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Ditmaal zijn de VSA het eerst over de 
brug gekomen : de dollar werd gedeva
lueerd met (afgerond) 10 t.h. Men kan 
hem nu krijgen tegen 40 fr. Het Is nog 
niet zo lang geleden dat spaarders-beleg
gers 55 fr. en meer moesten betalen 
wanneer ze Amerikaanse effekten koch
ten... 

Men kan nog andere feiten aanhalen 
die de indruk geven dat we, monetair ge
zien, in een wereld van gekken beland 

zijn. Het is slechts 14 maanden geleden dat in de VSA, in het Smithsonian 
Institution, een overeenkomst gesloten werd waar door de pariteiten van 
alle valuta's van de Westerse wereld op elkaar op nieuwe wijze werden 
afgestemd. President Nixon zei bij die gelegenheid een aantal triomfante
lijke woorden, die bijna lachwekkend aandoen als men ze nu herleest. Hij 
meende o.m. dat de Smithsonian-overeenkomst « het grootste monetaire 
akkoord van alle tijden » was... In de loop van de daaropvolgende maanden 
gaven echter al een half dozijn valuta's de Smithsonian-pariteiten op, en 
nu zijn ook de VSA niet meer in staat geweest het langer bol te werken. 

SENATOR DE BRUYNE 

MONETAIRE 
WERELDORDE KRAAKT 
IN HAAR VOEGEN 

DE VOORBIJE WEEK : INCIDENTEN TUSSEN CUDELL - VAN DEN BOEYNANTS, CLAES . 
DE CLERCQ, CHABERT - JOS VAN EYNDE. DE REGERING HANGT IN ELKAAR ALS EEN 
ADDERKLUWEN. MAAR DAN TOCH DRIE HANDEN OP EEN WELGESMEERDE BUIK. 

Het ergste is misschien nog dat 
de tijd die gewonnen werd door 
het afsluiten van de Smithsonian-
overeenkomst zelfs niet kon ge
bruikt worden om een vastere ba
sis voor een langer durende over
eenkomst uit te bouwen. Na de 
devaluatie van de dollar staat de 
Westerse wereld in de zelfde ha
chelijke positie als daarvoor. 

oorzaken van krisis 
blijven bestaan 

De oorzaken van de devaluatie 
van de dollar blijven immers be
staan : de dollar kon niet op peil 
blijven omdat het tekort van de 
VSA-hande!s en betalingsbalans 
permanent te groot is. 

In de jongste tijden bedroeg het 
jaarlijkse deficit van de VSA-han-
deisbalans 6,4 miljard dollar. Dat is 
een eerste oorzaak van de uithol
ling van de Amerikaanse valuta, 
maar er zijn er nog andere. 

De dollar zou nog steeds dienst 
moeten doen ais reservemunteen-
heid voor heel de wereldhandel, 
maar is daartoe niet meer in staat. 
De wereldhandel heeft zich tijdens 
dit decenium derwijze ontwikkeld 
en heeft een zo enorm volume be
reikt, dat het ondenkbaar is dat de 
dollar zijn vroegere funktie van 
wereld-munteenheid kan blijven 
vervullen, en er de kenmerken van 
zou kunnen behouden, o.m. de om-
wisselbaarheid. 

Als men de geldkrisis In de we
reld langs die zijde bekijkt, zijn de 
vooruitzichten niet rooskleurig, ten

ware er een basis voor een totale 
nieuwe monetaire orde gevonden 
werd. Maar daarvan zijn we ver 
verwijderd. Het gevaar bestaat dat 
de VSA verder zullen door gaan 
met verweermaatregelen op korte 
termijn. Dat brengt het gevaar 
mee dat ze hun invoer duurder 
maken. Dit resultaat werd nu al 
bereikt door de devaluatie van de 
dollar, maar invloedrijke kringen in 
de VSA dringen aan op een ster
ker protektionisme tegen de in
voer uit Japan en uit Europa. 

Als de grote landen in die sfeer 
de belangrijke handelspolitieke be
sprekingen tegemoet gaan die dit 
jaar plaats moeten hebben, dan 
zijn we er slecht aan toe. 

Het is opmerkelijk hoe vijandig 
bijvoorbeeld de vakbondkringen in 
de VSA staan ten opzichte van de 
invoer uit overzee - de Amerikaanse 
vakbeweging is een van de haarden 
van protektionisme. Maar tenslotte 
dienen de VSA slechts 4 t.h. van 
hun brtuo nationaal produkt uit te 
voeren. In Japan is dit percentage 
10, in West-Duitsland 25, in België 
overtreft het 50 t.h. 

Deze cijfers tonen aan dat de 
monetaire krisis levensbelangen 
van onze ekonomie in het gedrang 
kan brengen. De periodiek oplaaien
de muntkrisissen gaan ons allen 
aan. De uitvoer van de Belgisch-
Luxemburgse Ekonomische Unie 
kon weliswaar In de jongste tijd 
zeer goede cijfers scoren (hij komt 
echter nogal eenzijdig op da 
West-Europesemarkten tot stand). 
Maar In geval de monetaire orde 

op wereldschaal verder onbereik
baar blijft, lopen we gevaar in ds 
chaos en de verstarring terecht te 
komen wegens monetaire redenen. 

eeg onbestaand 

Tot zover een paar algemene be
schouwingen. Wat kan er men nog 
aan toevoegen, tenzij weinig op
vrolijkende bedenkingen ? 

We moeten eerst en vooral on
derstrepen dat de EEG eens te 
meer geen rol gespeeld heeft t i j 
dens dit monetaire krisis-weekend. 
De VSA, Japan, West-Duistland, 
Engeland, Frankrijk en zelfs Italië 
hebben zich gedragen als de grote 
bazen, die op het hoogste niveau 
de monetaire kwesties bespraken, 
zonder de EEG instellingen of klei
nere landen te kennen. 

Dat moet men zich goed in het 
geheugen prenten, want over enke
le dagen, als de grote monetaire 
moerlemeie voorbij is, zal er op
nieuw mooie literatuur gebrouwen 
worden over Europa dat ditmaal nu 
eens écht het nodige gaat doen om 
volgende keer niet opnieuw in de 
monetaire kou gezet te worden. 
We kennen dit proza : het wordt 
altijd geschreven nadat het kalf 
verdronken is. 

Ingevolge de monetaire krisis Is 
niet alleen de onmacht van de 
EEG op muntgebied nog maar eens 
gebleken. De toch al krakende 
Europese landbouwmarkt is nu nog 
verder aan flarden gerukt. De prijs-

(iees door biz 3) 

Tmdemans, die zo graag mjnister van Buitenlandse Za
ken was geworden, doet zijn rondeke van Vlaanderen. Met 
een gezicht in de meest ernstige plooi van Belglé-redder 
getrokken, gaat hij overal jammeren : « De regering blijft 
bereid tot dialoog over de gewestvorming. Maar de oppo
sitie wil niet ». Na de hele komedie van de regeringsvor
ming, na de reeks platvoerse CVP-kapitulaties op Vlaams 
gebied, durven zij het nog aan het zo te stellen dat de 
deelname van de Volksunie aan de kommissie-met-de-
vaste- afspraken nodig is « voor het Vlaams belang ». Dat 
zeggen diezelfden die sistematisch de Volksunie uit elke 
invloed willen houden en steeds BSP en PVV verkiezen als 
hun •< natuurlijke » bondgenoten, naar het woord van Mar
tens. Op de vraag of het protokol wegvalt dat er niets 
aan de voorziene gewestvorming mag veranderd zonder 
instemming van de vijf ondertekenende partijgroepen, wil 
en KAN Tindemans geen antwoord geven. Maar het ant
woord is nu toch gekomen. De Waalse PVV-leider Jeune-
homme heeft verklaard dat er geen sprake van is dat aan 
die overeenkomst mag gewijzigd worden. Waaruit blijkt 
dat de Volksunie gelijk had met haar standpunt. Het heeft 
geen zin in dergelijke gekluisterde kommissie als alibi te 
gaan dienen voor de CVP-zwakheid. Wij mogen meedoen, 
maar willen niet en terecht De tijd van de hofnarren is 
voorbij. 

MOGEN MEEDOEN, 

NIET MOGEN MEEDOEN 
Die rol speelt zowat Van Elslande op Europees vlak. 

Daar wilden wij meedoen maar mochten niet, en ten on
rechte. De ergerlijke houding van de « groten » in de EEG 
tegenover de « kleintjes » bij de recente muntkrisis heeft 
nog maar eens duidelijk getoond hoe inhoudloos de Euro
pese gedachte in praktijk is. Het zou ons mogen doen 
nadenken. Ondanks het bezwaar van de Walen kan hieruit 
een goede les getrokken. Wordt het geen tijd in volle 
ernst, met op de achtergrond het Europees politiek reliëf, 
te gaan werken aan de politieke eenheid van de Benelux-
landen. Wat in 1945 een reële ontwikkeling scheen te 
kunnen worden is afgezwakt of als overbodig voorgesteld 
omwille van de zgn. naderende Europese eenwording. De 
Beneluxlanden hebben samen meer dan 23 miljoen inwo
ners (zonder de Walen nog steeds bijna 20 miljoen). Waar 
blijven de frontvormers, progressieve of anderen, die deze 
stimulans in de realiteit van politieke programma's en in
formatie durven brengen ? Nu Van Elslande zijn private 
droom van dit ministerschap tot Vlaamse triomf heeft 
opgeblazen kan hij daar misschien het marsbevel van 
zijn nieuwe bewegingsstrategie gaan zoeken. « Naar de 
politieke Benelux. Noordwaarts, voorwaarts ». 

WALTER LUYTEN 
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en gij 
« abn » en « abo » 

Vlaanderen mist nog steeds het 
voordeel politiek sterk te staan. 
Het hoeft de tussenkomst van der
de om zijn rechten en zijn erfgoed 
te beschermen ; die derde is de 
« wetgever ». 

Wallonië daarentegen moet geen 
beroep doen op deze instantie : 
enerzijds heeft het niets te vrezen 
van Vlaanderen ; anderzijds zou 
het zelf zijn stuk kunnen staan : in 
de nood vormt het een gesloten 
nationaal blok, getuige wat gebeure 
bij de laatste grondwetsherziening. 

Die politieke onmondigheid blijft 
voor Vlaanderen een bestendig ge
vaar. Zullen wij ons altijd veilig 
gevoelen onder de vleugels van 
deze kunstmatige beschermer ? 
De taalwetgeving kan evolueren 
door onvoorzienbare omstandighe
den. Tegenover deze gebeurlijkheid 
is er maar één zelfbeveiliging : 
onze eigen volksmacht trachten 
maksimaal op te voeren ! 

De taal, zegt men, is de hoogste 
eksponent van het nationaal volks-
bepef. Om dit effekt te sorteren 
moet zij eerbied en waardering 
kunnen afdwingen bij het eigen 
volk Behalve een kleine groep taai-
beschaafde volksgenoten kregen 
wij ooit meer dan de indruk dat de 
massa de taal, lijk zij die spreekt, 
niet naar waarde schat. Ifi deze 
scheefgegroeide mentaliteit schuilt, 
ons achtens, de ontstentenis van 
een stevig nationaal gevoel, grond
oorzaak van onze politieke tegen
kantingen. 1 Taalfierheid », zegt 
men, schept « volksfierheid » en 
ontwikkelt een spontane volksna-
tionale refleks w ogenblikken van 
gevaar en tegenspoed. 

Zolang de « man in de straat • 
aan de winketten, in de openbare 

instellingen e.d. zijn taal niet "voor
naam» hoort weerkimken uit de 
mond van onze intellectuelen en 
leidende standen zal ons volk niet 
de gepaste eerbied opbrengen voor 
eigen taal en de nodige refleks 
ontbreken om schouder aan schou
der front te vormen tegenover de 
tegenstander. 

Om deze beschaafdsprekende 
elite te vormen achten wij het per
soonlijk gewenst meer aandacht te 
besteden aan het mondeling taal
gebruik, minstens zoveel als aan 
een juiste en zuivere taalkennis 
(ABN) Een lange ervaring heeft al
len geleerd dat het verkeerd is 
veel te verwachten van het hoofde
lijk initiatief ; de goede wil bestaat 
wel bij velen, doch psychologisch 
bestaat er een hinder, waardoor de 
enkeling in onze huidige taalsitua
tie niet kan overgaan tot het stel
len van de effektieve daad ; dat 
hinder heet « menselijk opzicht », 
dat het beste voornemen vooral in 
het gewone leefmilieu, ontkracht. 

Daarom denken wij, dat het ver
kieslijker is, het netelige vraag
stuk'van de o Algemene Beschaaf
de Omgangstaal •> (ABO) niet uit 
een theoretisch-taalkundig. maar 
uit een praktisch-'pedagogisch oog
punt te beschouwen en de oplos
sing te zoeken in het schoolge-
bied, daar waar de burger van de 
toekomst altijd gevormd werd naar 
een bepaalde ideëel patroon. 

Het is inderdaad een natuurliike 
opgave voor de school de jeugd 
een degelijke taalkennis bij te 
brengen, alsmede de gewoonte van 
een geschaafde taaipraktijk. (Tot 
hiertoe gebeurde dit laatste niet 
en het is daardoor ontnuchterend 
voor het televisiescherm te luiste
ren naar de « spraak ' van onze 
volksgenoten, o a. onze sportlui, en 
een vergelijking te maken met lie
den uit een ander kultuurgebied). 

De verzorgde taalplool, alzo In de 
jonge harten gelegd, zou niet alleen 
bijblijven maar later, door uitscha
keling van het inwendig beletsel, 
makkelijker doorbreken bij de be
vestiging van de persoonlijkheid. 
Het is vanzelfsprekend dat de elite 
hierbij zal voorgaan om achteraf 
door haar voorbeeld de onderlig
gende volkslagen te prangen haar 
na te bootsen... 

Te dien einde zouden de dialek
ten uit de school moeten verdre
ven en vervangen worden door de 
alleenschoolwaardige kultuurtaal, 
evenwel niet zonder de nauwletten
de begeleiding van het personeel. 
Het uitvaardigen en de kontrole van 
deze globale maatregel zou in de 
bevoegdheid vallen van de minister 
van Nationale Opvoeding. 

M., Antwerpen. 

zand in de ogen 

In het Kultureel Supplement van 
het « NRC-Handelsblad » van 2-2-
1973 verscheen, onder de titel « De 
rug van Lamme Goedzak prikke
len » een interview van Ben Van 
der Velden met Flobert Vandekerck-
hove. De voorzitter van de Neder
landse Kultuurraad te Brussel be
weert zonder blikken of blozen, dat 
de Nederlandssprekenden « een 
veel ruimere woordenschat (heb
ben) dan de Fransen. Het aantal 
woorden in het Nederlands en de 
variaties daarop is veel groter dan 
in het Frans ». Als daraop Van der 
Velden de nuchtere vraag stelt : 
« Is dat het resultaat van een on
derzoek ? ', is het schamele ant
woord : ' Nee, maar vergelijk het. 
Het Nederlands is veel ruimer, veel 
genuanceerder ». 

Met een dergelijke ongenuan
ceerde uitspraak waarvan ieder, die 
ook maar iets van taalkunde af
weet, de ongegrondheid met zijn 
ellebogen aanvoelt, bewijst Vande-
kerckhove de Nederlandse kuituur-
strijd in Vlaanderen bepaald geen 
dienst. Maar ja, wat kan men ver
wachten van iemand die de lezers 
van de « NRC » ook nog zand in de 
ogen probeert te strooien met zijn 
bewering « Wij zijn nu baas in 
eigen huls • ? De werkelijkheid (de 
« liberté du père de la familie », 

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 M de iuxe 
Een prachtkostuum in zuiver wollen peigné — TOP ACHEN — van 560 gram de meter, 
gewaarborgd door het Internationaal Wol Secretariaat. 
Het Is vervaardigd in een der beste konfektie-fabrleken van Europa, volledig opgewerkt in 
kameelhaar en de broek gevoederd tot aan de knie ; een kostuum dat U perfekt kleedt en 
waarnaar uw vrienden en zeker hun dames beslist gaan opkijken 
Het is absoluut geen goedkoop kostuum en het wordt doorgaans verkocht aan 4.250 F tot 
5.250 F. 
Momenteel hebben wij er zo'n 500 in voorraad in de allernieuwste stofdessins, we hebben 
45 verschillende maten klaar, zodat we zowel een echte « DIKBUIK » als een extra slanke 
heer ermee kunnen kleden. Voor wij met de aanbieding van deze kostumen aan het groot 
publiek starten, willen wij 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 uitzonderlijke fabrieksprijs van : 3.250 F 
Voor U een ideale gelegenheid om eens vlug de rit 
naar NIEl te doen en er uw MISTER M. DE LUXE te kiezen. 

succes i(iediiig MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST MET EEN 
VOORRAAD VAN RUIM 2.000 HERENKOSTUUMS 

A. De lanplestf aat 4-10 Hiel 
OPEN ALLE WERKDAGEN van 9 tot 20u. ZATERDAGS tot 18u. 
Z O N - EN FEESTDAGEN GESLOTEN. 

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. 

de Brusselse randgemeenten, de 
Voerstreek, Edingèn, enz.) bewijst 
helaas het tegendeel, en aan die 
werkelijkheid heeft voorzitter Van-
dekerckhove, via de eeuwige kapi-
tulatie-politiek van zijn partij, de 
' Vlaamse •> CVP, mede schuld. 

F.W. 

twee zaken 

Twee zaken zijn mij vandaag 
sterk opgevallen. Op de eerste 
plaats een artikel in « Knack » van 
6.2.73. Hierin een vraaggesprek met 
Wilfried Martens, voorzitter van de 
CVP. Martens heeft het op zeker 
ogenblik over de platvloerse uit
latingen vanwege de VU. Zou die 
mijnheer nu echt nog willen dat 
de VU met respekt en hoogstaand 
sprak over de traditionelen. Mar
tens moet goed weten dat het be
drijven van politieke koehandel, 
waaraan hij n de voorbije weken 
heeft meegedaan, moeilijk te ver
vangen is door een beschaafder 
woord. « Koehandel is koehandel 
en gekonkelfoes is gekonkelfoes .'». 

Herhaaldelijk hebben de onder
handelaars van de traditionele par
tijen aangetoond, in ruil voor porte-
fuilles bereid te zijn het volksbe
lang aan hun laars te lappen. 

