet voorzien Het uitvoerend 
kollege zou bestaan uit vijf leden, 
waarvan 3 franstaligen en slechts 2 
nederlandstaligen. 

Van een pariteit is er geen sprake 
en de Vlamingen kunnen erbij zitten 
zoals in het agglomeratie-kollege, voor 
spek en bonen. 

Wat hier voorgesteld wordt is 
rampzalig voor de Brusselse Vlamin
gen die eens te meer na de invoering 
van de « liberté du père de familie » 
en na het fiasko met het statuut voor 
Brussel opgeofferd en in de rug ge
schoten worden. 

wsiUomë vaart 
er wel b i j . . . 

Geen enkel criterium is voorzien 
wat de omvang, het bedrag van de 
dotaties betreft, maar wel wordt de 
verdeling onder de gewesten vastge
legd met het enig doel Wallonië te 
bevoordeligen en wij begrijpen de 
juichkreet van de heer Notomb op 
het PSC-congres : Wallonië dat voor 
28 % bijdraagt tot de staatsinkomsten 
krijgt 40 % van de dotatiën. En uit het 
berucht protokol vernemen wij dat de 
CVP, de PVV en de Vlaamse BSP zich 
verbonden hebben niet alleen voor de 
duur van deze regering, niet alleen 
voor de duur van deze legislatuur, 
maar alvast voor zes jaar. Met als 

mogelijk gevolg zelfs dat na drie jaar 
het aandeel van Vlaanderen nog zou 
verminderen ten gunste van Brussel. 

een achtery i fgang 

Wanneer wij het plaij Leburton ver
gelijken met het regeringsprogramma 
van de vorige regering Eyskens, van 
januari 1972, dan stellen wij vooreerst 
vast, dat er voor het eerst provincie
raadsleden in de plaats komen van 
volksvertegenwoordigers als leden van 
de gewestraden. 

De samenvoeging van de kuituur-
raden, en de gewestraden worden hier
door vanzelfsprekend onmogelijk ge
maakt. Zeker nu de CVP verzaakt 
heeft aan een nieuwe grondwetsher
ziening. 

Het regeringsprogramma van de 
vorige regering voorzag ook onder 
punt 6, dat een aantal materies, waar
voor de gewestraden uitsluitend be
voegd zijn, waarvoor zij de volheid 
van de normatieve macht zouden heb
ben naast de materies waarvoor zij 
een bevoegdheid zouden hebben, naast 
en samen met het parlement. 

Thans, in het huidig regeringsak
koord is er geen enkele materie waar
voor de gewestraden uitsluitend be
voegd zouden zijn 

Het regeringsakkoord van januari 
1972 voorzag onder punt 5 de aanpas
sing van de geografische omschrij
ving van het kiesarrondissement Brus
sel. Ook op dit punt betekent het hui
dig regeringsakkoord een stap achter
uit in vergelijking met het vorige re
geringsakkoord. 

Er is dus een duidelijke achteruit
gang wanneer wij het regeringspro
gramma Leburton op het stuk van de 
gewestvorming vergelijken met het 
programma van de vorige regering 
Eyskens, 

Een vergelijking met het plan De 
Saeger wijst eveneens op een merk
bare achteruitgang. 

de cvp 
verfoocherïi haar 
antwerps kongres-
programma 

Bijzonder schrijnend en pijnlijk is 
een vergelijking van de resoluties die 
op het CVP-partijkongres van Antwer
pen werden goedgekeurd met het hui
dig regeringsprogramma. Ten over
staan van de kwade trouw waarmee 
sommigen durven beweren dat er geen 
tegenspraak zou zijn tussen beide 
geef ik hier een vergelijking punt na 
punt. 

Punt 1 van het hoofdstuk Gewest
vorming van de resoluties van het 
CVP-partijkongres voorziet dat van bij 
de aanvang moet worden gestreefd 
naar een zo groot mogelijke samen
werking tussen de kultuurraden en de 
gewestraden zodat alle gewestraden 
bevoegdheden, krachtens hun interne 
ontwikkeling, uiteindelijk aan dezelfde 
organen kunnen worden toevertrouwd. 

De bedoeling is dat gewestraden en 
kultuurraden zouden moeten samen
gevoegd en versmolten worden tot 
één orgaan. Dit is overigens de enige 
logische en gezonde oplossing. Het is 
ondermeer om dit te kunnen verwezen
lijken dat de CVP een nieuwe grond
wetsherziening noodzakelijk achtte. 
Met dit objectief voor ogen waren er 
twee mogelijkheden ofwel voorzien 
dat de gewestraden en kultuurraden 
uit dezelfde personen zouden worden 
samengesteld en de samenstelling van 
de gewestraden uit volksvertegen
woordigers zoals voorzien in het rege
ringsprogramma Eyskens ging duide
lijk in deze richting — ofwel voorzien 
in rechtstreekse verkiezingen. Maar 
met het huidig voorstel : gewestraden 
samengesteld uit provincieraadsleden 
en kultuurraden samengesteld uit 

taalgroepen in kamer en senaat, slaat 
men thans een gans andere richting In. 
De kultuurraden en de gewestraden 
zullen geen "enkel verband hebben met 
mekaar. Zij zullen niets gemeen heb
ben. Een samenwerking laat staan een 
samensmelting in de toekomst wordt 
quasi onmogelijk gemaakt. Daarbij 
komt nog dat de CVP uitdrukkelijk 
verzaakt heeft aan een nieuwe grond
wetsherziening. In lengte van jaren 
wordt aldus door de CVP zelf de ver
wezenlijking van dit eerste punt van 
haar partijprogramma onmogelijk ge
maakt. 

Punt 2 van de resolutie van het CVP-
partijkongres voorziet : de gewestra
den moeten binnen hun eigen bevoegd
heidssfeer op volstrekt autonome 
wijze kunnen optreden zonder te sto
ten op een nieuwe centraliserende 
voogdij. 

Welnu, ik heb duidelijk aangetoond 
dat gans het systeem erop gericht is 
de gewestraden iedere reële autono
mie te onthouden en hen onder be
stendige en strikte voogdij te plaat
sen. Zij zullen in geen enkel opzicht 
volstrekt autonoom zijn vermits hun 
verordenende of reglementaire be
voegdheid volledig ondergeschikt is 
aan de wetgevende bevoegdheid van 
het parlement en daarenboven onder
worpen aan de voogdij van de rege
ring, terwijl hun financiële onafhanke
lijkheid zoals ik heb aangetoond, to
taal is. 

Punt 3 van de resolutie van het par-
tijkongres eist dat gewestelijke poli
tiek operationeel wordt gemaakt door 
eigen uitvoeringsorganen en door de 
overheveling van de bestaande rijks
diensten. 

Ik heb reeds gezegd dat dit inder
daad in het plan De Saeger voorzien 
was, maar in het programma van de 
huidige regering verdwenen schijnt te 
zijn. 

Punt 4 eist dat al wat van geweste
lijk belang is onder de bevoegdheid 
van de gewesten moet komen, ook de 
organisatie van de lokale besturen en 
zo meer. 

Ook daar komt niets van terecht, 
niet alleen omdat de bevoegdheids
materies inkrimpen maar omdat, zoals 
herhaaldelijk werd gezegd, vóór alles 
het parlement en de regering bevoegd 
blijven en het laatste woord hebben. 

Punt vijf : Het gewestelijk beleid 
moet gevoerd worden met eigen fi
nanciële middelen die aan de verschil
lende gewesten moeten worden toege
kend op basis van lokaliseerbare be
lastingen. 

Het is duidelijk dat ook hiervan niets 
terecht komt en dat daarvan in de 
plaats komen dotaties waarvan de om
vang door het parlement eenzijdig be
paald wordt en te verdelen volgens 
criteria die alleen tot doel hebben 
Wallonië te bevoordelen. 

Punt zes : betreft de nationale soli
dariteit in het voordeel van Wallonië, 
en dit is natuurlijk wel opgenomen in 
het regeerakkoord. 

Punt zeven voorziet dat het gewest 
Brussel moet samenvallen met het 
taalgebied Brussel-Hoofdstad en dat 
dit gewest tevens een eigen kiesom
schrijving moet vormen voor kamer en 
senaat met een gewaarborgde neder-
landstaiige en franstalige vertegen
woordiging. 

Welnu, de beperking van het ge
west Brussel tot de negentien ge
meenten staat niet in het regeerak
koord en van de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel komt er 
niets terecht. 

ook daf 
t-elfr niet- meer... 

Mijnheer de voorzitter, dames en 
heren, ik kom terug tot het Vlaams 
Manifest iVizake Brussel, bijgetreden 
door de voorzitter van de CVP, na
mens de Vlaamse CVP, door de heer 
Willy De Clercq namens de Vlaamse 

PVV en door de heer Van Eynde nat-
mens de BSP, mits restriktie voor 
twee punten. 

Ik herhaal dat van de zeven urgen-
tiepunten die als haalbaar in het mani
fest werden opgenomen, er zes in het 
huidige regeerprogramma worden ve^ 
loochend. 

Voor de Vlamingen wordt de toe
stand in het gewest Brussel slechter 
dan ooit. De bedreiging van het fede-
ralisme-met-drie wordt reëel. Het ge
west Brussel is op dezelfde voet ge
plaatst als de andere gewesten. De 
Vlamingen lopen het gevaar te wor
den overgeleverd aan de franstalige 
Brusselse meerderheid, aangezien er 
geen paritet is in het Uitvoerend Kol
lege en er geen waarborgen gegeven 
zijn tegen trukage van de verkiezin
gen. 

« een praktische 
oefening in toege
paste in f la t ie » 

De inflatie door de vorige regering 
In de hand gewerkt heeft een nefaste 
en desastreuse invloed gehad in alle 
opzichten voor iedereen, zowel voor 
de loontrekkenden, de gepensioneer
den, de spaarders, als voor onze eko-
nomie zelf. 

We hebben de inflatoire politiek 
van de vorige regering scherp aange
klaagd tijdens de bespreking van de 
vorige regeringsverklaring. De gebeur
tenissen hebben ons gelijk gegeven. 
De studie door de Nationale Bank ge
publiceerd is een veroordeling van 
uw beleid, niet alleen van de vorige 
regering, maar bij voorbaat ook van 
het beleid dat u gaat voeren. Wanneer 
men rekening houdt met de voorzich
tigheid en de schroomvalligheid van 
de Nationale Bank en haar bekommer
nis om de juistheid en de objektivi-
teit, kan men haar waarschuwingen 
niet zomaar in de wind slaan. In die 
studie worden de methodes ontmas
kerd om door de budgettering de weg 
van de staatsuitgaven te kamoufleren. 

Het blijkt duidelijk dat de stijgingen 
aanzienlijk groter zijn dan door u toe
gegeven en dat de inflatoire gevolgen 
van deze opzet niet zijn te overzien, 
gezien de staatsuitgaven veel sneller 
stijgen dan het bruto nationaal pro-
dukt. Wat in de studie tot uiting 
komt. 

Betitelde een professor in de eko-
nomie niet de politiek van de vorige 
regering als een praktische oefening 
in de toegepaste inflatie ? 

De muntontwaarding van de frank 
bedraagt sedert 1953 ongeveer 40 %, 
maar in 1972 verloor de frank meer 
dan 8 % van zijn koopkracht. Op dit 
tempo zou de munterosie op tien jaar 
tijd bijna 80 % bedragen. In 1972 be
taalden de belastingbetalers 40 mil
jard meer aan belastingen dan in 1971 
en toch kwam de regering er niet toe 
haar begroting in evenwicht te slui
ten. 

Voor 1973 voorzag de Rijksmiddelen
begroting nogmaals 40 miljard meer 
belasting. Het is voor uw programma 
onvoldoende en gij zult de belasting
betalers verplichten nog een grotere 
inspanning te doen. De vooruitzichten 
voor 1973 waren reeds somber wat de 
staatsfinanciën betreft. Welnu de na
tionale bank waarschuwt u dat gij de 
belastingen niet kunt blijven verzwa
ren en dat de belastingsverzwaring 
evenzeer inflatoir werkt als de stij
ging van de staatsuitgaven, vermits 
deze afgewenteld worden en tot ge
volg hebben de stijging van de pro-
duktiekosten, stijging van wedden en 
lonen, dus munterosie. Gij slaat alle 
waarschuwingen in de wind. De f i
nanciële politiek die gij zult voeren, 
die gij moet voeren ingevolge uw re
geerakkoord is een slechte politiek en 
nefast in haar .onvermijdelijke gevol
gen, ook en vooral op sociaal-ekono-
misch gebied. 
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de vervroegde 
arbeiders
pensioenen 

Daar de traditionele partijen zich al
ti jd wegsteken achter « de belangrij
ke vraagstukken » op het sociaal-eco
nomisch vlak willen we de regerings
verklaring op dit vlak even onder ogen 
nemen en meer in het bijzonder wat 
betreft hun pensioenpolitiek. 

Er wordt vooreerst geen oplossing 
vooropgezet voor de vervroegde arbei
derspensioenen. 

Nog steeds zullen ze 5% per jaar 
moeten laten vallen voor elk jaar ver
vroegd pensioen zo ze tussen hun 60 
en 65 jaar op pensioen gaan. 

Een arbeider die na 40 jaar werk 
op zijn 60 jaar met pensioen gaat zal 
nog steeds een derde van zijn pen
sioen verliezen van zijn 60 jaar af tot 
zijn overlijden, vermits zijn pensioen 
verder berekend blijft op 40/45 min 
25% vermindering voor 5 jaar ver^ 
vroegd pensioen. 

Zo zullen de arbeiders die niet meer 
meekunnen verplicht zijn de komedie 
verder te spelen van 5 jaar op het 
ziekenfonds te leven of nog 5 jaar te 
gaan stempelen. Zelfs de arbeiders 
die zwaar of ongezond werk verrich
ten zullen geen pensioen krijgen op 
60 jaar. De regeringsverklaring zet 
voor hen alleen voorop dat het ver
minderingspercentage in geval van 
vervroegd pensioen zal worden her
zien. 

onzinnige 
bewijslast 

Niets wordt vooropgezet voor de 
gepensioneerde arbeiders van vóór 
1969, die door de onzinnige, moeilijke 
bewijslast die hem gevraagd werd 
geen volledige loopbaan toegekend 
kregen. 

En zo zijn er duizenden. 
Vooral in Vlaanderen. 
Door het gebrek aan grote bedrij

ven hebben voor 1940 in de Vlaamse 
gewesten vele arbeiders vaak van 
werkgever moeten veranderen omdat 
die bedrijfjes geregeld over de kop 
gingen, warmee ook de administratie
ve gegevens verdwenen. 

Het was voor deze arbeiders, even
als voor vele thuiswerkers en voor de 
seizoenarbeiders moeilijk de bewijzen 
bij elkaar te krijgen voor een volledige 
loopbaan, omdat ze hun werkgevers, 
30 jaar later begrijpelijkerwijze niet 
altijd terugvonden, zelfs niet zo ze 
soms nog in leven waren. 

Al te formalistische ambtenaren 
schrapten dan ook deze jaren uit hun 
loopbaan. Het raakt kant noch wal te 
veronderstellen dat die duizenden ar
beiders jarenlang niet zouden gewerkt 
hebben en van de goede lucht en van 
de zonnestralen zouden geleefd heb
ben. Waarom ook voor hen de bewijs
last niet teruggebracht tot 20 jaar, 
zoals voor de arbeiders die de jongste 
jaren gepensioneerd werden. 

het gewaarborgd 
inkomen 

Voor het gewaarborgd inkomen blijft 
de regeringsverklaring even vaag. Ik 
lees : « Het gewaarborgd inkomen 
voor de bejaarden zal moeten wor
den opgetrokken, rekening houdend 
met de wezenlijke behoeften van die 
personen gelet op hun werkelijke be
staansvoorwaarden ». 

Een soortgelijke zin stond ook in de 
vorige regeringsverklaringen. 

Feit is dat deze mensen het thans 
moeten stellen met het beschamend 
bedrag van 2.500 fr. per maand voor 
een alleenstaande en 3.850 fr. voor 
een echtpaar. Begin er maar mee. 

Het zijn uiteraard mensen zonder 
vermogen, want ze mogen onderschei-

delijk slechts 6.000 en 9.000 fr. per 
Jaar aan inkomen hebben. Wordt het 
meer dan trekt men het af van de 
30.000 en 46.000 fr. per jaar die ze 
krijgen. 

Het heet dat ze nooit gestort heb
ben. 

En ze hebben inderdaad nooit ge
stort omdat ze nooit genoeg verdiend 
hebben om te kunnen storten. 

de pvv vergat- de 
zel fstandigen 

1. Voor de zelfstandigen die het re
geringsprogramma kennen betekent 
het een zware ontgoocheling. 

Het jongste jaar ging er haast geen 
week voorbij zonder dat de PVV, voor
al bij monde van haar vlce-eerste-mi-
nister, voor radio of TV een lans brak 
voor de verhoging voor de pensioenen 
van de zelfstandigen tot 90.000 fr. 
voor een echtpaar en 72.000 fr. voor 
een alleenstaande. 

Toen ze de avond nadat er een ak
koord bereikt werd tussen de rege
ringspartijen op het scherm het opge
togen gelaat zagen van de huidige 
PVV-vice-eerste-minister dachten ze 
dan ook dat de oorzaak zijner blijd
schap het feit was dat hij deze pensi
oenverhoging er had doorgehaald. 

Ze zagen niet dadelijk in dat dit een 
meer liberale vreugde was om een 
strikt persoonlijker inhoud. 

Om in de regering te geraken aan
vaardde de PVV wel de meer dan 10 
miljard belastingen, voor een flink 
deel door deze zelfstandigen te beta
len ; zij vergat echter bij de onder
handelingen de pensioenverhoging tot 
90 en 72 duizend frank. 

senator wim jorissen 

de afschaff ing 
van het 
onderzoek naar de 
bestaansmiddelen 

2. Er is het vraagpunt van de af
schaffing van het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen die in geen enkel 
ander pensioenstelsel bestaat. Voor 
bepaalde groepen van zelfstandigen 
en wel voor diegenen die van 1975 af 
met pensioen gaan zal het volledig 
worden afgeschaft In dat jaar. 

Voor diegenen die reeds met pen
sioen zijn wordt het ofwel gedeelte
lijk ofwel helemaal niet afgeschaft. 

Hiervoor vinden we geen enkel kon-
kreet voorstel in het regeringspro
gramma. En nochtans niet alleen de 
PVV heeft zich voor deze afschaffing 
uitgesproken, doch ook de heer Tin-
demans h naam van de vorige CVP-
BSP-regerlng en reeds namens de hui
dige. 

Hij legde deze verklaring hier af 
nog slechts enkele weken geleden en 
wel op 14 december 1972. 

3. Ik geloof dat de CVP-vice-eerste-
minister goed wist wat hij zei. 

Het zou één van de eerste daden 
zijn van de huldiga regering. Hij mag 
ervan overtuigd zijn dat ik die eerste 
daden goed zal optellen. 

Dit dan samen met de collega's van 
rechts en op d i socialistische banken 
die toen flink toejuichten, en die toch 
weten wat ze toejuichen. 

Toch lees ik in de regeringsverkla
ring weinig concreets daarover. 

kinderbi js lagen en 
pensioenen 

De gelijkstelling van het tweede kind 
van de zelfstandige arbeiders met die 
van loon- en weddetrekkenden zal er 
pas komen in 1975. Van de gelijkstel
ling van het eerste kind is er zelfs op 
lange termijn nog geen sprake. 

De regeringsverklaring belooft al
leen — en zonder begintermijn — een 
leeftijdssupplement voor het tweede 
kind. 

Ook over de gelijke behandeling 
van de zelfstandige gepensioneerden 
met de andere maatschappelijke groe
pen inzake ziekteverzekering vind ik 
niets in het regeringsprogramma. 

De zelfstandige gepensioneerden 
die niet ten minste een jaar pensioen 
genieten als arbeider of bediende kun
nen niet genieten van het gunsttarief 
dat deze beide laatste groepen gepen
sioneerden krijgen wanneer hun inko
men aan de lage kant ligt. 

Nochtans ligt bij de meeste zelf
standige gepensioneerden het inko
men nog lager. Men weet het im
mers bij hen precieser, ten eerste om
dat men de inkomsten nagegaan is en 
daarbij ook omdat hun pensioenen la
ger liggen. Het gaat hier slechts om 
een deel van de gepensioneerde zelf-, 
standlgen die er nog niet van kunnen 
genieten en het gaat zelfs niet om 
een groot bedrag 

Daarom verbaast het des te meer 
dat een gelijke behandeling hier uit
blijft. 

de dure 
e lek t r ic i te i t 

4. Om af te stappen van het vlak 
van de sociale pariteit wil ik even een 
paar andere punten aanraken die de 
zelfstandigen hoog zitten. 

Er Is voor het eerst het vraagstuk 
van de dure elektriciteit. De Hoge 
Raad van de Middenstand heeft op 
dit gebied een advies uitgebracht, 
waarbij duidelijk aangetoond wordt 
dat de zelfstandigen benadeeld worden. 
Het advies lig^ sinds maart 1972 bij 
de bevoegde minister. 

De zware industrie krijgt de voor
delige tarieven doch de middenstand 
moet het kompenseren, zoals dit ge-

' woonlijk ook het geval is met de be
lastingen In het algemeen. 

Met Portugal is dit land het enige 
in Noord-, West- en Zuid-Europa waar 
de energiesektor niet genationaliseerd 
of gesoclalisleerd Is. 

En ze Is het in hoofdzaak niet om
dat allerlei politici en sindikallsten er 
een flink betaalde bij-job aan hebben 
waarvoor in ruil niet veel werk ge
vraagd wordt. 

Het Is een soort zwijggeld niet al
leen op de kap van de zelfstandige 
doch ook op die van de kleine ver
bruiker. 

De regeringsverklaring en het 5 
partijenakkoord gaan dit vraagstuk 
voorbij met algemene en nietszeggen
de woordenkramerij. 

vervoerdokumen-
ten en fiscaal 
v ignet 

Even weinig zeggend is het pro
gram wat betreft het prikkelend 
vraagstuk van de vervoerdocumenten 
en van het fiscaal vignet 

Daarover lezen wl| even verder onder 
dezelfde rubriek, als A 7, « het vast
stellen van vereenvoudigingen op het 

gebied van de administratieve en fis
cale formaliteiten ». 

Het feit dat men die vereenvoudi
gingen niet nader bepaalt wil zeggen 
dat de regering het nog niet weet. 
Zo niet, zou ze het hebben neerge
schreven. 

5. Dit land is het enige land van het 
Europa der 9 waarin de zelfstandigen 
op dit vlak zo geïrriteerd worden en 
verplicht worden zoveel uren onpro-
duktief te verspillen. 

Zo men de fraude wil controleren 
waarom doet men dit niet aan de 
bron, bij de fabrikant ? 

Waarom wil men altijd de groten 
sparen en de kleinen lastig vallen ? 

is dat sociale politiek ? 
Of is het liberale politiek ? 

de samenvoeging 
van de inkomsten 
der echtgenoten 

Anderzijds doet de regeringsverkla
ring er het zwijgen aan toe wat be
treft de afschaffing van de samenvoe
ging van de inkomsten van de echt
genoten. 

Nog geen jaar geleden werd noch
tans door de indiening van een wets
voorstel daarop zeer sterk aangedron
gen. 

« De actuele evolutie in de maat
schappij is dusdanig dat steeds meer 
gehuwde vrouwen een beroep gaan 
uitoefenen, hetzij onderscheiden van 
dat van hun echtgenoot, hetzij als 
helpster van deze laatste. 

Meer en meer wordt ook de eigen 
beroepsactiviteit aangemoedigd, zo
wel door de openbare besturen als 
door de privé-sector en worden tal 
van maatregelen getroffen om de ar
beidsmogelijkheden voor de gehuwde 
vrouwen te verruimen, door o.m. part
time bezigheden in te voeren, de toe
gang tot nieuwe beroepen en de op
richting van kinderkribben ten behoe
ve van werkende moeders mogelijk 
te maken. 

Totaal onlogisch met zichzelf straft 
de Staat echter langs de andere kant 
elk gezin waar man en vrouw een be
roepsactiviteit uitoefenen. Inderdaad 
gaan de bijdragen inzake sociale ze
kerheid vanwege de gehuwde vrouw 
in feite grotendeels voor haar verlo
ren, gelet ondermeer op sommige be
perkingen inzake cumul o.m. wat de 
pensioenen betreft. 

Ook inzake inkomstenbelastingen 
worden die gezinnen gepenaliseerd. 
Man en vrouw die beiden werken en 
aldus prestaties leveren die de alge
mene welvaart ten goede komen door 
de aldus bereikte opvoering van de 
productiviteit, zijn immers onderwor
pen aan het systeem van samenvoe
ging der inkomsten der echtgenoten 
en der bij hen inwonende kinderen. 

Teneinde inspanningen der gezin
nen naar een verhoogde tewerkstelling 
niet verder te ontmoedigen en aldus 
een doel te realiseren dat telkens op
nieuw beloofd maar nooit verwezenlijkt 
wordt, strekt dit voorstel er dan ook 
toe een einde te maken eensdeels aan 
de in de wet voorziene regelingen in-
zaken samenvoeging en anderdeels 
en als logisch gevolg hiervan ook aan 
de regelingen m.b.t. de bijzondere af
trek voor de gehuwde echtgenote en 
de vermindering voor personen ten 
laste met een eigen beroepsinkomen. 

Tenslotte blijkt het dan ook niet 
meer nodig een plafond vast te leggen 
voor de Inkomsten die aan de echtge
note als helpster-zelfstandige worden 
toegekend ». 

Dit wetsvoorstel in de Kamer inge
diend op 22 maart 1972 onder nr 137 
is ondertekend door twee nieuwe 
staatssecretarissen, de heren J. De-
fralgne en A. Kempinaire en door 
vice-eerste-minister W. De Clercq in 
hoogsteigen persoon. Alle drie heb
ben ze dit punt vergeten toen ze het 
uitgebreid politiek akkoord van de 
drie regeringspartijen opstelden. 
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de beroering in de spaailcas 
Tussen de geruchtmakende betogingen van de schol ieren in de voor

b i je weken is er een andere betoging minder opgevallen. Maar voor de 
toekomst van de Vlaamse jongeren eveneens van groot belang. De be
tw is t i ng tussen Franstaligen en Vlamingen in de Algemene Spaar- en 
Lï j f rentekas (ASLK) wegens de publ icat ie in het staatsblad van de pro
centuele verhouding tussen Vlamingen en Franstaligen in de taalkaders 
d ie er moeten ingevoerd worden. Wie het met de soms tegenstr i jd ige 
ber ichten in kranten moest doen bij de staking van de Franstaligen van 
de ASLK bleef we l met een aantal vraagtekens zi t ten. We zijn dan ook 
enkele bestuursleden van de Vlaamse Bond van de Spaar- en Li j f rente-
ka^ gaan opzoeken om wat meer opheldering te kr i jgen. De heren Verbe
ien , voorzi t ter en Cuypers, bestuursl id, van deze ASLK-afdeling van het 
Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel, waren zo vr iendel i jk na hun 
drukke bezigheden op volgenden vragen te antwoorden. 

Waarom deze beroering die. ais 

w e ons niet vergissen, geleid 

heef t tot een eerste staking in de 

openbare diensten om « taairede

nen » ? 

De Franstaligen zien wel het be

lang In van het gebeuren De ASLK 

als parastatale met duizenden 

werknemers zou door het Konink

l i jk besluit van 18 jan. voor aan

werv ing en bevordering to t op ze

kere hoogte een taaikader opge

legd kri jgen van 57 t .h. Vlamingen 

tegenover 43 t.h. Franstal igen. Zij 

zien hierin een precedent dat ge

leidel i jk aan zou toegepast kunnen 

worden in andere centrale diensten 

o f parastatalen Zij hebben echter 

geen enkele reden tot klagen, 

wan t volgens objekt ieve kr i ter ia, 

dan ook geëist door het VVO. zou 

de verhouding 60-40 moeten zi jn. 

Na een lange voorbereiding en on

derzoek heeft de Vaste Kommissie 

voor Taaltoezicht t rouwens een ci j 

fe r hoger dan het gepubliceerde 

voorgeste ld nl. 58-42. Feitel i jk 

moesten de Vlamingen scherp pro

tes te ren , want vergeten w i j niet 

dat door de wet ten van 1963 (Her-

toginnedal) voor de twee hoogste 

kategories de taaipari tei t is vast

ge legd. Voor de hoge posten in de 

A S L K dus een 50-50 verhouding, 

ondanks het fei t dat de Vlaamse 

jeugd in di t 4and meer dan 60 t h. 

bedraagt. 