Meent Martens nu echt dat de 
VU nog een greintje respekt kan 
opbrengen voor zulke komedianten. 
Of Wilfried de VU-uitlatingen nu 
platvloers vindt of niet ; het waren 
waarheden, daarom misschien 
Wilfrieds ongenoegen I 

Verder in het artikel geeft Mar
tens de aftakeling van zijn partij 
toe, en met Verroken in hetzelfde 
blad, bekent hij tussen de regels 
in, dat het hun eigen schuld is. Hij 
deinst er zelfs niet voor terug te 
zeggen, dat.de CVP ten koste van 
elke prijs in de regering wil zitten. 
Als 't U belieft I 
., Een tweede zaak is deze van de 

BSP-Tribune op de BRT d.d. 6.2.73. 
Een dame heeft het natuurlijk over 
abortus en anti-conceptiva. Zij 
maakt reklame voor het centrum 
voor seksuele voorlichting en ge
zinsplanning Dat centrum is vol
ledig betrouwbaar enz... enz... Ik 
wil dat wel graag geloven, maar 
toch zou ik eens graag vernemen. 

waarom juist een socialistisch / i * 
nister van Justitie regelmatig hulê' 
zoekingen in genoemd centrum liet 
verrichten, waarom die mijnheer 
Vranckx lijsten met adressen In bè> 
slag liet nemen en om welke redely 
men het centrum steeds wilde veh 
dacht maken ? Zaten er toen mt» 
schien niet genoeg politieke vrienét 
les ??? 

Ik schrijf wel duidelijk • het ging 
hier om een minister, behorenak 
tot de Belgische socialistische paM 
tij (door sommigen genoemd Be» 
gische Super-Pest). 

W.S., Molenstede^ 

De redaktie draagt geen veranfr 
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze bef 
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie* 
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 

Kernredaktie 
T. van Overstraefen (eind-
red.) , P. Martens (hoofdred.), 
R. .Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : ' 

Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

Administratie en beheer : 
Voldersstr. 71 , Brussel 1000 
Tel. 02/12.51.60 

Alle klachten voor niet ontvan
gen van blad op dit adres. 
Jaarabonnement 350 fr. 
Halfjaarlijks 195 F 
Driemaandelijks 105 F 
Steunabonnem. (min.) 500 F 
Losse nummers 10 F 
Alle stortingen voor het blad 
op prk. 1711.39 van « WIJ », 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 

Verantw. uitgever Mr F. Van
der Eist, Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 

Jaarlijks verlof : gesloten : van 15 juli tot en met 17 aug. 1973 

http://dat.de


WIJ - 17-2-1973- — I 
een origineel initiatief : 

een winkeltonds voor 
de middenstand en een 
belasting op de warenhuizen 

Senator van Haegendoren heeft 
een bijzonder origineel voorstel 
van wet uitgebroed ten gunste van 
de zelfstandigen. Het zal interes
sant zijn na te gaan hoe de PVV-
ministers « verdedigers van de 
zelfstandigen als zij in de opposi
tie zitten » er zullen op reageren. 

De kleine distributiebedrijven be
kleden een onvervangbare plaats 
in de samenleving door de dien
sten die zij de kopers verlenen 
omdat zij in rechtstreekse verhou
ding staan met hun kliënten en 
hun persoonlijke « service » verle
nen. 

De zelfstandigen zijn voor de sa
menleving een bron van werk
kracht, initiatief en maatschappe
lijke stabiliteit vanwege het per
soonlijk risiko dat zij dragen t.a.v. 
hun bezit. 

De meeste kleine distributiebe
drijven worstelen momenteel met 
moeilijkheden Een aantal onder 
hen zullen zich grondig moeten 
aanpassen aan de gewijzigde koop
gewoonten. Onaangepaste bedrij
ven zuilen wellicht verdwijnen. 

Afgezien van de inspanningen 
die de gemeenschap zich moet ge
troosten voor de verbetering aan 
het sociaal statuut van de zelfstan
digen en voor hun scholing, bij
scholingen of herscholing wordt 

met dit voorstel een dubbel doel 
nagestreefd nl. : 
1 de kansen op leefbaarheid van 
de kleine distributiebedrijven ver
hogen door een aangepaste in
frastructuur tot hun beschikking te 
stellen. Zulks is tevens in het be
lang van de kopers en komt de 
stedebouwkundige planning ten 
goede ; 

Herinneren wij er aan dat de druk-
kingsgroep « Halt » morgen 18 fe
bruari, te Strombeek-Bever [Kerk
plein, 15 u) zal betogen voor de 
eisen van de zelfstandigen : af
schaffing van de vervoerdokumen-
ten en het fiskaal vignet ; de ge
lijkschakeling van de elektriciteits
tarieven ; sociale gelijkheid en een 
volwaardig sociaal statuut. « Halt » 
staat ongeveer alleen om op pas
sende wijze de grote middenstands
betoging van twee jaar geleden (op 
18 februari) te herdenken, maar 
dat schrikt deze aktieve drukkings-
groep niet af. Te Strombeek wor
den morgenamiddag alle militante 
zelfstandigen verwacht. 

2. De kleine distributiebedrijven 
beschermen tegen de konkurrentie 
van het groot-kapitaal uitbater van 
warenhuizen, super-markten e.d. 
Hun gunstige konkurrentièle posi
tie resulteert niet alleen uit de 

diensten die zij aan de kopers be
wijzen maar tevens uit de betere 
voorwaarden in dewelke zij hun 
produkten inkopen en de druk die 
zij aldus uitoefenen op de produ
centen en onrechtstreeks op de 
loontrekkenden door de producen
ten te werk gesteld. 

Vergeten wij niet dat de grote 
warenhuizen in Vlaanderen toebe
horen aan de Frans-Brusselse geld
machten en dat hun top-managers 
In de meeste gevallen de franskil
jonse kaste komen versterken. Zij 
zuigen Vlaams geld naar de Brus
selse brandkasten die Vlaanderen 
bestrijden. 

Ziehier waar het voorstel van 
senator van Haegendoren op neer 
komt. 
Infrastruktuur ten bate van de 
handeldrijvende zelfstandigen 

Bij het ministerie van Midden
stand wordt een insteling » Win-
kelfonds » opgericht. Aan deze in
stelling komen de belastingen op 
de warenhuizen toe. Daarenboven 
ontvangt zij een jaarlijkse dodatie. 

Zij mag openbare leningen uit
schrijven (zoals het Wegenfonds). 
Het Winkelfonds kan, op advies 
van adviesraden benoemd uit de 
sektor der zelfstandigheden, alle 
infrastrukturele werken financieren 
die de middenstand ten goede ko
men. Eén voorbeeld noemen : het 
bouwen en goedkoop verhuren aan 
winkeliers van ruimten in speciaal 
verkeersvrije winkelstraten of ge
saneerde stadskernen. 
Konkurrentie warenhuizen 

Op de kapitalistische warenhui
zen wordt een substantiële specia
le belasting geïnd per m2 verkoops
ruimte, ook al zijn de verkoops-
plaatsen verspreid. Deze belasting 
is niet toepasselijk op werkelijke 
koöperaties. 

En m het PVV-blad « Het Laatste 
Nieuws » kwam na de indiening 
van het wetsvoorstel Van Hagen
doren de reaktie wel zeer spoedig: 
Deze week reeds kwam deze of
ficieuze PVV-reaktie al aan onder 
de titel « Voor en tegen ». Beetje 
voor en veel tegen bij hen. 

Ondermeer blijkt uit deze passus 
uit het LN-artikel hoe (gekamoe-
fleerd) nauw de grootwarenhuizen 
aan de PVV-boezem liggen. 

» Het tweede luik van het voor
stel, nl. het heffen van belastingen 
op de warenhuizen, lost niets op. 
Het is geen geheim, dat het kapi
taal achter de warenhuizen niet 
door vensters en deuren geworpen 
wordt. Als ergens een vestiging 
van groot distributiecentrum ge
daan wordt, dan is daaraan een 
grondige studie voorafgegaan. 
Twintig miljoen extra-belastingen 
(nieuwe vestiging van 2 000 vier
kante meter) zal de warenhuis-
groep niet afschrikken als uit de 
marktstudie blijkt, dat de rendabi
liteit van het bedrijf toch verzekerd 
is. 

" Extra-belastingen op warenhui
zen kunnen enkel het klimaat tus
sen kleine zelfstandigen en waren
huizen verslechten in het nadeel 
van eerstgenoemden. Beter ware 
het een globaal beleid uit te wer
ken zonder naar agressieve midde
len, als het treffen van belastin
gen, te moeten grijpen ». 

WIJ zegden het vroeger reeds 
aan al te naïeve middenstanders. 
PVV-stemmen = stemmen voor de 
beschermheren van de grootkapita
listen van de warenhuizen. 

MONETAIRE WERELDORDE 
KRAAKT IN HAAR VOEGEN 
(vervolg van blz 1). 

regelingen en kompensaties kun
nen op de ééngemaakte (?) land
bouwmarkt slechts tot stand ko
men op basis van wederzijdse pa
riteiten die altans gedurende een 
zekere tijd stabiel zijn. In werke
lijkheid zit men er al jaren mee in 
de mist. 

wil ly de clercq ? 
connais pas ! 

De EEG werd als een te verwaar
lozen instelling van teoretici en 
van machteloze ambtenaartjes be
handeld door de groten. Voor de 
landen als België werd het daar
enboven ook nog een individuele 
vernedering. Minister van Financien 
Willy De Clercq is voorzitter van 
de ministerraad van de EEG. Hij 
werd zelfs niet geraadpleegd door 

zijn druk over en weer reizend» 
kollega's van de grote EEG-landeiw 

de spekulanten 
wonnen nogmaals 

Misschien zijn er mensen dn» 
zich door het kortelings te ver
wachten doekje tegen 't bloeden 
nogmaals zullen laten sussen. Wij 
doen niet meer mee met die ver-
sluieringstaktiek. In de wereldmarkt 
is er slechts plaats voor zeer 
grote nationale en imperiale belan
gen. En verder winnen de grote 
spekulanten elke monetaire ronde 
op punten of met knock-out... 
Wat denkt de kleine man in West-
Duitsland b.v., nu hij zijn Bundes
bank tot vrijwel het laatste uur 
dollars zag opkopen en betalen te
gen een prijs waarvan iedereen 
kon weten dat hij lager zou lig
gen in het volgende weekeind ? 

abiannementenslag 

nog veertien dagen ! 
De laatste lootjes worden gelegd. Sommigen van onze wervers weten 

maar van geen ophouden. Twee werkten zich dermate hogerop dat het 
het vermelden waard is. Francis Anthonis (Herentals) van 72 naar 92 en 
Jan Caudron (Aalst) van 28 naar 53 ! Deze week kwamen dan ook weer 
méér dan 200 nieuwe « Wij «-abonnees binnen op het nummer 71 van de 
Voldersstraat. Het arr. IVIechelen spant nog steeds de kroon met zes top-
wervers, Leuven met vier, Aalst en Antwerpen met 2, Brussel, Hasselt, 
Gent, St. Niklaas, Kortrijk en Turnhout elk één. 

Nog veertien dagen, het zal een enorm sukses worden. Wat zouden we 
zeggen ? Proost Leburton ! 

TOP - 20 
1. W a l t e r Jaspers (Hombeek) 
2 . joos Somers (St. Katel i jne-Waver) 
3. Joris Depré (Tervuren) 
4 . Francis Anthon is (Herentals) 
5. Richard V inex (St. Kwintens-Lennik) 
6. Joris De Ruyter (St. Joris-Winge) 

Frans Van Dessel (Ni j len) 
8. Jef Olaerts (Genk) 
9. Huguet te Ingelaere (Cent) 

10. Jan Caudron (Aalst) 
11 . Herman De Kegel (Ninove) 
12. A lbe r t Aendenboom (St. Niklaas) 

Jef V inex (Erps-Kwerps) 
14. jozef Labaere (Kor t r i j k ) 
15. Juul Moens (Antwerpen) 
16. Cis Nauwelaerts (Duffel) 
17. Jan Mylemans (Lier) 
18. W i l l e m Croquey (Ceetbets) 

Ferre De Beuckelaer (Kont ich) 
M ieke Op de Beeck (Koningshooikt) 

151 
129 
in 
92 
85 
73 
73 
72 
54 
53 
50 
44 
44 
40 
38 
34 
28 
27 
27 
27 

halewijns hoofd 

En zo kregen we deze week dan 
het zoveelste schuifje in de zaak 
Kuijpers-Babylon. Een bijzondere ka
merkommissie (waar geen enkel 
VU-man bij was) velde haar oordeel. 
Willy Kuijpers wordt van verdere 
vervolging ontslagen maar het 
hoofd van Heer Halewijn, Mik Ba
byion moet blijkbaar worden op ta
fel gezet. Ondanks alle voorgaan-
den waar zulke kommissies steeds 
besloten dat geen vervolging kan 
ingesteld als het duidelijk een poli
tieke zaak betreft, worden de heren 
nu plots onduidelijk. In de kontekst 
van de betoging tegen Gromyko, 
voor het uitgesproken doel van «op
komen voor het recht van de ver
drukte volksminderheden » is het 
hele gebeuren toch duidelijk poli
tiek. Ook voor het opgeblazen in
cidentje dat volledig kadert binnen 
die manifestatie, waar bij de onbe
duidende worsteling van geen 
kwaad opzet kan gesproken wor
den, is de politieke samenhang toch 
vanzelfsprekend. 

Nu goed, de heren hebben het 

belgische rekeningen... 

anders gewild (hebben Mik Baby-
Ion en zijn maats de politieke op
positie te duidelijk naar buiten ge
bracht ?). De vervolging gaat dus 
door. Maar moet gebeuren tijdens 
het reces, vinden de kommissiehe
ren. De Spanje- en Zwitserlandgan-
gers kunnen het dan niet volgen. 
En wat de bepaling betreft dat een 
eventuele vrijheidsberoving slechts 

buiten de zittijd mag gebeuren be
tekent dit misschien dat men vlak 
voor de verkiezingen een politiek 
tegenstander zou opsluiten en hem 
zo beletten zijn kieskampagne te 
voeren ? 

Er is nog het vroegere smeerlap-
perijtje van Vanden Boeynants te
gen Verbaanderd als weinig fraai 
voorgaande. 

V ie wil weten hoe er met de cen-
1 van de Vlaamse belastingbeta

ler wordt gegoocheld, vindt soms 
welsprekende cijfers in jaarversla
gen van sommige parastatale in
stellingen. De laatste story ligt 
voor ons : het jaarverslag 71-72 
van de Nationale Investeringsmaat
schappij, geleid door ene meneer 
Neuman (natuurlijk frankofoon) en 
met in de beheerraad o.a. Jef Hout-
huys van de kristelijke (en zo 
Vlaamsegzinde) sindikaten. De re-
geringskommissarissen zijn beiden 
franssprekend... 

Veel kommentaar is bij de cijfers 
met nodig. Wel moest wat cijfer-
werk verricht worden om de onder 
woorden bedolven harde waarhe
den aan het Iciht te laten komen. 

De Nationale Investeringsmaat
schappij heeft participaties geno
men in 

— 44 Waalse bedrijven (53 t.h.) 
— 19 Brusselse bedrijven (23 t h ) 
— 20 Vlaamse bedrijven (24 t.h.). 

Van de Waalse bedrijven zijn 
meer dan driekwart verlieslatend, 
in Brussel zijn praktisch de helft 

verliesgevend, in Vlaanderen hoog
uit één derde. 

De NIM heeft voor praktisch 3 
miljard BF deelnamen aan het be
drijfskapitaal van de bovengenoem
de 83 bedrijven : 
± 780 miljoen in Vlaanderen (26 

t.h.) 
+ 840 miljoen in Brussel (28 t.h.) 
+ 1350 miljoen in Wallonië (45 t.h.) 

De netto-winst van het boekjaar 
is gedaald van 60 miljoen tot onge
veer 7 miljoen ; de afschrijvingen 
zijn praktisch verdubbeld omwille 
van slechte of overdreven Investe
ringen in verlieslatende sektoren. 

De algemene kosten zijn echter 
op één jaar tijd met 35 è 40 t.h. 
verhoogd ! Aan tantièmes en ver
goedingen toegekend aan de mede
werkers van de NIM In hoedanig
heid van afgevaardigde of beheer
der, alsook voor « bijzondere » 
diensten werden 23.500.000 frank 
uitbetaald. 

En dat allemaal met 60 è 70 t.h. 
Vlaamse spaarcenten I 

e. de facq 
volksvertegenwoordiger. 



4 VWJ - 17-2-W71 

al in de 
minderheid 

Vorige week donderdag in de 
senaat kon de regering bif de 
stemmingen niet eens de helft 
plus één van de stemmen sa
menbrengen. Zo de oppositie 
niet aanwezig was kreeg ze al 
geen meerderheid meer hoewel 
officieel 135 senatoren de 
meerderheid steunen en de 
minderheid slechts 43 leden 
telt (19 VU, 19 FDF-RW, 4 Brus
selse liberalen en 1 kommu-
nist). 

Fraktievoorzitter Wim Joris-
sen onthield zich bij de stem
ming om dit op te merken. 

Nadien kreeg minister Cha-
bert, die de begroting van Kui
tuur '72 kwam verdedigen (in 
'73 !) van de Volksunie de kous 

op de kop, omdat deze begro
ting al sinds 3 jaar niet meer 
besproken werd vooraleer ze 
werd verbruikt. Hij beloofde be
terschap voor dit jaar. 

Noch « De Gazet van Ant
werpen », noch «De Standaard» 
vermeldden deze feiten in hun 
verslag, hoewel ze anderzijds 
de mond vol hebben over de 
verdediging van de parlementai
re instellingen. 

Alleen wanneer de heer De 
Bondt of mevrouw De Backer 
op tien minuutjes komen her
halen wat de VU voordien ge
zegd heeft komt hun redevoe-
rinkje uitgebreid voor in hun 
persverslag. 

« Objektivitelt » schoonste 
van alle verkrachte maagden. 

grieks 
YOorbeeSd 

Wie ging nu in de leer bij 
wie ? Vanden Boeynants bij de 
Griekse kolonels of zij bij hem? 
Want heeft daar nu de Griekse 
minister van Defensie geen wet 
uitgevaardigd waarbij studenten 
die deelnemen aan betogingen, 
kolleges boycotten of andere 
daartoe aanzetten als sanktie 
opgelegd krijgen dat zij hun stu
dies moeten onderbreken en da
delijk naar het leger moeten. 
Wat een pracht van een voor
beeld. Zullen dat terug rasechte 
Spartaanse jongetjes worden ? 
Weg met alle weekheid en leeg-
loperij. En zei daar niet diezelf
de minister dat alle onrust in 
de studentenkringen (de kerels 
betogen terug voor invoering 
van demokratie en zo) veroor
zaakt wordt door « agitatoren ». 
Wij wisten niet dat het lijfblad 
van parachutist Vanden Boey
nants onze geliefde « Libre Bel-
gique » ook in Athene wordt 
gelezen. En dat de eenheid van 
de NATO-civiiisation terug te 
vinden was tot in de repressie-
plannen en terminologie. 

persspiegel 
Hortend en stotend is de regeringswagen dan op gang gekomen. « Dat 

rijdend bordeel met 34 mannen en twee vrouwen » zegde een brutale kol-
lega. Nauwelijks vertrokken is er al een klinkende ruzie losgebroken. 
Benjamin Claes en snoever De Clercq staan tegenover elkaar. Geen vrou
wenkwestie, wel een geldkwestie. Wie is er de ekonomist, wie de finan-
cieman ? Wie mag er plannen indienen ? Claes dacht dat hij « De Man » 
van het nieuwe plan zou zijn. De Clercq wil de eerste viool spelen vandaar 
het konflikt. Ondertussen geraakt para Van den Boeynants met zijn «plan» 
ook niet over de sloot. Het verzet wordt steeds groter. Toch zijn dit alle
maal maar « rodageperikelen » vindt Van Eynde de peetvader van de 
nieuwe regering. 

al in de 
minderheid 

Vorige week donderdag in de 
senaat kon de regering bij de 
stemmingen niet eens de helft 
plus één van de stemmen sa
menbrengen. Zo de oppositie 
niet aanwezig was kreeg ze al 
geen meerderheid meer hoewel 
officieel 135 senatoren de 
meerderheid steunen en de 
minderheid slechts 43 leden 
telt (19 VU, 19 FDF-RW, 4 Brus
selse liberalen en 1 kommu-
nlst). 

Fraktievoorzitter Wim Joris-
sen onthield zich bij de stem
ming om dit op te merken. 

Nadien kreeg minister Cha-
bert, die de begroting van Kui
tuur '72 kwam verdedigen (in 
'73 !) van de Volksunie de kous 

op de kop, omdat deze begro
ting al sinds 3 jaar niet meer 
besproken werd vooraleer ze 
werd verbruikt. Hij beloofde be
terschap voor dit jaar. 

Noch « De Gazet van Ant
werpen », noch «De Standaard» 
vermeldden deze feiten in hun 
verslag, hoewel ze anderzijds 
de mond vol hebben over de 
verdediging van de parlementai
re instellingen. 

Alleen wanneer de heer De 
Bondt of mevrouw De Backer 
op tien minuutjes komen her
halen wat de VU voordien ge
zegd heeft komt hun redevoe-
rinkje uitgebreid voor in hun 
persverslag. 

« Objektivitelt » schoonste 
van alle verkrachte maagden. 

grieks 
YOorbeeSd 

Wie ging nu in de leer bij 
wie ? Vanden Boeynants bij de 
Griekse kolonels of zij bij hem? 
Want heeft daar nu de Griekse 
minister van Defensie geen wet 
uitgevaardigd waarbij studenten 
die deelnemen aan betogingen, 
kolleges boycotten of andere 
daartoe aanzetten als sanktie 
opgelegd krijgen dat zij hun stu
dies moeten onderbreken en da
delijk naar het leger moeten. 
Wat een pracht van een voor
beeld. Zullen dat terug rasechte 
Spartaanse jongetjes worden ? 
Weg met alle weekheid en leeg-
loperij. En zei daar niet diezelf
de minister dat alle onrust in 
de studentenkringen (de kerels 
betogen terug voor invoering 
van demokratie en zo) veroor
zaakt wordt door « agitatoren ». 
Wij wisten niet dat het lijfblad 
van parachutist Vanden Boey
nants onze geliefde « Libre Bel-
gique » ook in Athene wordt 
gelezen. En dat de eenheid van 
de NATO-civiiisation terug te 
vinden was tot in de repressie-
plannen en terminologie. 

teleurgang 
ran het frans 

De teleurgang van het Frans 
zal in de Duitse Bondsrepubliek 
verder gaan, aldus Alben Jür-
gen, voorzitter van de Vereni
ging van Franstalige leraren al
daar. 

Nochtans zijn er nu nog 
slechts 8.000 leerlingen die in 
de Duitse Bondsrepubl ek Frans 
als tweede taal volgen, daar 
waar in Frankrijk niet minder 
dan 474.000 leerlingen Duits als 
tweede taal kozen. 

Het Frans als tweede taal is 
dus in het buitenland praktisch 
verdwenen. Men herinnert zich 
de cijfers van de ineenstorting 
van het Frans in Nederland hier 
een paar weken geleden gepu-
pliceerd. 

Het valt dus ook niet te ver
wonderen dat het Engels bij 
ons springgewijze vorderingen 
maakt als tweede taal. 

federalistische 
studenten 

Spijtig voor de CVP-unitaristen 
dat er blijkbaar nog een KVHV-
archief is. In voorbereiding van 
een kongres van het KVHV-Leu-
ven en Gent hebben die jonge
lui waarschijnlijk gaan delven 
in oude jaargangen van « Ons 
Leven » uit de jaren 1959-60 en 
die tijd daar rondom. Toen was 
Wilfried Martens een tijdje voor
zitter van het Leuvense Ver
bond en was toen een felle 
voorstander van het « federalis
me met twee ». Niet met drie, 
of ook niet voor « regionalise
ring » zoals ondertussen het 
praktisch bij Martens en zijn 
CVP is verworden. 

Dat federalisme met twee 
was dan ook de fel verdedigde 
stelling op dit vorige zondag 
gehouden studentenkongres. Die 

I jonge mensen, die nog eerlijk 

de standaard 

Tussen het steeds killer wor
dend klimaat van het dagelijks ge
doe van een pietluttige Belgische 
politiek was de rouwdienst voor 
« slechte Belg » Hendrik Ellas ei
genlijk een menselijke verademing. 

Zo zag het M. Ruys in « De Stan
daard «. 

« Toen het lequiem werd inge-
iet, bogen vele hoofden. De man
nen en vrouwen, op dat uur in die 
kerl<, behoorden niet tot de briljan
te elite die vermoeid en overspan
nen is van het carrière-maken. Het 
waren anonieme Vlamingen, die 
ooit meenden hun volk te dienen 
door in moeilijke jaren hun plicht 
te doen, en daarvoor zwaar werden 
gestraft. Er waren aktlvisten en 
frontere, en vijftigers voor wie het 
verleden nog niet gestold is tot ge
schiedenis en die in hun hart beel
den bewaren die nooit zullen ver
geeld geraken. En er waren ook 
heel wat jongeren, die weten van 
horen vertellen en aarzelend pro
beren te begrijpen wat het bete
kent : een Ideaal beleven in een 
Europa dat verscheurd wordt door 
oorlog en haat... 

' Aan de offergang kwam geen 
einde. Mannen keken elkaar aan. 
Grimmig soms, en soms met grote, 

kinderlijke ogen. Er was een fami
lie bijeen. In eenzelfde geest. 

Toen ieder opnieuw buiten stond, 
op het kerkplein waar de wind over 
de hoge abdijmuren huilde, lag er 
een zeldzame warmte in de ge
sprekken. Hendrik Ellas had, een 
laatste maal, zijn vrienden nog eens 
dichter tot elkaar gebracht •. 

de nieuwe gazet 

Achter heel het aangevochten 
plan van Vanden Boeynants zit een 
schijnheilige bijbedoeling schetst 
het deze krant. 

« Want het is toch zonneklaar 
dat men In de Wetstraat hoopt dat 
een groot (massaalj aantal studen
ten na het vervullen van hun dienst
plicht niet meer de moed zal ople
veren om de zelfdiscipline (een 
héél andere dan de kaki-tucht) die 
het universitair onderwijs primor
diaal vereist, weer op te nemen. 
Vanuit een streng pedagogisch oog
punt bekeken is het Plan Vanden 
Boeynants immers katastrofaal. Het 
vergt inderdaad geen grote ver
beeldingskracht om zich de moei
lijkheden voor te stellen, die jonge 
mannen, die zo juist 10 è 12 maan
den militaire afstomping achter de 
rug hebben, zullen moeten over
winnen om weer de Intellectuele 

waakzaamheid en slagvaardigheid 
te verwerven, die het hoger onder
wijs vergt. Het onderbreken van de 
studies op het ogenblik dat men 
helemaal ingesteld is om de sprong 
naar de « Eerste Divisie » te doen, 
is gewoon niet te verantwoorden. 
En om in sporttermen voort te gaan, 
het is net zo dwaas als dat men 
een atleet uit de training zou halen, 
juist vóór zijn deelneming aan de 
Olympische Spelen ' «. 

pallieterke 

De Janusfiguur Willy De Ciercq 
had dan zijn Incident. Het eerste in 
een waarschijnlijk lange reeks in 
deze wankislregering. Een korres-
pondent van dit blad was getuige 
van d« aankomst van de Gentse 
PVV-er bij big boss Leburton. 

« Van die kortstondige euforie 
was echter niets meer te merken 
toen hij donderdagmiddag, vorige 
week, of half één om nauwkeurig te 
zijn, op het Natieplein aan het par
lement uit zijn Amerikaanse slee 
wipte. Hij groette niemand. Men 
kon de woede als het ware voelen 
De rimpsie van zijn doorgroefd 
voorhoofd' waren nog dieper dan 
anders onder de legendarische 
haarbos, die het op het TV-scherm 
moet doen bij de vrouwelijke kij
kers, maar die ditmaal een som
bere donderwolk leek. 

' Willy ging bij de eerste-minister 
op tafel bonken, nadat hij zopas die 
donderdagmorgen in een krant een 
onthutsend beticht gelezen had : 
hij had namelijk via de krant ver
nomen dat zijn kollega van Ekono-
mische Zaken. Claes, een naar 
hemzelf (Claes) genoemd plan ging 
lanceren tot bestrijding van de 
inflatie. 

» Het ware best dat Willy de 
Clercq en zijn partij in de regering 
Leburton behandeld worden zoals 
ze het verdienen, namelijk als be-
ginselloze baantjesjagers. Het ware 
best dat bij de volgende verkiezin
gen het soevereine volk duidelijk 
laat blijken dat het de PVV einde
lijk doorziet % 

aan de start van het leven kun
nen staan zien al wel klaar ge
noeg in dat al de mooie poespas 
van de sindsdien « herdachte 
stellingen » van ex-federalisten 
genre Martens enkel moeten 
dienen om de oude toestanden 
in België te bestendigen. 

400 ! 

Joris Depré, « onze man 
in Tervuren », mag glim
lachen. Deze week haal
de hij zijn vierhonderd
ste abonnement binnen 
in een verloop van twee 
jaar. Deze topper die de
ze week zijn derde 
plaats met 111 abonnees 
verstevigde verdient ons 
aller «roficiat en dank ! 

mil ieubederf 
in . . . 

Wat zich voordoet in de streek 
Denderleeuw, Okegem, Liede
kerke lijkt best op het gekende 
scenario dat zich reeds zo vaak 
ten onzent afspeelde. De inter-
kommunale Het Land van Aalst 
wil een verbrijzelingsinstallatie 
voor fabrieks- en huisvuil (van 
19 gemeenten) oprichten in de | 

volksgazet 

o Discretie en verstand (door 
veel studie) » dat zouden de nieu
we ministers moeten hebben, pre
dikt het de discrete Van Eynde. 

' Maar... de grote titels waren 
er geweest. Zoals men wel eens de 
indruk had opgedaan dat er twee 
verschillende herzieningen van de 
grondwet hadden plaats gegrepen, 
één voor de CVP en één voor de 
anderen, rees bij sommigen de 
vrees dat ook twee verschillende 
regeringsverklaringen waren voor
gelezen, beide in dezelfde bewoor
dingen, doch door de enen zus en 
door de anderen zo geïnterpreteerd. 

» Ook hier is het misverstand op
gehelderd. Het ware liever verme
den geworden. 

> Trouwens, wij begrijpen niet 
goed waar sommige nieuwe minis
ters, die zeker druk bezig moeten 
zijn met de samenstelling van hun 
kabinet en het instuderen van een 
stof die toch voor velen nieuw Is, 
de tijd (en de zelfzekerheid !} ha
len om zich dagelijks te laten in
terviewen. In een niet zo heel ge
makkelijke beginperiode bieden zij 
aldus gewild óf ongewild gelegen
heid tot polemiek over woorden die 
zij al dan niet hebben uitgesproken. 

« De premier zou, dunkt ons, 
zijn ploeg tot voorzichtigheid, dis
cretie en solidariteit moeten aan
manen. Neemt men die in acht, 
dan zal het werk, na de rodage, des 
te gemakkelijker uitvallen ». 

het pennoen 

Oppositie en federalisme worden 
nu gelijkklinkende begrippen, zegt 
Jan Olsen. Aan de Volksunie om 
deze kans voor het federalisme ten 
volle te benutten. 

« De kleine Vlaamse KP terzijde 
gislaten, valt wat Vlaanderen be
treft, de parlementaire oppositie 
voortaan samen met de Volksunie. 
Is het een illusie te geloven dat ze 
een progressieve oppositie kan 
kristaliseren ? Indien ze daar niet 
In slaagt, zal ze de grootste kans 

Molenbeekmeersen. Voor dit 
plan heeft bewuste Interkommu-
nale 50 ha nodig. Te Okegem op 
de grens met Denderleeuw en 
Liedekerke zijn deze te vinden. 
Groeperingen komen in verzet, 
plannen akties en delen opge
wonden pamfletten uit. De ha
ren van de interkommunale ko
men eens praten. Verward, ge
sloten, bitsig verdedigen zij met 
alle mogelijke en vooral onmo
gelijke middelen hun zaak. La
ter (?) zullen er op de bewuste 
plaats (nu meersen met veel 
flora en fauna) parken, vijvers, 
ontspanningsmogelijkheden ko
men. 

...het land van 
aalst 

De protesten gaan door. Maar 
tegen wat eigenlijk, tegen wie ? 
Want niemand heeft de bevol
king ooit ernstig ingelicht. Ge
brek aan informatie blijkt ook 
hier weer de oorzaak van vsel 
kwaad bloed en misverstand te 
zijn. Denken interkommunales, 
burgemeesters, schepenkolleges 
en weet ik veel, zo nog langer 
verder te klungelen met in het 
geniep alles te plannen en de 
bevolking voortdurend voor vol
dongen feiten te plaatsen. Komt 
daarbij nog een plaatselijke CVP 
die een autoprotestkaravaan 
voor eigen propaganda mis
bruikte. 

Over deze geplande breek-
werf stelde onze volksvertegen
woordiger De Facq reeds op 30 
januari een parlementaire vraag 
aan de minister voor het Leef
milieu. De Facq drukte zijn 
vrees uit dat het bevuilde rest-
water en de luchtverontreiniging 
het weinige wat ons nog aan 
groen rest zal verpesten. 

Een vraag blijft onbeantwoord, 
waarom plant de stad Aalst een 
eigen breekwerf naast een van 
de interkommunale Het Land 
van Aalst waartoe de stad be-

I hoort ? 

uit haar bestaan hebben laten voor
bij lopen. De huidige tripartite le
galiseerde haar officieel tot een 
soort oppositie van Hare Majesteit 
om in Britse parlementaire termen 
ie spreken. Het Is ook niet omdat 
maar één oppositie, Wallonië ter 
zijde gelaten, overblijft dat de op
positie zich in één partij zou moe
ten bundelen. Er zou een koncer-
tatie moeten ontstaan tussen alle 
oppositionelen. Wie begint met 
wie ? Wanneer ? Vanaf onmiddel' 
lijk. Zoals M. Ruys schreef In de 
St. van 30/1, zal al wat oppositie ia 
zich met het federalisme vereenzel
vigen ». 

de vlaamse oudstrijder 

De VOS-mannen die in 14-18 al 
« gelijkheid in rechte en in feite » 
beloofd kregen, zijn niet te spre
ken over de nieuwe Belgische re
kenkunde van 50-40-10 in het licht 
van de volgende reële noden. 

« De vooruitzichten qua arbeids
plaatsen voor '75 zijn : 
Vlaanderen heeft er 347 000 tekort 
Wallonië heeft er bijna 128 000 te

kort 
Brussel zal er 397.000 tevéél heb

ben, 
» En nu wil daar die nieuwe BSP-

CVP-PVV-regerlng doodgewoon alle 
regionale kredieten 50 - 10 • 40 
verdelen, m.a.w. Vlaanderen zou 
slechts 50 % krijgen, Brussel 10 % 
en Wallonië 40 %. 

» Laten nu eens alle rechtzinnige 
Vlamingen met luide stem een 
krachtig • neen » toeroepen aan de 
heren van Brussel ! Wij eisen 
slechts ons recht, niets méér, als 
wij alléén vrede nemen met een 
minimum verdeelsleutel 60-5-35 ! 
Wie als Vlaams parlementslid niet 
eeuwig het gepluimde kuiken wil 
blijven in het Belgische hoender
hok, mag géén enkele andere kre
dietverdeling aanvaarden : Vlaan
deren 60 %, -Brussel 5 %, Wallonië 
35 %. Al de rest Is roof en dief
stal ' Geen kommentaar ». 

waiter iuyten. 
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in memoriam 

ANTOON VANDER PLAETSE 
Vorige dinsdag werd te Kortrijk Antoon Vander Plaetse, leraar 

en voordrachtkunstenaar, begraven onder zeer grote deelneming. 
Want deze man met een stem a(s een klok droeg in Vlaanderen 
een naam die klonk als een klok. een naam die hij zijn kinderen 
nalaat als een merkteken, zoals hij zelf zei. 

Antoon Vander Plaetse met zijn grijze haardos was een mar
kante verschijning die zijn stemgeluid ondersteunde en hem die 
geweldige presence gaf, die op iedere luisteraar en kijker zulk 
een diepe indruk naliet. Deze charismatische verschijning had 
direkt zijn publiek in de ban, zoals hij zijn gesprekspartners in 
de ban had, in gekuist Westvlaams en als genieter van het 
volle, dinamische leven, waarm vriendschap en hartelijkheid, 
vaak onder een nogal rauw debiet, geen ijdel woord waren. 