Waar men nu ook voor de lagere 

funkt ies het Vlaamse percentage 

nog steeds verder w i l drukken in 

de r icht ing van een valse verhou

d ing, moet er hier van een echte 

diefstal gesproken van plaatsen en 

wedden waarop jonge Vlamingen 

recht hebben krachtens ons getal 

en aanbreng in de Belgische staat. 

Gaan die algemeen Vlaamse ci j fers 

ook op binnen de si tuat ie van de 

ASLK zelf ? 

De 57-43 ligt aan de lage kant. 

En het is dan ook slechts voor de 

voorziene "aanlooptijd van 3 jaar 

dat w i j deze ci j fers voorlopig kun

nen aanvaarden. WIj bl i jven princi

pieel bij de Vlaamse eis • 60-40 

verhouding. Wij steunen ons hier 

op objekt ieve gegevens binnen de 

ASLK zowel van werkvolume, aan

groei van Vlaamse dossiers, aan

gebrachte gelden en demograf ische 

ontwikkel ing in Vlaanderen We ga

ven die c i j fers t rouwens reeds 

door aan de kranten en danken 

het weekblad « Wi j » dat het die 

ook publ iceerde. We moeten daar

enboven nog even een woord zeg

gen over de door de Franstaligen 

zoveel betokkelde Brusselse snaar. 

Wel ja, want daar maken de Frans

tal igen nogal veel drukte over ! 

Overdreven veel , want binnen de 

Brusselse agglomerat ie is er bv. 

een meer Vlaamse tendens in het 

objekt ieve gegeven van Franstali

ge en Nederlandstal ige boekjes, zo 

dat bij optel l ing van het Vlaams-

Brusselse deel bij de objekt ieve 

kr i ter ia, die Vlaanderen zelf al bi j

na 56 t .h. gaven, de Vlaamse ge

meenschap nog to t 61 t .h. komt . 

Dan houden we er nog geen reke

ning mee dat ook voor deze paias-

tatale ASLK het kl imaat tegenover 

de Vlaamstal ige Brusselaar nog fel 

zou moeten veranderen Ook daar 

spelen de t ip ische verschi jnselen : 

opdringen van Franstalige doku-

menten. Aanvyenden van publ ic i ta i

re budgetten op een grootscheep

se manier in het Frans en op een 

snippermanier voor de Nederlands

tal ige public-relations te Brussel. 

Zi jn er nog andere wantoestanden 

van duidel i jke of psichologische 

aard ? 

Wij halen u enkele voorbeelden 

aan. De direkt ie van de agentschap

pen is in Franstalige handen On

rechtvaardige verdel ing van de pro

mot iebudgetten in Vlaanderen en 

Wal lonië, ef fekt ieve personeelsbe

zett ing in de Franstal ige agent

schappen, met een betere manage-

rmg in Wal lonië vloeien daar alle

maal ui t voort . Het word t t i jd dat 

deze di rekt ie gespl i ts t word t om 

een doorgedreven st imulans in 

Vlaanderen te kunnen geven aan 

de ui tbouw van de ASLK-diensten 

en agentschappen Dit psichologisch 

inzicht heeft men na zoveel jaren 

dan toch ook opgebracht voor het 

Rode Kruis, waarom kan dat niet 

hier ? 

De h Verhelen, die afgevaardig

de is van het kr iste l i jk sindikaat 

w i j s t ook op de wantoestanden in 

de dienst van de gebouwen Zij 

zetten zich met het VVO hier spe

ciaal voor in omdat het daar dik-

w i i l s over de behandeling gaat van 

Vlaamse arbeiders die zich minder 

goed kunnen verdedigen tegen

over Franstalige bazen in de dik

wi j ls mensel i jk totaal venederende 

taaitoestanden Hier ook zou de 

spl i ts ing moeten gebeuren to t en 

met het onderdirekteurschap. 

Hoe staan de Vlamingen er nu op, 

na de we l sol idaire akt ie van de 

Walen ? 

Waar de Walen al d ikwi j ls vech

ten voor hun voorrechten, begin

nen nu prakt isch alle Vlamingen 

van welke pol i t ieke st rekk ing ook 

aan hetzelfde zeel te t rekken. De 

t i jd van de al te grote Vlaamse 

duldzaamheid is voorb i j . De akt ie 

word t hier werke l i j k als Vlaming 

gevoerd boven alle par t i js t rekkin

gen heen. 

Men leert van de anderen. De Wa

len beschermen elkaar van hoog 

tot laag. Waar men had kunnen 

denken dat deze wi lde pol i t ieke 

staking sankt ies zou hebben uitge

lokt, is de Franstal ige direkteur-

generaal Dewevre we l stevig zi jn 

boekje te buiten gegaan. Tegen art. 

11 van onze organieke wet in be

sl iste hij zomaar dat de Walen hun 

staking als een dag van hun va

kantie kunnen beschouwen. Van 

sankties is dus geen spraak. Wi j 

vragen ons af of de Vlamingen er 

in het omgekeerd geval evengoed 

zouden van af gekomen zi jn. Voor 

het bredere Vlaamse f ron t hopen 

w i j dat de Vlamingen een zekere 

rest r ik t ie tegenover ASLK toch kuFH 

nen laten varen. Het vers te rk t de 

posi t ie van de Vlamingen binnen 

de spaarkas en onze s t r i jd voor 

rechtvaardige taalkaders kan w e l 

l icht als een model gaan dienen 

overal e lders. Waarom ook n iet in 

de bankwereld ? Want t o t h ier toe 

zi jn w i j de enige « bank » waar 

de taa lwet weldra zal moeten toe

gepast worden. Met de hulp van al 

len elk op zijn ter re in : f inanc iee l , 

sindikaal, pol i t iek ». 

Wi j danken deze f l inke Vlaamse 

voorvechters binnen de ASLK. En 

beloven alvast, wa t ons bet ref t , dat 

w i j M. De Clercq stev ig in de ga

ten zullen houden op dat hi j o n v e ^ 

minkt het koninkl i jk beslu i t van 18 

jan. zou toepassen. Hij is toch zo 

Vlaams, volgens zi jn zeggen op 

PVV-kongressen en TV-uitzendin-

gen. 

waiter luyten. 
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Als verwende kinderen strijden de Walen In de ASLK voor hun VOORRECHTEN. Laten de Vlamingen er de lea 
uit leren met meer al-te geven voor hun essentiële RECHTEN. 

zaterdag 10 februari 
# 13u30 : The Saints went marching out. 

Toerist ische f i lm over Ierland. 
O 14U.00 : Fort Apache. Western. 

U en uw gemeente. 
Technisch en wetenschappel i jk 

O 16u00 
O 16u,30 

Engels 
O 17u00 
O 18u00 
O 18U.05 

f i lm . 
O 19U.45 
O 20u 10 

Mi l ieubescherming 
Fabeltjeskrant. 
Rasmus en de zwerver. Jeugd-

TV-nieuws. 
Sentmental Journey. Internatio

naal amusementsprogramma. 
O 21U.00 : De vrol i jke dokters van St. Swi-

th in . 
• 21U.25 : Echo. 

O 21u 55 : Mannix. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 
O 22U.50 : Schaatsen. Europese kampioen

schappen kunstr i jden in Keulen. 

% 21u40 : Ten huize van prof. dr. A lber t 
Coppé. 

O 22u30 : TV-nieuws. 

zondag 11 februari j j ^ . j ^ g , 3 februari 
14u30 : De kat Jeugdfeui l leton. 
14U.55 • Baron Münchhausen. 
15u 15 : Binnen en buiten. 
17U.10 : Ar t ies ten helpen Unicef. 
18U.15 : Fabelt jeskrant. 
18U.20 • Sportreportage. 
18U.46 : Bretagne. Exploratie 
19U.38 : Openbaar kunstbezit. Stedeli jk 
leven in de 17e eeuw. 

O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : De vorst innen van Brugge. 
# 21U.15 : Ook dit is leven. Dokumentaire 

over geweld als sociaal verschi jnsel in 
de VSA. 

O 22U.00 : Première-magazine. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

maandag 12 februar i 

o 14u.00 : Schooltelevis ie. 
O IBu.OO : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : De woudlopers. 
O 18U.30 : Korte f i lm . 
O IBu.40 : U en uw gemeente Herhal ing. 
O 19U.10 : Sport t r ibune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Fi lmtr ibune : St i l le vaart (science 

f ic t ion) . 

O 
o 
o 
(^ 
o 
o 

14U.00 • 
18U.00 : 
18U.05 : 
18U.30 : 
19U.05 ; 
19U.45 : 

o 20U.10 : 

• 
O 

21U.10 : 
22U.00 : 

o 22U.15 : 
lenfonds 

Schooltelevisie. 
Fabelt jeskrant. 
Fol lyfoot. 
Tienerklanken. 
Al ledag. Huisdieren. 
TV-nieuws. 
De kleine waarheid. 
Verover de aarde. Copernicus. 
Jazz Marion Wi l l iams. 
Het Vri je Woord. Het Vermey-

woensdag 14 februar i 

o 17U.00 : Jevanjong. 
O 18U.40 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.45 : Mi l ieubescherming. Herhal ing. 
O 19U.20 : Polit ieke t r ibune, (BSP) 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : De magische tekens. Amuse

mentsprogramma rond de schi lder Jef van 
Tuerenhout. 

# 21U.10 : Konfrontat ie. Actue le problemen, 
O 21U.55 : Horen en zien. 
O 22U.15 ; TV-nieuws. 

donderdag 15 februar i 

Schooltelevisie. 
Fabelt jeskrant. 
Calvin en de kolonel. Tekenf i lm. 
Tienerklanken. Singe Sange Jo. 
De Social ist ische gedachte. 
TV-nieuws. 
Wachtwoord. . Kwis met Jef Cas-
Jaak De Voght. 
Een hele ervar ing. TV-spel. 
Première. 
TV-nieuws. 

O 14U.00 : 
o 18U.00 : 

O 
o 
o 
o 
• 

18U.05 : 
18U.30 : 
19U.08 : 
19U.45 : 
20U.10 : 
siers en 

o 20U.40 : 

O 21U.50 : 
O 22U.30 • 

vr i jdag 16 februar i 

o 14u00 : School te levis ie. 
O IBu.OO : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : F i lmmuseum van de schater lach. 
O 18U.20 : Technisch en wetenschappel i jk 

Engels. Herhal ing. 
# 18U.50 : Aardappel versus maïs. Geschie

denis en evolut ie van twee kul tuurgewas-
sen. 

O 19U.20 : Ziet ü er wat in ? 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Oor log en Vrede. TV-reeks. 
# 20U.55 : Panorama. 
O 21U.40 : Portret van Mt is lav Rostropo-

vitch. Russische cellist. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 



DE PVV VERLOOCHENT DE ZELFSTANDIGEN 
IN RUIL VOOR MINISTERPORTEFEUILLES 

In « Sociaal Verweer » van 26 januari verscheen een brief van PVV-volksvertegen-
woordiger Niemegeers. In dit schrijven trel<t hij ten aanval tegen « Sociaal Ver
weer » dat, volgens hem, de belangen van de middenklasse schaadt, en onlangs 
nog een artikel publiceerde dat beter thuis hoort in de « Rode Vaan ». Het is niet 
onze taak « Sociaal Verweer » te verdedigen : dat heeft het trouwens zelf reeds 
overtuigend gedaan in bovengenoemd nummer. 

De heer Niemegeers valt echter ook al de andere partijen aan, de zg « taaipar
tijen » incluis. Met deze laatste bedoelt hij klaarblijkend ook de Volksunie. Hier 
moet de dooddoener « taaipartij » het weer doen. De bedoeling van dit woordge
bruik is duidelijk : men wil de Volksunie in diskrediet brengen door te suggeren 
dat zij alleen maar belangstelling heeft voor taalproblemen, en geen oog heeft voor 
de sociaal-economische vraagstukken en de hele problematiek van het maatschap-
pijleven. Deze voorstelling is regelrecht in strijd met de aktiviteiten van de Volks
unie. 

Op verschillende kongressen, In tal 
van brochures in veelvuldige parle
mentaire tussenkomsten heeft zij stel
lig gekozen op alle terreinen van de 
maatschappijproblematiek : de socia
le politiek, de ekonomische politiek 
{de Volksunie heeft een ekonomisch 
10 jarenplan ontworpen} het kultuur-
beleld, het leefmilieu e.a. De Volks
unie is sinds haar ontstaan voorstan
der van federalisme. Is dat allemaal 
taalpolitiek ? De Volksunie is geen 
taaipartij maar een kommunautaire 
partij, die al de rechtmatige belangen 
van de Vlaamse gemeenschap verde
digt, zij is de partij van het algemeen 
welzijn in Vlaanderen. Zij wil geen en
kel recht van de franssprekenden 
krenken, maar ook geen enkel voor
recht laten voortbestaan. 

De heer Niemegeers schrijft koud-
weg dat de middenstand geen heil te 
verwachten heeft van de taaipartijen, 
omdat zij « inwerken tegen de ekono
mische belangen van het land daar zij 
de politieke prioriteiten verdraaien •. 
En deze zware beschuldiging wordt 
met geen woord gestaafd. De Volks
unie is de eerste partij geweest die 
is opgekomen voor werk in eigen 
streek. Het is deze politiek die de in
vesteringen heeft bevorderd en de 
werkgelegenheid heeft verhoogd, zo
dat het welvaartspeil in Vlaanderen 
(en Wallonië) is gestegen. 

Verder beweert de heer Nieme
geers dat alleen de PVV de belangen 
van de middenstand kan en zal verde
digen. Wij zullen welwillend zijn en 
de goede trouw van onze opponent 
niet in twijfel trekken, en deze ont
hutsende uitspraak alleen maar op re
kening van zijn ontstellende onwetend
heid schrijven 

De Volksunie heeft sinds jaren de 
sociale gelijkheid tussen werknemers 
en zelfstandigen in haar programma 
geschreven. Op verschillende studie
dagen werden voorstellen geformu
leerd ter verdediging van de sociaal-
ekonomische belangen van de zelf
standigen. Verschillende wetsvoorstel
len strekkend tot verhoging van de 
pensioenen en kinderbijslagen voor 
zelfstandigen werden, door Volksunie-
senatoren ingediend. Door ondergete
kende werd een wetsvoorstel inge
diend om kleine en middelgrote on
dernemingen in moeilijkheden te hel
pen, en vervroegde pensionering, op 
menswaardige wijze, mogelijk te ma
ken 

Ondergetekende heeft in een amen
dement voorgesteld het pensioen voor 
de zelfstandigen op 90 000 fr. te bren
gen. Dit voorstel werd door alle leden 
van de PVV-Kamerfraktie gesteund, 
zonder enig voorbehoud Nu komt de 
heer Niemegeers de verwezenlijking 
van dit voorstel in twijfel trekken door 
de bewering dat dit 24 miljard zou 
kosten. 

Als de PVV de enige partij is die 
de belangen van de middenstand kan 
verdedigen waarom deed zij het dan 
niet toen zij aan de regering deelnam? 
De CVP-PVV-regering Vanden Boey-
nants-Declercq voorzag in de begro
ting van 1967 sociale toelagen (voor 
pensioenen, kinderbijslagen, ziekte
verzekeringen enz.) ten bedrage van 

pvv bleef doorgeprikt ! 

In <• Sociaal Verweer », het 
slagvaardig weekblad van het 
AVZA (Algemeen Verbond van 
Zelfstandige Arbeiders) is een 
brief verschenen van PVV-volks-
vertegenwoordiger Niemegeers 

Hierin kent hij gewoon aan de 
PVV het monopolie toe van de 
verdeigmg van de belangen 
van de zelfstandigen 

In een antwoord dat eveneens 
in « Sociaal Verweer » ver
scheen rekent Reimond Mat-
theyssens grondig af met deze 
onbeschaamde aanmatiging 

Wij willen onze lezers dit stuk 
niet onthouden 

24 miljard voor de werknemers en 4,2 
miljard voor de zelfstandigen Reke
ning houdend met de onderscheiden
lijke getalsterkte van deze beide groe
pen betekent zulks dat de CVP-PVV re-
gereging ca 11 000 fr per hoofd voor 
de werkgevers wou uitgeven en slechts 
ca 6 000 fr per hoofd voor de zelf
standigen Deze zelfde CVP PVV-rege-
ring voorzag voor de begroting 1968, 
een bedrag van 25,1 miljaid sociale 
toelagen voor de werknemers, en 
slechts 4,5 miljard voor de zelfstandi
gen of per hoofd ca 11 500 fr vooi de 
werknemers en 6 400 fr. voor de zelf
standigen Waar is de gelijkheid onder 
alle Belgen "> De PVV was medeplich
tig aan de schromelijke onrechtvaar
digheid ten opzichte van de zelfstan
digen De zelfstandigen hebben sinds 
de eerste pensioenwet in 1956 tot 
1972 luim 30 miljard minder sociale 
toelagen gekregen dan de werkne
mers. En hieraan is de PVV mede 
schuldig 

Na de bespreking van de interpella
tie over de staking van de zelfstandi
gen in september '72 werd een geza
menlijke motie voorgesteld. De Volks
unie stond erop dat in de tekst de 
sociale gelijkheid voor de zelfstandi
gen zou worden ingelast. De PVV-afge-
vaardigden hebben er bij de Volks-
uniefraktle op aangedrongen dat zij 
« sociale gelijkheid » zou laten vallen. 
De Volksunie is op haar stuk geble
ven De PVV heeft een motie goed ge
keurd waarin « sociale gelijkheid » 
met voorkwam Zo verdedigt de PVV in 

de Kamer de belangen van de zelf
standigen 

De PVV heeft zich steeds voorstan
der verklaard van de sociale gelijk
heid Waarom stelt zij deze gelijkheid 
met als voorwaarde voor deelneming 
aan de regering ' Er wordt in het re
geerakkoord alleen voorzien dat de 
(onbeduidende) vei hoging van het 
pensioen op 1 januari 1973 ingaat in 
plaats van op 1 juli 1973 Verder is er 
een vage belofte betreffende de af
schaffing van het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen later Er wordt 
geen verhoging van het pensioen voor
zien noch van de kinderbijslag noch 
van de vergoeding voor ziekte en inva
liditeit 

Dit zijn de piestaties van de » enige 
partij die de belangen van de midden
stand kan en zal verdedigen » De 
PVV vei loochent eens te meer haar 
programma zoals zij deed in 1967 en 
68 ZIJ doet het even onbeschaamd, 
als destijds de liberale partij wier 
voortzetting zij is, toen deze een be
lastingvermindering van 25 t h aan de 
kiezer voorspiegelde ' 

De brief van de heer Niemegeers 
is een verzameling van onjuistheden, 
van beweringen en beloften in het 
luchtledige, die aantoont dat hij van 
deze problematiek niets af weet, niets 
af weet van de standpunten en akti
viteiten van zijn eigen partij noch van 
de andere partijen. 

r. mattheyssens. 
volksvertegenwoordiger. 

Ze zitten er maar maf bij te kijken, de « Vlamingen » uit de tiaditionele pai tijen Om de eentalige Waal Leburton in het zadel 
te heloen vergat De Cleicq (PVV) gemakshalve de zelfstandigen, Tinden^ans (CVP) legde de federaliserende kongresbesluiten 
van ziin pariii naast zich neer, en Calewaert (BSP) — in het midden — liet zijn linkse vrienden in de steek voor een minister-
poitefeuille. Nooit voorheen werd zó duidelijk aangetoond dat het Vlaamse volk op de traditionele paitiien niet moet rekenen 
voor de verdediging van zijn belangen 
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de wereld 
(Argos) Eind januari is in de Hofburg, het vroegere keizerlijk paleis van 

Wenen, de voorbereidende konferentie begonnen van « wederzijdse en 
evenwichtige troepenvermindering », het fameuze MBFR-overleg. Het zijn 
de Sovjets (en de staten van het Warschaupakt) die uiteindelijk voor de 
Oostenrijkse hoofdstad (en tegen Geneve) gekozen hebben. Hun beslis
sing hieromtrent hadden ze tien dagen vroeger medegedeeld toen de h. 
Kirschschlaeger, Oostenrijks minister van Buitenlandse Zaken, te Hel
sinki op bezoek was. De NAVO-landen bleken door het voorstel verrast 
en konden slechts te elfder ure hun akkoord geven. Hierdoor kon het 
MBRF-overleg toch nog op de vastgestelde datum (31 januari) van start 
gaan. Die konferentie kon wel eens erg lang duren : men spreekt van enige 
jaren, een beetje zoals de SALT-besprekingen waarvan drie fazen in We
nen doorgang vonden (1970, '71 en '72). 

proten over 

europese veil igheid 
Zeven NAVO-staten en zeven van de Warschau paktorganisaties zullen 

zich te Wenen buigen over het speciale terrein van de militaire veiligheid 
in Europa, in casu centraal Europa, ten einde het militair apparaat aldaar 
« wederzijds » en <• evenwichtig » te besnoeien. Oorspronkelijk hadden 
aan kommunistische zijde alleen de Sovjetunie, de DDR, Tsjecho-Slavakije, 
Hongarije en Polen toegezegd maar na <• aandringen » van Moskou hebben 
ook Roemenie en Bulgarije hun participatie aangekondigd. Aan westerse 
zijde nemen de zeven staten deel die rechtstreeks bij de nagestreefde 
troepenvermindering betrokken zijn de VSA, Kanada, Groot-Bi ittanië, de 
Bondsrepubliek en de Benelux-landen. Over de aanwezigheid van neutrale 
landen gaan allerlei gissingen Evenmin schijnt vast te staan hoe en in 
welke vorm een verbinding met de te Helsinki geplande veiligheidskonfe-
rentie zal tot standkomen. Zoals bekend zal in de Finse hoofdstad meer 
over het geheel van de Europese Veiligheid gedebatteerd worden, inklu-
sief over het ekonomisch, kultureel en politiek kontakt tussen de staten. 

Het MBFR-overleg gaat terug op een NAVO-initiatief (Frankrijk uitge
zonderd I) van juni 1968 in Reyksjavik In mei van hetzelfde jaar nodigde 
de Atlantische alliantie alle geïnteresseerde staten naar Rome uit. In 
december 1970 herhaalde ze te Brussel haar voorstel om onverwijld voor
bei eidende gesprekken over troepenvermindering aan te vatten. Pas in 
mei 1971 ging partijvoorzitter Brezjnev op een gelijkaardig voorstel in. 
Nog in juni besloten de NAVO-staten, te Lissabon in vergadering bijeen, 
de precieze draagwijdte van de Sovjet-inzichten te verkennen. In mei 1972 
zou de NAVO-raad te Bonn het MBFR-overleg koppelen aan de door Mos
kou geambieerde Europese Veiligheidskonferentie. Toen Kissinger op 12 
september 1972 te Moskou was verklaarde het Kremlin zich tot dergelijke 
gesprekken bereid Een onmiddellijk gevolg was dat de voorbereidende 
gesprekken over een EV-konferentie al op 23 november 1972 te Helsinki 
van start konden gaan 

Eigenlijk heeft Moskou nooit veel verwachtingen gekoesterd omtrent 
die MBFR-gesprekken Te Moskou stond men meer achter de EVK te 
Helsinki waar het zuiver militair aspekt niet ter tafel ligt en waarvan de 
Sovjets een stel politieke en ekonomische voordelen verwachten. Er is 
dan ook sterk vermoeden dat de Sovjets het MBFR-overleg — voor het 
Westen de conditie sine qua non voor een Europese Veiiigheidskonferentia 
— zullen proberen af te remmen. Die op jaren berekende MBFR-onderne-
ming is ai van meetaf aan een monument van babelse taaiverwarring. 
De term « wederzijds » (mutual) is duidelijk genoeg maar omtrent df 
evenwichtigheid van de troepenvermindering (balanced) is het wachte» 
geblazen op het eensluidend advies van de betrokken partners. Washing
ton meent dat de verhouding in centraal Europa vandaag al 3-1 is ten 
gunste van de Warschaulanden en dat het kommunistisch blok bijgevolg 
in die verhouding zou moeten . verminderen. Maar het cijferwerk van de 
Sovjets strookt niet met de Amerikaanse raming. Volgens Moskou betrekt 
de NAVO alleen die troepen in haar rekensommetje die onder NAVO-bevel 
staan terwijl ze de troepen onder nationaal bevel gewoon buiten beschou
wing laat Hierdoor, zo beweert Moskou, is de verhouding 2-3 geworden 
in het nadeel van de Sovjetunie Ten slotte eist Washington ook kompen-
satie voor de omstandigheid dat de Sovjetunie ook na een evenwichtige 
en wederzijdse troepenvermindering strategisch nog altijd gunstiger gele
gen is Er zit dus wel muziek in dit MBFR-overleg, maar voorlopig komen 
de klanken erg kakofonisch over. 

De generaals Coodpaster (Shape) en Steinhoff (Navo-legerkomitee) bang 
voor Warschaupakt-ovetwicht ? 

Worden de besprekingen te Wenen tot wederzijdse troepenverminderin
gen eindelijk ernstig aangepakt, zodat nooit nog kinderdronnen door öor-
logsnachtmerries zullen worden gekweld ? Of bli jft het allemaal een 
wensdroom van een nooit vol wassen wordende mensheid ? 

Vietnam 

er 

waren 
twee miljoen 
doden 
nodig... 

(Argos) Vietnam is bang van zijn eigen 
toekomst. Verleden week werd daar het jaar 
van de muis uitgeluid... en begon het jaar 
van de buffel. Op zich zelf al een onheil
spellende simboliek .. De vrees blijft dat de 
gevechten, na twee maanden van overleg en 
na het wegtrekken van de laatste Amerikaan, 
zullen herop laaien. Zowel te Hanoi als te 
Saigon wordt onverholen gesproken van het 
voortzetten van het oorlogsbedrijf. . Dit ter
wijl de inkt op het recente wapenbestand 
met eens opgedroogd is. 

De meeste kommentatoren zijn het erover 
eens dat voor Vietnam slechts drie mogelijk
heden overeind blijven : totale anarchie, kom
munistisch en (of) fascistisch despotisme, 
of eindeloze burgeroorlog. Inmiddels doet 
zich een ontmoedigende vaststelling op : 
vandaag staat de strijd om de macht in Indo-
China daar waar hij in 1961... en 1954 al 
stond. Er waren twee miljoen doden nodig 
voor de staatsleiders beseften dat de Viet
namese situatie in een fatale kring vastge
schroefd zit. Tegelijkertijd ontdekte de pu
blieke opinie dat morele maatstaven in het 
zeventwintigjarig konflikt niet hebben mee
gespeeld. Dit was een pozltief besef. Pozi-
tief is ook dat het Westen er eindelijk achter 
kwam dat Washington niet het Mekka is 

van pohtieke altruiisten. Als we de Ameri
kaanse buitenlandse politiek tot meer werke-
lijkheidstrouwe afmetingen beperken is het 
duidelijk dat ook Washington een egoïstische 
machtspolitek heeft gevoerd en zich hierbij 
van verwerpelijke middelen heeft bediend. 
Ook Washington laat zijn vrienden met ver
bale waarborgen in de steek als dit in zijn 
realistische rekensommen past. Met zijn es-
kalatie en tapijtbombardementen heeft Nixon 
ten slotte een einde gemaakt aan de Ameri
can Dream van J.F. Kennedy. 

Maar niet alleen die Amerikaanse metodes 
zijn hard aangekomen. Voortaan zullen de 
volkeren van Zuid-Oost-Azië wel beseffen dat 
Moskou noch Peking zich ooit integraal voor 
Hanoi hebben ingezet, dat de ideologische 
solidariteit niet zwaar heeft doorgewogen en 
dat de Chinese en Russische kommunisten 
op een kompromis met Washington hebben 
gegokt. Hieruit volgt dat de Vietnamezen wel 
hard hebben betaald voor de koëksistentie 
van de groten... Die haast ziekelijke be
zorgdheid van de supermogendheden voor 
hun koëksistentie is alleen op het eerste ge
zicht een geruststellend, bemoedigend ele
ment voor de kleine, zwakke en weerloze 
volkeren die onze planeet bewonen. Bij na
dere beschouwing blijkt immers dat de gro
ten gewoon eigenmachtig beslissen en uit
sluitend begaan zijn met hun eigen interna
tionale status. 