Er is — voor de zoveelste keer — weinig gesproken over de 
Vlaams-nationalist Antoon Vander Plaetse in de herdenkings
artikels, die aan hem werden gewijd. De officiële pers benadert 
dergelijke aspekten bij onze grote, erkende figuren nog steeds 
met een zekere schroom, afkeer of weerzien. Een in memoriam 
Antoon Vander Plaetse is nochtans onvolledig wanneer men de 
Vlaams-nationale overtuiging van deze grote voordrachtkunste
naar verzwijgt of slechts terloops belicht. Antoon Vander Plaetse 
was een overtuigd en diep bewust Vlaming, die zijn verbonden
heid met de Vlaams-nationale gedachte onder stoelen noch ban
ken stak, ongeacht de andersluidende opvattingen van toevallige 
gesprekspartners, bewonderaars of tegenstrevers. Hij behoorde 
nog tot die Westvlaamse generatie, voor wie een Vlaams-natio
nale houding iets vanzelfsprekends was, ook al bewoog hij zich 
niet op het partijpolitieke vlak. Als uitdrager van de woordkunst 
en als ambassadeur van de Vlaamse kuituur in het buitenland 
(wie herinnert zich de onvergetelijke Vlaamse avonden te Rome 
niet) wist hij uitstekend deze overtuiging te verbinden aan een 
kulturele erkenning, met lievelingsauteurs wier Vlaamsbewust-
zijn even sterk als het zijne is geweest en met een onverloo-
chende vriendschap tegenover Cyrie! Verschaeve, wiens visie 
en figuur zo treftend passen in die wonderlijke en vaak onbe
grijpelijke sfeer van wat men ooit in de Vlaamse beweging het 
Westvlaams mirakel heeft genoemd, mirakel met al de uiteen
lopende reakties die het achteraf heeft opgewekt. Men kan 'it 
verschijnsel niet uitleggen .ronder de romantiek te erkennen, die 
hei natuurlijk klimaat van dit idealistisch fenomeen uitmaakte. 
Als zodanig is de akteur en voordrachtkunstenaar Antoon Van
der Plaetse beter begrijpelijk, ook in deze onromantische tijd, 
waar de zuivere voordrachtkunst op de achtergrond wordt ge
drongen of slechts nog in een « aangenaste vorm » aan bod 
komt. 

De repressie heeft Antoon Vander Plaetse niet gespaard, 
maar deze Westvlaamse eik was niet te breken. Reeds in het 
interneringskamp van St. Kruis herbegon hij zijn karrière als 
voordrachtkunstenaar : dit optreden als geïnterneerde voor me-
de-geinterneerden, blijft onvergetelijk voor alwie het heeft mee
gemaakt, niet alleen als direkte kulturele belevenis doch ook als 
slaand bewijs van wat een koppige Vlaamse overtuiging is. Hoe-
velen Antoon Vander Plaetse met zijn voordracht heeft « recht-
gehouden » zal slechts bij benadering kunnen gemoreerd wor
den, des te meer daar de keuze der voorgedragen gedichten en 
auteurs niet de minste twijfel liet bestaan over de instelling en 
de bedoeling van de « deklamator ». 

Deze vanzelfsprekende levenshouding is voor ons allen 
een les en een voorbeeld : rechtlijnig en onverzettelijk. Ook als 
scheppend kunstenaar schreef Antoon Vander Plaetse in deze 
zin, of het nu gedichten, essays of herinneringen zijn. 

Het is geen gemeenteplaats wanneer we vaststellen dat zijn 
overlijden een grote leemte zal scheppen in ons kulturele leven : 
Antoon Vander Plaetse heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
ontvoogding van ons volk Hii heeft er een zware bouwsteen 
aan toegevoegd. 

Aan zijn familie betuigen we ons oprecht leedwezen : we er
varen zijn heengaan als dat van een trouwe vriend, van een 
overtuigd en overtuigend medestrijder. 

s.w. 

Om kwart voor elf zat de Abdijkerk van 
Grimbergen vol. Wie later kwam, moest vrede 
nemen met een staanplaats. Midden het gedriim 
achteraan. In de zijbeuken. Of onder de tocht 
van de steeds weer openslaande ingangsdeuren. 
Hei moeilijk te doorwaden kluwen bleef aan
groeien zolang de dienst duurde. Tenslotte wa
ren het er honderden Gewone telaatkomers. 
Haastigen die aanvankelijk alleen maar een 
kaartje wilden deponeren, maar die bleven 
luisteren naar de homelie van pater Van de 
Walle. Ketters die slechts tot over de drempel 
van de kerk komen bij de uitvaart van naaste 
familie of een goede vriend. Mannen die stee
vast de plaats kiezen vanwaar zij kunnen zien 
zonder gezien te worden. Die de ruimten in de 
liturgie opvullen met gedempte gesprekken over 
de afgestorvene. En over andere dingen. 

Naast ons stonden er drie, die kennelijk door 
het toeval bijeengedrunid waicii Elk van hen 
vertegenwoordigde een generatie Vlaamse be
weging. De oudste een vage Btoederbander. Kon 
doorgaan voor het prototype van wat men de in 
de strijd vergrijsden pleegt te noemen. Inklu-
zief peper-en-zout-baardje. De jongste een pio-
gressief intellektueel van het slag dat men te
gen het lijf loopt op studiedagen van stichtingen 
allerhande. Droeg zijn baard naar de mode van 
deze tijd in overdadige Che-snit. Tussen hen 
stond een late veertiger — of een vroege vijfti
ger — baardeloos en met kortgeknipt haar de 
soldateske lost generation te vertegenwoordi
gen. 

Waarschijnlijk had het driemanschap zich 
spontaan gevormd toen de oudste met voor
zichtige vinger de prominenten in de rechter 
zijbeuk aanwees. Bij de offergang schoven ze 
samen naar voor. Later, als de dienst gedaan 
was, di-umden ze in een klompje naar buiten. 

Op het kerkplein bleven ze napraten. De grij
ze voltooide de voorstelling der prominenten. 
Hi] somde ze op, naarmate ze in het kerkpor
taal verschenen. Met naam maar vooral met 
toenaam. Kijk, daar heb je Limoges. En de An-
glofiel. Tiens, Feiten èn Beschouwingen is er 
ook. De Mandarijn, dat is geleden van '43 dat 
ik die nog gezien heb. 

Hij debiteerde rad en fragmentair een halve 
eeuw petite histoire van het Vlaams-nationalis-
me. Een tikkeltje genadeloos. Zaals te verwach
ten viel van een man die anno 1952 weer volop 

bezig was. Toen de wind van de tijd nog het 
kaf van het koren scheidde. Ook bij de Groten. 

Ja, hij had Elias gekend. Tot en niet in de ge
vangenis, toen de Leider in de dodencel zat. Hif 
sprak hel woord leider duidelijk met een hoofd
letter uit. De L die in zijn overzicht van de 
strijd- en stormjaren overeind was blijven 
staan. Als een paal boven water. 

De vroege vijftiger had de leider slechts twea 
keer gezien. De eerste keer — in 42 of in 43, dat 
wilde hij verloren hebben — op een meeting in 
Antwerpen. De tweede keer in 44. Op het 
Hoofdkwartier te Brussel. Onder vier ogen. 
Gewond van het Oostfront teruggekomen. De 
leider was op de hoogte van wat ginderachter 
gebeurde. Remde overingens de werving zoveel 
hij kon. Misschien, zo herinnerde de vroege 
vijftiger zich het gesprek, had de hele kollabo-
ratie wel anders gelopen indien er sinds juni 41 
niet een paar duizend gijzelaars ginderachter 
waren geweest. En dan kwam de ineenstorting. 
Ja natuurlijk, hijzelf had ook kort gezeten. Vijf 
jaar waarvan één jaar dodencel. Manneke, ge 
kunt u niet voorstellen wat dat betekent. Aan 
ontmenselijking. Aan neerhalen en ontluisteren. 
Ge moet een héél grote Meneer zijn om gelijk 
Elias het jaren vol te houden. En desondanks 
nog een nieuw leven beginnen. Trouw te blijven, 
geschiedenis te schrijven. En niet eens weten 
of ge anders dan met uw voeten vooruit buiten 
zult geraken. 

De M van Meneer had bij de vroege vijftiger 
nog méér klank van een hoofdletter dan de L 
van de Broederbrander. 

De jongere met de Che-baard kende Elias 
alleen uit de boeken. Zoals te verwachten was. 
Maar dié Elias kende hij dan ook góéd. Mis
schien was hij wel nationalist geworden, zo 
zegde hij, dank zij de sinteze in het Algemeen 
Besluit van de Vlaamse Gedachte. En hij ci
teerde de laatste zin ervan : « ...een werk dat 
gedaan moest worden en dat wij met liefde 
hebben volbracht in dj jaren van onze zwaarste 
beproeving ». 

De Che-baard behoort tot een generatie die 
minder in hoofdletters spreekt dan de vroegere. 
Maar zijn kleine l — de l van liefde — klonk 
niet minder nadrukkelijk dan de hoofdletters 
van zijn gesprekspartners. 

dio genes. 

» Net verraad der klerken zat op het niveau van de Merciers en de Van Roeys » dachten we bij de begrafenis 
van Hendrik Elias. De Belgische kerk en de Vlaamse petits vicaires. De reguliere geestelijkheid blonk dikwijls 
uit door haar moed tegen die hogere kerkelijke heren in. Pater Van de Walle, provinciaal van de Vlaamse doml-
nikanen, sprak de wooiden die naar het hart gingen van de vele honderden op de rouwdienst voor de gestor
ven Vlaams-nationale vooiman Hoe anders had het lot van een Elias kunnen zijn, van zovele mensen van zijn 
generatie, als door de schuld van die Van Roeys en andere purperen staatsdienaars, voor de katolieke Vlamin
gen, niet tientallen jaren lang het tragische woord van Ernest Van der Hallen had moeten klinken : « Het 
zwaarste kruis dat het katolieke Vlaanderen ooit te dragen kreeg was de schijnbare tweespalt tussen de strijd 
om het behoud vtin het eigen Vlaamse wezen en tussen zijn katoliciteit ». 



SENAATSDEBAT 
OYER DE REGERINGSVERKLARING 

•K^ 

De regeringsverklaring in de senaat werd door 53 sprekers op de korrel geno
men. Daaronder waren er 7 VU-senatoren, die samen meer dan 5 uur het debat 
voerden op die 17 uur die de senaatsaktiviteit duurde. 

Voor iedere objektieve waarnemer was het duidelijk, niet alleen dat de Volks
unie de oppositie-struktuur gaf doch ook dat de VU-sprekers meer dan op de hoogte 
van hun taak waren en ook naar inhoud en vorm van de beste redevoeringen 
brachten. 

Wie het Beknopt Verslag van de senaat leest en de neutrale en vrij objektieve 
samenvatting van de debatten, kan zich daar vlug van overtuigen. 

De jonge journalist van de « Gazet van Antwerpen », die niet alleen CVP-er /'s, 
doch nog duidelijk politieke ervaring mist, noemde toch de VU-oppositie zwak. 
Misschien omdat hij weinig aanwezig was ? 

Kregen de journalisten van de CVP-pers misschien weer opdracht om alles wat 
van de Volksunie komt te kleineren ? Men kan het denken, want meer dan welk 
andere regering ook is deze regering van Vlaams standpunt uit zeer zwak. 

Ook de woordvoerders van de regering waren zwak. Eerste-minister Leburton 
zei niet veel, vice-eerste-minister De Clerq was hopeloos mat en vice-eerste-minis-
ter Tindemans stak zijn speech af over de historiek van de grondwetsherziening, 
speech die hij nu al tientallen keren overal ten beste heeft gegeven en die hij van 
buiten kent, de senatoren echter ook. 

Op zijn uitleg over de speciale kommissie, opgewarmde kost van het kamer
debat, wees Jorissen hem raak terecht. Het voorstel Tindemans heft het vetorecht 
van de vijf partijen niet op, zei hij, en kan het niet opheffen tenzij de vijf partijen 
zelf dit zouden doen. En dat doen ze niet. Betekenisvol was het dat eerste-minister 
Leburton de heer Tindemans aanstiet om niet meer te antwoorden. Op de VU-banken 
en op de banken van de toeschouwers was dit duidelijk te merken. De BSP wil 
niet. De tolk Tindemans mocht wel wat komedie spelen doch niets ernstigs zeggen. 
Zijn rol van de toekomst bleek ook hiermee geschetst Hij mist duidelijk karakter, 
is zeker geen vechter tegen het BSP-overwicht. 

Bij zijn bespreking van de 
regeringsverklaring besprak 
senator Jorissen 'ook de 
groepsfoto van de regering, 
waarbij hij het voile licht 
wierp op sommige praktijken 
van de kleurpolitici onder el
kaar en anderzijds enkele leu
ke portretten schilderde. 

We laten hierbij dit gedeel
te van zijn rede volgen. 

De beschouwing over de samenstel-
Ifng van de regering willen we begin
nen met een citaat van een journalist 
van een regeringsgezinde krant. 

« Het Laatste Nieuws » is immers 
altijd voorstander geweest van een 
drieledige regering. 

Wat schreef haar parlementaire 
medewerker, Piet Van Brabant, nu in 
deze krant op 26 januari j l . onder de 
betekenisvolle titel • Waarom maar 
36 ? . 

Ik haal aan : 
« De partijkongressen waren niet 

erg scheutig op toetreding tot een 
vijfledige regering. Maar de partijlei
ders zijn gulzig en de kandidaten voor 
een portefeuille kwamen In dichte 
drommen opdagen. De aftredende re
gering telde 29 excellenties. De nieu
we koalitie zou er 33 tellen. Woens
dagmiddag waren het er 34 en don
derdagochtend had men al portefeuil
les voor 36 gegadigden gevonden. 

Er zijn niet eens zoveel ministeries. 
Toch zijn de partijbonzen niet tevre
den. Nijd en naijver hebben het hele 
debat over de struktuur en de samen
stelling van de nieuwe regering be
heerst. 

Met de bekwaamheid van de minis
ters en staatssekretarissen en de sa
menhang van de nieuwe ploeg houdt 
niemand lekening. 

Wij krijgen een samenraapsel van 
politlekers die het voordeel genoten 
aan allerlei veto's en exclusieven te 
ontsnappen, plaatsjesjagers die alle 
mogelijke middelen, ook de verfoei
lijkste, hebben aangewend om in de 
gunst te geraken van hun partijleiders, 
en hardschreeuwers die er niet voor 
terugdeinsden allerlei demagogische 
voorwendsels op te dissen om hun 
laag bij de grondse doeleinden te be
reiken ». 

Hij vermeldde verder ter vergelij
king dat West-Duitsland 20 ministers 
telt en Frankrijk 22. <• La Libre Belgi-
que ' wees op de 17 ministers waar
mee de Verenigde Staten het doen. 

Toen de twee trakties van onze par
tij samenkwamen — we zijn met 40 — 
hebben we vastgesteld dat zo we een 
schaduwkabinet zouden vormen, we 
nog slechts 4 invallers overhadden. 

De spottende titel in . De Stan
daard » — nog een regeringsgezinde 
krant — van 26 januari j l . dat de rege
ring voortaan de sterkste fraktie vorm
de in het parlement Is dus vrij juist 
wanneer men het aantal bekijkt. 

Over zijn tegenstem zal men dus al
vast niet moeten verwonderd zijn. 

Maar wat een moraliteit en wat een 
cinisme de wijze waarop hij behan
deld werd ! 

Zonder iemands medeweten het 
land meedelen dat iemand geen staats-
sekretaris is omdat zijn gezondheids
toestand hem zou beletten zijn ver
antwoordelijkheid op te nemen, dan 
wanneer hij kerngezond is en bereid 
deze verantwoordeijkheid wel te dra
gen. 

De wijze waarop onze kollega La-
haye behandeld werd roept trouwens 
vele vraagtekens op. 

Ondergingen anderen hetzelfde lot 
ats hij ? 

Ook van de heren Wim Geldolf en 
Theofiel Joris Van Eynde en van me
vrouw Germaine Copee-Gerbinet werd 
Immers gezegd dat ze afzagen van 
een ministerportefeuille. 

Was ook hun bedanken uit de lucht 
gegrepen en ondergingen zij hetzelfde 
lot als onze kollega Lahaye ' 

Is het daarom dat mevrouw Copee 
hethet vertrouwen in de regering niet 
kwam goedkeuren ? 

Toen Leburton « Nederlands • ging praten begreep zuurkijkende Hanin er blijkbaar 
niets meer van. De VU-senaatsfraktie barstte in lachen uit... 

Het is duidelijk dat de aardrijkskun
dige maatstaf bij de regeringsvorming 
dient verworpen. Men kiest de minis
ters en staatssekretarissen niet per 
provincie, men moet ze kiezen volgens 
de bekwaamheid. 

Trouwens bij de geografische faktor 
zoals hij thans wordt gehanteerd is 
men zelfs niet konsekwent. 

Oost-Vlaanderen telt 3 leden in het 
kabinet, alle 3 behoren ze tot 1 arron
dissement : Gent. West-Vlaanderen 
heeft er 4 : 2 uit Brugge en 2 uit Kort
rijk, 3 arrondissementen hebben er 
geen. Limburg telt er 2 uit één arron
dissement en Antwerpen 6, waarvan 3 
uit Antwerpen en 3 uit Mechelen, Turn
hout telt niemand meer nu oud-minis-
ter Van Mechelen aan de dijk werd 
gezet. 

Dat men dit criterium voortaan maar 
opdoeke. 

Iets anders is de wijze waarop men 
ministers en staatssekretarissen aan
stelt. 

Er zijn er die langs de radio moeten 
vernemen dat ze er niet meer bij zijn 
nadat ze eerst werden gevraagd en er 
zijn er andere die langs dezelfde radio 
vernemen dat ze er bij zijn hoewel ze 
niet werden gevraagd. 

Wie heeft immers een veto gesteld 
of dit veto aanvaard toen onze kollega 
Lahaye na aanvankelijk te zijn ge
vraagd en te hebben toegestemd weer 
verwijderd werd uit de ploeg der 36 ? 

Toch zijn eigen partij. 
Het is dan ook duidelijk dat onze 

kollega voortaan geen vertrouwen 
meer kan hebben in een regering, nu 
bleek dat zijn eigen politieke vrien
den geen vertrouwen hadden In hem. 

Wanneer we alle kategorieën en 
schakeringen van ministers en staats
sekretarissen overlopen, dan merken 
we vooreerst op, dat de eerste-minis
ter omringd is door 2 Vlaamse ad-
junkten, 2 tolken, die zoals bij elke 
tolkenploeg elkaar regelmatig moeten 
afwisselen, vermits de heer Willy De 
Clerq geweigerd heeft 2e tolk te spe
len. Hij is immers bereid voor radio 
en TV evenveel tolkenv</erk te ver
richten als de heer Leo Tindemans 
en we willen de heer Tindemans zelfs 
waarschuwen voor de overgrote ijver 
van zijn kollega, die vaak geneigd zal 
zijn, de CVP-vice-eerste-minister dit 
soort werk zo veel mogelijk uit han
den te nemen. 

IJdele dames staan graag veel voor 
de spiegel. 

IJdele politici laten zichzelf graag 
voor het scherm bewonderen. 

Ternauwernood zijn we daarbij aan 
een derde tolk ontsnapt want ook de 
heer Vanden Boeynants was tot dit 
soort werk bereid. Hij zakte echter 
voor dit examen. 

Zijn ijver heeft men echter moeten 
intomen. 

Hij heeft zich dus moeten tevreden 
stellen met een ietwat lichtere t i tel. 
Men heeft hem dan super-minister 
gemaakt, zodat hij niet alleen meer 
super-generaal is. 

Jammer genoeg zal hij als koördina-
tor thans het gezelschap van zijn Brus
selse kollega en vriend Simonet moe
ten missen, vermitsi zijn partij deze 
man grootmoedig aan de Europese in
stellingen heeft afgestaan. 

Die heeft dus geen zitting in de re
gering die hij op het BSP-kongres, ge

west Brussel, afschilderde als de rege
ring van de angst, « Ie gouvernement 
de la trouille ». 

Het oud-Nederlands spreekwoord 
Indachtig dat de ergste wildstropers 
de beste boswachters worden, heeft 
men ook de heer De Saeger een super
minister gemaakt met onder zijn be
voegdheid het leefmilieu. 

Waar hij geruime tijd — ik zal maar 
niet zeggen — bossen en duinen heeft 
uitgeroeid of laten verkavelen schijnt 
zijn bekering thans voltooid. 

Wij spreken de wens uit dat hij 
thans dezelfde hardnekkigheid zal aan 
de dag leggen om het groen en de 
duinen te beschermen als dat hij vroe
ger wegen trok door de bossen of de 
duinen te Knokke ver)<avelde. 

Wij hopen van hem eveneens dat 
hij op sociologisch verantwoorde wijze 
een drukke bouwaktiviteit zal aan de 
dag leggen voor de behuizing van de 
ouderen van dagen, zodat terzake onze 
enorme achterstand tegenover het bui
tenland voor een flink stuk zal worden 
ingelopen. 

De kritiek op de nieuwe regerings
ploeg in de regeringsgezinde pers is 
zodanig groot dat zelfs de oppositie
partijen soms verplicht zijn ertegen in 
te gaan, bepaalde argumenten niet te 
aanvaarden en de aangevallen minis
ter ter hulp te schieten. 

Ik wil dit dan doen voor de heer 
Van Elslande, die weliswaar van Bin
nenlandse Zaken gevlucht is naar Bui
tenlandse, omdat hij wist dat hij de 
moed miste om de taalwet te doen 
toepassen. 

Toch zijn er grenzen aan de kritiek. 
Wanneer « La Libre Belgique » b.v. 

schrijft dat niemand aan het hoofd van 
onze diplomaten kan staan die niet 
neties eet, dan nemen wij dat niet. 

Het werd immers gezegd door een 
stcatsminister « au verbe acide » 
schrijft de Libre « avant de devenir 
Ie chef de notre diplomatie, il devrait 
aporendre a manger proprement ». 

De ondergrond van deze kritiek is 
ec.-iter betekenisvol. 

Het meest konservatieve korps van 
dit land kan immers niet verdragen, 
uit taalracistische bekrompenheid, dat 
een Menapien baas wordt in hun hei
ligdom dat zij als hun privee-jachtter-
rein beschouwen. 

Bij het verder overlopen van de lijst 
van de ministers en van de staatsse
kretarissen ben ik eens diskreet het 
Biografisch Handboek van de senaat 
en de Levensberichten van de kamer 
gaan raadplegen om te weten met wie 
ik zou te doen hebben de eerste vol
gende maanden, als het goed gaat. Ik 
zal voortaan beter de aktiviteiten in 
kamer en senaat moeten volgen zodat 
ik niet langer voor zoveel onbekenden 
zal staan, want ministers en staats
sekretarissen die nog beter zijn dan 
onze kollega Vlerick, die men aan de 
dijk heeft gezet en wiens onstuimig
heid ons niet langer zal verkwikken, 
verdienen alle eerbied. 

Anderzijds stel ik vast dat hier in de 
senaat op de banken van de meerder
heid enkele kollega s zitten, die men 
op grond van hun kunnen en hun werk 
normaal wel in de regering mocht ver
wachten. 

Zij zetelen er niet in, omdat tegen
over 22 volksvertegenwoordigers 
slechts 12 senatoren genade gevonden 
hebben in de ogen van de kabinets
vormer, waarbij wij duidelijk voor een 
ongelijke behandeling staan van kamer 
en senaat. 

Er is ten slotte de eerste-minister 
zelf. 

Uw faam in Vlaanderen, mijnheer de 
eerste-minister, is alles behalve be
nijdenswaardig. 

U weet wie die gemaakt heeft ? 
Sinds een paar jaar heeft de CVP-

pers u afgeschilderd als een eerzuch
tig man. 

U weet wie die pers geïnspireerd 
heeft ? 

Jawel de CVP-politici, ook en vooral 
degenen die thans in uw regering zit
ten. 

Op het randje af hebben ze u zelfs 
uitgemaakt voor een onbekwame. 

Nochtans bent u sinds jaren zo be
kwaam geweest om meer dan wie ook 
miljarden naar Wallonië af te leiden 
die Vlaanderen, waar de lonen nog 
steeds lager zijn dan in de Waalse 
provincies en de pendel groter, best 
hadden kunnen gebruiken. 

(lees door bU. 7) 
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Zulk bekwaam minister die dat kon, 
zulke bekwame partij-voorzitter heb* 
ben de Vlaamse kleurpolitici nooit 
gehad. Zij hebben steeds toegelaten 
dat via de RMZ, het Wetenschappelijk 
Onderzoek, Openbare Werken, Natio
nale Opvoeding, Streekekonomie, Ge
meente en provinciefonds enz. enz. 
Vlaanderen jaar na jaar tientallen mil
jarden onttrokken werd waarop het 
recht had. 

Hoe hartsgrondig ik dit ook betreur. 
Ik doe mijn hoed af voor uw bekwaam
heid terzake. 

Ook thans weer hebt u het klaarge
speeld vla de gewesthervorming 40 % 
van de kredieten vast te leggen voor 
Wallonië en dit gedurende 6 jaar, daar 
waar Wallonië slechts 28 % In de 
staatskast brengt. 

Het is de CVP-pers weer eens die 
uw eentaligheid eerst heeft aange
klaagd. 

Het was de CVP, die u thans 
kollega, die als informateur, u voor 
het eerst gewraaitt heeft als eerste-
minister. Het was uw l<ollega als par-
tiivoorzitter, de heer Wilfried Martens, 
die u nadien en op zijn beurt wraakte 
en om dezelfde reden. Hij ook steunt 
u thans. 

Het was de CVP, partij die u thans 
steunt, die een opinie-onderzoek hield 
om te zien of u als eerste-minister 
door het Vlaamse volk zou aanvaard 
worden. 

Een meerderheid van 76 % sprak 

zich in Vlaanderen tegen uw eentallg-
heid. 

Konsekwent ging de Vlaamse CVP 
aan de zijde staan van de 24 %. 

Wij, mijnheer de eerste-minister, 
staan, ook als demokraten, aan de zijde 
van de 76 %, die wij volledig begrij
pen. 

En waarom ? 
Omdat de Vlaamse volksmens altijd 

voorgehouden werd en wat uit de prak
tijk ook bleek, dat om de laagste trap 
van bediende te bekleden, om het 
kleinste staatsambt in de staat te be
zetten, als portier zelfs of als bode, 
dat men tweetalig moest zijn. 

Hen komt het ongehoord voor dat 
Franstal igen de hoogste posten kunnen 
bezetten zonder de taal van de meer
derheid, zonder de taal van de kleine 
man te spreken. 

Ergens is het rechtvaardigheidsge
voel, het eerlijkheidsgevoel van deze 
kleine man geschokt. 

Hij heeft al zoveel vertrouwen ge
kregen in de demokratie dat wat hij 
vroeger vol angst moest dulden uit 
vrees voor broodroof, dat hij dat thans 
niet meer neemt. 

Hij is het beu, hij heeft er de buik 
van vol. 

Ja om het In het Frans te zeggen en 
ja — waarom niet ? — // en a marre, 
on lui a fait trop d'enfants dans Ie dos. 

Zelfs de Vlaamse CVP begrijpt dit 
Frans. 

Ze heeft het nog al eens gelezen. 

de oude partijen 
verloochenen wat 
ze hebben aanbeden 

De kritiek van de VU-se-
naatsfraktie kwam hard aan 
bij de regeringspartijen. 

Vorige week brachten we 
het sociale luik uit de rede
voering van Wim Jorissen, die 
méér dan een uur sprak. 

We publiceren hierbij ook 
het slot van zijn rede. 

Ik besluit de Vlaamse CVP — en de 
heer De Saeger werd als hoodschuldi-
ge afgeschilderd — deed de vorige 
regering struikelen om een drietal re
denen : 
1. Ze wilde niet toegeven inzake de 
verfransing van de Voer. 
2. Ze was het moe dat de onderwijs
vraagstukken niet mochten behandeld 
worden in de Vlaamse Kultuurraad, 
die gesubsteerd werd door de BSP-ers 
uit Vlaanderen, want Vlaamse BSP-ers 
kan men ze niet noemen. 
3. Ze was het moe dat de gewest
vorming minimalistisch gehouden 
werd door de BSP. 

De Vlaamse CVP aanvaardt deze 
drie punten Meer dan dat zelfs. 

Op de koop toe aanvaardt ze een 
eentalige eerste-minister, waar ze ja
renlang onderduims en openlijk kam
panje heeft tegen gevoerd. 

De socialisten hebben met hen de 
jongste weken de vloer gedweild. 

De Vlaamse CVP heeft daardoor 
haar kiezers niet alleen beledigd, ze 
heeft ze doodgewoon vernederd en 
dat is iets wat men nooit mag doen, 
omdat zulke wonden nog moeilijk kun
nen worden geheeld. 

De Vlaamse PVV heeft alles ver
loochend en vergeten om toch maar 
in de regering te geraken 

Vergeten het Vlaams imago dat ze 
probeerde aan te kweken Vergeten de 
afschaffing van de samenvoeging van 
de inicomsten van de echtgenoten. 

Vergeten het verdoken tekort van 
enkele tientallen miljarden in de 
staatskas. 

Vergeten het verhoogd pensioen van 
de zelfstandigen. 

Ja ze heeft nog meer dan tien mil
jard nieuwe belastingen aanvaard. 

Het geringe pensioen van hun kie
zerskorps zal niet groter worden en 
de brandkasten van hun aanhang uit 
de vrije beroepen zullen door de ho
gere belastingen meer vrije plaats 
vertonen. 

Zij kunnen daar dan met welgeval
len de foto's opstapelen van de talloze 
PVV-minIsters en staatssekretarlssen. 

De BSP heeft met 56 t.h. de nieuwe 
driepartijenregering aanvaard. 

Ze zou er ncWt komen, zei voorzit
ter Van Eynde, tenzij over zijn lijk. 

Nog een belofte die de heer Van 
Eynde niet heeft gehouden. Want zijn 
lijk is er met Ja hij begint zelfs met 
geestdrift de drieledige regering te 
verdedigen 

Straks zal hij nog blauwe lauwers-
kransen vlechten rond het hoofd van 
de PVV-ers 

We zullen nog van alles beleven 
De nieuwe regermg is er. Met 40 

t.h van de CVP-aanhang m de oppo
sitie Met 40 t h van de PLP-ers in de 
oppositie Met de afgescheurde Brus
selse neo-iiberalen In de oppositie. 
Met 44 t h van de BSP-aanhang In de 
oppositie 

Als morgen de vertegenwoordigers, 
senatoren, van deze oppositie voor de 
regering zullen stemmen, dan weten 
ze dat ze tegen hun aanhangers stem
men 

De regering heeft nog 2 jaar en 3 
maand voor de boeg, als ze het zo 
lang kan houden 

Want in tegenstelling met hetgeen 
« Volksgazet » en •< De Nieuwe Gids » 
schreven hebben grondwet en artikel 
240 van het Kieswetboek de volgende 
verkiezingen uiterlijk op de vierde zon
dag van mei 1975 vastgelegd. 

Zo het kiezerskorps even hardvoch
tig zal staan tegenover deze regering, 
als deze regering, 28 jaar na het einde 
van de oorlog staat tegenover de am
nestie, zal uiterlijk dan het «dies irae» 
weerklinken. 

Dat zal niet alleen het einde van 
het traditionele unitaire België beteke
nen, maar waarschijnlijk ook het einde 
van de traditionele unitaire partijen. 

senator maes 

beiuinigingen 
Tot mijn verbazing komt het woord 

« bezuinigingen » in het regeerakkoord 
niettemin weinig of niet voor. 

Het is wel niet gebruikelijk, maar ik 
wi l , als lid van de oppositie, voor één 
keer de regering bijspringen en haar 
het middel aan de hand doen om, zelfs 
jaren achter mekaar, honderden mil
joenen uit te sparen. Dit middel is : 
eindelijk werk maken van een doel
treffende sanering bij de Sabena, en 
samenhangend daarmee, geen domme 
dingen doen bij de Regie der Lucht
wegen. 

Ik zal U de verliezen van de Sabena 
in de laatste jaren niet nogmaals op
sommen. Het komt bij de verliezen 
van de Sabena echt niet op 10 mil
joen aan. U weet allen dat de cijfers 
gedurende ettelijke jaren telkens met 
een paar honderd miljoen stegen, om 
de laatste paar jaar het miljard te be
naderen. 

In tegenstelling met zijn voorganger, 
heeft oud-minister Delmotte, — onder 
druk van de openbare opinie, — toch 
iets willen ondernemen in verband 
met dit probleem. 

Het werd echter totaal verkeerd aan
gepakt. Een paar honderd werknemers, 
waarvan men plots ontdekte dat ze 
overbodig waren, werden o.m. met 
bewakingsopdrachten belast. Daarbij 
werd ten overstaan van een paar als 
vlaamsgezind bekend staande perso
neelsleden een ergerlijke discriminatie 
begaan. 

Men zou ook plots een driehonderd
tal personeelsleden afdanken, vooral 
uit de lagere regionen. 

Daar botste men echter, — en te
recht, — op de syndikaten en dit 
voornemen viel blijkbaar in 't water. 

Op de juiste plaats, nl. bij de hoge
re directie, werd echter geen sanering 
voorzien 

Als, — op een gegeven ogenblik, — 
men in een bepaald bedrijf ineens 
vaststelt dat men honderden werkne
mers kan missen, dan lijkt het mij 
toch logisch dat men in de eerste 
plaats diegenen ter verantwoording 
roept die voor de overtallige aanwer
vingen verantwoordelijk zijn, onafge-
zien van hun vele andere vergissingen 
en misrekeningen. 

Ook meerdere jaren geleden was er 
reeds sprake van het normaal af
vloeiende personeel niet te vervangen. 
Men heeft zich dus blijkbaar aan dit 
voornemen niet gehouden. 

Wij wachten ook nog steeds op de 
reeds sedert jaren beloofde taalrollen 
en de sanering op taalgebied van de 
Sabena 

Ik ga voorbij aan zijn onzinnige be
slissing inzake de benaming van de 
luchthaven te Zaventem. 

Ik voel mij echter verplicht te blij
ven stilstaan bij de voorziene maatre
gelen met betrekking op de Regie der 
Luchtwegen. 

Om zoveel mogelijk diensten van 
deze Regie aan de toepassng van de 
taalkwestie te onttrekken, deinsde de 
voorgaande minister er niet voor terug 
een grote verhuis te voorzien van al 

de diensten die te Zaventem zelf niet 
absoluut onontbeerlijk zijn, naar het 
grondgebied van de Brusselse agglo
meratie. 

Dit past wellicht in het kader van de 
decentralisatie waarover men het se
dert jaren heeft, o.m. in de verschil
lende partijprogramma's I 

Men gaat dus, en ik herhaal het, uit
sluitend en alleen om aan de taalwet 
te ontsnappen, enorme uitgaven laten 
gebeuren. 

Ik vernam slechts een paar dagen 
geleden dat de voorgaande minister 
tijdens de laatste dagen van zijn be
wind aan een studiebureau, bij toeval 
uit Charleroi, opdracht zou gegeven 
hebben de voorbereidingen te bestu
deren voor de oprichting van een eer
ste gebouwencomplex van circa 
250.000.000 Fr. — een ereloon van 
10.000.000 Fr. — zou gegarandeerd 
zijn. 

Daarom deze welgemeende raad 
aan de nieuwe bewindsploeg : spaar 
een respektabel aantal honderden mil
joenen uit, drijf de sanering van de 
Sabena door en laat de Regie der 
Luchtwegen ongemoeid ! 

amnestie 
Ik wil ook nog over een tweede 

zaak spreken waarover In de rege
ringsverklaring geen woord gerept 
wordt. 

Omdat het in zijn kraam als unita-
rist paste, — en om de bittere pil van 
de vele voor de Vlaamse gemeenschap 
onaanvaardbare dingen uit het regeer
akkoord te doen slikken, heeft de heer 
Leburton nog maar eens het afgezaag
de refreintje van de nationale solida
riteit en de verzoening tussen de ge
meenschappen gezongen. 

Hij heeft daarbij zelfs hef in Vlet 
nam bereikte akkoord als een soort 
voorbeeld vermeld. 

I WelnM, dit akkoord in Vietnam kwam 
er na een jarenlange, meedogenloze 
oorlog waarbij miljoenen slachtoffers 
vielen, zowel burgers als militairen en 
aan beide zijden. 