Uit die ervaring kan stilaan een nieuwe 
ontwikkeling ontstaan waarbij de opdeling 
in heilige, onaantastbare invloedsferen niet 
langer klakkeloos wordt aanvaard. Die inge
steldheid kwam al tot uiting in de Duitse 
Oostverdragen en zal zich onverminderd 
doorzetten in de Europese Veiligheidskon
ferentie die sommige Westeuropese staten 
ernstiger gaan opnemen dan Moskou . en 
Washington lief is. Het Westen is op zoek 
naar eigen Europese oplossingen — een ge
weldig en riskant avontuur — dat morgen 
werkelijkheid kan worden. Maar in die nieu
we kontekst zal Vietnam — met alle ontzag 
voor de enorme offers van dit dappere volk 
— nog slechts een historische voetnoot zijn. 
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rudolf augstein 
(Argos) Rudolf Augstein, uitgever-eigenaar van « Der Spiegel » heeft ontslag ge

nomen als volksvertegenwoordiger van de liberale FDP. Op 22 januari heeft hij in 
een brief aan partijvoorzitter Walter Scheel zijn beslissing gemotiveerd. « Der Spie-
liel », zo stelt hij, is opgewassen tegen het vertrek van Rudolf Augstein alleen, 
maar nu ook Giinter Gaus de hoofdredaktie verlaat om in maart e.k. staatssekreta-
^ s voor interduitse betrekkingen te worden dreigt de hele Spiegel-onderneming in 
% honderd te lopen. En daarom moet de 49 jarige uitgever nodig terug naar Hann-
burg, naar de redaktie van « Der Spiegel », zijn levenswerk. Augstein heeft nog 

fcdere argumenten achter de hand : er zou, zo meent hij (ietwat laattijdig), onver-
enbaarheid kunnen ontstaan tussen de bedrijvigheid van een liberaal politicus... 

fen het uitgeven en leiden van een onafhankelijk weekblad. In een tweede brief, 
bestemd voor zijn miljoenen Spiegel-Iezers vraagt Augstein begrip voor zijn « de
sertie » uit het parlement. Tegelijk verdedigt hij zich tegen socialistische en kris-
ten-demokratische beschuldigingen. Augstein vraagt de aandacht van zijn lezers 
voor het voorbeeld van partijgenoot Rolf Dahrenberg die in 1970 zijn politiek man
daat ruilde voor een zetel in de EEG-kommissie te Brussel... zonder dat die be
slissing ooit aanleiding tot beroering was. 

een portret' 

In september 1972 hebben de 
Westdultse TV-kijkers Rudolf Augstein 
op hun scherm gezien : een man op 
middelbare leeftijd, met opvallend — 
verstandige en gekoncentreerde ogen 
— een man die graag doorgaat voor 
het prototype van de eigentijdse 
bondsrepubllkeinse intellektueel. Aug
stein Is intelligent, buitensporig rijk, 
materieel onafhankelijk een zondags
kind In het programma « zu Protokol » 
werd hij die avond in september ge
polst over de redenen van zijn on
verwachte belangstelling voor het 
parlementair mandaat. Het antwoord 
van Augstein was vaag en ontwijkend: 
het parlement, zo zei hij, kon ook wel 
eens een cartesiaanse geest gebrui
ken .. Zijn voorkeur voor de FDP mo
tiveerde hij met argumenten uit het 
filosofisch-liberaal arsenaal. Ten slot
te voerde hij aan dat een parlemen
tair mandaat het aangewezen middel 
Is om de grenzen van zijn eigen be
perktheid te ontdekken. Detail : be
wust interview werd afgenomen door 
Günter Gaus van « Der Spiegel ». 
Maar de leiding van de FDP vond dit 
niet zo erg : nog diezelfde avond 
werd Augstein door liberale prominen
ten gekontakteerd. Hij kreeg de ne
gende plaats toegewezen op de FDP-
lijsten in Nordrhein-Westfaien. Op 19 

I niiinr» 

november was uitgever Augstein al 
volksvertegenwoordiger. Om dit suk-
ses te verwezenlijken hadden de libe
ralen niet op moeite of kosten ge
zien. Er werden zelfs liberale beat-kon-
certen ingeschakeld en uit Bonn kwa
men partijprominenten als Genscher 
en Erl aanvliegen Toen de kampanje 
op volle toeren draaide stuurden de 
nieuwsmedia hun beste reporters ter 
plaatse Voor de joernalisten was de 
grote kollega uit Hamburg een dank
bare kluif. Ze reageerden hun ver
krampte kompleksen af, meedogen
loos en boosaardig, zoals « Der Spie
gel » in z'n beste jaren. Maar voor 
Augstein zelf was de kampanje een 
bittere ervaring. Het vokabularium van 
hoofdartikels leent zich met tot argu
mentaties over lokale problemen 
waar kappers en boeren, ontvangers 
van belastingen en gediplomeerde 
tuinders om beurten hun « recht » 
opeisen. We! bleef Augstein de 
troost van zijn verkiezing Maar het 
is uitgerekend die omstandigheid die 
vandaag de heibel en beroering rond 
zijn ontslag heeft op gang gebracht. 

Over de « echte • oorzaken van dit 
ontslag werd lustig geraadseld. Voor
aan staat de overweging dat Augstem 
zich op elegante manier van « Der 
Spiegel » heeft willen losmaken Er 
zijn indikaties die dit vermoeden be
vestigen. Al in 1953 had Augstein 
voorspeld dat « Der Spiegel » zou uit
groeien tot een nationaal instituut .. 
of roemloos zou ondergaan in roetine 
en kleurloosheid Door de felle kam
panje die het blad in die jaren tegen 
het zgn. Adenauer-tijdperk voerde ver
wierf het een image van onkreukbare 
oprechtheid, van ziener en onpartijdig 
censor. Augstein ontveinsde zich niet 
dat hij de gevangene van zijn eigen 
sisteem was geworden. Dat hij gelijk 
had zou blijken toen de fuziepogingen 
met « Stern » en « Zeit » in 1963 

mislukten Toch bevestigde de Sple-
gel-affaire van 1963 nog eens de uit
zonderlijke positie van het Hamburgse 
magazine — in negatieve zin welis
waar — want hoofdredakteur Augstein 
moest toen vier maanden gaan « zit
ten ». Na zijn vrijlating schaarde hij 
zich achter de eisen van de woelige 
Berlijnse studenten. Die studenten 
skandeerden zijn voornaam : Rudi ! 
Rudi ! tot plots ene Rudi Dutschke 
op het revolutionair podium ver
scheen Gekonfronteerd met de wis
selvalligheid van de volksgunst vlucht
te Rudolf Augstein in de geschiede
nis van Pruisen en de bijbel • Frede-
rik de Grote en Jezus Kristus, terwijl 
hij in zijn Hamburgse redaktiekanto-
ren zo vervaarlijk met de bijl zwaaide 
dat een paar gekwalificeerde joerna
listen hun Spiegel-opdracht in de 
steek lieten en naar de Springer pers 
holden Maar de grote joernalistieke 
impulsen van de jaren vijftig bleven 
uit Vandaag lijdt « Der Spiegel » aan 
een soort leukemie, roetine-moeheid 
en pseudo informatieve taal waar jon
ge filogogen op promoveren 

Om zijn boterham te vei dienen 
moest Augstein niet noodzakelijk naar 
het parlement. Hij had zich evengoed 
kunnen terugtrekken in zijn villa aan 
de Elbe en een biografie schiijven 
over F.J Strauss I Dat hij dan toch 
de parlementaire toer op ging is te 
<• danken » aan de overredingskracht 
van de liberale partijvoorzitter. Men 
vraagt zich af wat Scheel en kandi
daat Augstein op dit ogenblik kon be
zielen Augstein moet toch weten dat 
politiek vooreerst bestaat m sociaal 
dienstbetoon, in het konkreet en takt-
vol benaderen van de alledaagsheid en 
met in het diepzinnig teoretizeren 
over nieuwe maatschappijstruktuur. 
Toen Augstein ten slotte zijn ontslag 
ruchtbaar maakte waren de liberale 
kiezers uit Nordrhein-Westfaien met 
verstomming geslagen Vandaag voe
len ze zich een tikje onbehaaglijk Dit 
onbehagen komt niet alleen van Aug
stein himself maar van de liberale 
partijleiding die haar lijsten zo onbe
zonnen door elkaar gooide om Herr 
Augstein te diennen terwille van 
zijn naam Als Augstein nu maar be
seft dat een intelligent teoreticus en 
knap joernalist niet altijd de eigen
schappen verenigt die voor partijpoli
tiek gebruik onmisbaar zijn Dit ware 
voor hem een verrijkend besef, het 
besef van zijn eigen beperktheid En 
daar was het hem blijkbaar om te 
doen toen hij een kortademige partij
politieke kamère begon, 
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Fraiikriiks president, madame en Kleinkinderen in de sneeuw. Terwi/I • verenigd links » hef de gaullisten steeds moeiliiker 
maakt met « hun roos ». Ondertussen dan toch maar ongestoord ontspannen doen .. 

• Paus Paulus VI benoemt 30 nieuwe kaïb 
dinalen, waardoor het kollege 145 kardinaten 
zal tellen, het hoogste aantal in de kerkge
schiedenis. Onder hen zijn er een aantal dia 
wegens de leeftijdsgrens niet meer in aan
merking komen voor de pauskeuze. 
• De internationale kommissie in Vietnam 
krijgt geleidelijk vat op de militaire situatie, 
waardoor de gevechten verminderen en da 
Amerikanen tot een vlugge evakuatie kuiv 
nen overgaan, terwijl eveneens met het uit
wisselen van krijgsgevangenen begonnen 
wordt. 
• Weer toenemende bomexplosies en aan
slagen in Ulster. IRA en UDA, de rasp. kato-
lieke en protestantse gewapende verzets
lieden bedreigen elkaar met moord terwijl 
de afrekeningen in snel tempo omhoog gaan. 
Britse legerautoriteiten vrezen voor een be
gin van burgeroorlog, nu ook het door hen 
voorgestane politieke overleg tussen de par
tijen een maat voor niets dreigt te worden. 
• Bundesrat (senaat der Lander) verwerpt 
het door de regering Brandt met de DDR af
gesloten verdrag. Aangezien de regering 
echter over de meerderheid beschikt in de 
Bondsdag zal deze afwijziging geen uitwer
king hebben. 
• Nobelinstituut aanvaardt de kandidatuur 
van president Nixon voor de eventuele toe
kenning van de Nobelprijs voor de vrede 
aan de Amerikaanse president. 
• Israel bouwt een super-moderne snel-
boot, op grond van gegevens verkregen na 
de smokkel uit een Franse haven van door 
Frankrijk gebouwde kanonneerboten. Deze 
kononneerboten werden nooit aan Israel ge
leverd waarop Israël besloot, ze te kapen, 
operatie die slaagde en destijds grote op
schudding verwekte. De nieuwe boot is met 
raketten en luchtafweer bewapend. 

deze week 
in de wereld 

• Trage start van de konferentie te Wenen 
over de wederzijdse troepenvermindering 
tussen de Nato en de landen van het Pakt 
van Warschau. De Sovjet-Unie die nooit erg 
opliep met deze konferentie steekt stokken 
in de wielen, zodat de vraag rijst of het 
Westen van de weeromstuit de Europese 
Veilgheidskonferentie te Helsinki niet op 
zijn beurt zal gaan belemmeren. 
• Terwijl Rhodesië zijn grens met Zambia 
heropent sluit Zambia zijn grens weer af. 
De guerilla-aktiviteit in het zuiden van Afri
ka, vooral tegen Portugal neemt toe en wordt 
steeds efficiënter en met moderner bewa
pening gevoerd. 
• Zuivering in de Egyptische eenheidspar
ti j : zestig vooraanstaanden worden uit de 
partij gestoten. Intussen reist Hoessein van 
Jordanië naar New York voor een bezoek 
van drie weken aan de USA. Men verwacht 
dat de vorst zal aandringen op steun van 
Amerika voor de regeling van het geschil in 
het Midden-Oosten. 
• Turkse pers mag niets meer publiceren 
over het folteren van gevangenen. 
• Om de heropwaardering van de mark te 
vermijden besluit de bondsregering het ka-
pitaalsverkeer onder strenge kontrole te 
plaatsen. 
• Henry Kissinger naar Peking ter verbete
ring der sino-Amerikaanse betrekkingen. 
Daar Washington nog steeds Taiwan erkent 
schijnt er geen sprake te zijn van het aan
knopen van diplomatieke betrekkingen met 
Peking. 
• Het Franse ministerie van Binnenlandse 
Zaken verklaart de jongste opiniepeilingen 
l.v.m. de komende verkiezingen onjuist en 
zal de resultaten van de eigen enquêtes niet 
bekend maken. Intussen worden de gaullis
ten geplaagd met een nieuw schandaal van 
onjuiste belastingsaangiften door hoogge-
plaatsten van het regime. 
• 330 Franse artsen beschuldigen zich zelf 
van abortus-ingreep bij wijze van protest te
gen de vigerende wetgeving. 
• Onasis-oil, grootste Libische olieproducent, 
verwerpt regeringseis tot 51 t.h. deelneming 
in het kapitaal. 
• Toenemend aantal overvallen door zwaï^ 
te guerilleros op blanke boerderijen in Ro-
desië. 
• Terwijl in Laos en Kambodga verder 
wordt gevochten en in Vietnam de gevech
ten snel afnemen heeft te Parijs de eerste 
inter-vietnamese bijeenkomst plaats, die be
last is met de organisatie van vrije algeme
ne verkiezingen. 
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Met het overlijden van dr. Hendrik Elias ver-
Hwijnt een grote figuur uit de Vlaamse Bew ê-
ging. Zijn naam zal voortaan in de geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging geciteerd w^orden 
naast de namen van de grootsten. Hij was een 
grote figuur in meer dan één opzicht. Niet alleen 
door de belangrijke rol die hij gespeeld heeft in 
'de periode tussen de twee wereldoorlogen en tij
dens de laatste oorlog, maar ook door zijn uitzon
derlijke menselijke hoedanigheden. Hij was een 
voorname verschijning, uiterst verstandig (ook 
als historicus behoort hij tot de grootsten), zeer 
moedig en met een karakter uit één stuk. Hij 
was een door en door eerlijk man, veinzen of 
huichelen, kronkelen of buigen kon hij niet. 
Voor zijn overtuiging kwam hij in alle omstan
digheden openhartig en onverschrokken uit, wat 
ook de gevolgen voor hem mochten zijn. Dit 
heeft hij in zijn leven meer dan eens bewezen. 

Wanneer hij de kans had benoemd te worden 
tot hoogleraar in de geschiedenis — zijn gelief
koosd vak — verspeelde hij zijn kans door eer
lijk voor zijn overtuiging uit te komen. Mgr. La-
deuze, de rector magnificus van de Katholieke 
Universiteit van Leuven, stelde maar één vraag 
toen zijn kandidatuur voorgedragen werd door 
prof. Van der Essen : « Est-il sur du point de 
vue patriotique ? » (is hij betrouwbaar in pa-
triotisch opzicht ?). Elias antwoordde : « Ik ben 
federalist, maar bereid mijn standpunt te herzien 
indien mocht blijken dat federalisme niet nodig 
is voor de oplossing van het Vlaamse vraagstuk. 
Voor het overige sta ik op het standpunt van Van 
Cauwelaert : indien ik ooit te kiezen heb tussen 
Vlaanderen en België dan kies ik Vlaanderen 
want ik sta bij mijn volk ». 

Het gevolg was dat de Waal Lousse in zijn 
plaats benoemd werd. Tijdens de oorlog heeft hij 
onverschrokken en zonder acht te slaan op de 
mogelijke gevolgen voor zijn persoon zijn poli
tiek die gericht was tegen annexatie of verduit
sing verdedigd tegenover de SS en tegenover de 
meest gevreesde man van Duitsland, Reichsführer 
SS Himmler persoonlijk. 

Na de oorlog, ter dood veroordeeld en in le
vensgevaar, weigerde hij een genadeverzoek te 
ondertekenen. Hij aanvaardde koelbloedig de mo
gelijkheid van een executie. Hij was een zeer 
moedig man, die de beproeving van 14 jaar ge
vangenis, waarvan meer dan drie jaar « c\^ in
stance d'execution », zonder één klacht en ook 
zonder verbittering gedragen heeft. 

in 
memoriam 
dr 
hendrik 
eiias 

Dr. Elias was geboren te Machelen (Brabant)^ 
Zijn vader was ambtenaar en werd na de oorlog 
igi^-i8 afgezet en gebroodroofd wegens a\tivis' 
tische simpatiën. Het is in zeer moeilij\e mate-
riële omstandigheden dat Hendri^ Elias toen zijn 
studies heeft \unnen voortzetten. 

Maar hij was dan oo\ buitengewoon verstan
dig. Zijn examens legde hij steeds af met de 
grootste onderscheiding. Hij promoveerde tot 
doctor in de Wijsbegeerte en Letteren, afdeling 
Geschiedenis. 

Er bestond geen twijfel over dat hij voorbe
stemd was voor een universitaire loopbaan. Een 
professoraat werd hem door zijn leermeesters, 
prof. Cauchie en prof. Van der Essen in het voor
uitzicht gesteld. 

Hij won een reisbeurs tn de interuniversitaire 
wedstrijd en verbleef te Rome, Parijs en Bonn 
waar hij zijn studies voortzette. 

Een tijd lang was hij leraar aan de atenea van 
Brugge en van Gent. In ig^i nam hij ontdag 
als leraar, nadat ieder vooruitzicht op een univer
sitaire leerstoel verzwonden was, want oo\ aan 
de Universiteit te Gent had men hem een benoe
ming geweigerd. Hij had ondertussen oo\ rech
ten gestudeerd, was do\tor in de rechten gewor
den en liet zich als advocaat in^chri-jven aan de 
balie te Gent om aldus een onafhankelijk man te 
worden. 

Zijn Vlaams-nationalistische overtuiging had 
hij nooit onder stoelen of banken gesto\en. Hij 
\wam er eerlijk voor uit. In /9J2 publiceerde hij 
zijn essay « Onze wording tot natie » waarin hij 
zijn Vlaams-nationale visie op de Vlaamse Be
weging uiteenzette. Hij achtte zich niet te goed 
om in de rangen van het Vlaams-nationalisme de 
politieke strijd mee te voeren — hoe verward de 
toestand toen oo\ was — en in ig^2 was hij 
lijstaanvoerder op de Vlaams-nationale lijst in het 
arrondissement Gent-Ee\lo. Hij werd tot ieders 
verrassing tot volksvertegenwoordiger gekozen 
en zal van dan af onafgebroken in het parlement 
zetelen tot aan de oorlog. 

In het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) 
dat in ig^S opgericht werd was hij naast Staf de 
Clercq de belangrij\ste figuur. Hij was de auteur, 
van de redevoeringen van Staf de Clercq, van het 
partijprogramma, van de theoretische geschriften, 
alhoewel hij niet altijd a^oord ging met de wij' 
zigingen die aan zijn te\sten aangebracht werden. 
Zo weigerde hij bv. « De Dietsche Vol\sstaat » 
(193s) onder zijn naam te laten verschijnen. 

Dr. Elias behoorde namelij\ in het VNV tot 
de groep der zogenaamde « demo-federalisten »* 
Hij stond afwijzend tegenover de fascistische, 
uiterst rechtse stre\hjng, alhoewel hij inzag dat 
het parlementair regime in verval was en hervor
mingen noodza\elij\ waren. 

Hij stond oo\ afwijzend tegenover het politie\ 
Groot-Nederlandisme — alhoewel hij in beginsel 
een overtuigd Groot-Nederlander was — omdat 
hij deze politie\ onvruchtbaar en weinig realif-
tisch achtte. 

Zijn politie\ was gericht op de hervorming 
van de unitaire Belgische staat en federalisme 
achtte hij een voldoende oplossing om het be* 
staan en de ontwiWeling van de Vlaamse vol\j' 
gemeenschap veilig te stellen. Het is dan ooï( 
geen toeval dat hij, samen met Hendri\ Borginon 
en Gerard Romsee, in ig^S het beginselaWoord 
met de KW (de toenmalige Katholieke Vlaamse 
Volkspartij) ondertekende waarvan de inhoud 
duidelijk federalistisch was. Men weet dat namens 
de KW o.m. Gaston Eys\ens dit aWoord oit" 
dertel^ende,, 
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Dr. Elias genoot als volksvertegenwoordiger en 
als advo\aat aan de balie de achting van vriend 
en tegenstrever. 

In ig-^o werd zijn naam geschrapt van de lijst 
der verdachten die moesten aangehouden worden 
door de Procureur-generaal te Gent. In mei ig^o 
stond hij nog op het standpunt : geen tweede ac
tivisme. Doch na de Belgische Capitulatie, in to
taal gewijzigde en niet voorziene omstandigheden 
werd zijn naam al spoedig vernoemd als kandi
daat minister in een te vormen regering. Hij 
werd burgemeester van Gent. Het VNV ging de 
weg op der \ollaboratie. 

Na het overlijden van Staf de Clercq — in ok
tober ig42 — aanvaardde hij op aandringen van 
zijn politieke medestanders —in de eerste plaats 
wijlen Victor Leemans — de verpletterende ver-
antwoordelij\heid op zich te nemen Staf de 
Clercq op te volgen als leider van het VNV. 

De vraag \an gesteld worden waarom hij, die 
zeer wantrouwend stond tegenover de Duitse po-
IttieC, aanvaard heeft. Zeiker met uit eerzucht of 
machtsdrang, oo\ niet omdat hij nog veel Cpn 
verwachten van de \ollaboratiepolitie\ die reeds 
zwaar gehypothekeerd was en nog weinig uit
zicht bood, maar ongetwijfeld uit plichtsbesef, 
omdat hij het VNV, de Beweging niet in de 
stee\ wilde laten m zo tragische omstandigheden. 

De objectieve geschiedschrijving zal, nu de 
Duitse archieven toeganCelijC zijn, uitwijzen 
welke politieC hij gevoerd heeft en in wel\e Con
flictsituatie hij zich bevond met de SS en andere 
Duitse instanties die aanstuurden op verduitsing 
van Vlaanderen en annexatie. 

In verband met de politieC van Elias gebruiCte 
een AmeriCaanse historicus de term : « desperate 
audacity » (wanhopige stoutmoedigheid), wat 
getuigt van een juist inzicht alhoewel de man 
Elias niet <̂?«(i(? en enCel voortging op Duitse 
ar chiefstuXken. 

De eer van de overledene eist dat zou erCend 
worden dat hij nooit ontrouw geweest is aan zijn 
Vlaams-nationalistische overtuiging. OoC Regie-
rungspresident Reeder had voor dr. Elias de groot
ste achting en verklaarde hem op een Crisismo
ment dat indien het tot een breuC C^^^ hij zelf, 
Reeder, ontslag zou vragen. Hij bond zijn lot aan 
dat van Elias. 

Na de oorlog heeft dr. Elias de volledige ver-
antwoordehJCheid voor de ^o//«i5'om /̂e/7o/;̂ /f̂  
van het VNV op zich genomen. Indien hij zo 
eerhjC en moedig geweest is om voor het Krijgs-
hof te verClaren : « 7^ heb mij vergist » dan 
sloeg dit op de misluCCi^g ^̂ ^̂  de CoUaboratiepo-
litieC met het Derde RIJC> zeC^r niet op zijn 
Vlaams-nationalistische overtuiging die tot zijn 
laatste dag onwanC^lbaar gebleven is. Dr. Elias 

Op vrijdag 2 februari 1973 overleed te Ukkel 

DE HEER 

Hendrik, Jozef ELIAS 
Doctor in Wijsbegeerte en Letteren. 

Doctor in de rechten. 

Echtgenoot van Mevrouw 
Flora M O E R M A N 

Geboren te Machelen (Brabant) op 12 juni 1902 

De begrafenis heeft plaats in familiekring 

Een plechtige H. Mis ter nagedachtenis van de overledene zal 
opgedragen worden in de Abdijkerk van Grimbergen vandaag 10 
februari te 11 uur. 

Rouwbeklag : Dr. A. Brachetlaan 30, 1020 Brussel. 

Enige kennisgeving 

heeft een zware tol betaald. Hij was /j.^ jaar f oen 
hij de gevangenis inging, hij was er ^j toen htj 
in voorlopige vrijheid gesteld werd Hij had veer
tien jaar van zijn leven in de gevangenis doorge
bracht. Maar hij had zich niet vernederd en hi] 
was geestelijC ongebroCcn. Het was zijn wens zo 
mogelijC het overige van zijn leven als hiHovcus 
de Vlaamse Beweging, de Vlaamse Gedachte te 
dienen. Deze wens is in vervulling gegaan Zijn 
magistrale « Geschiedenis van de Vlaamse Ge
dachte » IS met alleen een monument ter ere van 
de Vlaamse strijd, maar tevens zijn interpretatie 
van de Vlaamse Beweging. 

IC tveet dat hij daar veel belang aan hc htte. 
Het was hem niet alleen te doen om een feiten
relaas, maar om het wezen te vatten en te door
gronden van de Vlaamse Beweging. Hij heeft 
zijn werC geschreven met de strenge, wetenschap-
pelijC^ objeCtiviteit die htj zich als historicus tot 
norm stelde, maar het diepste inzicht waai toe hij 
geComen was ts dat de Vlaams-nationale Gedach
te de ziel en de dri^fCracht geweest is en nog is 
van de Vlaamse Beweging. 

Met dr Elias verdwijnt een groot man een 
groot historicus, een grote figuur uit het Vlaams-
nationalisme, uit de Vlaamse Beweging, maar 
ooC sen hoogstaand en edel mens. 

Door gans zijn leven loopt één lijn waarvan hij 
nooit IS afgeweCen . zijn trouw aan het Vlaams-
nationalisme, aan zijn overtuiging, en zijn dienst
baarheid aan zijn volC '• ^'^with desperate audaci
ty ». 

Hij hield hartstochteliJC van Vlaanderen. 
Vlaanderen zal hem niet vergeten. 

f. van der eist. 
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nJUUIDEREN 
VERGUT 

door JOZEF SIMONS 
Peer Moze, kastelein van de herberg 

' In den Antichrist ' halfweg het dorp 
en kasteel De Donk, maakt zich klaar 
om naar het dorp te gaan : de nieuwe 
kasteelheer wordt vandaag ingehul
digd met een praalstoet. 

voorspel 

de inhuldiging van baron van laar 

Bij vroeger feest en stoet was het tel
kens Peer Moze geweest die, met 
baard, mijter en staf, de Heilige Am-
brosius had voorgesteld, doch sedert 
die ongelukkige historie met Pastoor 
Boone en de Roervogel werd die eer 
een ander, Jan Trits, aangedaan Een 
Antichrist kon toch geen heilige ver
beelden ! 
Daar kwam Jan Trits juist met kar en 
paard uit een zijspoor de steenweg 
opgereden. Hij lag op een karrevracht 
groen en laurierkers, en, meest en 
schoonst, hulst- en goudgele bloeiende 
bremtakken. 
,. De nieuwe heilige zorgt wél voor 
zijn kraam ! " riep de Antichrist, al 
groetend met zijn pijp. 
„ Lijk de oude het altijd heeft voorge
daan ! " lachte Jan Trits en sprong van 
de kar om, naast de Antichrist aan-
stappend, gemakkelijker te kunnen 
praten. 

„Geen wolk aan de lucht, Jan". 
„ En er zou water moeten komen ". 
„ Ze hebben er daarboven geen meer, 
geloof ik. Als ge straks met staf en 
mijter uitpakt, beproef dan eens uw 
macht. Wie weet, lukt het niet ! ". 
,,Als 't lukt, kalft de os, is 't spreek
woord ". 

„ Ja ", zei Peer fier, ,, hebben ze de 
Antichrist van de wagen geweerd, ze 
hebben toch mijn dochter gevraagd ais 
Maagd van Vlaanderen ! ". 
„ 'k Heb ervan gehoord ", antwoordde 
Jan en hij vervolgde grootmoedig : 
„ Dat zijn allemaal dingen waar een 
einde aan moet komen ". En om het 
over een andere boeg te gooien, zei 
hij wat later : ,, Kijk, daar hebben we 
Toke Broeckx ; wie zou ze nu gaan 
beheksen ? ". 

,, Ha, nog zo lang niet geleden kon ik 
onze Tine niet uit het hoofd praten 
wat ze als evangelie geloofde : dat 
Toke plots onzichtbaar kon worden, 
wanneer ze 't maar verkoos, en, bij 
voorbeeld, In een appel kon kruipen ". 
Jan Trits, die in gezelschap gaarne 
met geesten en spoken spotte, doch 
op zijn eentje ervoor bibberde als een 
riet, rechtte zijn gekromde rug, en 
lachte dat zijn grijze oogjes lichtten 
van vochtigheid in zijn verwelkt ge
zicht : ,, Willen we onze voet eens 
dwars zetten in haar voetspoor ? ". 
,, Gerust, waarom niet ? Als de Anti
christ voor zijn huid moet vrezen ! ". 
Ze wachtten tot ze in mul zand een 
duidelijke afdruk van Tokes voetzool 
vonden en, zonder arzelen, zette Peer 
er zijn eigen voet dwars over. Wonder 
toeval ! Op hetzelfde ogenblik keek 
Toke om I 

,, Een heks is 't, een echte ! " knikte 
de Antichrist uitgelaten. Maar Jan 
Trits lachte groen en zweeg. 
Ze zouden haar aldra inhalen, want 
Toke hield haar schreden In, zich 
reeds half omkerend om een van hen, 
of beiden aan te spreken. 
Ze was lang en mager doch, in tegen
stelling met andere heksen, regelma
tig van gelaatstrekken en zindelijk ge
kleed. Ze droeg een grauwe versge-
streken voorschoot en een eenvoudig 
zwart boerinnenjakske. Ze had een 
gezonde huidskleur, zwarte, platliggen
de haren, wijdopenstaande grijze ogen 
en mollige vlezige handen, met dikke 
stumpers van vingers, doch kwiek en 
beweeglijk, als waren die wondere roer
zieke handen twee van-haar-onafhanke-
lijk levende wezens. 