Het pas afgesloten akkoord behelst 
niettemin b.v. dat de Amerikaanse 
krijgsgevangenen, waaronder meer 
dan waarschijnlijk piloten die nog 
maar pas een paar weken tevoren 
honderden slachtoffers onder de bur
gerbevolking der Noord-Vietnamese 
steden maakten, spoedig in vrijheid 
zullen gesteld worden. 

Hier echter in ons land, vinden som
migen het 28 jaar na de oorlog nog te 
vroeg om door het uitwissen van de 
gevolgen van de repressie tot een 
werkelijke verzoening te komen. 

De oproep van de heer Leburton tot 
algemene pacificatie en verzoening 
zou dan ook veel geloofwaardiger ge
klonken hebben indien in het nieuwe 
regeerakkoord ook eindelijk het voor
nemen tot het verlenen van amnestie 
ware opgenomen geweest I 
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Vandaag en morgen worden de Eeuwfeestpaleizen zeker het 
trefpunt van de varkenshouders ter gelegenheid van de tweede 
vakbeurs voor de varkenshouderij. Vermits de eerste vakbeurs 
een sukses werd mag men aannemen dat de tweede uitgave 
enkele duizenden geïnteresseerden zal trekken. Verwonderlijk 
Is dat niet want het aantal varkens heeft zich sedert 1959 sterk 
ontwikkeld. De varkensstapel is de jongste 13 jaar verdriedub
beld en de sterkste uitbreiding heeft zich vooral de laatste drie 
Jaar voltrokken. Volgens een steekproef van het Nationaal Insti
tuut voor de Statistiek waren er op 1 september van verleden 
jaar 4.737.000 varkens in België. Volgens hetzelfde instituut wer
den er in 1971 meer dan 7 miljoen varkens gefokt in dit land. 

Specialisten menen dat het aantal varkens ook nog tijdens de 
volgende jaren zal blijven stijgen, zij het dan allicht iets minder 
sterk dan in het verleden. De reden daartoe is niet ver te zoeken, 
de varkensprijzen waren over het algemeen vrij hoog een paar 
kortere periodes niet te na gesproken. De hoge prijzen zijn op 
hun beurt weer het gevolg van de stijging van de levensstandaard 
die bij ons, net als in de andere West-Europese landen, de vraag 
naar vlees sterk doet stijgen. Dat er bovendien een grotere 
vraag is naar varkensvlees dan naar rundsvlees is gemakkelijk 
te verklaren, de verkoopsprijzen van het varkensvlees liggen 
Inderdaad merkelijk lager dan die van het rundsvlees. 

Tenslotte kende ook de vleesverwerkende industrie gedurende 
de laatste tien jaar een grote uitbreiding. Deze tak bracht allerlei 
specialiteiten op de markt die in zekere mate de verbruiker kon
den aanzetten te kopen. 

voor onze lanbouwers 

de varkensfokkers 
maken het niet sleclit, 
ze moeten wel goed 
uit de ogen kilken 

De grotere inlandse vraag naar varkensvlees alleen is echter 
niet de enige verklaring voor de hoge prijzen aan de producent. 
Ook de vooruitgang in onze uitvoer is spektakulair. Sedert 1959 
Is onze export van vlees vermenigvuldigt met 82. Aanvankelijk 
bestond de uitvoer vooral uit levende varkens. De uitvoer van 
geslachte varkens begon zich te ontwikkelen van 1966-67 af en 
in 1970 was onze export van varkensvlees voor de eerste keer 
belangrijker dan deze van de levende dieren. In 1971 was Frank
rijk veruit de belangrijkste afnemer met meer dan 62.000 ton. 
West-Duisland nam bij ons meer dan 45.000 ton af en Italië 
kocht hier ruim 17.000 ton. De netto-waarde van onze uitvoer voor 
de varkenssektor beliep in 1971 10,7 miljard fr. Dit overzicht 
van onze uitvoer zou niet volledig zijn indien we niet zouden 
vermelden dat jaarlijks enkele duizenden fokvarkens uitgevoerd 
worden naar o.m. Frankrijk, West-Duisland, Brazilië, Italië, Luxem
burg, Spanje, enz. 

Iemand die enigzins met de sektor bekend is weet dat de 
meeste varkens die hier gekweekt worden van het witte type 
zijn (Belgische Landsvarkens) en dit vooral omdat het een snel 
groeiende soort is die gemakkelijk en vlug het veevoeder in 
vlees omzet. Het zwart-witte Piétrain varken daartegen is in ze
kere mate in ongenade gevallen doch blijft het ras met de hoog
ste vleeskwaliteit. 

De gunstige situatie op de varkensvleesmarkt gedurende 
de laatste jaren mag echter niet de ogen verblinden. IVIen weet 
dat de verbruiker vlees wil kopen met de hoogste kwaliteit. De 
fokker zal daar rekening moeten mee houden en de nodige aan
dacht opbrengen voor de selektie. Overigens worden de kwekers 
steeds meer uitbetaald op basis van de kwaliteit van de ge
slachte dieren, ledere kweker weet ook dat de kostprijs van 
zijn dieren sterk afhankelijk, is van aangepaste hokken en het 
gebruik van aangepast materiaal. Om de fokkers in staat te stel
len met de nieuwe richtingen terzake kennis te maken wordt dit 
weekeinde de vakbeurs voor de varkenshouders georganiseerd. 

Tot slot nog dit, alles laat voorzien dat de vraag naar varkens
vlees ?owel in dit land als in het buitenland nog zal blijven stij
gen In 1980 zal België wellicht meer dan 10 miljoen varkens 
produceren. De varkensfokker zal zijn interessante positie in 
EEG-verband echter alleen kunnen behouden indien hij ruime 
aandacht blijft opbrengen voor selektie, aangepaste gebouwen, 
machines en arbeidstechnieken. 

d.c. 

wij in nederiand 

formateur burger balanceert 

op een smal koord 
(jeeveedee) De regeringsformatie in Nederland duurt nu al meer dan 

75 dagen [eind november waren de verkiezingen !) en nog steeds is er 
geen uitzicht op dat zich de opvolgers aandienen van de ploeg Barend 
Biesheuvel. Zelfs als er plotseling schot zou komen in de formatiepogin
gen waarmee de socialist Burger nu al veertien dagen doende is, gaat 
het toch zeker nog een maand duren vooraleer de nieuwe premier zijn 
regeringsverklaring in het parlement zal voorlezen. Gods molens malen 
langzaam, maar die van de Nederlandse politiek lijken eerder stil te staan I 

Bijna twee maanden is de heer 
Ruppert, vroeger voorzitter van de 
protestantse vakbeweging, bezig 
geweest met informeren. Hij deed 
dat in een tempo dat hem — naar 
analogie van de Fabeltjeskrantdie-
ren — de bijnaam « Ruppert de 
rups » opleverde, onderhandelend, 
brieven schrijvend, verklaringen af
leggend. Alle mogelijkheden die als 
gevolg van de verkiezingsuitslag 
voorhanden waren, tastte hij af, van 
herstel van de vijfpartijen-regering 
van een jaar geleden tot een pro
gressief minderheidskabinet dat 
het misschien maar twee dagen 
zou volhouden. Zelfs opperde hij 
een keer de idee van een nationaal 
kabinet waarin liefst acht partijen 
zouden moeten samenwerken, zo
iets als een oorlogsregering dus, 
maar terecht werd die irreële ge
dachte door niemand in Den Haag 
(met uitzondering van fraktieleider 
Tilanus van de Christelijk-Histo-
rische Unie) gedeeld. Toen ten
slotte geen enkele andere moge
lijkheid meer overbleef dan een 
« rooms-rood » verbond, een koa-
litie tussen katholieken en socia
listen, elk met hun « bijwagens », 
schreef Ruppert zijn eindrapport 
voor koningin Juliana, waarna Bur
ger in de formtaie-arena verscheen. 

« recht voor z'n raap » 

Jaap Burger is een merkwaardig 
man in de Nederlandse politiek. 
Hij was minister in de regering die 
op het eind van de oorlog in Lon
den gevormd werd en onderscheid
de zich' toen al door uitspraken die 
omfloerst waren door een diploma
tiek gordijn, maar die men in Ne
derland « recht voor zijn raap » 
noemt. Hij was de man die openlijk 
stelling durfde te nemen tegen de 
dolle repressie die ook in Neder
land in' 1944-45 uitbarstte. « We 
moeten niet de mensen straffen 
die fouten hebben gemaakt, maar 
alleen degenen die echt fout zijn 
geweest », luidde zij oordeel. Na
tuurlijk kostte dit oordeel hem in 
die periode zijn ministersstoel. 

Jaren later, als fraktievoorzitter 
van de Partij van de Arbeid in de 
tweede kamer, draaide hij ook al 
geen doekjes om zijn meningen. 
Een felle kampagne, onder meer in 
het dagblad « Het Parool », dwong 
hem tot aftreden, waarna Burge-
lid van de Raad van State werd en 
daarmee naar de achtergrond van 
het politiek toneel verdween. Daar
vandaan is hij nu te voorschijn 
gehaald om als formateur te trach
ten Nederland een nieuwe rege
ring te bezorgen. 

Burger is dus bezig een of an
dere vorm te zoeken voor een ka
binet waarin de PvdA, stevig ver-
kiezingswinnaar, zou samenwerken 
met de Katolieke Volkspartij die 
in november wederom een aantal 
kamerzetels moest afstaan. Aan de 
kant van de PvdA staan dan nog 
de Radikalen (PPR), óók triomfa-
tors in de stembusstrijd, en de De-
mokraten '66 waarvan de schone 
schijn eerder verbleekt is. De ka
tholieken voeren in hun kielzog 
twee protestantse partijen mee, de 
Anti-Revolutionairen en de Christe-
lijk-Historischen, mooie namen voor 
twee groeperingen die soms meer 
op een bijbelgenootschap dan op 
een politieke partij lijken. 

De grote moeilijkheid voor for
mateur Burger is nu dat de drie 
kristelijke partijen enerzijds en de 
drie andere groeperingen die zich 
samen de « progressieven.» noe
men, aan de andere kant, het maar 
niet eens kunnen worden over de 
onderdelen van hun programs die 
straks in het regeerakkoord zouden 
moeten worden opgenomen. Joop 
den Uyl, de socialistische voorman 
én de nieuwe premier als de PvdA 
haar zin krijgt, wenst een « rode » 
regering. Daar mag dan een kriste
lijk randje aan zitten, maar dat zou 
maar heel smal mogen zijn. De kon-
fessionelen van hun kant weigeren 
in een nieuwe regering als een 
soort aanhangwagen te fungeren. 
Die weigering is te begrijpen in het 
licht van het feit dat de kristelijke 
partijen al een halve eeuw in Ne
derland de dienst hebben uitge
maakt. Maar gezien tegen de ver
kiezingsuitslag zouden diezelfde 
konfessionele groepen wel wat be
scheidener mogen zijn, want de 
dekonfessionalisering in de Neder
landse politiek gaat onweerstaan
baar en in een snel tempo verder. 

Den Uyl vindt dat de kristelijke 
inbreng in een regering onder zijn 
leiding « vrijblijvend » zou moeten 
zijn, met andere woorden dat de 
progressieven er niet aan gebon
den zouden moeten zijn. Hij zou 
de huidige ministers Van Agt (Jus
titie, katholiek) en Boersma (so
ciale zaken, protestant) nog wel 
willen aksepteren omdat deze twee 
als. vooruitstrevend worden be
schouwd, maar verder zouden de 
kristelijken geen noten op hun zang 
mogen hebben. En misschien zou 
zélfs het aanvaarden van Van Agt 

en Boersma de socialisten lelijk 
opbreken. Want er is nog altijd een 
besluit van het PvdA-kongres dat 
de socialisten niet met de katho
lieken in één regering zitting mo
gen nemen. De positie van Den 
Uyl, die wat graag eerste-minister 
zou worden (in dat opzicht is hij 
de Nederlandse Leburton !), is dus 
zeer delikaat. 

nieuwe verkiezingen ? 

Nochtans Is het duidelij'k dat da 
socialist Burger er eerder op uit 
is zijn partijgenoot Den Uyl naar 
het Catshuis in Den Haag (het 
woonhuis van de Nederlandse mi
nister-president) te voeren. Hij 
heeft het afgelopen weekeinde dan 
ook een brief gestuurd aan de kon
fessionele leiders waarin hij duide
lijk liet merken dat hij niet langer 
wenste te praten over de kristelijke 
" inbreng » in een progressief ka
binet. Hoe dat nu verder gaat uit
pakken, moet afgewacht worden. 
Want als de kristelijken zouden be
sluiten om niet mee te doen, kan 
Burger wel een progressieve rege
ring vormen, maar hij kan er dan 
ook zeker van zijn dat zijn bouw
sel tijdens de eerste -konfrontatie 
met de volksvertegenwoordiging 
wordt weggestemd. En als de kon
fessionele partijen wél meedoen, 
zou een nieuw PvdA-kongres den 
Uyl wel eens wandelen kunnen 
zenden. 

Formateur Burger balanceert dus 
op een smal koord, en hij loopt het 
risiko er af te tuimelen. Dat zal 
overigens nog wel even duren, 
want het formatietempo is nog 
weinig versneld sinds de dagen van 
« Ruppert de rups ». Intussen- blij
ven wij voor ons ervan overtuigd 
dat ook dit jaar de Nederlandse kie
zers naar de stembus geroepen 
zullen worden. Voor de derde keer 
in drie jaar dus. De parlementaire 
demokratie wordt in dit land stil
aan een kabaretnummer... 

het hutudrama in afrika 

Nog geen jaar is het geleden en wie spreekt er nog van ? Door 
de overheersende groep van de Tutsis werd in Burundi een 
ware uitmoording georganiseerd van de ganse bestaande en 
aankomende elite van het onderdrukte Hutuvolk in deze staat 
die tot in de jaren zestig een Belgisch mandaatgebied was. Tot 
kinderen in het middelbaar onderwijs werden opgehaald en neer
geschoten of zelfs doodgeknuppeld, omdat ze Hutu waren» Bel
gië beschouwde voor de zoveelste maal het drama als <• interne 
gebeurtenissen » en waste zijn bloedige wapenleveranciershan-
den in schijnheilige onschuld. Meer dan 100.000 Hutus werden 
vermoord. Maar het probleem, nu weeral uit de aktualiteit ver
dwenen, bestaat voort in alle scherpte. Honderdduizenden men
sen zijn moeten vluchten naar de omliggende (al even arme) 
landen. 

Wegens gebrek aan geldmiddelen moest de bouw van kampen 
met minimumuitrusting stopgezet worden. Het regenseizoen is 
nu bezig in centraal-Afrika. 

Voor duizenden is nog steeds geen onderdak gevonden. Het 
is een vegetatief voortleven, gehurkt tegen een schutting of 
een boom. De « wereldsolidariteit » geeft de « klassieke kom 
soep of schepel rijst ». In afwachting dat België met Van Els-
lande ook op dat vlak aan bewegingsstrategie durft doen, kun
nen wij helpen op beperkte schaal. Want het probleem leeft ook 
hier. 

Een honderdtal Hutustudenten, praktisch opgegeven door hun 
Tutsiregering willen in de kampen bij hun rasgenoten gaan hel
pen in de omliggende landen. Zij zijn verenigd in een komitee in 
ons land dat de Belgische publieke opinie wil voorlichten. Door 
de taal gaat dit vlotter in Wallonië. Zij zochten daarom kontakt 
met het « Vlaams komitee voor steun aan verdrukte naties » 
om hen te helpen bij deze voorlichting bij het Vlaamse volk. 
Mensen als een Walter Geerts, Pater Aelvoet van het blad 
« Wereldwijd » gaven reeds verschillende voordrachten. Kan in 
het kader van schoolaktles voor « Broederlijk delen » dit jaar 
geen speciale aandacht aan dit probleem worden gewijd. Vlaam
se sprekers vergezeld van Hutustudenten zijn bereid hier steeds 
voorlichtingsvergaderingen (bv. in scholen) over te beleggen. 

Wie van onze lezers op dit vlak een efficiënt organisatorisch 
kontakt kan helpen leggen, mag zich steeds in verbinding stellen 
met genoemd Vlaams komitee, Liersesteenweg 140. Berlaar. 
Tel. 03/82.11.93. 

— Ondertussen blijft financiële steun aan de Hutu-vereniging 
in ons land uiterst welkom : op Bankrekening van het Komitee 
Meproba nr. 310.0004107.22 - Bank van Brussel. 
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een gemiste kans voor het onderwijs 
Onmiddelijk na de val van de regering Eyskens-Cools, 2de editie, had men kunnen 

verwachten dat het onderwijsprogramma van de nieuwe regering weinig of niets 
zou verschillen van het programma dat door « voorgangster » was opgesteld. 

Inderdaad, CVP en BSP hebben beweerd dat de heer Eyskens ten val is gekomen 
wegens moeilijkheden op kommunautair gebied. Hier komt bij dat de PVV — die nu 
mede in regering zit — nooit blijk heeft gegeven van enig ernstig voorbehoud t.o.v. 
de onderwijspolitiek, zoals die door de vorige regering werd gevoerd. 

Ik meen dan ook dat zo het nieuwe onderwijsprogramma verschilt van het vorige, 
dit te wijten is aan het feit dat een bepaalde politieke partij haar toegevingen op 
het kommunautair vlak heeft willen verdoezelen met zogenaamde veroveringen in
zake onderwijs. 

een financieel probleem ? 
Financiële kwesties vormen ten an

dere het leeuwenaandeel van wat er 
in het nieuwe regeerakkoord over on
derwijsbeleid wordt gezegd. 

Op zich zelf genomen is dit een 
vrij ongewone zaak. Onderwijs is im
mers niet alleen een kwestie van 
geld. Hier komt bij dat hetgeen over 
de financiering van het onderwijs 
wordt gezegd, geen punt zet achter 
de betwistingen, die er op dit vlak se
dert geruime tijd bestaan. 

Weliswaar worden aan ieder van 
beide netten belangrijke financiële 
middelen ter beschikking gesteld, 
maar er komt geen einde aan wat men 
de schooloorlog noemt. 

Op het eerste zicht is dit onbe
grijpelijk. Het is immers zo dat heel 
wat eisen van de beide netten recht
vaardig zijn en als dusdanig had het 
Rijk dan ook de plicht aan deze eisen 
tegemoet te komen. 

Terzake wil ik mij even verduide
lijken. 

De Volksunie meent dat de eisen 
van het katolieke onderwijs, zoals zij 
verwoord werden door de kommissie-
Gooi, rechtvaardig zijn en dat men ze 
dan ook had moeten inwilligen. Al
leen inzake de scholenbouw houden 
wij er een andere mening op na, nl. de 
overname door het Rijk, die dan deze 
gebouwen ter beschikking stelt van 
de inrichtende machten op basis van 
objektieve kriteria. 

Dit impliceert dat wij ons verzetten 
tegen de diskriminatie t.o.v. priesters 
en kloosterlingen, die in gemeenschap 
leven ; tegen de onvoldoende verho
ging der werkingstoelagen ; tegen de 
afwezigheid van tussenkomst voor 
het personeel der internaten 

Anderzijds menen wij dat tal van 
Rijksscholen in erbarmelijke omstan
digheden zijn gehuisvest en dat het 
bijgevolg dringend noodzakelijk is hier
in zo snel mogelijk verandering te 
brengen. 

De vraag rijst dan ook, waarom aan 
deze rechtvaardige eisen geen gevolg 
werd gegeven, waarom een aantal dis-
kriminaties t.o.v. het vrij onderwijs ge
handhaafd blijven, waarom de toe
stand van de bestaande Rijksscholen 
zo weinig aan de orde is gekomen. 

Een eerste reden had kunnen zijn ; 
tekort aan geld. 

Opvallend is dat gedurende de on
derhandelingen, die aan het onder-
wijsakkoord zijn voorafgegaan, weinig 
of niets over problemen van budget
taire aard werd gesproken. 

Iedereen is het er over eens dat het 
onderwijs wel geld mag kosten, doch 
dit betekent geenszins dat men niet 
spaarzaam hoeft te zijn. De onder-
wijsberoting gaat sedert verschillende 
jaren pijlsnel de hoogte in, hetgeen 
op zich zelf reeds een belangrijk pro
bleem doet rijzen. Hier komt bij dat 
een onverantwoorde toename van de 
overheidsuitgaven in hoge mate aan 
de basis ligt van de steeds maar toe
nemende inflatie. 

Het ware dan ook wenselijk ge
weest dat men de nieuwe onderwijè-
uitgaven meer rationeel en volgens 
plan zou hebben opgevat. 

Ik denk hierbij aan maatregelen, die 
gericht zijn op de gemeenschappelijk
heid van bepaalde akkomodaties, op 
planning en programmatic bijv. bij de 
inplanting van nieuwe instellingen, op 
de rationalisering van het bouwpro
ces enz. 

Het lijdt geen twijfel dat aldus mil
jarden konden worden uitgespaard, 
miljarden die het zouden mogelijk ma
ken aan de rechtvaardige eisen van 
ieder van beide netten te voldoen. 

Nu weet ik wel dat er in het re
geerakkoord enkele vage en nietszeg
gende passussen voorkomen, die over 
besparing en rationalisatie handelen. 
De ervaring heeft evenwel geleerd dat 
dergelijke teksten weinig of geen be
tekenis hebben Ofwel worden zij ge
formuleerd omdat het nu eenmaal zo 
hoort, ofwel dienen zij om de goege
meente om de tuin te leiden. 

de « verpolitisering » 
van het onderwijs 

Het is duidelijk dat indien aan de 
noden van ieder van beide netten niet 
werd voldaan, zulks geenszins te wij
ten is aan problemen van financiële 
aard. De ware reden is dat de realisa
tie van doeleinden van de ene nadelig 
is voor de andere 

Eigenlijk zou dit niet mogen zijn. 
Indien iedereen zich aan zijn specifie
ke opdracht zou houden, nl. het ver
schaffen van aangepast onderwijs, dan 

deerde instellingen en anderzijds de 
strijdscholen in de provinciesteden en 
op het platteland Tevens kan niet ge
noeg worden onderlijnd dat vooral in 
de jongste jaren het neutraal karakter 
van het offcièel onderwijs verloren is 
gegaan, doordat de BSP er socialisti
sche scholen van heeft gemaakt, zo
als overigens op het jongste PVV-par-
tijkongres openlijk werd aangeklaagd. 

Het is duidelijk dat in het nieuwe 
regeerakkoord mets werd voorzien om 
een einde te stellen aan de politise
ring van het onderwijs Nochtans wa
re dit niet zo moeilijk geweest. Had 
men bijv, meer autonomie over beide 
netten verleend, dan was men zonder 
strijd tegemoet kunnen komen aan 
een aantal desiderata, die tot op he
den onvervuld zijn gebleven. 

In onze tijd van verdraagzaamheid 
is het onbegrijpelijk dat men nog altijd 
gekonfronteerd wordt met de strijd 
om de ziel van het kind Dit is boven
dien nadelig op korte en op lange 
termijn. Niet alleen voor iedereen, die 
als leerling, leerkracht of ouder bij het 
onderwijs is betrokken, doch ook 
voor de andere burgers. Immers zo
lang er geen schoolpaclfikatie is inge
treden zal de institutionale verzuiling 
blijven verder woekeren, hetgeen op 
zijn beurt een nadelige invloed zal 
hebben op de oplossing van het natio-
naliteitenkonflikt in dit land. 

Het gekke van de hele situatie is 
daarbij dat men uiteindelijk toch zal 
moeten tegemoet komen aan wat op 
dit ogenblik als onmogelijk wordt ge
acht, dit terwijl men intussen onnoem-
lijk veel geld en moeite heeft ver
spild 

loopt men elkaar niet in de weg, dan 
kan er geen schooloorlog meer be
staan. 

Onze onderwijsnetten beperken zich 
echter niet tot het verschaffen van 
onderwijs ; zij zijn machtsmiddelen of 
worden als dusdanig gebruikt. Zij spe
len mee in een konflikt tussen groe
pen, die er naar streven hun machts
posities te verbeteren en wiens be
staansreden niets met het wezen van 
het onderwijs te maken heeft. 

Eerlijkheidshalve moet, wat het ka-
toliek onderwijsnet betreft, een onder
scheid worden gemaakt tussen ener
zijds de leerlingen, ouders, leerkrach
ten en zelfs sommige lokale direkties 
en anderzijds de inrichtende macht, 
zijnde de Guimardstraat, die in handen 
is van de CVP en steun zoekt bij deze 
partij. Eenzelfde onderscheid dringt 
zich op wat de Rijksscholen betreft 
tussen enerzijds de andere gekonsoli-

de pluralistische school 

Een tweede punt waaraan ik enige 
aandacht zou willen besteden is de 
pluralistische school. 

Ook in de vorige regeringsverkla
ring werd hieraan enige aandacht be
steed. Kenmerkend hierbij was dat 
men deze schoolvorming alléén maar 
om budgetaire redenen noodzakelijk 
achtte en dat men naliet enige aan
duiding te geven omtrent de konkrete 
vorm. 

In het nieuwe regeerakkoord daaren
tegen wordt de pluralistische school 
ook wenselijk geacht om — ik citeer 
letterlijk — » andere redenen, die ken
merkend zijn voor onze tijd » Hier 
komt bij dat een bepaalde vorm wordt 
vooropgezet, die in zijn algemeenheid 
voor iedereen aanvaardbaar is 

Wat dit laatste betreft had ik graag 
geweten wat bedoeld wordt met vol
gende passus : « Het demokratisch 
beheer zou voornamelijk verzekerd 
worden door een raad, evenwichtig en 
representatief voor alle strekkingen 
samengesteld » 

Welke strekkingen heeft men op het 
oog ? De traditionele, die ook op an
dere vlakken het monopolie van re-
presentaviteit bezitten ? 

Indien het geinstitutionaliseerd plu
ralisme van heden zou uitgebouwd 
worden in de pluralitische school van 
morgen, dan vrees ik dat wij van de 
regen in drop zullen komen. Deze 
school zal dan alleen maar hierin van 
de huidige verschillen, dat de macht
strijd, waarvan ik straks heb gespro
ken, zich voortaan ook binnen de 
schoolmuren zal manifesteren. 

Overigens meen ik dat men zich in
zake de oprichting van pluralistische 
scholen moet beperken tot experi
menten en tot de hogere instituten en 
afdelingen. 

Niemand weet hoe een ware plura
listische opvoeding moet worden ge
organiseerd. De ervaring zal dit im
mers moeten leren. Bovendien is het 
lang niet zeker dat een niet-eenduidig 
onderwijs, altans wat de lagere ni-
veau's betreft, pedagogisch verant
woord is. 

Naar mijn gevoelen dient de opvoe
dingspraktijk zich autonoom te ont
wikkelen. Het gaat niet op dat men 
zoals in een ontwikkelingsland van bo
ven af oplegt hoe en in binnen welke 
strukturen het onderwijs moet worden 
gegeven. 

Ik ben de overtuiging toegedaan dat 
een gecentraliseerd en een van boven 
af gedirigeerd onderwijs, niet geschikt 
is om een antwoord te geven op de 
pedagogische vragen van deze tijd. 
De spontaneiteit, het charisma van be
paalde direkties en leerkrachten, de 
positieve bijdrage van bepaalde aktle-
groepen, dit alles kan slechts effekt 
sorteren zo de netten meer autono
mie zullen krijgen en zo zij — en dit 
is niet minder belangrijk — het voor
werp uitmaken van een grondige de-
mokratisering. Wanneer zij dan ook 
nog tot samenwerking zouden over
gaan, uit eigen beweging of op ver
zoek, dan meen ik dat onze scholen 
echte pluralistische scholen zouden 
worden. 

De vraag is evenwel of dit alles nog 
enige zin heeft of minstens niet voor 
een tiental jaren is uitgesteld, nu wij 
hebben moeten meemaken dat kleri-
kalen en anti-klerikalen het oude 
strijdros weer uit de stal hebben ge
haald nu zij na afloop van de onder
handelingen hebben bereikt dat de 
institutionele verzuiling werd ver
sterkt. 

In het regeerakkoord wordt, afge
zien van een beschikking m.b.t. het 
gemeenschappelijk busvervoer niets 
bepaald dat in de lijn ligt van een 
meer open onderwijsbeleid en een 
meer open onderwijspraktijk. Een re-
dakteur van een bepaald Brussels dag
blad kon dan ook terecht schrijven : 
« De pluralistische school is dood •. 

Het is duidelijk dat er op onderwijs
gebied een aantal fundamentele ver
anderingen plaats moeten hebben. An
derzijds stelt men vast dal de tradi
tionele partijen het tot stand komen 
van deze veranderingen met hardnek
kigheid tegenwerken. 

De taak van de Volksunie ligt dan 
ook voor de hand. Als enige oooosi-
tiepartij in Vlaanderen, als partij die 
op alle vlakken van het maatschtiope-
lijk leven gezonde verho'idincfn tot 
stand wil brengen, mag z!5 '*' ' ' ' nala
ten de karentie, c"e de rpgtrïigsoar-
tijen op dit vlak ten toon sore-Jen, 
met hardnekkigheid aan te klagen 

e. raskin, 
voiksvertegenwoord qer. 
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door JOZEF SIMONS 
Even voor wereldoorlog 14-18. Baron Van Laar de nieuwe kasteelheer van het 

Kasteel De Donk wordt Ingehaald met een grote stoet georganiseerd door de dorpe
lingen. Doorheen de oude tegenstelling tussen hun vaders groeit een prille liefde 
tussen Joost, zoon van ' de Roervogel ' en Tine, dochter van Peer Moze, herbergbaas 
ran " De Antichrist". Voorop in de stoet stapt de Vlaamsgezinde studefnt Jan 
Broeckx. 

voorspel 

de inhufdiging van baron van laar 

De aandacht van de Antichrist werd 
plots afgeleid door een helle, gulle 
meisjeslach op 't paadje tussen de 
hagen Was dat zijn Tine niet ? Hij 
keek en keek. . en zag juist hoe 
Joost, 'de manke pikkelaar', met een 
kushandje ook zijn wit roosje uit het 
knoopsgat over de haag wierp: „ Een 
roosje voor de Maagd van Vlaande
ren ' " 
Motverdekke i 't Was te hopen dat 
dat maar kinderspel was, want mocht 
er iets tussen zitten, daar zou hij van 
meet af aan een stok voor steken. 
Zijn schone Tine en die manke pik
kelaar, Roervogeiras I Hij zou ze 
een andere dans leren ! 
Vreselijk geprikkeld kwam de Anti
christ tegen de middag thuis. In de 
keuken vond hij Mieke Feremans, een 
buurvrouw die hij goed lijden mocht, 
zodat hij niet plots kon losbarsten. 
Doch Tine droeg op haar blanke boe
zelaar het witte roosje van Joost ! 
„ Dat is zeker een nieuwe mode, zo 
met een roos in huis te lopen... " 
Tines lei het roosje op de kast, maar 
Peer bulderde haar nog na : 
„A l s er straks jonge fiskadeekes u 
naroepen of u een roos toesmijten, 
moet ge niet het hart hebben om te 
luisteren, begrepen ? Zeker niet als 
een manke pikkelaar roekedekoet : 
'Een roosje voor de Maagd van Vlaan
deren !' . Ik heb een paar klare kij
kers op mijn kop staan ". 

Ill 

Na de noen drumde het dorpsplein 
propvol wagens, behangen met groen 
en bloemen, bespannen met blinkend 
afgeborstelde paarden ; paarden met 
de manen vol strikken en roosjes, de 

staart opgedaan met witte linten. 
Ruiters riepen om plaats on de wit-
geklede maagdekes grepert naar moe
ders rok of naar vaders kiel. Onder 
de lindebomen stond een massa toe
schouwers, meestal vreemdelingen, 
leunend op hun fietsen, want de 
Laardonkenaars zelf waren allen in de 
weer om hun stoet in orde en aan 
gang te krijgen. 

En wat een weer ! „ Een weer om een 
bisschop in te halen I " zei Toke 
Broeckx, die het grote woord voerde 
bij de vreemden onder de linden. 
De zon zat triomfantelijk hoog in de 
lucht, boven het glinsterend haantje 
van de kerktoren, waarrond soms een 
paar zwaluwen kwamen scheren, en 
een hele klad duiven in steeds wijder 
kringen omtoerde. 

Stipt te twee uur, op een teken van 
de Roervogel, zette de stoet zich in 
beweging. 
De postiljon voorop. Gekleed als 
Gents poorter uit de middeleeuwen, 
gans in 't bruin, de Zwarte Leeuw op 
gouden veld op de borst gestikt, aan 
de gordelriem een dagge, in de rech
terhand de knots. Dat was student 
Jan Broeckx, een kleine gestuikte ke
rel met levendige kijkers onder de 
zwarte wenkbrauwen. 
Dan paarden, twee aan twee, ge
smukte en opgetooide bowenpaarden, 
bereden door struise buitenjongens. 
De voor de ruiters bestelde kostuums 
waren niet toegekomen, alleen «oat 
elk een lans, waaraan de postiljon e€iï 
zwart-en-goud leeuweviaggetje had ge
hecht. Dat was de erewacht. 
Volgden op twee rijen de schoolkin
deren, voorop de knapen die zongen : 

De trommel slaat, de fluite gaat. 

De wind ontvouwt de vane... 
en achter hen de meisjes, die bloe
men strooiden uit volle korfjes. 
Statig te midden, het wipneusje in de 
lucht, met slaande jaspanden, stapte 
de Roervogel voor de boogschutters : 
zestien fiere jonge mannen, heffende 
aan een hele 'doorgang' met twee 
doelen, de doorgang getimmerd uit 
licht hout en afgemaakt met helde-
kruid en takken met doornroosjes, 
witte en rode. Op de rug droegen ze 
de pijlkoker en over de vrije schouder 
de boog. En al gaande zongen ze 
van Sint-Joris, het oude gildelied : 

't Is gebeurd vóór onze tijden 
Dat Sint-Joris eens kwam rijden 
Tot een stad in 't heidens land, 
Waar men gene christenen vand. 
Bij de stad ofvast daartegen 
Was de volle zee gelegen 
In dewelke, als men leest. 
Was een draak of giftig beest. 

stootwagen had opgetimmerd tot Bo-
hemerskot. Zijn vrouw had hij zwart 
gemaakt, zichzelf bruin, en hij had 
een laag roet gesmeerd op de we
zentjes van zijn half dozijn kleine 
mannen, die door de venstertjes lonk
ten en bruine boterhammen aten met 
witte kaas. 
Volgde 't hompelend boerke Van Ge-
vensteen, te voet, met aan een stok 
een kaart, waarop vier bloedige to
nelen de 'Moord van Tienen' illus
treerden. Boerke speelde liedjes-zan
ger. 

Sa vrienden, ziet hoe dat gaat. 
Als men het pad der deugd verlaat ! 

Dat was de zedeles die de moord-
geschiedenis besloot. 
Tussen twee hagen van dorpelingen 
en vreemden bewoog de stoet zich 
voort, doch Boerkes talent trok aan 
weerskanten een hele kilt mee. Voor 
de kinderen zong hij : 

Als Peeke over zijn onderdeur lag. 
Koekoek ! 

Daar kwam 'n wind en z'n baard vloog af 
Koekoek I 

Maar Meeke had nog wat vlas bewaard 
En ze spon algauw een andere baard 
Koekoek, koekoek, koekoek I 

Even buiten het dorp echter gaf hl] 
een lied van eigen vinding ten beste i 
„ Het tweede Doopsel van de Anti
christ ". 
Peer Moze moest het gehoord heb
ben ! Het behelsde het verhaal, echt 
gebeurd, maar weinig bekend, van 
een serenade die de Antichrist eens 
jaren geleden, op een kermisnacht in 
de late uurtjes, gebracht had onder 
het venster van zijn buurvrouw, Mie
ke Feremans... 

Op zek're nacht, het hoofd vol guitenstreken. 
Kwam Moze lichtjes aangeschoten thuis. 
Hij had alree de klopper vastgegrepen, 
Maar dacht opeens : hierachter woont een muis : 
Een meisje fris, een meisje braaf en f i jn, 
'k Wil weten of ik niet haar vriend mag zijn ! 
En nu richt Peer in dronkenschap zijn schreden 
Naar buurmans huis, en denkt aan geen gevaar. 
Maar pas heeft hij gedaan een tiental treden 
Of plomp ! hij stuikt al met een groot misbaar, 
Met 't lichaam zwaar en lomp in 't water koel 
En in het slijk van enen diepen poel. 
Vol heil'ge schrik begint nu Peer te muilen : 
„ Och, moederlief, kom, help mij uit de nood ! " 
Men hoort alras zijn moeder tegenhuilen : 
„ Waar zijt gij, Peer ? " — „ De moosput Is mijn dood I 
— „ Weer u. mijn zoon, mijn liefste Peerke teer ; 
Weer u, mijn zoon, ik kom al met de leer . " 
Nu wordt de leer met spoed omneer gelaten 
En Peer bestijgt haar bibb'rend van de kou, 
Zijn schoon vriendin kwam een momentje praten, 
Zij hoorde 't kermen en greep naar een touw. 
Als Bijbel-Mozes had ook onze vriend, 
Met 't zelfde recht, zijn Mozesnaam verdiend. 