„ Dag allebei ! Peer", zei ze, en ze 
ei haar hand vertrouwelijk op Peers 

voorarm, ,, hebt ge nog wat zetgoed 
van die late erwten ? De mussen zijn 
bij mij met drie beddekes weg ". 
,, Ge kunt erom komen wanneer ge 
wilt ", antwoordde Peer en hij sloeg 
vaderlijk op haar schouder. 
,, Morgen dan ? " vroeg de heks, die 
achterbleef om de veters van haar 
schoenen vaster toe te rijgen. 
,,Ja I " riep Peer omziende. 
Jan Trits had zich dichter bij zijn kar 
gehouden. ,, Bravo I ge hebt hoger 
geklopt ! " zei hij blij, en, omdat nu 
alle gevaar geweken was, lachten ze 
weer met heel de boel. 
,,Maar bovenkloppen moet ge doen, 
dat is een zekerheid ! " beweerde Jan 
Trits. ,, Slaat ze u op de arm, sla haar 
op de schouder ; legt zij haar hand op 
uw schouder, leg de uwe op haar 
hoofd, dan kan zij niet hoger ; en zij 
moet altijd de kans laten om hoger te 
kloppen Een heks zal nooit van de 
eerste keer haar hand op uw hoofd 
leggen ". 

Het jonge paard schoot in een draf, 
toen ze door de openstaande poort 
de werf opreden van de 'Bijenboer', 
waar het lokaal van het imkersgild 
was gevestigd. 
„ Pas op ! Naar rechts I Hut ! Hut I 
Hut. . manneke", werd er tegenge-
roepen De Antichrist moest het paard 
bij de toom grijpen om stukkenmaken 
te voorkomen. Het paard was ge
schrokken van de reusachtige, uit stro 
gevlochten bijenkorf, die daar op een 
wagen prijkte. Dat was de triomfwa
gen en daar, vóór die bijenkorf, zou 
straks in de stoet de Heilige Ambro-
sius staan, in bisschoppelijk gewaad, 
de hand zegenend opgeheven, 
't Zou er spannen deze namiddag I De 
Laardonkenaars stonden heinde en ver
re bekend om de handigheid en het 
vernuft, waarmee ze bij feest en inhul
diging de praalstoet luister en pracht 
konden bijzetten. 

En wat een meevaller van 't weer ! 
De hemel lag zo mals blauw boven 
huis en toren, boven weide en veld, 
zonder wolk of streep, en een wabber-
windeke temperde de hitte van de 
stralende zon. 
Jan Trits en de Antichrist dronken 
eerst een teug uit de kan, waarmee de 
dikke bazin rondslenterde, maar dan, 
zonder veel tijd te verliezen, zette 
Peer zich bij de boeren, die al in de 
weer waren om hun wagen te ver
fraaien. Hij hielp ranken en gele brem 
vlechten en nagelen gans rondom, om 
de wielen te bedekken, en keek soms 
over de haag In de hof van het drank-
huis In den Overvlieger, waar zijn 
twintigjarige zoon Fons boven op de 
wagen van de duivenmelkers te klop
pen en te hameren zat. Dat was ook 
een nieuwe opvatting van de duiven
melkers I Die hadden een fraai huisje 
getimmerd in hout, rood geschilderd 
met witte voegen, en op het dak sta
ken vier grote duivenkijkers uit. Hoe 
zouden ze daar straks de beestjes op-
binden ? 

Kijk, Joost, de 'manke pikkelaar' van 
de Roervogel, was voor de gelegen

heid ook overgekomen uit de stad en 
werkte met kwast en verfpot. Hij rook
te uit een mooibruine pijp met zilver
kleurig beslag, had zijn blond haar 
lang achterover laten groeien, fijnge-
kamd, en droeg een witte roos in zijn 
knoopsgat. 
„Flierefluiter ! " bromde zwaar de 
Antichrist, die geen bloed van 't 
Roervogelgeslacht kon velen, 
't Zat hem dwars, dat Fons en Joost 
niet in de vijandschap van hun va
ders deelden, 't Was toch ongehoord s 
vreemde mensen trokken partij en zij 
bleven vrienden I 

De Antichrist wachtte tot Jan Trita 
alles had afgeladen en met de ledige 
kar was weggereden, eer hij over de 
ontmoeting met Toke Broeckx, de 
heks, repte. 
,, Lach niet te veel meer met Toke, 
Peer ", zei Miei de metser toen, die 
ook de liefhebberij had In 't bijen-
houden en om die reden als gilde-
broeder was opgenomen. ,, Ik wil u 
iets vertellen, wat nog weinige men
sen weten, 'k Zeg niet dat ge 't moet 
verzwijgen, want zoiets kan niet lang 
meer ongeweten blijven. 
Mijnheer Jordens, de rentmeester van 
de baron, die Limburger met zijn blond 
boordje en zijn bril, die ge in 't dorp 
al zult gezien hebben, wil hier niet 
meer komen wonen ; en weet ge wie 
nu het schone huis zal betrekken dat 
ik tegen de warande langs de steerv 
weg gebouwd heb ? Niemand anders 
dan Gommer de horlogemaker, die op
zichter zal zijn op De Donk. Zijn wijf, 
Toke Broeckx, heeft dat verleden week 
van de baron verkregen. En Jan, de 
student, de zoon van Tokes eerste 
vent, ligt bij de baron ook al in de 
bovenste schuif I Hij is om zo te zeg
gen ai kameraad met de oudste zoon 
van de baron —• Florimond heet hij. 
geloof ik ". 

,, Hoe komt het dat Toke daar zoveeJ 
in de pap te brokken heeft ? ". 
,, Wel ". zei de metser al schikkend en 
flikkend, ,,weet gijlie nog dat Toke 
kort na 't afsterven van haar eerste 
man, van een tweede kindje bevallen 
is ? — 't heeft maar enkele weken ge
leefd — en dat zij toen haar eerste 
heeft uitbesteed om zelf te gaan die
nen in Brussel ? Het is bij deze ba
ron dat zij gediend heeft als min van 
jonker Florimond — het kind van ba
rons eerste vrouw, die te zwak was 
om zelf haar wicht te voeden ; ze is 
ook enkele maanden na haar eerste 
kinderbed gestorven... Deze Is maar 
barons tweede vrouw, en de vier 
broers en zusters van jonker Flori
mond... " 

,, Die jonker Florimond schijnt in uw 
gratie te staan, metser ! " 
„ 't Ziet er in elk geval een brave 
jongen uit, voor zoveel ik kan oordelen 
van het paar keren dat hij naar mijn 
bouwke is komen kijken. Een door en 
door 'brave jongen ". 
De Antichrist stond een tijd te dub
ben 

„Zo,zo" , zei hij toen, „dan zou het 
mij niet verwonderen, dat Jan van Toke 
Broeckx mag studeren uit de beurs 
van de baron I " 
,, Neen ", zei de metser, „ ik ben over
tuigd van niet... dan had Toke wel 
van eerst af haar jongen op een col
lege kunnen plaatsen, in stee van hem 
tot aan haar tweede huwelijk voor 
koperslager te laten leren... Toke is 
maar met Gommer, met dat bultje 
van een horlogemaker, hertrouwd voor 
't geld, om haar Janneke te kunnen 
laten studeren. Van toen ze van Brus
sel terugkwam, waar ze van alles had 
gezien, leef t ze met de gedachte rond
gelopen dat er uit haar Janneke, dat 
zo goed leerde, wat méér moest groei
en. Zij heeft er veel voor gedaan, voor 
haar jongen ! En van zohaast ze her
trouwd is, hebben ze hem laten leren: 
dat was een van de condities. Maar 
dat studeren kost toch meer dan ze 
hadden be'-ekend. De spaarpot van 
Gommer en zijn horlogemaken zouden 
het niet uitgehouden hebben : daar
om wordt hij nu opzichter... " 

(vervolgt) 
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maatschappij 

vrouwen zijn taaier dan mannen 

De laatste twintig jaar neemt het 
verschil in levenscfuur tussen man 
en vrouw steeds grotere vormen 
aan. Het Nederlands Internationaal 
Demografisch Instituut komt met 
onthullende cijfers voor de dag. 
Op grond van een vergelijking tus
sen de perioden 1947-49 en 1966-
70 is de gemiddelde levensduur 
van de man gestegen met 1,6 (naar 
verwachting wordt hij nu 71 jaar 
oud) en die van de vrouw met haar 
liefst 4,9 Jaar (zodat zij momen
teel 76,4 Jaar in het vooruitzicht 
heeft). 

« Het is nu eenmaal een biolo
gisch gegeven dat de vrouw, als 
net erop aankomt, taaier is dan de 
man » zegt drs C. de Hoog, weten
schappelijk medewerker aan de 
Landbouwhogeschool in Wagenln-
gen. Samen met enkele kollega's 
Is hij op het ogenblik bezig een 
aantal sociologische monografieën 
samen te stellen — naar aanleiding 
van de volkstelling '71 — zodat het 
vergaarde feitenmateriaal ook eens 
in sociologisch perspektief bekenen 
wordt, een projekt dat enig is voor 
Europa. 

In dit kader zal ook het « onvol
ledige gezin », dat wil zeggen het 
gezin waar een van de huwelijks
partners is weggevallen, ter sprake 
komen. Duidelijk is immers dat een 
veranderde gezinssamenstelling, 
met name door de ongunstige 
sterfteontwikkeling bij de mannen, 
niet alleen gevolgen met zich me
debrengt voor de betrokkene, maar 
ook voor de samenleving. 

Drs. C. de Hoog, niet verrast 
door de cijfers, zegt : « Zo zal bij
voorbeeld de overheid in haar be
leid rekening moeten gaan houden 
met deze gegevens. !n Amerika, 
waar een gelijke tendens bestaat, 
heeft men de belasting voor deze 
kategorie verminderd en bevordert 
men de familiehulp. Enig speur
werk in statistische gegevens leert 
dat in 1971 in 164.000 gezinnen met 
thuiswonende kinderen de vader 
ontbrak en in 40.000 gezinnen de 
moeder. Hierbij waren in begrepen 
gezinnen die onvolledig waren ten
gevolge van echtscheiding ». 

g e s c h e i d e n v r o u v / 

Uit gegevens van de Nederland
se Partnersbond, bestaande uit so
ciëteiten voor alleenstaanden, voor 
weduwen en weduwnaars, voor ge
scheiden mannen en vrouwen, 
blijkt dat de groep « onvolledige 
gezinnen » het ver van gemakke
lijk heeft. 

Ir. L. van Leeuwen, medewerker 
van drs. C. de Hoog, verklaart : 
« in onze samenleving heeft men 
nu eenmaal bepaalde verwachtin
gen van het geain. Er is een inko
men, er is een huishouden dat be
hoorlijk draait, er is de opvoeding 
van de kinderen. Van een onvolle
dig gezin verwacht men eigenlijk 
hetzelfde. Men vergeet vaak dat de 
mogelijkheid om aan dit beeld te 
beantwoorden, veel ongunstiger is. 
De gescheiden vrouw staat er het 
slechtst voor. Een onderzoek in 
Londen wees uit, dat je in die si
tuatie niets te verwachten hebt 
van de familie van je partner. Op
vallend is ook dat een gescheiden 
man van 30 jaar een veel grotere 
huwelijkskans heeft, dan een ge
scheiden vrouw van die leeftijd. 
Daar komt nog bij, dat zij in haar 
kontakten gedwarsboomd wordt 
omdat andere vrouwen haar als 
een bedreiging voor hun eigen hu
welijk ervaren. Is zij weduwe, dan 
speelt dit veel minder. 

De mogelijkheid om een andere 
huwelijkspartner te ontmoeten is 
dan ook erg klein voor deze vrou
wen. Ontmoetingscentra kun je 
nauwelijks een oplossing noemen, 
want die eisen zo een psychische 
investering dat de meerderheid er 
niet toekomt. De mogelijkheid dat 
via advertenties kontakten worden 
gelegd, betekent een druppel op 
een hete plaat ». 

w e d u w n a a r 

In vergelijking met de weduwe 
lijkt de weduwnaar in de ongun
stigste situatie te verkeren. Ir. Mar
tha De Vries, eveneens een mede
werkster van drs. O. de Hoog, ver
klaart hieromtrent : « in de eerste 
plaats zit hij vast aan zijn beroeps
rol. Dus zal hij zijn kinderen over 

dag bij de buren moeten brengen 
of naar een kinderhome of hij zal 
een huishoudster in dienst moeten 
nemen. Maar hoe velen kunnen dit 
betalen ? Als wij die man wat 
minder zouden vastpinnen op die 
specifieke rol van de figuur die 
voor het Inkomen zorgt, zou de si
tuatie wat minder star worden ». 

Mentaliteitsveranderig in dit op
zicht is ook het streven van een 
aktiegroep ais « man-vrouw-maat-
schappij ». « Met geld alleen kan 
de problematiek van de onvolledige 
gezinnen niet fundamenteel wor
den aangepakt » stelt deze. Drs. C. 
de Hoog : « de opvang van alleen
staanden en onvolledige gezinnen 
heeft geleden onder het individuali
seringsproces. Vroeger was de fa
milie heilig, nu geldt dat voor het 
gezin, de ouders met kinderen dus. 
Alleen op het platteland. In de 
Achterhoek en in Brabant, kom je 
nog drïe-generaties-families tegen. 
Te sterk hebben wij de laatste tijd 
de negatieve kanten van het fa
milie-gebonden zijn ervaren. De ge
schiedenis leert dat daar wel een 
reaktie op moet komen en in de 
woningbouw bijvoorbeeld begint 
het al te dagen. Wat is centraal 
wonen anders dan een poging om 
de idee van de drie-generaties-fa
milie weer op poten te zetten ' ». 

o v e r l e v i n g s k a n s e n 

Terug naar de overlevingskansen. 
Het zijn weer statistieken die aan
tonen dat een handarbeider een 
grotere kans maakt om 100 jaar 
te worden dan een zakenman. 

Een in de VSA uitgevoerd onder
zoek heeft uitgewezen dat perso
nen, werkzaam In de show-busl-
ness, de meeste kans hebben 
vroeg tijdig aan hun einde te ko
men. Ingedeeld naar hun beroep 
volgen onderscheidelijk zij die 
werkzaam zijn In de mijnbouw, in 
het vervoer en in de dienstverle
nende beroepen. Onder aan de \fid-
der staan de handarbeiders en de... 
academici ! 

hilda uytterhoeven 

even erg 
als drugs 

Een recent onderzoek in een 
Frans departement heeft uitge
wezen, dat 800 kinderen tussen 
9 en 15 jaar gemiddeld duizend 
uren per jaar voor het televisie
toestel doorbrengen. In sommi-
gezinnen loop het op tot 1.500 
en 1.600 uren per jaar. Bijna de 
helft van deze beklagenswaar-
digen zit ook nog na 10 uur 
's avonds te kijken. Onder
vraagd naar hun voorkeur en be
langstelling konden de meeste 
kinderen geen antwoord geven. 
Velen bleken de vraag niet 
eens te verstaan. Ze slikken 
alles zonder onderscheid, zoals 
een koe in de wei. Zij zijn ver
slaafd tot en met, gebrain-
washt, kneedbaar en manipu
leerbaar in elke vorm en rich
ting. De ouders die de pro
gramma's zouden moeten kie
zen bleken al even afgestompt. 
Is dit niet even erg als drugs ? 
Wie doet er wat tegen ? 

internafionaal 
vrouwenjaar 

De algemene UNO-vergade-
ring heeft eensgezind 1975 uit
geroepen als « internationaal 
jaar van de vrouw ». In een an

dere resolutie wordt de goed
keuring voorgesteld van maat
regelen voor de tewerkstelling 
van gekwalificeerde vrouwen op 
belangrijke UNO-posten en in 
de instellingen van die organi
saties. In een derde resolutie 
wordt UNO-sekretaris Waldheim 
verzocht de personeelsregle
menten van de UNO, die in be
paalde gevallen tot discrimina
tie zouden kunnen leiden, eens 
nader te bekijken. 

ergens gelezen 
Moest men alle Vlaamse 

kunstschatten wegnemen uit de 
kastelen van de Loire... het 
waren noodwoningen. 

Hoeveel Vlamingen beseffen 
dit ' Laat staan de buitenlan
ders. 

piek - nick 
Op de begraafplaatsen van 

het Amerikaanse Chicago mag 
men voortaan fietsen en pick
nicken. Het heeft helemaal niets 
te maken met gebrek aan eer
bied voor de doden. Begraaf
plaatsen zijn echter, volgens de 
direkteur van de kerkhoven in 
Chicago, de enige groene plek
ken die nog overblijven voor de 
inwoners van de vervuilde stad. 

Zo ver is het reeds gekomen I 

eindelijk 
De Britse radio gaat vanaf 3 

februari een nieuwsbulletijn 
brengen dat nu eens niet een 
aaneenschakeling is van ellen
de en rampspoed. Elke zater
dagmorgen zal het derde pro
gramma tien minuten berichten 
uitzenden waarin geen rampen, 
ongelukken of ander slecht 
nieuws voorkomt. 

Er zal bv. wel nieuws ge
bracht worden over ontwikke
lingen in de nijverheid, die een 
betere toekomst inluiden. En 
verder kleine menselijke be
richtjes over prettige dingen, 
humor en dergelijke. Over nieu
we uitvindingen die een aantal 
dingen voor de mensen eenvou
diger zullen maken, tot het ver
melden van nieuwe methoden 
om ziekten te bestrijden. 
Nieuws als tegengewicht voor 
de dagelijkse portie rampen, 
moorden, kapingen, overvallen, 
hold-ups, oorlogsberichten en 
noem maar op. 

Elk zinnig mens zal dit initia
tief uit ganser harte toejuichen 
en hopen dat deze « tien minu
ten » dagelijkse kost zullen 
worden in alle TV-stations over 
de ganse wereld. 

Misschien lukt het nog ooit 
eens dat wij kunnen lachen als 
wij een krant lezen of naar het 
TV-nieuws kijken ! 

hilda uytterhoeven 

Het kind ligt met grote ogen in de donkerte «e kijlieii : het 
hele huis is ingeslapen, zij wil wel iets zien in de ündïge-klok 
waarin de nacht van slapeloosheid rondholt... ie zoti graag lichl-
maken en het nieuwe boek inkijken, maar dat nuag nüet. 

Ze is zeventien en droomt over haar dagboek en vindt geen 
woorden meer om te schrijven : het regent buitein en haar ou
ders praten maar over de kleurenteevee. De regendruppels zïjn 
grijs en de ruiten grauw en ze wenst plots dat re... weg van dit 
ouderhuis waar elke kamer een eiland is en het hiKsscherm de 
enige huiselijkheid... 

De straat is vol mensen, die allen haastig wocrtstappen en 
strak voor zich uitkijken. Ze loopt méé, de kantooruren zijn 
voorbij, en ze denkt dat het wel een halfuur kan duren eer het 
wat warmer wordt in het flatje en dat ze alléén btood en kaas 
za! eten... 

aêêaan 
Ze is veertig, nog niet oud, en niet meer jourgi maar net oud 

genoeg om te denken dat ze onaantrekkehjk en oranteressant 
wordt. De kinderen komen laat thuis, eten in het studenten
restaurant, voor de gezelligheid, zeggen ze. De echtgenoot had 
nog nooit zovéél werk, hij kwam op een leeftijd \¥aar hij hoogst-
nodig in de « carrière » moet slagen. 2i | l<arp zoon-lief niets 
meer leren, hij blokt nu psychologie, daar kan ze met haar 
kostschoolopleiding niet bij, zegt hij. Zij gaf man-(ief de nodige 
relaties en morele steun, hij kan best zonder baar verder ze is 
niet meer nodig, echt niet. 

Ze is oud geworden, zo oud als jonge mensen soms wensen 
te worden ; van haar hele familie blijven alteen kleinkinderen 
over, die heel weinig tijd hebben en met nieuwjaar kaartjes 
sturen. Het pensioentje is net genoeg om zachtjes voort te leven 
en soms komt de onderpastoor langs om te vragen of ze niet 
tot de ouderlingenbond wil toetreden, ze bedankt maar, liefst 
niet, ze leerde zo lang zwijgen... ze praat wel tegen de poes, 
die de trage dagen doorslaapt. Ze kijkt naar buiten, en ze ziet 
een eenzaam kind spelen : het trapt in de plassen... 

Het kind ziet in de plassen de hemel met de vlugge wolken 
en een stuk van het lage huisje links en een kleiner stuk van 
de inrijpoort verderop. En hel ziet ook de eigen gestalte, maar 
het eigen gezicht blijft een bleke vlek. En plots ttapt ze de 
spiegel stuk, in machteloos verdriet om haar wereld van alleen
zijn... 

huguette d.b. 

Jongelui begaan met het leven van vogels. Een bezigheid die niet alleen 
leerrijk en boeiend is maar vooral de nodige liefde en het noodzakelijk 
begrip bijbrengt voor de bereigde plaats Van het dier m de kringloop 
natuur — mens — leven. 

Ook al was het tot nu toe nog geen « serieuze » winter bouwden deze 
knapen een voederhuis voor hun gevleugde vrienden... 

file:///fid
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v.t.b. - y.a.b. - dag over de waarde van de vakantie-
besteding 

Een gerechtvaardigd verlangen 
naar sociaal toerisme heeft alvast 
het massatoerisme op de been ge
bracht. Straks vliegen + 400.000 
Belgen voor vijftien dagen naar de 
zon. Zij vliegen allemaal op het
zelfde tijdstip dezelfde richting uit 
en krijgen allen dezelfde «service». 
Heeft de toerist nog vreugde aan 
zijn vakantie ? 

Is de vakantie voor hem nog een 
reële ontspanning, een zelfverrij
king, een waarde ? 

De Vlaamse Toeristenbond, die 
in de eerste plaats een kultuurvere-

niging en daarenboven een reisor-
ganizatie is, in de breedste zin van 
het woord, organiseert op dinsdag 
13 maart a.s. een colloquium over 
de waarde van de vakantiebeste
ding. 

Deze dag wordt door de VTB-
VAB georganiseerd in samenwer
king met het Kommissariaat-gene-
raal voor Toerisme en met het be
heer en in het kader van het Va
kantiesalon. In de voormiddag zul
len na een welkomstwoord door 
de ' heer Jozef Van Overstraeten, 
drie professoren een referaat hou-

U N I V E H S I T A I R E 

A N T ¥ l f Ë R P H N 

AANWERVING VAN 

ADMINISTRATIEF PERSONEEL : 

CORRESPONDENT(EN) 
(weddeschaal 157.000 F tot 271.000 F) 

V O O R W A A R D E N : 

1. Houder z i j n van een d ip loma, ge
tu igsch r i f t o f b revet van vo l led ig ho 
ger secundair onderw i j s . 

2. De kand ida ten d ienen b innen de 
3 maanden na hun ind iens t t red ing een 
vo ldoende bekwaamhe id te b e z i t t e n 
van dac ty logra f ie . 

3. Belg z i j n . 

4 . A a n de d i e n s t p l i c h t w e t t e n vo ldoen 

5. Houder z i j n van een bewi j s van 
goed zede l i j k gedrag. 

6. De vereiste l i chame l i j ke gesch ik t 
heid bez i t t en . 

Kandidaturen met volledig curriculum vitae 
dienen vóór 28-2-73 schriftelijk gericht te 
worden aan de Unive sitaire Instelli g Antwer
pen, Directie Personeel-AHin'T'stratie Fort VI 
straat, 2610 Wilrijlc. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (053) 240.60 

w 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - Uamerversieringen - was

tafels en waskussens - kinderkleding. 

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

sen - kampingartikelen - turngerei 

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

den van een 20-tal minuten. Nadien 
is er gelegenheid tot vragen stellen. 

Tenslotte zullen de volgende po
litici aan het woord komen : Raoul 
Bonnel van de PVV, Maurits De-
queecker van de BSP, mevr. Nelly 
Maes van He VU en iVIarcel Vande-
wiele van de CVP. 
Praktische inlichtingen : 

Plaats ; Brusei, Eeuwfeestpalei
zen, Paleis I, zaal Cinedoc. 

Datum : dinsdag 13 maart, van 10 
tot 18 u. 

Deelnemingsvoorwaarden : leden 
VTB-VAB betalen 100 fr. per per
soon ; niet-leden betalen 300 fr. Het 
deelnemingsgeld dient op postreke
ning 936.27 van de VTB-Antwerpen, 
met vermelding « kongres » over
geschreven te zijn vóór 28 februari. 
In het deelnemingsgeld is begre
pen : toegang tot de zaal Cinedoc, 
syllabus, het middagmaal. 

allo, brusseleirs ! 

Elke donderdag om 25 over 6 
('s avonds natuurlijk) stuurt BRT-2, 
Omroep Brabant een programma 
de lucht in speciaal voor de Brus
selaars, gemaakt door Brusselaars, 
gepresenteerd in het Brussels en 
gestoffeerd met Brusselse liedjes. 

Titel : o In ' t lieg plafon ». 
(BRT-2, Omroep Brabant, elke don
derdag van 18.25 tot 19 uur) FM-ka-
naai Brabant : 22 (Buiten Brabant : 
kanalen 36 en 39 — middengolf : 
189,5 m) 

Daarom ook de vraag dat al wie 
beschikt over oude Brusselse pla
ten, (met of zonder muziek) sket
ches enzomeer of alwie zich ge
roepen voelt om oude Brusselse 
volksliedjes te zingen kontakt zou 
opnemen met de realisator van het 
programma, de heer Wim van 
Gansbeke, BRT-2, Omroep Brabant, 
Kamer 451, Eugeen Flageyplein 18, 
1050 Brussel. Telefoon : 49.28.90. 

GEVRAAGD 

HULP voor 

: 

verzenden 
gandamateriaal 36ste 
nat. Zangfeest. Periode 
tot 24 mei. 
sekretariaat. 

Aanmelden 

• • 
propa-

Vlaams-
1 maart 
: ANZ-

Vrijheidsstraat 30-
32 Antwerpen. 

Tel. 03/37.93.92 » • 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 

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

voor A L U w b ieren 
en L imonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Op BERGSAFARI naar het LECHTAL - TYROL 
ELFDAACSE REIZEN M E T L U X E A U T O C A R , REGELMATIGE A F R E I Z E N 

OP 2 2 - 6 , 3 0 - 6 , 8 -7 , 16 -7 , 2 4 - 7 , 1-8, 9 - 8 , 1-9. 

Prijs alles inbegrepen : j u l i -augus tus 6 .850 F - j un i - sep tember 6 .450 F. 

Heenreis doorheen de onmetelijke Spessartwouden en Odenwald, terugreis door Zwarte woud, Trier 
en Luxemburg. Zeven dagen verblijf in Lechtal : programma : 

— Uitstap naar Plansee, Oberammergau, bezoek aan hot sprookjeskasteel Linderhof. 
— Wandelingen naar SImmswaferval en Kaisers. ^ 
— Bezoek aan de houtsnijschool te EIbiggenalp en de kunsthandweverij te Sfanzach. 
— Bergsafari naar de Suttgarter Hütte 
— Gelegenheid tot zwemmen in verwarmd zwembad. 
— Bijv/onen van Tiroleravond. 
— Rondrit met koets en paard langs smalle wegeltjes en ongerept natuurschoon. 
— Gezellige namiddag in de KASERMANDElberghuf bij echte volksmuziek op de citer. 
— Uitstap naar Vorderburg langs Tanheimertal, Oberjochpas en met de lift naar boven. 

I n l i ch t i ngen en reservat ie : REIZEN L U X CAR 

Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv. De Backersfraat 61 
DENDERHOUTEM 

054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND PRACHTIGE FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN EN PROGRAMMA. 

GEMEENTE MERKSEM 
Er word: overgegaan tot het openverklaren van de plaats van 

maatschappelijk assistent(e). 
De plaatsaanvragen moeten ingediend worden uiterlijk op 16 

februari 1973. 
Voor aanvullende inlichtingen wende men zich tot de dienst 

Personeel van het gemeentebestuur. Burgemeester Nolfplein, 
tel. 45.24.90 (binnenpost 266). 

GEMEENTE EKEREN 
Raad voor Handel en Nijverheid 

Bij toepassing van artikelen 7 en 8 van het Statuut van de 
Gemeentelijke Raad voor Handel en Nijverheid worden de han
delaars en nijveraars van de gemeente opgeroepen tot het bijwo
nen der jaarlijkse algemene vergadering, die gehouden wordt op 
dinsdag 20 februari 1973 te 20 u 30 op het gemeentehuis, met 
volgende dagorde : 
— verkiezing van 10 effektieve en 10 plaatsvervangende leden 

van de Raad (uittredende leden zijn herverkiesbaar mits 
kandidaatstelling). 

Kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden vóór 20 fe
bruari 1973 te 12 uur 's middags, bij : 
— de heer I. Raas, Voorzitter, Schoonbroek 72, 2070 Ekeren 
— de heer Fr. De Kaey, Sekretaris, p.a. Gemeentelijke Techni

sche Dienst, Veltwijcklaan 130, 2070 Ekeren. 
De Sekretaris, De Afgevaardigde-Schepen, De Voorzitter : 
Fr. De Kaey A. Bollen I. Raas 

GEMEENTE EKEREN 
Bij het gemeentebestuur van Ekeren zijn plaatsen van politie

agenten te begeven. Er zal een werfreserve worden aangelegd. 
Toepassing van de voorkeurrechten. 
Inlichtingen en voorwaarden te bekomen op de gemeentese-

kretarie. Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan 
de heer Burgemeester van de gemeente Ekeren vóór 1 maart 
1973. 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande I I ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 

Avondmaal op vrijdag, zaterdag of zondagavond, 
in een gezellige sfeer. 

Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur, 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig, f i jn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
las] - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hei spit - Krachtvleesschotel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstraaf 28. Tel. 02/18.74.89 - mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 . 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsesteenw. 1. Tel. 056/715.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH ; Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - Tel. 051/72.822 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oosfende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH ! Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenweg Knokke-Maldegem-Moerkerke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 - Tel. 011/320.51 
OOSTENDE -. Oude Luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 

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

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnumther i) 
Telefoon 03/36.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 % korting 
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alfred ost 
door frons mertens 

Heel « Wij » zou bezwaarlijk volstaan om een vertrouwd en volledig 
beeld te geven van wat in deze magistrale uitgave werd gepresteerd. 

Niemand beter dan Frans Mertens, zelf schilder-criticus en vriend van 
wijlen Fred Ost heeft beter kunnen doordringen tot de « Kunst en levens
visie en persoonlijkheid » p. 333 van Alfred Ost die een unicum mag ge
noemd worden in de schilderswereld. Mertens heeft de ziel van Ost open-
gekerfd. Niemand heeft de ziel van Ost zo meesterlijk doorgrond en door
gedrongen tot de innerlijkheid van de getormenteerde schilder. Het fe
nomeen Ost, het mirakel Ost wordt hier tot in de diepste vezels ont
sluierd. 

een monument van 

blijvende waarde ! 

Door de grote liefde van Frans 
Mertens voor zijn geniale vriend 
heeft hij hier zichzelf overtroffen. 
Hij alleen kon met zijn forsige stijl 
weergeven, met zijn krachttermen 
verwoorden wat Ost bezielde, deze 
volbloed artiest. 

Die mysterieuze man, aan de ene 
kant beschouwd als een zonderling 
en die zich aan de andere kant 
ontpopte als een reus-in-de-kunst. 
We mogen zeggen dat door heel 
het boek naar de diepste roerselen 
van Ost werd gepeild en tot in de 
diepste vezels van zijn wezen werd 
gepeild. Dat onverminderd zlel-
spannend hunkeren van de artiest 
naar — en blijven geloven in een 
zusterziel, de Mona Lisa, werd door 
Mertens diep weergegeven. Ook 
door heel 't boek vibreert de kwin
tessens van die stormachtige le
vensdrang van een getormenteerde 
rusteloze zoeker Veel hoogtepun
ten in zijn oeuvre vinden hun oor
sprong in dergelijke gemoedsge
steltenis. « Ondanks zijn weinig be
moedigende levenservaringen is de 
vrouw anders gezien . als een ver
tegenwoordigster van bovenzinne
lijke weelde, menselijke nood, 
speelse luchthartigheid .. en staat 
steeds afgebeeld tot de haar om
ringende wereld ». p. 219. 

• Het zwaartepunt ligt nooit » 
op het erotische cryptografische 
element, maar wel op de morele 
gruwel die Ost tot aanklacht 
dwingt ». p 219. 

Ost is nooit pervers. Hij be
dwingt zich en steeds primeert zijn 
artistieke gaafheid. Tekent hij deer
nen dan verwekken die eerder een 
gevoel van deernis. 

« Paard en vrouw waren bi] Ost 
symbolen van adel en schoonheid » 
p. 227 Nooit ligt bij Ost het zwaar
tepunt op de pntluistering van de 
vrouw. Nooit is ze, zoals bij de 
erotomanen, een lustobject, wel de 
draagster van geheimzinnige le
venswaarden of gebiedster van het 
noodlot ». p. 229. 

In Ost zit samengebald, het ge
weld van een Permeke het serene 
van een Vande Woestijne en de 
kracht van een Rubens, maar dan 
ondanks alles, intenser, 'k zou haast 
zeggen doordrongen van een ge
sublimeerde levensexpressie De 
vrouw is voor hem een soort gesu
blimeerd wezen voor de schilder 
een onbereikbaar hoogtepunt van 
subliem verlangen. 

« Het werk van Ost is ook een 
schreeuwende aanklacht tegen de 
nivellering van de geestelijke waar
den ». p. 232. En tegen ambitieuse 

machtswellust. Zijn ganse levens
houding IS één engagement ge
weest om de opgang van de geest 
veilig te stellen. 

Zijn werk is haast een bestendig 
optornen, strompelen tussen duis
ternis en licht van een rusteloos 
gekwelde zoeker naar het reéle 
licht zoals hij zichzelf noemde «Een 
wereldse kluizenaar » p. 209. 

Wat er in zijn binnenste aan 
stormachtige spanningen en inspi
ratie woelt, komt als dreigende 
donderkoppen en onweerswolken in 
zijn ontzagwekkend oeuvre als een 
lawine van tekeningen tot uiting. 
Het IS als een losbranding, een op
spatten van gevoelens, indrukken 
en ideeën die hij niet meer mees
ter kan en daardoor met een zekere 
bijna machteloze gejaagdheid wordt 
voortgestuwd om alles tegelijk op 
papier of doek neer te smakken. 
Het komt alles dreigend op ons 
aan als de uit een vuurberg opbor
relende lava In een vloed van te
keningen en schilderijen want Ost 
was een bestendig bruisende wa
terval van wilde inspiraties die hij 
vaak met soms enkele lijnstriemen 
op papier geselde, maar die lijnen 
waren telkenmale een schot in de 
roos. 

Het is een uitzonderlijk luxueus 
boek van 335 blz., formaat 28 op 
30, gedrukt op houtvrij esparto 
cartidge-papier met liefst 160 re-
produkties in zwartwit en in kleur. 
De heer E Willekens schreef een 
inleiding Verder bevat het een bio
grafie, kunst en levensvisie-per-
soonlijkheid, de vrouw in het oeuvre 
dat een biezondere betekenis heeft, 
sociale en religieuze thematiek enz. 

Het is een gedurfde maar uiterst 
geslaagde onderneming geweest 
die kan wedijveren met de meest 
buitenlandse werken in dit genre. 
Uitgeverij en auteur Frans Mertens 
halen alle eer van hun werk dat al
le verwachtingen overtrof. Magis
traal M 

R. Dewachter. 

Alhed Ost, door Frans Mertens. 
Uitgeverij « De Vroente », Kaster-
lee. Prijs 1900 Fr. 335 blz. 

Dom Helder Camara t « opvoeding tot vrijheid » 120 blz 

Orïon-DDB, Brugge 

Over de vroeger bij Orion verschenen vertaligen van boeken van Helder 
Camara (Een Spiraal van geweld, Zullen we nog op tijd komen ?) schr»-
we reeds, evenals over de aktieve bisschop van Recife In dit boekje 
behandelt hij zijn bekende temas opnieuw : de noodzaak van een revo
lutie in de geesten in plaats van een spiraal van geweld, de noodzaak in 
de rijke landen naar binnen voor de eigen marginalen, naar buiten voor 
de marginale streken in de wereld een oplossing te vinden voor een 
humaner bestaan, en de noodzaak voor de ontwikkelingslanden om boven 
de hulpbiederij uit te komen en de rechtvaardigheid te willen om de 
vrede te verzekeren. Camara weet zelf, dat zijn stem en zijn aanklacht 
beperkte invloed heeft, en dat met alleen het kapitalisme maar ook de 
zg. socialistische landen schuld hebben Maar, zegt hij, in de kapitalis
tische landen kan ik de fouten aanklagen, kan ik mensen bijeenbregen 
die deze fouten mee aanklagen en willen herstellen : in Moskou en Pe
king is dat altijd nog onmogelijk. Realisme én idealisme gaan bij Camara 
hand in hand. Hoewel zijn antwoorden op de tijdsvragen (uiteraard ?) 
vaak nogal zeer vaag blijven en algemeen, blijkt er toch een orientarre-
aanwijziging in te liggen, die wij niet achteloos kunnen voorbijgaan. 

Dorothy Day : « Brood en Vissen » — Camera 

Uitgeverij Orion DDB Brugge 248 blz. 

reeks. 

Dorothy Day, afstammeling van Ierse protestantse inwijkelingen in de 
VS was in de 20-er jaren kommuniste, lid van de International Workers 
of the World. In 1930 bekeerd tot het katolicisme, ontmoet ze in 1934 
Peter Maurin, die haar het personalisme van Mounier bIjbracTit, maar ook 
Kropotin leerde kennen. In 1934 stichtten zij « The Catholic Worker », 
een radikaal sociaal tijdschrift. Zij organiseerden opvangcentra in de ste
den en een aantal kommunautaire boerderijen. Ze schreef over haar leven 
en werk verscheidene boeken. In « Brood en Vissen » brengt ze een 
levendig-geschreven verhaal van de Catholic-Worker-beweging. Uit dit 
verhaal blijkt een sociaal en religieus idealisme, dat echter vaak het doel 
voorbijschiet door een zekere irrealiteit. Wat niet weg neemt dat het werk 
van Dorothy Day en haar medestanders ten bate van de maatschappe-
lijk-minderbedeelden in een kompetitieve genadeloze maatschappij, alleen 
al door de aansporing tot sociaies denken, van betekenis geweest is, en 
nog is. 

Toneel van de Ghelderode voor het « Vlaamsche 

artiestenuitgang 
Vokstooneel » terug in uitvoering 

Toneelvoorstelling van Michel de Ghelderode door het gezel
schap Ivonne Lex in de Studio van het Paleis voor Schone Kun
sten.. 

Pirandello deed belangrijke ontdekkingen in het domein van 
de persoonlijkheid. Ook de Ghelderode ontdekte zeer veel op 
dit gebied : het ontleden van de persoonlijkheid van de mens. 

•• Artiestenuitgang » is hiervan een schitterend voorbeeld en 
gaat bijna tot over de grenzen van dit verboden terrein. 

Het stuk is het verhaal van een' betovering als men in middel
eeuwse termen denkt, of gaat over ziekte van de persoonlijkheid 
als men rekening houdt met de onderzoeken van de psycho
analyse. De aanleiding tot het schrijven van dit stuk was de 
dood van de akteur Renaat Verheyen die de Ghelderode had 
leren kennen door zijn nauwe samenwerking met het « Vlaam
sche Volkstooneel » De meeste premières van de stukken van 
deze. Frans schrijvende auteur werden immers in het Nederlands 
uitgebracht in het kader van de aktiviteiten van dit « Vlaamsche 
Volkstooneel ». Deze groep bracht het toneel in Vlaanderen op 
internationaal peil onder de bezieling van Johan De Meester. 
Dit « internationaal peil » is geen fraze ; het Vlaamsche Volks
tooneel speelde met zeer groot sukses te Parijs. In het Ameri
kaans tijdschrift « Theatre Arts Monthly N.Y. » lezen we in het 
novembernummer van 1926 « The Vlaamsche Volkstooneel or 
Flemisch People's Theatre seems to be the centre of the most 
eager interest and curiosity today to the theatre artist of 
Europe » 

Het « Vlaamsche Volkstoneel » bracht experimenteel toneel 
— zo modern, zo gedurfd in opzet en uitwerking dat onze extre
me « schuimbekkend-over-de-grond-rol-produkties » er bij zouden 
verbleken. De Ghelderode schreef bijna zijn ganse toneel-oeuvre 
voor dit gezelschap. 

Een van de meest gevierde akteurs bij het VVT was Renaat 
Verheyen, die op 26-jarige leeftijd overleed. Hij was niet alleen 
een onvergetelijk akteur — mensen die hem veertig jaar geleden 
zagen spelen herinneren zich hem nog duidelijk — hij regisseer-
ook, bepeelde bijna alle instrumenten en komponeerde De Ghel
derode kon deze jonge fascinerende persoonlijkheid niet verge
ten. Jaren na zijn dood schreef hij <• Sortie de l'acteur ». opge
dragen aan Renaat Verheyen 

Theater van de Ghederode is echt theater Theater in de zui
vere zin van het woord, getuigend van een zeldzaam vakman
schap op dit gebied, dat het een vreemde, fascinerende wereld 
opent — de wereld van de Ghelderode. 

Op 10. 17, 18, 23 en 24 februari om 20 u 30 in de Studio van het 
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. 
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Veel geld 

Bet wonder zal dan toch gaan 
ebeuren. De • Grand Prix de Bel-
ijue » voor Formule I-wagens (in-

dwijden weten dat dit nagenoeg 
nvertaalbaar Is) zal gereden wor-
en op de omloop van Zolder, op 

boerenbuiten dus. De omloop 
i ferd goedgekeurd, met dien ver
mande dat er nog enkele werken 
olenen uitgevoerd, zoals een klei-
fte aanpassing aan de omloop zelf, 
oen nieuw wegdek, uitbreiding van 
oe stands, bouw van een aantal 
voorlopige tribunes en nog enkele 
andere kleinigheden. Alles samen 
ral men zowat 15 miljoen nodig 
hebben IVIen schijnt er echter na
genoeg zeker van dat de onkosten 
sullen gedekt worden, vooral omdat 
alvast akkoorden werden afgeslo
ten om nog andere grote wedstrij
den te Zolder in te richten 

wordt het berten ? 

Wij keken niet zonder belang 
stelling uit naar het kampioenschap 
van België veldrijden, verleden zon
dag te St.-Maria-Horebeke Het 
was immers niet uitgesloten dat 
het zou kornen tot een stevig duel 
tussen Berten van Damme, dit jaar 
sterkei dan ooit. en Enk de Vla-
minck, die stilaan schijnt terug te 

komen. Zo ver is het echter niet 
gekomen. In het begin van de wed
strijd al kwam Erik ten val, en hij 
staakte meteen de strijd. Ofwel 
had hij werkelijk pech, wat best 
mogelijk is, ofwel wijzen zowel val 
als opgave erop dat Erik nog ver 
van de gewenste konditie verwij
derd is. Wij denken dat dit laatste 
het geval is, en dat Erik hard zal 
moeten werken om met enige kans 
op sukses naar het wereldkam
pioenschap te gaan. Meer dan ooit 
is de vraag aan de orde of Berten 
van Damme dan toch eindelijk we
reldkampioen zou worden. De man 
zou het niet kadoo hebben gekre
gen. 

bezuiningen 

De Wereld is vol onrechtvaardig
heid, mensen. De bazen van de 
Belgische wielerbond kondigen met 
een serieus gezicht bezuinigingen 
af, en op hetzelfde moment begin
nen de gazetten ons te vertellen 
hoe zij tot dusver met geld gemost 
hebben Zo lezen wij dat het 6 500 
fr kost om een renner naai het 
wereldkampioenschap te zenden, 
maar ongeveer 21.000 fr om een 
officieel naar die koers te gaan la
ten kijken Zo lezen wij dat het 
1 508 fr kostte om aanwezig te zijn 
op de begrafenis van een renner 
In Veurne Twee « grosses legu
mes » zouden ondei hun beidjes 

zowat 300.000 frank nodig gehad 
hebben om drie koersen in het 
buitenland (Spanje, Engeland, Duits
land) bij te wonen. Wie al langer 
deze bladzijde leest, weet dat dit 
alles ons niet verwondert. Wij « za
gen » al lang over de geldverspil
ling in de BWB. Het wordt de hoog
ste tijd dat men er wat gaat aan 
doen. Maar of er in werkelijkheid 
véél zal veranderen, dat betwijfe
len wij ten zeerste Lees daarover : 
« Nog niet duidelijk ? ». 

«zware» herrie 

In de Belgische gewichtheffers-
federatie is ook enige herrie gere
zen naar het schijnt. De Vlaamse 
klubs hadden een paar dagen te 
laat hun lidgeld betaald, nl. op 10 
10 januari in plaats van op 31 de
cember Om die reden werd hun 
het stemrecht ontzegd op de alge
mene vergadering van 21 januari. 
En daarvan maakten de Waaltjes 
dan gebruik om eniqe wijzigingen 
te brengen in de bondsleiding. Hoe
wel er veel minder Waalse dan 
Vlaamse klubs zijn, kregen de Wa
len in het uitvoerend komitee 
evenveel zetels als de Vlamingen, 
en verloor de voorzitter (een Vla
ming) het recht de doorslagge
vende stem uit te brengen in ge
val van staking van stemmen Die 
zaak zal wellicht wej in orde ge
bracht worden, op een buitengewo
ne vergadering of zo, maar wij 
hebben de indruk dat dit een zo
veelste geval is waarin de Vlaamse 
mensen zich, ondanks hun meer
derheid braafkens lieten « schu
ren •>. in plaats van op tijd en stond 
op tafel te bonken. En zonder nu 
bepaald aan de gewichtheffersfe-
deratie te denken, geloven wij dat 
men maar weer eens werk moet 
maken van de federalizering van de 
nationale sportfederaties. 

' \ 

* * 1 * 

Albeit Vein Damme (rechts) en Michel Baele feliciteren mekaar als eerste en tweede van het kampioenschap 
veldriiden van dit land 

iiiiiiiiiw 
Waar is die man zijn hoofd ? Is dat wel zo belangrijk als men maar zijn 

merk ziet ? 

en wij ? 
Er bestaan rangschikkingen en trofeeën met hopen. Eén ervan is d« 

trofee Adidas die de beste Europese voetbalklub en de beste Europess 
doelschutter wil belonen (maar vooral reklame maken voor de Adidas-
sohoenen natuurlijk). Wat de trofee voor de goalgetters betreft, staat da 
Duitser Muller op de eerste plaats, onmiddellijk gevolgd door de Portugees 
Eusebio. Niet zo verwonderlijk al is Eusebio voor een voetballer ook niet 
meer zo jong. Wat ons in die rangschikking opvalt is dat er bij de twintig 
dei tig besten niet één Belg voorkomt. Voor een land dat in het Europees 
voetbal mee de toon wil aangeven is dat maar povertjes. Het feit dat w i | 
zo'n uitgekookte wondertrainers hebben, die wel weten hoe men de voet
balsport de nek moet omwringen, maar niet hoe men een doelpunt moet 
maken, zal daar wel niet vreemd aan zijn. Dat wij hier overwegend rot-
voetbal te zien krijgen, evenmin. 

dressuur 

De Tsjechen waren hoegenaamd niet tevreden over de prestaties van 
l un « vedetten » tijdens de laatste olimpische spelen en de voorzitter 
V n de sportraad heeft gezegd dat er wat zal aan gedaan worden. Da 

3at zal de leiding over de sport weer zelf in handen nemen, zoals dat 
et geval was vóór 1956. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen de 

s| ortbeoefening voor de massa, op ruime schaal mogelijk gemaakt door 
de staat, en de elitesport, die met sterke hand zal geleid worden door da 
si jat. De topfiguren zullen ondergebracht worden in speciale scholen, on
derworpen worden aan speciale trainingen in gespecialiseerde centra, in 
één woord, volgens het gekende sisteem opgefokt worden tot goed ge
dresseerde topsporters. IHet lijkt ons niet uitgesloten dat de Tsjechen een 
sukses zullen hehebben met hun metode. Maar voor ons part mogen za 
dan hun sukses hebben. Geef ons maar de niet gedresseerde amateurs. 

ridders 

Raymond Poulidor, de Franse renner, is ridder geworden van het « Le
gion d'honneur » en hij mag daarvoor van Varenne en van ons hartelijka 
gelukwensen ontvangen. Varenne ook, want in zijn brief aan « Poupou • 
herinnert hij er terloops aan dat hij ook ridder is, in de kroonorde dan, 
zoals alle Belgen van een zekere ouderdom. Enfin, ook voor Varenne dus 
hartelijke gelukwensen. Wat nu dat ere-legioen van Poulidor betreft, wi] 
begrijpen dat het hem plezier doet, maar wij kunnen ons toch niet van da 
indruk ontdoen dat in Frankrijk, zowel als in België, de dekoraties tame
lijk goedkoop worden. Er is een tijd geweest dat men werkelijk geweldiga 
daden moest gesteld hebben om dergelijke « medaille » te krijgen. Ook 
al vergiste men zich wel dan eens, zoals in het geval van sommige gene
raals uit de oorlog 14-18, die zich vooral onderscheiden hadden door het 
aantal onschuldige soldaten die zij « bij wijze van voorbeeld » hadden la
ten fusilleren. 

aktueel 
Hoe lang gaat het nog duren dat een scheidsrechter een voetbalwedstrijd 
kan leiden ? Verleden week is er weer « hambras » geweest. Gezien het 
woelige einde van de wedstrijd Beringen-Mechelen, besloten de dirigen
ten van Beringen scheidsrechter Minnoy door de rijkswacht naar Hasselt 
te laten brengen. In Paal (toen Minnoy overstapte in een wagen van Ba-
r ngen-mensen) werd de arbiter halvelings aangerand door een woedende 
s pporter. Die werd gekwetst toen hij door de plots startende wagen 
over de straat werd meegesleept. In Hasselt was hij echter weer present 
om Minnoy af te toeken (of te proberen). De rijkswacht moest ingrijpen. 
Minnoy moest dan thuis nog eens bedreigingen inkasseren langs de tele
foon. Wij vinden het ellendig, maar moeten eerlijkheidshalve als onze 
mening neerpennen dat sommige scheidsrechters — en wij bedoelen 
hier zeker niet speciaal Minnoy — niet helemaal vrijuit gaan. 

nog 

niet 

duidelijk ? 

De vraag die In de pers van dag tot dag 
duidelijker geformuleerd wordt Is deze 
Kieveel hebben de « heren • leiders van de 
^nlnkliike Belgische Wlelrijdersbond nodig 
itoor hun vreet-, zuip- en vrijpartiien ? 

Deze vraag Is andermaal gerezen naar aan-
^Iding van het feit dat de BWB een beroeps-
tenner zijn vergunning geweigerd heeft, om-
(tst de man niet rijdt in dienst van een zg. 
^xtra-sportieve firma, en de BWB dus de «'jksmaatschappelijke zekerheid van die ren-

er ten zijnen laste moet nemen. 
Dit vraagt misschien een woordje uitleg. 

Renners zijn officieel werknemers, en door 
de wetgever wordt de wielerbond beschouwd 
als hun wei kgever De patronale bijdrage 
voor de RMZ moet dus betaald worden dooi 
de wieleibond, altans gedeeltelijk, want tot 
dusver werd met gestort voor kindergeld en 
vakantiegeld. De renners ontvingen die ver
goedingen dan ook met. 

Na zijn er twee soorten beroepsrenners 
Degenen die in dienst zijn van een fiima 
Voor die renners betaalt de firma aan de 
wielerbond jaarlijks ongeveer 13 000 frank, 
waai mee de wielerbond dan op zijn beurt de 
patronale RMZ-bijdrage betaalt Ten tweede 
de renners die niet in dienst genomen wer
den door een firma, en waarvooi de bond 
dus zelf de pationale bijdrage moet betalen. 

Op 11 december 1972 zou de BWB nu, in 
geheime vergadering, besloten hebben die 
tweede kategone beroepsrenners niet meer 
te erkennen, en dus aan die mensen geen 
vergunning meer af te leveren, tenzij iemand 
bereid zou zijn voor hen de patronale RMZ-
bijdrage te betalen (een soort « pefer » dus). 

In hoeverre dat nu wettelijk in orde is, 
kunnen wij niet uitmaken. Wij zijn niet juri
disch geschoold. De BWB is wettelijk werk
gever van de niet-gekontrakteerde beroeps
renners, maar hij zorgt ervoor dat er geen 
niet-gekontrakteerde beroepsrenners meer 

zijn Naar de koele letter van de wet lijkt 
ons dat misschien in orde. Maar menselijk 
en sjMrtief vinden wij het zoals de meerder
heid van de zg. BWB-leiders : mizerabel. 

Menselijk omdat het niets anders is dan 
uioociioof van de kleine man in het wereldje 
van de pedaalstampers. In die zin zijn wij 
echt eens benieuwd hoe het fameuze ren-
nerssindikaat onder de leiding van Zijne 
DOOI luchtigheid Eddy-de-enige-Belg zal rea-
yc an op deze smeerlapperij. 

Menselijk omdat de wielerbond, met een 
laa lijks inkomen van om en nabij de veertig 
mihoen (ja, ja), niet bereid is enkele duizen
den tl anken uit te geven om de kleinsten te 
helpen — zoals overigens door de wet be
volen — en voor de rest fortuinen uitgeeft 
voor sjampieter, eetfestijnen, plezlerrelzen, 
plaketten, vieringen en nog minder fraaie 
dingen voor de heren vedetten en vooral 
voor de heren grrrote leiders. 

Menselijk omdat de wielerleiders sedert 
mensengeheugenis liggen te janken opdat de 
kinderen van ons volk koereur zouden wor
den, en ze, als ze het zijn, omwille van een 
paar centen, buitenstampen. 

Menselijk omdat hier, naar onze beschei
den mening, toch nog maar eens duidelijk 
blijkt hoezeer genoemde wielerleiders de 
wielersport versjacherd hebben aan de kom-

merce, hoezeer zij zichzelf verknecht heb
ben, en meteen de renners, aan « Das Kapl-
tal ». 

Sportlef gezien betekent deze maatregel 
dat de kleine beroepsrenners de plank af
gaan, maar., meteen ook dat veel kleine in
richters van zg. kermiskoersen in moeilijk
heden zullen komen om een behoorlijk aan
tal renners aan de start te krijgen. Nu waren 
die kermiskoersen precies voor veel renners 
— ook voor de « knechten » van de vedet
ten — een middel om iets te verdienen of 
iets bij te verdienen. Het was in de kermis
koersen ook dat volgens ons het volkse as-
pekt van de wielersport nog best tot uiting 
kwam. Dit alles komt nu mee in het gedrang. 
In het voordeel van de grote firma's, da 
grote vedetten, de grote Inrichters, en da 
grote * leiders » wellicht. 

Is er nu heus geen middel meer te beden
ken om die bende van Sooken en Morrisken, 
om heel die santeboetik van de bondsleiding 
buiten te stampen ? 

Is bet nu nog niet duidelijk dat de afbra-
kers van de wielersport niet te zoeken zijn 
onder de mensen die al jaren en jaren da 
misbruiken aanklagen' — schare waartoe wIJ 
zijn toegetreden zes jaar geleden —, maar 
dat de ware af brekers op de allergevaarlljk-
ste plaats zitten : aan de leiding. O schanda. 
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ANTWERPEN (Arr.) 
KNS-VOORSTELLING 

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

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

De verkiezingen voor het nieuw 
samen te stellen « Arr. Vujo-komi-
tee-Antwerpen » zullen plaatsgrij
pen op vrijdag 2 maart. VU-leden 
(jongeren) tussen 16 en 25 jaar, in 
het bezit van een VU-lidkaart 1973 
en die voorkomen op de afdelings-
leden-computerlijst 1973, hebben 
stemrecht. Kandidatuurstelling van 
aktieve VU-jongeren tussen 16 en 
35 jaar (zelfde voorwaarden als de
ze van 16 tot 25 jaar) dienen inge
zonden te worden uiterst tot 16 fe-
buari aan het VU-arr. sekretariaat 
(Wim Claessens), Pastoor Deens-
str. 10 te 2510 Mortsel. 
Alle VU-jongeren ontvangen eerst
daags via hun plaatselijk afdelings-
sekretariaat, alle nodige inlichtin
gen en voorgeschreven schikkingen 
tot deelname aan deze statutaire 
arr. Vujo-verklezing. 
ARR. RAAD 

Onze arr. afgev. noteren hierbij 
de datum van onze e.k. arr. raad. 
Vrijdag 16 februari te 20 u. 30. Lo
kaal « Nieuwe Carnot », Carnotstr. 
60, Antwerpen. 
VVM-MEDEDELINGEN 

Volksvert. André De Beul en prov. 
raadslid Pol Van der Gucht gaven 
beide een interessante uiteenzet
ting over « Wegen en Urbanisatie » 
voor een aandachtig publiek op 23 
Januari j l . De diverse vragen van 
de mandatarissen brachten en het 
bewijs dat onderwerp en sprekers 
een vaak aktuele materie hebben 
aangesneden I Men notere reeds 
de volgende VVM-avond die zal 
doorgaan op dinsdag 27 februari. 

AARTSELAAR 
MEDEVOELEN 

Het bestuur en de VU-afdeling 
van Aartselaar betuigen hun me-
devoelen aan de families Dieter 
Peeters en Guido Van den Neucker 
bij het overlijden van de broer van 
Dieter Peeters en de moeder van 
mevr. Van de Neucker. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Buiten het normale dienstbetoon 
op het sekretariaat der afdeling, 
Wetstr. 12, kan er steeds beroep 
gedaan worden op onze gemeente
raadsleden en parlementairen. Ge
lieve hiervoor tel. afspraak te ma
ken langs het sekr. 36.84.65. Verder 
grijpt elke maandag het dienstbe
toon plaats georganiseerd door het 
arr. van 16 tot 20 u. 

Voor COO-gevallen : tel. afspraak 
det onze COO-leden : dr. De Boel, 
tel. 33.97.90 of Fr. De Laet, 38.66.92. 
ABONNEMENTENSLAG 

We zijn nu reeds de 120 nieuwe 
abonnementen voorbij. Dit is het 
werk van verschillende bestuursle
den. De toppers in die reeks blij
ven J. Moens met 39 en De Roo-
ver met 24. 

We kennen nog enkele leden die 
om financiële redenen geen abon
nement kunnen nemen. Stort ons 
350 fr. als geschenkabonnement en 
vermeld dit dan ook op uw stor-
tingsstrook. We laten u wel weten 
wie de begunstigden zijn, die we 
tevens in kennis stellen door wie 
hen dit geschenkabonnement gege
ven werd, Postrek. 15.02 van Eural 
Bank Antw. voor rek. nr. 2/0494 
van VU-Antw. Stad. 
PROPAGANDA 

In gans Vlaanderen breekt bin
nenkort het Vü-offensief los tegen 
de marionettenregering Leburton. 
Hiervoor hebben we vjeer vele han
den nodig. Neem eens kontakt op 
met een onzer bestuursleden. Ze 
houden u verder op de hoogte. 

GALABAL 
Zaterdag 17 februari In de zaal 

Harmonie. Ingericht door de VI. 
Aktie en Kultuurgemeenschap. 
WANDELING 

In de lente weer een gezellige 
en gezonde wandeling, nu naar het 
verdronken land van Saaftlngen. 

BALEN-OLMEN 
PRIJSKAMP 

Op vrijdag 16 februari zal er in 
onze afdeling een zettersprijs
kamp gehouden worden in ons lo
kaal bij Albert en Fien Berckmans. 

Als eerste prijs een fiets en ver
der zeer waardevolle prijzen. 

BERCHEM 
COÖPTATIE 

Met genoegen verwelkomen wij 
twee nieuwe bestuursleden, de hh 
Edwin Brouwers en Erik de Pille-
cijn, en voortaan ook ten dienste 
zullen staan an al onze leden. 
SOC. DIENSTBETOON 

Wij geven nogmaals de volledige 
lijst van onze mandatarissen en be
stuursleden zodat iedereen op hen 
zou kunnen doen (liefst na telefo
nische afspraak). 

Bestuur : voorz. R. Van Beeck, 
21.73.60 ; sekr. L. Dox, 30.93.75 ; 
penningmeest. : A. Filliers, 39.24.28; 
propaganda : R. Hoyaux, 30.68.71 ; 
org. F. Cnops, Thaliastr. ; streek-
pers, G. Henne-Goemans, 21.11.59 ; 
J. Laureyssens, 30.23.89 ; R. Van 
Camp, Grote Stwg ; R. Rodolf, 
K. Coggestr. ; E. Brouwers, 30.44.43 
en E. de Pillecijn, 30.42.47. 

Mandatarissen : dr Goemans, 
39.10.74 ; Jos De Roover, Ruyten-
burgstr. ; Jef Brentjens, 39.10.74 ; 
Juul Creten, 39.36.07 ; Piet Van 
Dooren, 30.52.42 ; Paula Van Beeck-
Van der Linden, 21.73.60 ; Paul 
Baetens, 30.93.33. 

COO : Vital Peeters, 21.46.24 ; 
Robert Geukens, 39.18.27. 
KNS-VOORSTELLING 

Wij resereerden reeds een aan
tal plaatsen voor de KNS-voorstel
ling van 27 april. Op het program
ma : « De Oorlogsmannen » van 
B. Shaw. Wie nog plaatsen wenst 
kan kontakt nemen met Vital Pee
ters, Apollostr 47, tel. 21.46.24. 
LEDENVERGADERING 

Op donderdag 8 maart. Als gast
spreker begroeten wij sen. H. De 
Bruyne. Nadere inlichtingen volgen. 

BOECHOUT-VREMDE 
ABONNEMENTENSLAG 

Koopt u « Wij » ergens binnen 
of buiten de gemeente ? Een 
abonnement is voordeliger. Naam 
en adres opgeven aan het sekr. : 
Flor Van Praet, Malpertuus, Provin-
ciestwg 363, Boechout. 
LEDENWERVING 

De lijst met nieuwe leden wordt 
iedere week langer. Wij zijn nu aan 
40% van het rekord van vorig jaar. 
Maar wij hebben ons tot doel ge
steld dit rekord te breken. Ook te 
Vremde is er nu een kern, die dit 
jaar moet uitgebouwd worden. 
DOET U MEE ? 

Maak een paar avonden per 
maand vrij en help het bestuur. 
Geef uw naam op aan de sekr. of 
aan vorz. Fred Entbrouckx, Kapelle-
str. 3 te Boechout. 

BOOM 
UITSLAG TOMBOLA 
2286 - 4734 
1754 - 2126 
632 - 3524 
2282 - 941 
2219 - 98 
1649 - 1807 
3123 - 2504 
927 - 3452 
983- - 876 
4655 - 3200 
4396 - 2997 
1493 - 2062. 
Prijzen af 

- 408 -
- 1016 -
1427 -

- 3832 -
- 802 -
- 1743 -
- 3750 -
- 2955 -

519 -
- 4175 -
- 2296 -

te halen 

3602 -
2577 -
4997 -
577 -
4372 -
4990 -
3407 -
3620 -
10 -

2334 -
3953 -

tot 1 

4757 
3814 
4842 
1756 
2307 
3886 
396 
707 
2616 
3815 
4042 

april. 

BORGERHOUT 
PROPAGANDA-AKTIE 

In haar vergadering van donder
dag 1 dezer heeft het bestuur de 
planning uitgewerkt in het kader 
an de grootscheepse anti-Leburton-
aktie. Vanzelfsprekend zal ook on
ze afdeling haar man staan. We 
doen dan ook een oproep dat me
dewerkers voor propaganda-ploegen 
hun naam opgeven bij Ledy Broeckx 
Vaderlandstr. 24, tel. 36.32.31 of P. 
Van der Spurt, Turnhoutsebaan 313, 
tel. 36.94.40. De inzet van allen is 
noodzakelijk. 
DANSFEEST 

Op zaterdag 17 maart in zaal Reu-
zenpoort, Turnhoutsebaan. Hou de
ze datum vrij en deel het mede aan 
uw vrienden. 

VUJO-KERN 
Ook te Borgerhout wordt gewerkt 

aan een Vujo-kern. Enkele jongeren 
hebben de koppen bijeengestoken 
en nemen kontakten en maken 
plannen. Deze vooruitzichten wer
den op de jongste bestuursv«rgade-
ring door Walter Van Nfspan uit
eengezet. Jonge VU-leden tot 35 
jaar nemen kontakt op met Walter 
Van Nispen, Wolfjagerslei »4. Men 
notere ook reeds de datum van 
de verkiezingen voor het arr. Vujo-
komitee van vrijdag 2 maart. Kan
didaturen binnen vóór 16 februari 
bij Wim Claessens (arr. sekr.) te 
Mortsel. 
TONEELAVOND 

De jaarlijkse KNS-voorstelling 
ingericht door het arr. Antwerpen 
gaat dit jaar door op vrijdag 27 
april te 20 u. Op het progamma : 
« Oorlogsmannen • van B. Shaw. 
Kaarten kunnen nu reeds bekomen 
worden bij ons arr. bestuurslid Hu
go Andries, Turnhoutsebaan 116, 
tel. 36.59.67. 
HUWELIJKSJUBILEUM 

Met een kleine vertraging maar 
daarom niet minder oprecht wen
sen wij onze simpatieke vrienden 
Frans en Machteld Dirks hartelijk 
proficiat ter gelegenheid van hun 
zilveren huwelijksjubileum. Onze 
wensen zijn ietwat laattijdig, im
mers 17 januari j l . was de feestda-
tum : het was misschien de be
doeling der jubilarissen aan deze 
heuglijke datum geen ruchtbaar
heid te geven, maar onze speurzin 
bracht ons op het goede pad. Frans 
en Machteld, proficiat, en nu naar 
het gouden jubileum... 
WIES MOENS 

Ter gelegenheid van de 75e ver
jaardag van Wies Moens werd door 
onze afdeling aan deze konsekwen-
te en onwrikbare voorman een hul-
detelegram toegestuurd. 

BROECHEM 
AKTIE 

Het bestuur van de plaatselijke 
afdeling is vast besloten de anti-
Leburton-aktie mede te voeren, en 
dit tot het bittere einde. Alle lezers 
en leden van de afdeling en de om
liggende gemeenten die als kernen 
van de plaatselijke afdeling afhan
gen kregen een uitnodiging om alle 
krachten in te zette in deze aktie. 

Op het plaatselijk sekretariaat is 
voorraad. Raamaffiches, pankarten, 
borden, alles kunnen wij u ter be
schikking stellen. Hulp voor het 
vervaardigen ervan steeds welkom. 
Uiteraard zonder vergoeding... ten
zij de vrijheid van Vlaanderen. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wij bestelden 100 kaarten. Wie 
goede plaatsen wil moet er vlug 
bij zijn. Datum : 5 mei. Bestel van 
nu af uw kaarten. Tel. W. Duys, nr 
855.798. 
GESPREKSAVOND 

Op 26 februari spreekt onze 
volksvert. André De Beul over ak
tuele problemen. Wij nodigen alle 
Vlamingen van Broechem en het 
omliggende uit op deze avond aan
wezig te zijn. 
SOC. DIENSTBETOON 

Raadpleeg de dagen en uren dat 
onze volksvert. en sen. zitdagen 
houden. Hebt u problemen, raad
pleeg het plaatselijk bestuur dat 
er steeds weg mee weet. 
LEDENWERVING 

leder lid maakt één lid. Zo wor
den het er vele en voor ieder lid 
is het maar één aktie. Wie brengt 
het eerste nieuw lid aan? Het is zo 
gemakkelijk. De tijd is rijp, de oogst 
is gaar. 

BURCHT 
SOC. DIENSTBETOON 

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

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden : De Graef 
Fr., Lundenstr. 56, tel. 24.57.98 : 
mevr. De Jonghe ' ea. Ter Heydel. 3, 
tel. 24.41.95 ; De Ridder C, Boter-
laarbaan 333, tel. 21.12.00 ; Droeven-
speek P., te Couwelaarlei 134, tel. 
24.78.25 ; Hereygers G., A. Geenen-
laan 14, tel. 24.88.06 ; Mortelmans 
P., St. Rochusstr. 86, tel. 21.67.10. 

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

EDEGE^l 
VUJO 

Woensdag organiseert de werk-
groep-kultuur 'n Interessante film
avond om 20 u. in « Drie Eiken ». 
Gedraaid wordt « Het mes in het 
water » van R. Polanski. Iedereen 
hartelijk welkom. 

Wie zich kandidaat wenst te stel
len voor het arr. Vujo-komitee moet 
zijn kandidatuur vóó 16 februari la
ten geworden aan Wim Claessens 
(VU-arr. sekr.) te Mortsel. 
KADERVERGADERING 

Het propaganda- en organisatie-
komitee verwacht alle kaderleden 
op de zeer belangrijke vergadering 

van dinsdag 20 februari om 20 o. 
in « Drie Eiken ». Allen op post I 
KOLDERBAL 

Alle leden ontvangen eerstdaags 
een knappe uitnodiging voor ons 
bal. Mogen wij met aandrang vra
gen deze karten door te sturen aan 
vrienden of familie ? Zorg er mee 
voor dat deze zware financiële in
spanning rendeert. Dringend wor
den prijzen ingewacht voor de tom
bola. Te bezorgen aan Rik Janssens 
Boudewijnlaan 381. Toegangskaar-
ten zijn ook bij hem in voorraad. 
MEEGEDEELD 

De Kult. Kring organiseert een 
kwisavond in het teken van het 
800-jarig bestaan van Edegem op 
zaterdag 17 februari om 20 u. in 
« De Basiliek », Hovestr. 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

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

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

Lode Van Vlimmeren. COOlid, 
Hoogboomsestwg 22 (Hoogboomi, 
tel. 64.41.48. 

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

Op zaterdag 14 april om 20 u. 
30 in de zal « EIcks Thuys », Van De 
Weyngaertplein 13 te Mariaburg. 
Houd die datum vrij. Iedereen is 
hartelijk welkom. 
KNS-VOORSTELLING 

Wij nodigen onze leden en «Wij»-
lezers vriendelijk uit ook deze suk-
sesvoorsteiling van de KNS op 27 
april e.k. bij te wonen. Inlichtingen: 
zie onder de rubriek bij arr. Ant
werpen. 

HINGENE 
EERSTE BAL 

De jonge afdeling heeft een aan
tal projekten voor de propaganda 
op stapel staan, die echter alle
maal veel geld kosten. Daarom en 
om de gezelligheid en vriendschap 
onder elkaar organiseren wij ons 
eerste VU-bal op 3 maart in zaal 
De Zwaan. Wij hopen dat alle 
Vlaamsgezinde Klein-Brabanders en 
vele vrienden van ver daarbuiten 
ons de steun zullen geven om de 
kar een stevige duw te geven. 

HOBOKEN 
JAARVERGADERING 

Deze gaat door op vrijdag 23 fe
bruari in zaal « Oude Spiegel », Ki-
oskplaats om 20 u. 30. Spreker is 
sen. H. De Bruyne. Schrijf in bij 
de bestuursleden vóór 20 februari. 
AUTOZOEKTOCHT 

Op 20 mei organiseert Vlaamse 
kring « Jan Peeters » een auto
zoektocht. Informatie : Werner Van 
Reusel, Kempenlandstr. 33, tel. 
27.19.10. 
WERFTOCHT 

Zondag 18 februari in wijk Por-
tugezenhoek. Verzameling • Oude 
Spiegel », Kioskpl. te 10 u. 

KATELIJNE WAVER 
DANSFEEST 

Ook in deze hardwerkende afde
ling mag wel eens aan ontspanning 
gedacht. Vooral als ons dansfeest, 
de financiële basis moet zijn van 
dit ononderbroken afdelingswerk.. 

Dus allen naar « Feestzaal Elze-
straat » op zaterdag 24 februari 
te 20 u. 30. 

KONTICH 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mattheys-
sens op woensdag 14 februari van 
19 tot 20 u. in lokaal Alcazar. Assis
tentie van prov. raadslid J. Steurs. 
VLAAMSE KRING 

Jaarlijks bal op zaterdag 24 fe
bruari in de Magdalenazaal. Deu
ren te 20 u. 30, aanvang te 21 u. 
Het orkest Ray Chadwick speelt 
ten dans. Voor de reuzetombola 
worden prijzen met dank aanvaard 
bij dhr Luk Sermeus, Edgard Tinel-
laan 18. Toegangskaraten 60 fr., in 
voorverkoop 50 fr., te bekomen bij 
onze bestuursleden en in lokaal Al
cazar. 

MERKSEM 
ER IS WAT OP HANDEN 

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

MORTSEL 
VUJO-ARR. KOMITEE 

Alle VU-jongeren ontvingen de 
oproep tot deze verkiezing op 2 
maart e.k. Eventuele kandidaturen 
dienen ingebracht vóór 16 februari 
bij arr. sekr. Wim Claessens, Pas
toor Deensstr. 19, Mortsel, tel. 
55.39.09. 
GEMEENTERAAD 

Zal plaats hebben op maandag 12 
februari te 20 u. In de raadszaal 
ten gemeentehuize. 

MOL 
SOC. DIENSTBETOON 
SEN. CARLO VAN ELSEN 

Mol-centrum : vrijdag vai. 18 tot 
19 u. en zaterdag van 10 tot 11 vt 
Bureel . Huis Helsen •, Graaf d9 
Broquevillestr. 

Ezaart : café • Onder de Linde ^ 
Ezaart 151, tweede maandag vaA 
de maand te 20 u. 15 

Millegem • café «Mast» MilostR 
66, tweede maandag van de maand 
te 20 u. 45 

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

Slui- : café « Gust Peeters», Sluis 
178, derde maandag van de maand 
te 20 u 45. 

GInderbuiten : café «Cs Witte»), 
Ginderbuiten 213, derde maandag 
van de maand te 21 u. 15. 

Rauw : mr Mertens E, Kiezel
weg 238. vierde maandag van de 
maand te 20 u. 15 

Wezel : Pa'ochiecentrum. St. Jo-
zeflaan, vierde maandag van de 
maan:' te 20 u. 45. 

NIEL 
DIENSTBETOON 

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

Op zaterdag 24 februari ontmoe
ten wij elkaar tijdens ons gezellig 
samenzijn. 
KINDERFEEST 

Gaat door op zondag 25 februari. 
Alle kinderen van onze leden wor
den er verwacht, 't Zal weer fijn 
zijn ! 

NIJLEN ' 
VOORDRACHTENCYCLUS 

Het Dosfelinstituut in samenweiv 
king met de lokale VU richt een 
voordrachtenreeks in met gekeiv 
de sprekers over geschiedenis en 
toekomst van de Vlaamse bewe
ging. 

Vrijdag 18 februari : Lic. Lionel 
Van den Bergh over de geschiede
nis van de Vlaamse beweging tot 
aan de Bormsverkiezing. 

Vrijdag 2 maart : Lic. Walter Luy^ 
ten : . van 1929 tot heden (inzor^ 
derheid de oorlogsgeschiedenis en 
repressie). 

Vrijdag 16 maart : kamerlid Ai> 
dré De Beul : « Zelfbestuur door 
federalisme en wat daarna ? ». 

Deze avonden gaan telkens door 
in de vergaderzaal van lokaal 
Drumband, Gemeentestr. Begin 1 
20 u. 

OUD-TURNHOUT 
BAL 

Heden zaterdag 10 februari 9d 
afdelingsbal in het Gildenhuis, Stwg 
op Mol te Oud-Turnhout. Orkest i 
Duo Gery, Inkom : 50 fr. Iedereen 
is hartelijk welkom. 

RAMSEL ' 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 17 februari om 20 u. hl 
zaal Moderna, Hoolaar, bij de kerk. 
Orkest : • The Wild Things • en 
zanger Robby. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van 10 tot 12 u. Is 
burgemeester K. Verberne op het 
gemeentehuis. Hij zal u graag hef. 
pen bij het oplossen van moeilijk-
keden in verband met pensioenen, 
bouwaanvragen, militie, enz. 

ST. JOB-IN- 'T-GOÖR ' 
ONDERWIJS 

Op woensdag 14 februari spreekt 
sen. Coppieters over dit zo be
langrijk probleem in ons lokaal Sir^ 
joor. Eikenlei 1 om 20 u. 
ABONNEMENTENSLAG 

De aktieve ploeggeest van het 
bestuur bracht ons reeds tot het 
resultaat van 11 nieuwe abonne
menten op « Wij ». 

f 6CTi8W.&TEN6iLWA^.|itfVaicfaBI1 
I N K A 

IXunHoiiteebaan 406 - BorgMhoiA 
Tia-oaja.To.00 

MEDEGEDEELD 
GEMEENTE EKEREN 

Het College van Burgemeester 
en Schepen maakt bekend dat een 
gemeenschapsraad ter informatie 
en consultatie van de bevolking 
wordt ingericht. Deze vergadering 
heeft plaats voor de wijk Donk op 
dinsdag 13 februari te 20 u. in de 
refter van de gemeentelijke jor»-
gensschool ,ingang Past, Goet-
schalckxstr. De inwoners van deze 
wijk worden hierop uitgenodigd. 
De wijk Donk wordt begrensd door 
de gemeenten Brasschaat, Merksem 
en Antwerpen, de spoorlijn Ant-
werpen-Rosendaal en de Veltwyck-
laan inbegrepen. 

Alleen de hiervoor vermeld ir»-
woners zijn op deze vergadering 
toegelaten. De inwoners van de 
andere wijken zullen te gepasten 
tijde uitgenodigd worden op eea 
volgende vergadering. 
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TURNHOUT (Arr.) 
ABONNEMENTENSLAG 

Op 31 januari stonden we op de 
2e plaats : de 20% afvalligen wa
ren door evenveel nieuwe abon
nees goedgemaakt, zodat de vero
veringen van deze maand zuivere 
winst zullen zijn. Bij de top-20 is 
ons arr. vertegenwoordigt door Cis 
Anthonis (Herentals) en Swat van 
Houtven (Oud-Turnhout). Stevige 
vooruitgang is er in de afdelingen 
Herentaic Turnhout, Kasterlee, Ba
len, Beerse en Hoogstraten. 
KANT GEVOLMACHTIGDEN 

Om de VU-werking In ons uitge
strekt arr. beter te coördineren en 
te stimuleren werden 3 kant. ge
volmachtigden aangesteld : Ivo Dil
len voor Mol, Rudi Beaufays voor 
Trunhout en Laurent Keyenberg 
voor Herentals. Ook voor de 3 an
dere kantons (Westerio, Arendonk 
en Hoogstraten) zal weldra een af
gevaardigde worden aangeduid. 
AKTIE TEGEN LEBURTOt' 

Alle krachten worden gemobili
seerd. In meerdere gemeenten is 
een bijzondere uitgave van de 
streekpers verspreid. Akties met 
pamfletten, affichen en reklame-
borden worden uitgewerkt. Kant. 
autokaravaan moeten in elke ge
meente onze ideeën bijbrengen. 
Tenslotte wordt een arr. meeting 
voorzien . 

OUD-TURNHOUT 
BAL 

Heden 10 februari in het lokaal 
Gildenhuis te Oud-Turnhout. Or
kest : Duo Gery. Inkom 50 fr. Le
den en simpatisanten worden er 
hartelijk uitgenodigd. 

TURNHOUT 
DERDE WERELD 

Na de suksesrijke voordracht van 
sen. Coppieters over « Een moder
ne onderwijspolitiek » volgt op 
vrijdag 16 maart een tweede ge-
spreksavond over « De VU tegen
over de ontwikkelingssamenwer
king » in de bovenzaal van hotel 
« Terminus » te Turnhout. Inleiders 
zijn de sen. Van Eisen en De Bruy-
ne. 
DIENSTBETOON 

Sen. Carlo Van Eisen : elke 3e 
donderdag om 20 u. in café « Ami-
citia », Grote Markt. 

Gemeenteraadslid Rudi Beaufays, 
Rodenbachplantsoen 117, tel. 44489. 

COO-lid Polly Mennens, Verbin-
dingsstr. 26, tel. 42288. 

Verantwoorlijk bestuurslid voor 
dienstbetoon : Arthur Robberechts, 
Neerhofstr. 14, tel. 44893. 

WESTMALLE 
VU-BAL 

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

WILLEBROEK 
DE BRETOEN GLENMOR 

In première voor Vlaanderen 
komt de Bretoensf beroemde bard 
Glenmor naar Willebroek. Inrich
ting VU-afd. en Vlaams Komitee 
voor Steun aan verdrukte volks
groepen. Glenmor is de vertolker 
van het vitale Bretoense protestlied 
tegen de Franse onderdrukking van 
zijn volk. Hij wordt op een lijn ver
noemd met Brassens en Ferré. Hij 
zingt in het Frans en het Bretoens 

Lokaal : « Het Zaaltje », Pastorij-
str j 

Walter Luyten situeert in een in
leiding de Bretoense strijd. Flor 
Cools vertoont dia's over Bretagne 

Een avond met Glenmor loont de 
verplaatsing ook van zeer ver. 

Dus alle nationalisten, internatio
nalisten en kleinkunstliefhebbers 
naar Wilebroek op dinsdag 20 fe
bruari om 20 u. 15. 

WILRIJK 
OVERLIJDEN 

Wij vernemen het overlijden op 
58-jarige leftijd van ons geacht me
delid, de h. Alfons Coumans. Hij 
behoorde, zonder ooit op de voor
grond te zijn getreden, tot de stille 
maar overtuigde simpatisanten van 
onze fraktie. Zijn vroegtijdig heen
gaan laat bij ons een leemte na. 
In naam van bestuur en mandata-
risen bieden wij de familie Cou
mans onze oprechte gevoelens van 
medeleven aan. 
SCHERP GEZIEN 

Een zekere vermoeidheid bij de 
verspreiding, dwingt ons ertoe een 
« busaktie • op het getouw te zet
ten. Guy Eggermont, onze propa
gandaleider, heeft zich voorgeno
men tijdens de maand februari het 
« busprobleem » volledig uit de 
wereld te helpen. Hij zoekt leden 
en simpatisanten die per maand 
2 uurtjes willen besteden aan vou
wen en bussen van ons veelgele
zen maandblad. Hiertoe beschikt 
hij over een gemeenteplan met 
sektoren die nog niet, of onvol
doende bewerkt worden. Doe nu 
eens iets voor de VU : bel Guy 
(28.05.62) op en vraag een sektor 

aan. Op 2 uur per maand zal het 
nu ook niet aankomen... 

WIJNEGEM 
JEFI 

Zaterdag 17 februari loopt de vol
gende film van JPFl-kinderfilmklub. 
Marie en Fredoiik Is de titel van 
deze Zweedse kleurenfilm. Verto
ning in zaal Moderne te 14 u 30. 
• on pittige vakantiefilm die han-
!elt over de avonturen van een jon
nen en een meisje in de drukte van 
"len Scan'iinavir~'^e staH 
• •̂ BURTON 

Ook onze afdelinq startte met 
'9 anti-Leb'.irtonaktie. U mag u 
••ijdens de komenrie maanden ver-
'vachten aan een papiergolf van 
informatie. Tot slot steken wij zeer 
kortelings de doodsbrief van deze 
'iek-geboren regering in uw bus. 
Hoe vlugger hoe liever ! 
•AMILIÉNIEUWS 

Wij wensen de familie Dieltiens 
van harte proficiat bij de geboorte 
van Katelijne. Deze kleine meid 
kwam het gezin van onze COO-af-
gevaardigde van de Boskantweg 
op 21 december 11. vergroten. 
GEMEENTERAAD 

De datum werd vastgesteld op 
2 maart. Op diezelfde dag is er 
eveneens verkiezing voor het arr. 
•ujo-komitee in het Vleminckhof 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Op 27 februari spreekt H. De 
Bruyne in het Vleminckhof over ont-
vvikkelingssamenwerking Na deze 
voordracht is er mogelijkheid tot 
debat. Wij prijzen deze avond zeer 
aan daar onze senator op dit ge
bied zeer goed gedocumenteerd is 
dank zij zijn deelneming aan ver
scheidene internationale congres
sen. 

WOMMELGEM 
MOSSELSOUPER 

Tijdens een mosselsouper, aan 
onze « bussers » aangeboden door 
VU-schepen H. Vande Weghe, be
loofde voorz. E. Herbosch hen vol
doende « bezigheid » voor de toe
komst. De opkomst was dermate 
hoopgevend, dat het uitvoeren van 
deze « bezigheden » geen proble
men zal scheppen. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

De organisatie ervan eis gestart. 
Noteer nu reeds de datum : zater
dag 7 april 1973. 
KNS-VOORSTELLING 

Traditioneel, en ten voordele van 
de arr. Volksuniekas, op vrijdag 27 
april om 20 u. Het Wommelgems 
« aandeel » was vorig jaar niet om 
over naar huis te schrijven. Wij 
houden u op de hoogte, en dit jaar 
beter. 

brabant 

Brussel-Haile-Vilvoorde 

ARR. BAL 
Zaterdag 24-3-73. Meli-

Heyzel, Brussel. 

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 Stoffelboys ». 

HUIZINGEN 
KANDIDATEN 

Vrijdag 23 februari, om 20 u., 
wordt te Huizingen in café Tijl (te
genover gemeentehuis) een eigen 
afdeling opgericht. 

Wie zich kandidaat wil stellen 
voor een bestuursfunktie, geeft zo 
vlug mogelijk zijn naam door aan 
Mevrouw Ida Van Eisen, Torleylaan 
46 (tel. 56.33.52) of aan Leo Ouin-
telier, Goudkasteellaan ,16, Huizin
gen. Leden en sympathisanten wor
den vriendelijk verzocht deze stich
tingsdatum te no t̂eren en zeker 
aanwezig te zi^n, 

LIEDEKERKE 
LEEFMILIEUPROTEST 

Vandaag om 14 u vertrekt op de 
markt een autokaravaan tegen de 
vuilnisbeekwerf die zal worden op
gericht in de Molenbeekmeersen. 
Iedereen op post I 

MERCHTEM 
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. 

OVERUSE 
WILLY KUIJPERS KOMT 

Op dinsdag 20 februari komt 
volksvertegenwoordiger Willy Kui)-
pers met zijn mooie dia-reeks 
over Vlaams-Brabant. Met deze 
beelden brengt hij ons een zeer 
duidelijk en scherp-kritisch beeld 

over de toestanden in Vlaams-Bra
bant, onze streek. 

Deze avond begint om 20 uur, in 
de zaai Luxemburg te Jezus-Eik. 

Alle Volksunieleden zouden er 
moeten aanwezig zijn ! Breng zo
veel mogelijk vrienden, kennissen 
en familieleden mee I Gratis toe
gang. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 
10 FEBRUARI 

De maandeljikse zitdag in Ove-
rijse-Centrum heeft plaats op dins
dag 13 februari van 19u.30 tot 
20U.30 in het zaaltje van Café van 
het ge.meentehuis Zal de plaatse
lijke afgevaardigde er ook deze 
keer nog enkele VU-leden kunnen 
inschrijven ? Dit hangt van U af ! 
VLAAMSE ZIEKENK.AS 
17 FEBRUARI 

De maandelijkse zitdag te Eizer 
heeft plaats op zaterdag 24 februari 
van 20 tot 21 u in Café op de 
Grens. 

Het aantal aangeslotenen te 
Eizer gaat zeer goed vooruit. Toch 
kan dit nog steeds verhogen. Als 
elke VU-er meewerkt, dan gaan we 
ook op dit Vlaams-nationaal vlak 
met rasse schreden vooruit. Waar
om nog langer geaarzeld ? 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

In café bij Desees, Stwg. naar 
Overijse 45 te Eizer-Overijse. Op 
maandag 28 februari 1973 om 20 u. 
Met volksv. Vik Anciaux, federatie-
schepen Marcel De Broyer, sche
pen Emiel Dewaet, arrondisse-
mentssekretaris Marcel Dominet 
en het bestuur. 

SCHAARBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te
recht bij onze voorzitter Vio 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. 

SINTKWINTENS-LENNIK 
SOC. DIENSTBETOON 

Bij senator Bob Maes kunt u te
recht met al uw problemen op 13 
februari 1973 om 19 u., in ons lo
kaal o In de verzekering tegen d? 
grote dorst », tegenover de kerk te 
Eizeringen. 
ABONNEMENTENSLAG 1972-1973 

S.O.S. - De voorzitter van de af
deling Lennik doet dringend een 
oproep tot alle kaderleden uit het 
Pajottenland om samen met hem 
het tot heden bekomen resultaat 
minder beschamend te maken. Wij 
zijn steeds bereid het ganse ge
west uit te kammen. Wie biedt 
hulp ? Ledenlijsten met aangeduide 
abonnees zijn zeer welkom. Deze 
kan men overmaken aan Richard 
Vinckx, K. Keymolenstr. 49, 1680 -
Sint-Kwintens-Lennik. (Tel. 52.46.20). 

Met fierheid toont Lennik de 
weg. 
MOSSELFESTIJN 

Op zaterdag 3, vanaf 18 u., zon
dag 4, vanaf 12 u. en maandag 5 
maart 1973 vanaf 18 u., wordt ie
dereen vriendelijk onthaald op de 
beste spijzen en dranken, in ons 
gezellig estaminet : . In de ver
zekering tegen de grote dorst •, 
tegenover de kerk te Eizeringen. 

Smakelijk ! 

ST LAMBRECHTS-WOLUWE-
ST PIETERS-WOLUWE 
VERGADERING 

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

ST. GENESIUS-RODÊ 
DANSFEEST 

Ons jaarlijks afd. bal zal door
gaan op zaterdag 3 maart '73 in 
zaal De Kroon, Stweg op Halle 131. 
St. Gen-Rode. Discobar Focus. 

ST. PIETERSLEEUW 
KERN VLEZENBEEK 

Op maandag 12 februari te 20 u. 
in de zaal » Casi • te Vlezenbeek : 
volksvergadering . Europeanum ga 
of neen ? », Sprekers : volksverte
genwoordiger Anciaux, Dr J. Val-
geniers, federatischepen Asse, 
Frans Adang, federatieschepen 
Halle. 

TERALFENE 
VLAAMSE ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Zitdag elke Ie en 3e woensdag 
van de maand in het lokaal « De 
Hoppebloem », Daalstraat, 8, 1780 
Teralfene. 

Zelfstandigen en mensen die 
zich om beroeps- of andere rede
nen moeilijk kunnen verplaatsen 
worden éénmaal per maand thuis 
bezocht. 

TERVUREN 
WEEK VAN DE SOLDAAT 

Ook nu bedacht onze afdeling de 
vrienden in wapenrok. Elke dienst
plichtige kreeg een boek ten ge
schenke toegestuurd. Wij hopen dat 
ze er veel genoegen mogen aan be
leven. Het weze een lichtpunt tij
dens hun lange dienstmaanden. 
AFDELINGSBAL 14 APRIL 

Dit 8ste bal zal in een nieuw 
kleedje gestoken worden. Benevens 
een prachtig amusementsorkest 
zijn er nog tal van andere attrakties 
voorzien als tombola, wijnkot, bar 
en eetgelegenheid. Kaarten zijn van 
nu af aan te bekomen bij de be
stuursleden. Maar wij hebben ook 
véél handen nodig om te helpen. 
Mensen die een handje willen toe
steken voor verkoop van kaarten, 
inrichting en hulp in de zaal, die 
ons prijzen willen bezorgen voor de 
tombola zijn hartelijk welkom en 
vazenden zich zonder uitstel tot het 
afdelingssekretariaat, St.-Jansstraat 
5 (tel. 57.66.52). Het bestuur dankt 
u bij voorbaat. 

WEERDE 
LUSTRUMBAL 

Zaterdag 17 maart VU-lustrumbal 
in zaal Flora te Weerde. 

VILVOORDE (Fed.) 
DANSFEEST 

Ter vervanging van het afdeling»-
bal, wordt er op 10 maart 1973 
een federatiebal ingericht In d« 
Markt te Vilvoorde. 

VELTEM-8EISEIVI-WINKSELE 
WELKOM 

Zaterdag 17 maart, gezellige 
dansavond met dj, Ludo, in de zaal 
« Brouwershof », Overstraat ta 
Veltem. Aanvang 20 u. Inkom 30 fr . 

WEMMEL-HAMME-RELEGEM 
BAL 
Ons jaarlijks afdelingsbal zal door
gaan op zaterdag 31 maart 1973. Nu 
reeds noteren 1 

ZiCHEI\/l 
WELKOM 

« Stuif in » met VUJO-Zichem op 
24 februari in dancing « The Hippy » 
met dj Fred Steyn van Radio 
Luxemburg. 

ZOUTLEEUW 
BAL 

Zaterdag 17 februari, kantonnaal 
bal in zaal . De Toekomst •, Grote 
Markt. Stemming verzekerd door 
het streekorkest The Moonlights. 
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HORIZONTAAL O D g a V e 5 0 
1) Eenzaam levend iemand. 
2) Twee klinkers 

Oostvlaamse gemeente met 
een VU-burgemeester. 

3) Nederlandse zender 
Zo hebben wij onze pint niet 
graag. 

4) Auteur van « Eer Vlaanderen 
vergaat » 
Kippeneigenschap. 

5) Met gewassen bebouwde op
pervlakte. 

6) Planeet 
Vader van « Peer Gynt ». 

7) Woonschuit 
Kaarsendover. 

8) Soort insekt 
Spil. 

9) Soort wereldtaal 
Bejaard 
Familielid. 

10) Zoetigheid. 
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VERTIKAAL 

1) Niet volgens de natuur. 
2) Tessenderio 

Slede 
Lidwoord. 

3) Met veel smaak. 
4) Inzonder 

Anagram van • NOR •. 
5) Bespoelt Brussel 

Smelten van sneeuw en ijs. 
6) Lengtemaat 

Palmmeel 
Grondtoon. 

7) Troefkaart 
Vloot. 

8) Ovale kegelsneda. 
9) Dubbele klinker 

Fries water 
Mijnheer. 

10) Wervelkolom. 
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FED. ASSE 
AFDELINGSBESTUREN 

OPWUK 
Voorz. : F. Van de Velde : sekr. : 

F. Berghman ; penningm. : P. Hey-
vaert ; prop. : M. Verhavert ; org. : 
i, Schoorens ; andere bestuursle
den : Hilde Meysman, J. De Clercq, 
i. Meskens, W. Van der Smessen ; 
afgev. arr. raad : F. Berghman. 

BORCHTLOMBEEK 
Voorz. : J. Wauters ; sekr. : J. 

De Backer; prop.: K. Stassijns; org.: 
R. Verdickt ; bestuurslid : F. Ste
vens ; afgev. arr. raad : L. Gee-
roms. 

SCHEPDAAL-ST. MARTENS LENNIK 
Voorz. : A. Billoye ; sekr. : mevr. 
Allaert-Devuyst ; penningm. : W. 
Stas ; prop. ; L. Arijs ; ondervoorz.: 
Van Genechten ; andere bestuurs
leden : F. Centers 
gemeenteraadsleden : J. Valkeniers 
en H. De Vriendt ; afgev. arr. raad : 
Van Genechten. 

MOLLEM-BRUSSEGEM-KOBBEGEM 
Voorz. : Lea Van den Brande ; 

sekr. : A. Van de Meersche ; pen
ningm. : P. Thomas ; prop. : L. Van 

den Broeck ; org. : J. Herbisch ; ge
meenteraadsleden : K. Van den 
Houtte en A. Van den Meersche : 
afgev. arr. raad : J. Herbosch. 

ASSE-BEKKERZEEL-MAZENZELE 
Voorz. : J. Van de Putte ; sekr. : 

E. Keymolen ; penningm. : L. Ple-
tinckx ; prop. : J. De Kook ; org. : 
Slagmolen ; andere bestuursleden : 
F. Heyvaert ; Vujo : A. Van der 
L. Leemans, R. Verhaevert, mevr. 
De Leeuw, U. Van derStraeten, 
Louisa Dooms, H. Rogiers, R. Van 
der Poorten ; gemeenteraadslid : 
J. Van Doeren ; afgev. arr. raad : 
R. Verhaevert, F. Heyvaert, J. De 
Koek. 

DILBEEK 
Voorz. : Luk Panis ; sekr. : Vlc 

De Winne ; penningm. : Albert Lij
nen ; prop. : Oswald Grauls ; org. : 
Jef Van den Bosch ; bestuurslid : 
Maurlts Panis ; gemeenteraadslid : 
Grauls Oswald : afgev. arr. raad : 
Luk Panis. 

ST KATHARINA-LOMBIEEK-
WAMBEEK 

Voorz. : De Backer Laurent ; se
kr. : Bernau Remi ; penningm. : 
Malfroy Antoine ; prop. : Segers 

Henri ; org. Van den Broeck Willy ; 
afgev. arr. raad : Thiebaut Werner. 

TERNAT 
Voorz. : Thijsens Lode ; sekr. : 

Salden Joannes ; penningm. : De 
Mezel Victor ; prop. : De Vadder 
Alfons ; org. : Ramoudt Leon ; Vu
jo : De Koster Jean ; ondervoorz. : 
De Troch Vital ; bestuursleden : 
Goditiabois Joris en Van Cauwe-
laert Jempi ; afgev. arr. raad : Go
ditiabois Joris. 

ZELLIK 
Voorz. : Hugo Ringoir ; sekr. : 

Karel Beeckman ; penningm. : Wil
lem Bogaerts ; prop. : Roger Van 
Ransbeeck ; org. : Piet Verdoodt ; 
bestuursleden : Willem Vanden 
Nest, Jan Van Nieuwenhove, Jozef 
Vandenpias ; gemeenteraadslid : 
Frans Schoonjans ; afgev. arr. raad: 
Karel Beeckman. 

GROOT BIJGAARDEN 
Voorz. : Schoonjans Renaat ; se

kr. : Woters Denise ; penningm. : 
Danhieu Norbert ; prop. : De Bels 
Dirk ; erg. : Van den Berg Greta ; 
bestuurslid : Ricour Paul ; gemeen
teraadslid : Van Bockhaven Jos ; 
afgev. arr. raad : Laporte Vic. 

ITTERBEEK 

Voorz. : De Schrijver Albrecht ; 
sekr. : Thiebaut Lutgart ; pennlng-
m. : Dupont André ; prop. : Tiele-
mans Leonard ; org. : Van Beneden 
Albert ; bestuursleden ; mevr. Thie
baut R en Thiebaut R. ; afgev. arr. 
raad : De Schrijver Albrecht. 

SINT-MARTENSBODEGEM 
SINT-ULRIKS-KAPELLE 

Voorz. : Verlie Roger ; sekr. : 
mevr. Sergooris Maria ; penningm.: 
Cooreman Lode ; prop. : Verheyen 
Ghislain ; org. : Meert Willem ; be
stuurslid : Vanden Houte Renard ; 
gemeenteraadsleden : Van de Hou
te Jan en Hellinckx Renaat ; afgev. 
arr. raad : Meert Willem. 

WEMMEL-HAMME-RELEGEM 

Voorz. : Fagot Leon ; sekr. : Van 
Durme Etienne ; penningm. : Strue-
iens Wim ; prop. : Van Nijverseel 
Hendrik ; org. : inion Rik ; bestuurs
leden : mevr. Peeters-Nicasie en 
Cornelis Hedwig ; gemeenteraads
leden : Van Miegem Walter, Wou
ters Henk, Elpers Frans ; afgev. arr. 
raad : Cornelis Hedwig. 

isociaal d ienstbetoon 

arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
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.S4.65)), van n tol 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 19 februari : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : Vleminckhof, Marktplein 8 (tel. 53.89.26), van tS tot 20 uX 
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. 
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. turnhout 
Volksvertegenwoordiger BELMANS 
ARENDONK : 4e dinsdag, 20 u. 15, in café Vrijheid, Vrijheid 92. 
BEERSE : 3e dinsdag, 21 u., in VU-lokaal, Gemeenteplein 5. 
GEEL : iedere maandag van 18 tot 19 u. 30, Possonsdries 7. 
HERENTALS : 2e dinsdag, 21 u., in Kempenland, Statieplein. 
HERENTHOUT : 2e dinsdag, 21 u. 45, in De Nieuwe Kroon, Markt. 
HOOGSTRATEN : 3e dinsdag, 19 u. 30, in De Tram, Vrijheid. 
HULSTHOUT : Ie dinsdag, 21 u. 45, in Duivenlokaal, Grote Steenweg ^ 5 . 
MEERHOUT : 4e dinsdag, 21 u. 45, in café Weversberg 41, 
KASTERLEE : 2e dinsdag, 19 u. 30, in Breugelhof, Geelsebaan. 
MOL : 4e dinsdag, 21 u., in De Valk, Hoek Corbiestr.-Rondplein. 
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag, 21 u. 45, in Brouwershuls, Dorp. 
RAMSEL : Ie dinsdag, 21 u., in De Pereboom, Vosdonken. 
RiJKEVORSEL : 3e dinsdag, 20 u. 15, in Parochiecentrum, Dorp. 
VEERLE : Ie dinsdag, 20 u. 15, in de De Wijngaard, Dorp. 
VORST : Ie dinsdag, 19 u. 30, bij Kempenaers, Geelsebaan 72. 
WECHELDERZANDE : 2e dinsdag, 20 u. 15, in De Keyzer, Dorp. 
WESTERLO : 4e dinsdag, 19 u. 30, in Volkslust, Toiigerto-Dorp, 
Senator VAN ELSEN 
BALEN : Ie rijdag, 19 u. 30, bij de Coiffeur. 
DESSEL : 3e donderdag, 19 u. 15, bij de Koerei, Dorp, Witgoor. 
KASTERLEE : 4e donderdag, 19 u. 15, lokaal De Druif, Markt. 
MOL : elke vrijdag, 18-19 u. en elke zaterdag, 10-11 u., in Huls Helsen, 

de Broquevillestraat 5. 
OLEN : 4e donderdag, 20 u., in lokaal De Oude Pot. 
TURNHOUT : 3e donderdag, 20 u., in café Amicitia, Markt. 
VEERLE : 3e dinsdag, 20 u., In café De Wijngaard, Dorp. 
WESTERLO : 4e donderdag, 20 u. 45, in lokaal Onder De Toretx, VoortlsapeL 
Senator BOUWENS 
GEEL : 4e maandag, 21 u., in Hotel Sportwarande, Markt. 
GROBBENDONK : Ie maandag, 21 u., in lokaal Van Hauwe, Kerkplein. 
VOSSELAAR : 4e maandag, 19 u. 30, in café De Zwaan, Kerkplein. 
Senator JORISSEN 
HERENTALS : 3e maandag, 19 u., in café De Zalm, Grote Markt. 
HERSELT : 2e maandag, 18 u. 30, in café Bij de Mike, Bergom. 
VORSELAAR : 3e maandag, 18 u. 30, in 'iet Bierhuis, Kerkstr. 

arr, brugge-forhout 
BRUGGE : iedere zaterdag van 11 tot 12 u. in het Breydeihof. 

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

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

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

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

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

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

Vlleghe, Hofstr. 9. 
LISSEWEGE : zaterdag 17 feb. van 10 tot 11 u. door P. Leys bl| G. Bauwens, 

Stationsstr. 15. 
NIEUWMUNSTER : zondag 18 feb. van 11 tot 12 u. door i. 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. brussef 
BOB MAES 
GOOIK : dinsdag 13 febr. van 20 u. 30 tot 21 u. 30 in lok. De Groene Poort 
KRAAiNEM : dinsdag 20 febr. van 19 tot 20 u., ten huize van gemeente

raadslid Bautmans. 
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 M. 

EUGEEN DEFACQ 
Derde dinsdag van de maand van 7 tot 8 u : Lokaal Uilenspiegel te 

St. Katharina-Lombeek (voor de federatie Asse). 
Laatste dinsdag van de maand van 7 tot 8 u : Lokaal In de Welkom, 

d'Exaerdestraat te Buizingen (voor de federatie Halle). 
Andere afspraken voor dienstbetoon in andere afdelingen dienen op

nieuw gemaakt te worden met kamerlid De Facq via telefoon 09/226423 of 
09/256491, of schriftelijk op adres : Domentstraat 3, 1705-Essene. 
ESSENE : dinsdag 20 febr. om 19 u. in café De Keizer. 
St. KATARINA-LOMBEEK : dinsdag 20 febr. om 20 u. in lok. Uilenspiegel. 
VIC ANCIAUX 
ASSE : dinsdag 20 febr. van 21 tot 22 u. In het sekr. Prieelstr. 1 met J. van 

Dooren. 
DIIEGEM : maandag 19 febr. van 19 u. 30 tot 20 u. 30 met J. Schaekers in 

jeugdclub Bacchus . 
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 tot 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. 
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, met 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 van 11 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, Swertmoienstr. 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, ledere 3e maandag : 
OUD-HEVERLEE : café Dorpsplein, 20u. 
TERVUREN-MOORSEL : prov. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid G. 

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

DUISBURG : 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. Besien, bij M. Mispelter, Aarschotsestwg 

14, Ie en 3e donderdag, van 19 u. 30 tot 21 u. 
WESPELAAR-TILDONK-WAKKERZEEL-KELFS : J. De Meersman, zitdagen in 

café a 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. 

TERALFENE 
Voorz. : W. De Wilde : sekr. i 

F. Claes ; penningm. : F. Van der 
Biest ; prop. ; W. Arijs ; org. : Ri
ta De Pauw ; Vujo : G. Arijs ; on
dervoorz. : Claes Albert ; gemeen
teraadsleden : E. Van den Broeck 
en W. De Wilde ; afgev. arr. raad : 
G. Arijs. 

MERCHTEM 
Voorz. : Van den Eede Marcel j 

sekr. : De Velder Georges ; pen
ningm. : Cornelis Raf ; prop.-org. i 
Mechels Jean ; soc. dienstbetoon s 
De Smet Guy ; ondervoorz. : mevr. 
Selders-De Brandt Justine : afgev. 
arr. raad : De Velder Georges. 

HEKELGEM-ESSENE 
Voorz. : Van Nieuwenhove Af-

fons ; sekr. : Ve rhavert Frieda ; 
penningm. : Verhavert Frieda ; 
prop. : Van Goethem Dirk ; org, : 
Arijs Elza ; bestuursleden • Van 
Goethem Jan, Verhavert Gustaaf, 
De Rijck Jozef, Muyiaert Roger ; 
gemeenteraadslid De Schrijver 
Arthur ; afgev. arr. raad • De Rijck 
Jozef. 

SCHEPDAAL-ST. MARTENS-LENNIK 

HAANTJES EN 
BIEFSTUKKENFESTIJN 

Zaterdag 17 maart vanaf 18 u. en 
zondag 18 maart vanaf 12 u. in zaal 
Select, Station-Schepdaal. 's avonds 
DIsc-Jokey. Hartelijk welkom. 

oost-vlaanderen 

AALST (arr.) 

LEDEN EN ABONNEMENTEN 
Wat de ledenslag betreft is het 

arrondissement stilaan maar zeker 
aan het oprukken naar de gestelde 
streefnorm voor 1973. Volgande 
week opnieuw preciese cijfers hier
over. 

Op het gebied van de abonne
menten-werving voor « Wij » zijn 
we langzaam maar zeker op dreef 
gekomen, aangevoerd door onze 
twee Toppers Herman De Kegel en 
Jan Coudron. Hopelijk kunnen we 
volgende week ook hierover juiste 
cijfers publiceren. 
ANTI-LEBURTON-AKTIE 

Op dit ogenblik hebben reeds 21 
afdelingen gevolg gegeven aan het 
orde-woord om hun gemeente en 
omgeving in een antl-Lebiirton-
kleurtje te zetten. (Zondagavond 4 
februari). Wanneer dit blad ver
schijnt zuilen ook de zeven andere 
afdelingen hun plicht gedaan heb
ben. Zodat we mogen spreken van 
een schitterende start. Ondertus
sen is ook een begin gemaakt met 
de uitwerking van verschillende an
dere delen van het aktie-plan. 

STREEKPERS 
Tijdens de geslaagde vergade

ring van de streekpers-verantwoor-
delijken, bijeengeroepen door het 
gewestelijk sekretariaat OCDNV, 
werd de stand van zaken op het 
gebied van de streekpers in het 
arrondissement van dichtbij onder
zocht. Op dit ogenblik verschijnen 
in het arrondissement Aalst 12 
streekbladen die samen 59.000 bus
sen « bedienen ». Ter vergelijking : 
Er zijn in het arrondissement onge
veer 85.000 bussen. 

De redakties zullen, door de zor-
gen_van de centrale werkgroep, een 
dokumentatiemap ontvangen, bene
vens regelmatige redaktionele hulp. 

DIENSTBETOON 
Het gewestelijk sekretariaat van 

het OCDNV roept einde februari de 
mandatarissen en de lokale verant
woordelijken voor dienstbetoon bij
een. Uitnodigingen volgen. 

http://36.S4.65
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DE PINTE-ZWIJNAARDE 

DANSFEEST 
Traditiegetrouw zal het jaailijks 

darrsfeest van de afelingen De Pm 
te en Zwijnaarde Zevergem dit jaar 
plaats hebben op zaterdag 24 febru 
an 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 
eerr onvergetelijke avond bezor
gen 

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 

ERTVELDE 

NIEUWS 
Hernieuwing lidkaarten '73 liep 

gesmeerd Nog een « duwke » en 
we hebben ons streefgetal 500 

De samenkomst der beheerraad 
Ziekenfonds Flandria Meetjesland 
is gepland dd 12/02/73 

Jubileumviering vijfjarig bestaan 
VU-afdelmg Ertvelde in volle voor
bereiding 

Zondagvoormiddag 12 febr werk 
vergadering VU Assenede Cafe 
Diedenk, te 10 u 

JONGERENWERKING 
Een initiatiefvolle werkgroep 

werd samengesteld Promotors juf 
M Chr Gentbrugge, Fr Hoste en 
Y Wellens 

GENT 

JEF TINEL-HERDENKING 
De dr Goossenaertskring organi

seert op 23 februari een groots op 
gevatte Jef Tinel-herdenking in het 
instituut Crombeen, Leeuwstr te 
Gent Werken aan de avond mee 
Gaby Versprille, sopraan het koor 
van de RMS van Beveren Waas 
het JefTinelkoor en het kooi Ama 
bile Studenten betalen 20 fr leden 
40 fr en met leden 60 fr De inte
grale opbrengst van de avond gaat 
naar het bekostigen van een hul 
dezerk voor de Vlaamse toondich-
ter 

BASKENAVOND 
Were di in samenwerking met 

Dosfelinstituut en het Vlaams Ko 
mitee voor steun aan verdrukte 
nationaliteiten, richt een interes
sante Baskenavond in, op vrijdag 
23 februari om 20 u Vlaams Huis 
Roeland, Korte Kruisstraat 3 te 
Gent 

Walter Luyten sekretaris van 
genoemd komitee vertelt over de 
Baskische strijd en de hongersta 
king in Bayonne Vragen kunnen 
gesteld aan Baskische militanten 
aanwezig op de vergadering Om
kadering met dias en beluistering 
van moderne liederen van dit volk 

DIENSTBETOON VOLKSVERT. 

FRANS BAERT 

GENT 
Eerste zat van de maand, thuis. 

Kon Astridlaan 123, Gent 10u30 -
12u30 en na afspraak 

Tel 09/22 52 06 

WAARSCHOOT 
Eerste zat van februari, april 

juni, oktober, december, bij Fons 
Van Holderbeke, Stationstr 6, 
Waarschoot 14 u - 15 u 

OOSTAKKER 
Eerste zond van de maand af

wisselend in 't Smisken (Lourdes) -
(februari, april, juni) en St Bavo, 
Dorp (maart, mei juli) 11 u - 12 u 

MALDEGEM 
Tweede zat van de maand, bij 

Christ De Ruyter, Rotsart de Her-
tainglaan 10u 30 - 11 u 

AALTER 
Tweede zat van de maand, in 

cafe Casino, Markt 11u15 - 12u30 

LANOEGEM 
Tweede zondag van de maand bij 

Guido Schaeck, Vosselarestraat 
11 u 12 u 

NEUSDEN 
Tweede maandag van de maand, 

bij Koen Van Meenen Neei broek 
straat 19 u - 20 u 

GERAARDSBERGEN 

ANIT LEBURTON-AKTIE 
Onze afdeling bezorgde in elke 

bus 'n strooi« biljet » van 5 000 fr 
met op de achterzijde de slogan 
« Vlamingen, houdt uw centen 
klaar Leburton is daar » 

Wie belangstelling heeft vooi dit 
« biljet » neemt kontakt op met 
onze voorzitter Robert Hoebeke 
Vredestraat 54, Geraardsbeigen 
Tel 054/434 95 

GENTBRUGGE 

WELKOM 
Gemeenteraadszitting op woens 

dag 14 februari te 19 u in het ge
meentehuis 

HAALTERT 

VLAAMS BAL 
Heeft plaats op zaterdag 10 maart 

in het Jeugdheem met het orkest 
Second Act Allen van harte wel 
kom 
SOC DIENSTBETOON 

Prov raadslid Urbain De Grave 
iedere 4e zaterdag tussen 17 en 
18 u Pontweg 3 

Gemeenteraadslid Herman Vei 
meulen elke dag, thuis Pontweg 3 

Gemeenteiaadslid Frans Ne 
rmckx elke dag, thuis, Muisstr 
47a 

LEDEBERG 

KOLPORTAGE 
Heden 10 februari zal Vujo 

Ledeberg, een kolportage inrichten 
in onze eigen gemeente Belang
stellenden kunnen ons helpen door 
aanwezig te zijn in café Brouwers-
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 bij 
de bestuursleden 

MELSELE 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Sen Dr M Coppieters houdt zit 

dag op maandag 5 maart van 19 
tot 20 uur m het lokaal Reynaeit 
Grote Baan te Melsele VU-schepen 
Ghislain van Vessel houdt elke za 
terdag zitdag van 10 tot 11 uui m 
het gemeentehuis 

MERELBEKE 

AVONDJE UIT 
Een fijn mosselsouper (mosselen 
vrij van kwik nota bene) dat plaats 
vindt op vrijdag 16 februari, im 
19 u 30 in zaal Rola (bij Thibo) 
Amusementsmuziek zal er de stem 
ming hoog houden Inschrijven voor 
13 februari, bij onze secretaris 
Paul De Corte Kloosterstraat 79 
Inschrijvingsgeld 60 fr Wij ver 
wachten die avond ook een eregast 
senator Wim Jorissen algemeen 
sekretaris van de partij 

OOSTAKKER 
ZITDAGEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
Te Oostakker op zondag 4 maait 
1973 van 11 tot 12 u in «St-Bavo» 
Of bij P Van Hee, Groenstr 119 
tel 5102 88, L Van Heule, Kon 
Albertlaan 59, tel 51 01 70, A Van 
den Berghe Eksaarderijweg 88, 'el 
5118 41, Mevr Dr W De Pillecyn 
Holstraat 57, tel 51 00 99 

OUDENAARDE-RONSE (Arr.) 
LEDEN EN ABONNEES 

Het an bestuur vraagt de afde 
lingsbesturen de ledenhernieuwing 
1973 af te werken en nog enkele 
abonnees op « Wij » te werven 
voor einde februari 
BAL 17 MAART 

Hiervoor wordt een beroep ge 
daan op alle kaderleden om tijdens 
de komende vier weken een ern
stige inspanning te doen voor de 
voorverkoop van kaarten 
FINANCIEN 

Onze streekbladen (oplage 10 000 
eks) en andere propagandaaktivi-
teiten kosten ons veel geld Wie 
ons arrondissement wenst te steu 
nen per 1649 74 van Volksunie 
vzw, arr Oudenaarde-Ronse te Ou 
denaarde 
AKTIVITEITENKALENDER 

17-3 arr bal 24 3 avondfeest 
Wortegem Petegem (spreker sena
tor Siegers) 21 4 afdelingsbal Wor 
tegem-Petegem 

SINT NIKLAAS (AFD) 
NIET VERGETEN 

Heden 10 februari 5de nacht 
van Europa in zaal Serwir Orkest 
Roger Moens Platenpraters « el 
sound » 

WAARSCHOOT 

EERSTE BAL 
Onze voetballers geven hun 

eerste bal heden 10 februari 
m de zaal Cambnnus Orkest • de 
Mircky's 
KALENDER 

Zondag 18 februari eerste dans 
cursus in •• de Nieuwe Reizigers », 
aanvang te 18 uur 

Zaterdag 24 febiuari eerste ge 
spreksmiddag « U en Uw Gemeen
te » We bespreken de 3 voorbije 
en bekijken de vierde uitzending 
Aanvang 14u30 , de Nieuwe Rei
zigers 

WORTEGEM-PETEGEM 
DEBATAVOND 

Het afdelingsbestuur nodigt de 
leden en simpatizanten uit op het 
politiek debat dat op vrijdag 23 fe
biuari om 20 u wordt ingericht in 
de gemeenteschool van Petegem, 
o a Schelde De organisatie gaat 
uit van de plaatselijke DF-afdeling 
Tema van het debat is de sociaal-
ekonomische toestand van het arr 
Oudenaarde Ronse 

Voor de VU neemt deel senator 
Hektor De Biuyne De andere ver
tegenwoordigers zijn Verroken 
(CVP) De Croo (PVV) De BSP-af-
gevaardigde is ons nog met be
kend Het debat wordt geleid door 
Walter Ronsse, sekretaris van de 
EROV 

ZANDBERGE GRIMMINGE-IDEGEM 

LEDENFEEST 
Heeft plaats heden zat 10 fe

bruari vanaf 20 u in zaal « Dender-
hof » Dorp Zandbergen 

west-ylaanderen 

ADINKERKE 
KOLPORTAGE 

Op zondag 18 febr wordt in on 
ze gemeente gekolporteerd door 
propagandisten uit het kanton 
Veurne Iedereen welkom verza
melen bij Juul Haezebaert om 9 u 
30 

BREDENE 
WELKOM 

Woensdag 14 febr om 20 u komt 
de man van de daad Flor Gram
mens spreken over « 50 jaar uilen 
spiegelstnjd in zaal Tijl, Duinen-
stiaat Biedene-zee ledere West-
Vlaming IS aanwezig op deze be 
langrijke spreekbeurt 

BRUGGE 
BAL VLAAMS KRUIS 

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

Na de algemene oproep van onze 
nationale sekretaris Wim Jorissen 
kunnen wij na een maand werken 
ons reeds verheugen 60 nieuwe Ie 
den te hebben ingeschreven 

Tevens wensen wij u mede te 
delen dat op zateidag 24 febr een 
gezellig samenzijn zal georgani
seerd worden m het Breydelhof 
voor al onze leden en sympatisan-
ten Gelieve nu reeds deze datum 
vrij te houden 

DIKSMUIDE (Kanton) 
KOLPORTAGE 

Morgen, zondag 11 febr, woiden 
alle propagandisten verwacht voor 
een grote kolportage m Diksmuide 
Stad Verzamelen Vlaams Huis, 
Ijzerlaan 83 om 9 u 30 

GULLEGEM 
PRIJSKAARTING 
A Vandaag en morgen grote prijs 
kaarting (2 000 fr prijzen) in lokaal 
Stadion Iedereen van harte wel
kom 
SOC DIENSTBETOON 

ledere 2e zaterdag van de maand 
van 6 tot 7 u door L Van Steen-
kiste Voor fiskaliteit Van de Vij
ver, tel 14001 

HARELBEKE 
AVONDMAAL 

Heden 10 februari om 20 uur in 
lokaal De Zwaan (Stasegem), 

ICHTEGEM 
DIA AVOND MET 
J VANDEMEULEBROUCKE 

Op donderdag 15 febr komt 
Jaak Vandemeulebroucke, leraar en 
gemeenteraadslid te Oostende 
met zijn rijke schat dia s over 
Vlaams Brabant een toespraak 
houden m cafe « De Engel •>, Oost 
endebaan 1 Ichtegem Begin om 
20 u HIJ handelt over de diefstal 
van Vlaamse mensen, Vlaamse 
grond en Vlaams geld We verwach
ten alle VI lenden ook uit de omge 
ving die iets belangrijks willen 
vernemen en het loont daarbij de 
moeite deze goede spreker te ho 
ren 

lEPER 
PAPIERSLAG 

Onze afdeling beschikt thans 
over een opslagplaats voor oud pa
pier en karton Aan onze leden die 
aan de papierslag willen meewer
ken vragen wij dat zij een der 
bestuursleden daarvan zouden ver 
wittigen 

Door Jo Braem Karel Kimpe en 
Gilbert Dewaele wordt een ophaal-
dienst georganiseerd die de op 
geslagen vooriaden op regelmatige 
tijdstippen (in piincipe de Ie en 
3e zateidag van de maand) zal ko 
men ophalen 

KAARTERSKLUB 
Karel Kimpe nam het initiatief 

tot het oprichten van een kaarters-
klub in ons lokaal « het Belfort » 
Gegadigden moeten zich vóór 4 
maart inschrijven in het lokaal. 
Voor alle verdere inlichtingen wen
de men zich tot KK a u b 

IZEGEM 

ONTMOETING MET DE VOLKSUNIE 
EN VOLKSUNIEJONGEREN 

In hotel centuiy, Nederweg, Ize-
gem, gaat 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 

JABBEKE 

LEDEN EN ABONNEMENTEN
WERVING 

Een tweetal weken geleden deed 
ons bestuur een oproep om de le
den en abonnementenslag verder 
door te drijven in onze afdeling, 
om aan deze « aktie » mee te wer
ken geven wij de adressen van on
ze bestuursleden tot wie u zich 
kunt wenden • 
Julien Bultynck, Staatsbaan, 90, 
Zerkegem , Fernand Collier, Dorp-
str , 45 Jabbeke , Noel Senaeve, C 
Permekelaan, 63, Jabbeke ; Staf 
aMrchand, Gistelstw, 62, Jabbeke , 
Maria Saeys, Kappelstraat, 15, Jab
beke Enk Schaecht, Ettelgemstr, 
37, Zerkegem 
PLAK- EN PAMFLETTEN AKTIE 

Daar het VU offensief volop aan 
het werk is tegen de unitaristische 
ploeg u Leburton » Zullen de fede
ralisten de handschoen opnemen 
tegen de machtsmisbruik van de 
kleurpartijen Onze afdeling is 
reeds volop met de aktie bezig, 
diegenen die wensen een handje 
toe te steken aan dit « edele » 
werk, kunnen zich bijeen van onze 
bestuursleden wenden 
BESTUURSRAAD 

De maandelijkse bestuursverga
dering heeft plaats op dinsdag 16 
dezer te 20 u s avonds Gezien het 
grote werk dat onze partij aan het 
inzetten is vragen wij onze be
stuursleden tijdig op het vast ge
stelde uur te willen aanwezig zijn 
De uitnodigingen volgen 

KORTRIJK-STAD 

INFORMATIEAVOND 
Op dinsdag 13 febr te 20 uur 

wprdt m het lokaal 1303, Burg. Rey-
naertstr 9 te Kortrijk, een leerrij
ke avond ingericht over het schik
ken van bloemen Een specialist 
terzake zal ons hierovei alles le
ren Deze avond wordt georgani
seerd door de Volksunie vrouwen-
Kortrijk Elke deelnemer krijgt voor 
de deelname in de onkosten (20 
f r ) een afgewerkt bloemenstukje 
mee naar huis Alle belangstellen
de vrouwen en mannen zijn harte
lijk welkom 
VUJO 

De VUJO-Kortrijk komt op straat 
tegen Leburton, met sandwich-
mannen en pamfletten, telkens ver
gadering om 9 uur, in lokaal «1302» 
Burg Reynaertstr te Kortrijk. Pro
vinciaal Raadslid Vandewattijne 
zal op de belangrijkste punten van 
de stad mini-metmgs houden 

Volgende zondag voormiddag zijn 
voorzien • 18 2 , 25 2 , 4 3 

Hoe meer aanwezigen hoe har
der de aktie 

DIENSTBETOON PROV. RAADSLID 
R.A. VANDEWATTIJNE 
Zondag 11 februari 1973 : 
ANZEGEM • Cafe Den Ijzer, Statie
straat 11, van 10 tot 10 u 30. 
KERKHOVE • Café Century, van 10 
u 30 tot 11 uur 
Cafe Union, van 11 tot 11 u 30 
TIEGEM . Café 't Park, Plaats, 3 
van 11 u 30 tot 12 uur 

KORTEMARK-HANDZAME 
NA ONS BAL 

Het Blasiusbal werd weer een 
sukses en we danken langs deze 
weg om de vele vrienden van onze 
eigen afdeling die present waren, 
doch ook die van de omliggende 
gemeenten Voorzitter R Penninck 
deed volksv E Vansteenkiste de 
eerste dans inzetten wat deze met 
mevr Penninck deed, Daniel De-
beuckelaere kon een nieuw soort 
gebak overhandigen aan de arr se
kretaris nl een « federalistische 
taart », welke deze gewonnen had 
met de tombola Tijdens het bal 
werden vier nieuwe abonnee's op 
« WIJ » gemaakt ' 

MENEN 

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 op COO-lid Stefaan Taccoen ie
dere maandagavond op afspraak 
Kortrijksestraat 338, tel 536 06. 

MIDDELKERKE 
AFDELINGSBAL 

Op zaterdag 17 febr. gaat ons 
jaarlijks bal, met de bekende grote 
tombola door in de zaal « Ter Dui» 
nen » Wij rekenen er vast op, dat 
onze leden met vele vrienden zul
len aanwezig zijn, doch ook da 
vrienden uit de omliggende afde
lingen 

OOSTENDEVEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr) 
ARR RAAD 

Nog nooit zagen we zoveel be
stuursleden samen als op zondag 
4 februari, om de richthjnen te aan
horen die Toon Van Overstraeten 
namens het partijbestuur kwam 
meedelen in de grote anti Leburton-
aktie De aanwezigen kregen belo
ning voor hun moeite • sen H. Da 
Bruijne situeerde onze partij m de 
huidige politieke knsistoestand op 
een zeer hoog peil, en toch bevat
telijk om te begrijpen Best waren 
vertegenwoordigd de afdelingen 
Etelgtem, Houthulst en Oudenburg. 
Op verzoek van de voorzitter van 
het arr VUJO-komitee, Marie-José 
Vervaecke, werd een minuut stilte 
in acht genomen ter nagedachtenis 
van H Elias, wiens figuur eveneens 
door sen de Bruijne werd toege
licht Hoofdzaak is thans alle af
delingen aan de slag voor de non-
stopaktie ' 
VUJO 

Tijdens de arr raad werd R. 
Ruysschaert aangewezen voor het 
arr bestuur In de nationale VUJO-
raad werden afgevaardigden P. 
Vandecasteele en L Verlonje, J. 
David in de arr raad Voorzitter 
van het komitee OVD is Mane-José 
Vervaecke, sekretaris Bernard Loo-
tens en public relations Reddy de 
Mey De arr raad nam bovendien 
een motie aan vanwege VUJO-OVD 
tegen de plannnen van Vanden 
Boeynants inzake de legerdienst. 

Het VUJO-komitee roept thans 
alle jongeren op om deel te nemen 
aan de kolportages die doorgaan 
op 11 februari om 9 u 30 te Diks
muide (Vlaams Huis) en op 18 fe
bruari ook om 9 u 30 te Adinkerke 
(bij Juul Haezebaert, Doornstraat 
34) 
KALENDER 
15 febr. J Vandemeulebroucke te 
Ichtegem (Engel) Vlaams Brabant; 
17 februari Afdelingsbal Middel
kerke (Ter Duinen) ; 25 februari : 
Familiefeest Koekelare (Terbassen-
weide) ; 10 maart • afdelingsbal 
Dudenburg Ettelgem (Geneverpiete) 
Houthulst (Rozenhof Klerken) ; 13 
maart • Ten Putte Gistel : M. Cop
pieters en N Maes ; 14 april : Af
delingsbal in Zarren Werken (Riva); 
5 mei Afdelingsbal Eernegem 
(Zaal Riva-Venus) 

POPERINGE 
VLAAMSE BEWEGING 

Op donderdag 15 febr as komt 
Daniel Merlevede, uit leper, met 
een reeks dia's over « De geschie
denis van de Vlaamse beweging • 
daarna spreekt hij over « De Vlaam
se strijd nu en morgen » De ver
gadering gaat door in de feestzaal 
van het stadhuis om 20 u. Inrich
ting Dosfelinstituut Medewer
king : Davidsfonds, VOS, Bond van 
Vlaamse Vrouwen 
GEMEENTERAAD 

Na zich op 19 oktober 1972 te 
hebben onthouden bij de stem
ming over het nieuwe sportterein 
langs de Reningelstseweq (groot 
17 Ha) Heeft de Volksunie nu 
<> ja » gestemd voor het nieuwe 
projekt met een kleinere opper
vlakte (11 Ha) Nadat uitdrukke
lijk werd toegezegd dat de voet-
balklub FC Poperingen op zijn ei
gen terrein mag blijven spelen 

STADEN 
OVERLIJDEN 

Hier werd ten grave gedragen de 
heer Tillo Buyse, overleden in zijn 
70e levensjaar Met hem is een be
kend Vlaams-nationalist van ons 
heengegaan, die echt een leemte 
achterlaat, die wij samen moeten 
vullen Oprechte deelneming 

TfELT 
- 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 café D'riespa, 
Markt, te Tielt Samen kijken we 
naar hei programma « U en Uw ge
meente » op TV en bomen er uur
tje over na. 

VEURNE 
KOLPORTAGE 

Op zondag 18 febr richt onze 
afdeling een kolportage in te Adin
kerke Heel het kanton wordt ver
wacht Verzamelen op 9 u 30 bij 
Juul Haezebaert, Doornstraat 34. 

WERVIK 
ONTMOETING TUSSEN VRIENDEN 

Daarom hebben wij een mossel-
maaltijd gepland heden zat 10 fe
bruari 1973 om 20 u in het bierhuis 
Sultan, St. Maartensplein Wervik. 
Deelname in de kosten : 50 fr., kin
deren 25 fr. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
«208 SchellebeHe - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

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

Koop bi j ons in ve r t rouwen 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 

LINDENHOVE 
Uitbaters : 

Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 
Koud en warm buf fe t 

Gezel l ige Vlaamse sfeer 
weke l i j kse rustdag : woensdag 

Bellestraat 49 - HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
uw grote vijanden steunen ? 

Bij ons radikikaal Vlaams brandvers 
groot voordeel . 

1 Kg topkoffie 164 fr. 
op 3 Kg — 1 0 % 295 fr. 
op 5 Kg — 2 0 % 656 fr. 
Th. bezt. . spoorweg - terub. 
Ook 140 fr. min 1 0 % of 2 0 % 

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Tel. (02)65.81.41 

HUtS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg 32 - TEL. 52.74.72 
Vloerbek led ingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU-leden en « Wi j s-lezers 1 0 % 
vermindering. 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE Wi)NGAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

3 0 % Korting aan iedereen 
V A N DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 . 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve model len VU 1 0 % 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141 

Blankenberge - Tel. (050)41637 
Uitabter : TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr. alles inbegr. 

Vlaamse gotische stijlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus 
In volslagen artisanaatswerk 1 

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

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « Wl.1 » 8 % kort ing 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD, Braeckmansstraat 34 

RUMST 
Veerstraat 91, RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken ). VERHULST 

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 
Tel. (03)75.97,00 

DE LATTER - MEUBELEN 
stationstraat 29, 9900 EEKLO 

Tel. (09)77.23.22 

Bespreek tijdig uw villa, 
appartement of studio voor 

uw verlof aan zee ! 
Vraag onze gratis kataicgus 

met foto's. 

WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 
Verkoop van vi l la 's, appartementen, 

studios en gronden. 

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

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

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

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

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

Oudenaardse Steenweg 121, ERPE 
Tel. (053)229.11 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage ST-JOZEF 
Assesteenweg, 117 — TERNAT 

Tel. (02)52.13.12 

MILADY Couture 
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 

BINNENHUISVERSIERING 
ROELANTS P. 

St. Benediktusstraat 11, Mortsel 
Tel. 40.12.57 - na 7u30 : 55.47.94 

Al le soorten behangpapier, grote 
stock Vast tapi j t rechtstreeks van 

de fabr iek, dus lage pr i jzen. 
Speciale pr i jzen voor zelfplaatsers 
Gord i jnen en overgordi jnen gratis 

gemaakt. 

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 

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

Tel. 39.19.27 
TV - RADIO 

ALLE ELEKTRISCHE TOESTELLEN 
HERSTELLINGEN A A N HUIS 

DRANKHUiS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle V lamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw 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 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

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

Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag : v r i jd . 14u tot zat. 16u 

CARROSSERIE 
LOOS - VAN HOOF 

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

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS pvba 

Wouter Haecklaan 4 DEURNE 
Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

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

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens 
DE VOERSTREEK 

Rust in uniek landschap 
Inlicht. : V.V.V. DE VOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moelingen 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEL 
— Prijslijst op aanvraag — 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

R e s t a u r a n t 

KASTEEL WAALBORRE 
1700 - ASSE 

Specialiteit van vis en schaaldieren 
Zalen voor banketten van 20 tot 

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

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

STEEDS WELKOM IN 
'T KREKELHOF 

HET DRANKHUIS MET SFEER 
Open vanaf 14 uur 

Elke dinsdag gesloten 
Brusselbaan 11, Gooik 

Tel. (054)348.57 

E m . B o n t r i d d e r - B o r r e m a n s 
Krommestraat 10 

1680 SINT-KWINTENS-LENNIK 
Tel. (02)52.43.91 

Al le beenhouwersbenodigdheden 
Inrichten van beenhouwer i jen en 

van kruidenierswinkels. 
Restaurantskeukens, e.d. 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, LeopoJdstraat, An twerpen 
Tel. 103)33.92.65 

Vlamingen, 

1 ^ 1 ^ " ^ ^ GRATIS ADVIES 
1 * ^ * 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 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons 1 

^1 
Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdelingsvlaggen in al
le grootte en modellen. 
Allerlei wimpels - gebordeerde ken
tekens - zelfklevers - tafelvlaggen 
sjaals of lintjes ( VI. Leeuw. Tiji, 
Goedendag) voor feesten • geel-
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m. voor versiering • alle bijbeho-
righeden. 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 Herentais 

Tel. : 014/21.207 

KOEITOGSI 
KOBiWMens 

C!EPVBlE6TUNNEtS 
KA»«0MKOei.lNa 
WlNKfiLlNR10«T>N«EN 

«Wi,VOOR JUPBftMARKTEN, INDUSTRIE EN VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Borgerhout/Antwerper» Tel.: (03) 36/11.35-36.59^.1 

N O O R D - A F R I K A 
OP AVONTUUR IN TUNESIË 

Met land-rovers » op gebaande en ongebaande 

wegen tot in de Sahara 

ZONDAG 8 TOT ZONDAG 22 APRIL 

Voorwoordje en waarschuwing ! 

Alhoewel 't programma zorgvuld ig w e r d voorbere id, kan niemand 
u waarborgen dat de ui tvoer ing met het plan zal overeenstemmen. 
Heel wat van de wegen en pistes in het zuiden mogen slechts mits 
toelat ing van de pol i t ie benut worden. Een f l inke regenvlaag — 
en ook in het zuiden van Tunezié is regen niet uitgesloten — vo l 
staat om een piste door het chott voor verschi l lende dagen te doen 
slui ten. Het temperatuurverschi l in de woest i |n tussen dag en nacht 
is groot (van 35° tot 8") en b i | het r i jden in konvooi valt soms 
we l wat stof te sl ikken. Wie di t wenst kan vanaf Gafsa een Sahara-
kledi j aankopen (1.000 f r . ) . De land-rovers zi jn uitgerust met wa 
ter- en brandstofvoorraden, eerste-hulpkist en een radiozender. De 
pol i t ie zal het ver loop van de Sahara-ritten kontroleren. 
De hotels in het zuiden zi jn meestal slechts woest i jn- logementen, 
waaraan men geen te grote eisen kan stellen 

Programma. 
— I e dag : Per v l iegtu ig naar Tunis, vanwaar rechtstreeks naar 
Kairwan, een hei l ige stad voor de Mohammedanen. 
— 2e dag ; Bezoek aan het waterbekken van de Aghlab i ten, de 
Essabhi- en Saheb-et-Tabaa-moskees en het Huis van het hand
werk . Via Sbeitia (Romeinse t r iomfboog) en Gafsa naar Tozeur 
of Nefta. 

— 3e dag : Bezoek aan öeide oazes nier een merkwaardige M id -
del-Afr ikaanse baksteenarchitektuur Door de Chott el Rharsa naar 
Chobika en de Tamerza-waterval len. 's Namiddags via Redeyef 
naar Gafsa, waar verbl i j f . 
— 4e dag : Naar Gabes, de unieke zee-oaze, waar een bezoek 
per paardekoets voorzien is. 
— 5e dag ; Op de kustweg, via Mareth, naar Djorf en met de 
veerboot naar Ad j im op het ei land Djerba. Verb l i j f in een vakan
t iekamp. 
— 6e en 7e dag : Twee rustdagen op het ei land. 
— 8e dag : O p de Romeinse dam verlaten w i j Djerba. Via het vis
sersdorpje Zarzis en Medinine naar Foem Tatoewin, het zuidel i jkste 
punt van ons programma. 
— 9e dag : Verb l i j f te Tataoewm met bezoeken aan enkele ksars 
en aan de moorse baden. 
— ' l O e dag : Langs kleine, verspreide oazen naar Doez, waar een 
kameelri t in de Sahara ondernomen wordt . 
— 11e dag : Naar Kebell i , de grootste oaze ten zuiden van de 
Chott El Djerid. Folkloristische voorstel l ing. 
— 12e dag : Op de piste naar Matmata, het dorp van de holbe
woners. Na het bezoek en het middagmaal, verder naar Sfax, v.'aar 
aovndmaal en verbl i j f in het hotel des Oliviers. 
— 13e dag : Via El Djem (bezoek) naar Monastir (bezoek) en 
Sousse. Na het middagmaal, via Hammamet en Nabeul naar Tunis, 
waar avondmaal, met oosterse dansen, in het restaurant Mou loud 
of M'Rabet. Overnachting in het hotel Afr ica. 
— 14e dag : 's Morgens bezoek aan de soeks. 
— 15e dag : 's Morgens, per v l iegtu ig naar Zaventem. 
REISSOM :" 16.700 fr. (alles inbegrepen) 
Geldige internationale reispas vereist. 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03) 31.76.80 en in al onze andere kantoren : 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestr aat 28 - Tel. (050) 364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55. - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - T e l . (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 . Tel. (099)23.60.21 — 
3500 Hasselt Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (061)267,20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 -
Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.y. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 
tel. 03/31.78.20 (5 I.) 

600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 
GENT GENK 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

Winterslagstraat, 22 
tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 
tel. 016/337.35 



fflf Ht de grootste 
spaarkas ter 
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levensverzekeringen 
Waarom bij de ASLK? 
Omdat de ASLK de garantie van de Staat geniet. 
Wat de contracten extra veilig maakt. 
Omdat de condities tot de allerbeste behoren. 
Zoals dat gebruikelijk is bij de ASLK. 
Omdat de Verzekeringskas van de ASLK in de laatste 
jaren meer dan 1 miljard 700 miljoen frank 
aan haar cliënten heeft geschonken in de vorm 
van winstverdelingen. 
Wat in feite de premies nog lager maakt. 
Omdat elke polis naar maat wordt gemaakt. 
En in een klare taal is gesteld. 
Omdat de verzekeringsnemers bij de ASLK doorgaans 
een interestverlaging krijgen wanneer zij 
een hypothecaire lening, een beroeps-
of een landbouwkrediet nodig hebben. 

Een keuze uit de vele mogelijkheden: 
- Levenslange of tijdelijke verzekering 
- Gemengde verzekering 
- Studiebeursverzekering 
- Aanvullend pensioen 

MM 
ALGEMENE SRAAR-EN LUFKEiNTEKAS 

krediet 
VoordeUger bij de ASLK 
Omdat trouwe cliënten meestal een interestverlaging 
krijgen op de reeds voordelige condities van de ASLK. 
Omdat de interest niet kan verhoogd worden 
na het sluiten van het leningscontract 
Omdat een lening bij de ASLK zowel zonder als met 
een levensverzekering kan worden aangegaan. 

Gezelliger wonen 
Met het bedrag dat de ASLK elk jaar 
aan huisvestingskrediet besteedt kan een stad zo groot 
als Brugge worden gebouwd. 
De ASLK verstrekt hypothecaire leningen voor 
het kopen, bouwen of verbouwen van een woning. 
En Comfortkrediet (met of zonder hypotheek) 
voor het gerieflijker maken of het moderniseren 
van de woning. 

Makkelijker leven 
Vindt u dat alle begin moeilijk is? Kom dan eens 
praten met de ASLK. Wanneer uw plannen haalbaar 
zijn, kunt u ze onmiddellijk verwezenlijken . 
Met een J-Iening (speciaal voor jonge mensen). 
Of met een financieringskrediet of een persoonlijke lening. 

Vlotter werken 
Einde 1972 had de ASLK voor meer dan 69 miljard 
krediet verstrekt aan de verschillende sectoren 
van het bedrijfsleven. Via haar industrieel-, beroeps-
en landbouwkrediet. 

* zegt het blad 

biedt u het meest 
y r a ^ u het minst 

sparen 
Best bij de ASLK 
Omdat de ASLK de garantie van de Staat geniet. 
Omdat de ASLK haar "trouwe cliënten", die geregeld 
sparen op een gewoon boekje, beroeps- en hypothecair 
krediet verleent tegen een extra lage interest. 

Zichtrekening 
Dat is de Universele Rekening van de ASLK. 
Met het chequeboekje en de garantiekaart die er bij 
horen kunt u ondermeer geld opnemen op duizenden 
kantoren in het Iand.(o.a. in alle postkantoren). 
U kunt in geval van nood uw tegoed overschrijden. 
U kunt uw geregeld terugkerende rekeningen 
automatisch laten betalen. 
En na elke verrichting krijgt u een rekeningsuittreksel. 

Alle moderne spaarvormen 
spaarboekje! Aantrekkelijke interest (tot 10.000 fr. 
vrijgesteld van belasting). Soepel inzake 
terugbetalingen: 20.000fr. direct, hogere bedragen 
na amper enkele dagen. 
Woonsparen: biedt u de zekerheid een lening 
te krijgen op speciale condities. 
Termijnboekje: voor nog meer rendement. Termijn 
naar keuze : 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. 
Spaarbons: pure effecten aan toonder. Hoge opbrengst. 
Spaarbons met progressieve rente: hoe langer u ze houdt, 
hoe hoger de rentevoet wordt. 
Kapitalisatie-spaarbons: om uw kapitaal meer dan 
te verdubbelen op 12 jaar. 