Vier zwarte paarden trokken de wa
gen der ambachten met een smeden
de smid, een schavende timmerman, 
een stenenkappende metser, en zo 
verder... 
Op de volgende kleinere wagen, die 
één bonte welriekende bloemruiker 
was, en die getrokken werd door drie 
vurige bruine beenhouwerspaardjes, 
stond plechtig de heilige Ambrosius 
voor zijn grote bijenkorf, en zegende 
naar links en naar rechts. De bijen-
boeren kuierden achter in rijen van 
vier : in de eerste rij de Antichrist, 
die een hoofd boven de anderen uit
stak, met de borst vooruit en het oog 
vrij en vrank. Voor wie moest hij 
blikken of blozen ? Hij betaalde zijn 
missen volgens het tarief-Bara ! En 
Sad hij niet wél voor het imkersgild 
gezorgd ? Deed hun wagen de stoet 
fieen eer aan ? 

En als om de pracht van hun wagen 
nog meer te doenuitkomen, liep ach
ter hen, tussen twee opstekende ber
ries, de voddenkoopman, die zijn 

Of er al dan niet méér strofen aan 
het liedje waren, hier werd boerke 
Van Gevensteen door de 'manke pikke
laar' vriendelijk verzocht niet voort 
te gaan en een ander liedje te zingen, 
„ o f ik zal u mijn vuist in uw ribben 
zetten, en u de stoet uit en de sloot 
in slaan ! " zei Joost. 
„ Dat moet gij me nog wel zeggen ", 
siste Boerke, „ het is uw eigen vader 
die mij dat vroeger heeft ingeblazen!" 
„Vroeger, ja, vroeger... maar haai 
geen oude koeien uit de gracht, ze
ker vandaag niet... en toch nooit 
meer... en mijn vader zal ik strakt eens 
wat anders in het oor blazen... " 
En meteen klom hij terug op de vol
gende wagen met de majestueuse t i l , 
waar wel twintig duifjes zaten vast
gebonden, die ijverig aan de binders 
pikten, zonder te merken dat het al 
vergeefse moeite was. 

(vervolgt) 
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moor er is nog het 
midden-oosten.. 

(ARGOS) Voorlopig zal het knelpunt Vietnam niet langer het leeuwb' 
deel van de openbare belangstelling opeisen. \Ne\ staat voor 26 februari 
e.k. een Parijse konferentie over Vietnam op de agenda maar sinds het 
recente wapenbestand richten de nieuwsmedia hun verrekijker ook op 
andere haarden van internationale krizis en narigheid. In februari en maart 
zullen dan ook de hete hangijzers hun beurt krijgen die maandenlang in de 
schaduw van het Indochinees konflikt hebben nagesmeuld. Voorzeker zal 
het middenoosten in de onmiddellijke toekomst weer centraal staan. Kis
singer van wie men mag aannemen dat hij nu zijn hardste Vietnamese 
noten heeft gekraakt komt potentieel vrij om de verhouding Israël-Arabi-
sche wereld aan te snijden. Sommige kommentatoren vermoeden dat 
Nixon's topadvizeur van zijn verblijf in Peking (18 januari) gebruik zal 
maken om met Tsjoe En Lal over het nabije Oosten te praten. Niemand 
weet van te voren of Kissinger dit vermoeden zal waar maken... ofschoon 
de « Duitser in het Witte Huis » zeker niet onwetend is van de Chinese 
en... Russische belangstelling voor het Midden-Oostelijk gebeuren. 

Voor de Sovjetunie blijft Egypte het zorgenkind nummer één. Al een 
paar dagen vóór de reis van Hafez Ismael naar Moskou (de man is in
middels al onverrichterzake naar Kaïro teruggekeerd) heeft de « Pravda » 
de interne toestand van Egypte scherp op de korrel genomen. Volgens 
het officléls orgaan kan Sadat van Egypte zijn inspanningen beter kon-
centreren op het heropflakkerend bougeois-kapitallsme in zijn land dan 
om de haverklap zijn rebellerende studenten, politieke « deviationisten » 
en... kommunisten achterna te zitten. Het Kremlin begint stilaan te stei
geren bij het hinderlijk schouwspel dat Arabische leiders het niet eens 
kunnen worden over items van welbegrepen Arabisch (en Russisch !) 
belang. Op de Arabische top te Kaïro is die verdeeldheid weer eens dui
delijk overgekomen. Nog vóór Hoessein voor overleg naar Washington 
vloog eiste de defensieraad van de Arabische liga dat de Palestijnen 
naar die gebieden in Jordanië zouden terugkeren waaruit ze tijdens de 
burgeroorlog (september 1970) verdreven waren. Die eis kwam biezonder 
hard aan voor Hoessein die kennelijk alles op de kaart heeft gezet van 
een internationaal vredesinitiatief waarbij hij de grote mogendheden een 
eerste rang heeft toebedeelt. 

Inmiddels is ook Hoessein al uit Washington terug. In 't verleden werd 
hij vaak grenzeloos onderschat. Nasser noemde hem ooit « een idiote 
dwerg » terwijl Levi Eskjol van Israël hem als « een koninklijke bedelaar » 
omschreef. Maar toen pientere Hoessein (37) eind vorige week zijn op
wachting bij de Amerikaanse prezldent maakte was hij allesbehalve een 
fuifnummer of de roekeloze stuntman voor wie men hem zo graag verslijt. 
Zijn haast legendarische onberekenbaarheid had hij opgeborgen achter de 
schittering van ALIA, zijn derde echtgenote en kersverse koningin van 
Jordanië. Het was een herboren Hoessein die zijn Jordaanse eisen elegant 
debiteerde. Hetgeen niet betekent dat de dubbelzinnigheid rond zijn ko
ninklijke bedoelingen daar te Washington kompleet werd weggewaaid. 
Nixon kende de nog recente verwarrende uitspraken van zijn gespreks
partner . 

Om de gunst te winnen van zijn Arabische broeders had de woestijn
koning, vóór zijn vertrek naar Washington, een radikalistisch opbod ge
daan. Men herinnert zich het scenario wel : Hoessein zou zich bij een 
Arabische kommando tegen Israël laten inlijven, hij zou zijn Jordaans le
ger onder Egyptisch bevel plaatsen, hij zou... Maar in het Witte Huis 
heeft hij zijn oorlogsverzuchtige bewogenheid afgeremd. Vermoedelijk 
ingestemd met een eventuele afzonderlijke vrede met Israël... 

Bruukse politieke wendingen zijn hem altijd eigen geweest. Onveran
derlijk waren ze een gevolg van interne (Jordaanse of Arabische) moeilijk
heden. Maar vandaag is Hoessein meer dan ooit aangewezen op Ameri
kaanse steun, steun die Koeweit en Saoed-Arabië hem na de bloedige 
repressie-oorlog van 1970 halsstarrig blijven weigeren. Het is dus zo dat 
Hoessein te Washington zijn eigen Jordaanse belangen niet heeft ver
knoeid voor een nog altijd problematische pan-Arabische solidariteit. Zijn 
grootste bezorgdheid cirkelde dan ook rond Amerikaanse militaire en eko-
nomische hulp. Hoessein zal zijn begeerde jachtvliegtuigen wel krijgen 
want de Amerikaanse wapenleveranciers gaan alle richtingen uit. Tel Aviv 
of Amman, what's in a name ! Ten slotte geldt Jordanië in de VSA als 
een gematigd element, een buurman die Israël zeker niet rechtstreeks be
dreigt en die zeker het vuur aan de lont niet wil zijn voor hevige losbran-
dingen. Martiaal geschreeuw voorlopig een monopolie van Egypte. Maar 
Moskou houdt het been stijf zodat Kaïro wel vanzelf zal inbinden. 

Het is verbazend te zien hoe groot de verstandhouding tussen Amman 
en Jeruzalem vandaag is. Ontroerend bijna ! Maar de harde knelpunten 
zijn blijven bestaan : Hoessein handhaaft zijn aanspraken op de wette
lijke Jordaanoever en op het Arabisch deel van Jeruzalem. En er is meer 
dan alleen maar Jordanië : Sirië eist de Golan-hoogten op, Egypte bedingt 
grenskorrekties in het Suez-kanaalgebied en de Palestijnen trappelen van 
ongeduld om naar het land van hun oorsprong terug te keren. Tussendoor 
zegt Golda Meir van Israël, « de ijzeren grootmoeder » dat het zo'n haast 
niet heeft. Op 1 maart e.k. gaat onverzettelijke Golda trouwens zelf naar 
Nixon toe. Ook FeisaI van Saoed-Arabië heeft al zijn Amerikaanse reis 
aangekondigd. In zijn harems heerst weer de beroering der grote dagen. 
En de wereld is blij omdat weer eens gesprekken op gang komen al ge
beurt zulks voorlopig over Washington. 

Eind januari heeft een onbekende tanker zijn tanks gereinigd voor de kust van het Zweedse 
eiland Faro, een toeristenparadijs waar om premier Olav Palme zijn vakantie doorbrengt, 
Hierdoor werd de zee zo bevuild dat tienduizenden zeevcgels omkwamen Nadat de over
heid 10 000 dollar besteedde aan de strijd tegen deze vervuiling komen nu toch nog dage
lijks vogels om van de kou nadat zij er met een laatste krachtinspanning in geslaagd 
waren aan land te klimmen. 

deze week 
in de wereld 
# Kissinger houdt vier dagen bespreking 
met de Noordvietnamese regering te Saigon, 
vooraleer naar Peking af te reizen. Men ver
wacht nu ook een bestand in Laos. Intussen 
worden in Vietnam talrijke bestandsscheidin
gen gemeld. Alleen deze door een der partijen 
gemelde schendingen worden officieel door 
de internationale kommisjrie genoteerd, de 
ongemelde worden als •< oefeningen » ge
boekt... 

9 Eerste Amerikaanse krijgsgevangenen 
door Noord-Vietnam vrijgelaten. De Noord
vietnamese en Vietkongdelegaties te Parijs 
klagen over diskriminatie. De Amerikaanse 
vlooi ruimt In de golf van Tonkin mijnen op. 

9 Nieuwe dollarkrisis bereikt hoogtepunt 
met spekulaties tegen de Mark en de Yen. 
In Japan sluiten de wisselkantoren. Er wordt 
druk uitgeoefend om beide sterke munten 
op te waarderen. Te Bonn heersen mening-
verschilen tussen Bundesbank en regering, 
die bestendig kontakt onderhoudt met Lon
den en Parijs e~i de andere EG-partners. Ster
ke geruchten over een nieuwe devaluatie 
van het Pond. De goeverneurs der nationale 
banken bespreken de muntkrisis tijdens hun 
maandelijks beraad te Basel. Algemene slot-
indruk : het internationaal muntsisteem is 
dringend aan een herziening en verbetering 
toe terwijl de positie van de dollar aan de 
realiteit moet aangepast worden. 

# Dringende hongersnood in verscheidene 
grote Indiase deelstaten als gevolg van de 
droogte en het uitstellen van irrigatiewerken. 
Het gaat om bijnr de helft van de bevolking 
(totaal : 580 miljoen). 

9 Pakistaanse politie neemt grote hoeveel
heden wapens en munitie in de Iraakse am
bassade in beslag, bedoeld om aan rebellen 
tegen de regering Boetto te leveren. Pakistan 
protesteert bij Irak, roept zijn ambassadeur 
terug en verklaart de Iraakse dilomaten in 
Pakistan tot persona non grata. 

# Steeds grensincidenten tussen Rhodesië 
en Zambesi. 

# Twaalf ter dood veroordeelde tegenstan
ders van de Oegandese regermg in hun res-
pektievelijke dorpen in het openbaar terecht 
gesteld. 

# Kentering op til in Ulster ? De scheuring 
bij de protestanten tussen gematigden en 
extremisten heeft minister-president White-
law een nieuwe onverhoopte kans in de Ul-
sterse krisis, die dezer dagen met bomaan
slagen, moorden, barrikaden en betogingen 
een nieuw hoogtepunt bereikt. Vooral het 
feit dat de beruchte dominee lan Paisley 
zich bij de gematigden voegt en voorrang 
verleent aan wet en orde betekent een zicht
bare kentering bij de protestanten, terwijl 
ook Bernadette Devlin de vrijlating eist zowel 
van katolieke als van protestantse geïnter
neerden. 

9 Land- en luchtleger grijpen de macht in 
Urugay (land der Tupamaros) en krijgen na 
enkele dagen steun van een gedeelte van da 
marine. De legerleiders leggen het staats
hoofd een omvangrijk sociaal-ekonomisch 
hervormingsplan voor. 

O President Etroessner van Paraguay voor 
de vijfde maal tot staatshoofd gekozen. 

# Eerste parlementsverkiezingen in Haïti i 
de kandidaten zijn allen aanhangers van de 
jonge president J.P. Duvalier, die in 1971 
zijn vader, de beruchte Papa Doe opvolgde. 
Haïti is het achterlijkste land van Latijn» 
Amerika. 

O Zware aardbeving in Mexiko eist vele do> 
den en grote schade. 

# Veertienjarige schoolknaap bekent samen 
met enkele andere vriendjes, de brand ge
sticht te hebbe,. die een Parijse school ver
nielde en aan twintig kinderen en volwasse
nen het leven kostte. De daders merken op, 
niet geweten te hebben, dat de school voor 
het eerst ook 's avonds voor avondlessen 
zou geopend zijn. Gezien het minderjarigen 
betreft ontsnappen ze aan de doodstraf doch 
zullen lange tijd geïnterneerd worden. 

# Sociaal konflikt te Durban, Zuid-Afrika, 
waar de zwarte arbeiders massaal tegen hon-
gerlonen staken, dreigt uitbreiding te nemen. 
Het is de eerste grote neger-beweging sinds 
jaren in de Zuidafrikaanse republiek. 
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NASHUA (IOWA), 21 ang. 12 
Beste familie, 

Ik hen eindelijk anagekomen en nu kan tk U tets schrijven. Wtj hebben 
een echt avontuur meegemaakt hoor. 45 mmuten nadat wij U m Schiphol 
verlaten hadden zijn wij geland in Londen. Er waren moeilijkheden met een mo
tor. Het was een reuze-ervanng, hoor, Wij hadden honger en dus kregen we 
beefsteak in het restaurant van Heahrow. Ik vond het plezant, maar wij waren 
5 uur te laat toen wtj in Detroit aankwamen. Ik kon niet slapen die nacht. Het 
was 2 uur 's morgens hier, dus 8 uur zondagmorgen bij jullie Ik ging buiten het 
motel en heb met verwondering naar al die grote auto's gekeken. Ook vond ik al 
de nachtgeluiden zeer vreemd. Ineens, door de nachtgeluiden (crickets, kikkers, 
enz...) werd ik ontroerd en ik schreide van vreugde. Het is goed om terug te zijn. 

Zondagmorgen reisde ik met Sue door naar Waterloo (Iowa). Toen wij 
naar de vlieghaven van Waterloo daalden werd Sue zeer zenuwachtig, maar ik 
bleef kalm. En toen ok mijn vader en moeder zag, het was allemaal zo natuurlijk 
alsof ik twee weken weg was. Natuurlijk heeft mijn moeder mij in armen 
gepakt en niet losgelaten. Er was veel volk op het vliegveld en ze stonden alle
maal te kijken. Was het omdat ik droeg de mijn klompen 7 

Uw dochter LINDA 

Zo schreef onze Amerikaanse « dochter n 
Linda op 21 augustus, twee dagen nadat ze 
van ons afscheid genomen had op Schiphol. 
We hebben haar brief ingekort, maar de per
soonlijke stijl hebben we geëerbiedigd en 
ook de kleine foutjes tegen het Nederlands 
hebben we laten staan, want... we zijn fier 
over deze brief. Fier omdat we een grote 
dochter hebben nu, ginds in Amerika, een 
dochter die wij een jaar lang opgevoed heb
ben tot ze deel van ons gezin was geworden, 
een dochter die een stukje Vlaanderen naar 
Amerika gebracht heeft en onze moedertaal 
zo vlot is gaan beheersen dat alle brieven 
heen en weer in het Nederlands geschreven 
worden. 

17 oktober 1972 

« Dit zal gek klinken, maar voo 
wust van de schoonheid rondom mij in 
lowa vernederd heb 7 Nu vinden mij 
zeg « hoe mooi de maïsvelden zijn ». Ik 
heb gehad om naar jullie te gaan om een 
maakt heb verrijkt mij nog alttjd ! Ik 
Ik hoop met heel mijn hart dat ik mijn 
Europese smaak geleerd heb .') nooit za 
goed nietwaar 7 ». 

rdat tk naar jullie ging was ik nooit be-
lowa. Herinneren jullie zich nog hoe ik 

n vrienden het eingenaardig dat ik altijd 
begin nu te beseffen wat een geluk tk 

jaar door te brengen. Wat tk mee ge-
weet nu wat mooi is en wat met mooi. 
Europese smaak (als ik iets van die 
l verhezen. Mijn Nederlands is nog altijd 

12 november 
« Ik ben beschaamd dat ik zo lang gewacht heb om te schrijven. Dank 

je papa voor de « Gazet van Antwerpen ». Nu hangt de betoging van Vilvoorde 
hier op mijn muur, naast mijn bureau. Wanneer gaan wij elkaar terug ontmoe
ten 7 Ik heb een lange verhandeling voor mijn klas geschreven over mijn reis-
avonturen. Bijna iedereen was jaloers. Het verhandeling ging over mijn reis-
avonturen, gestolen fietsen, boerenbruiloft, jeugdherbergen. Ik kan zelf bijna 
niet geloven dat ik zoiets fantastisch meegemaakt heb. Ik vond de brieven van 
Bart echt komisch. Ik zat te lachen op mijn kamer met de vraag van Bart : hoe 
vertaalt men snotvent in het Engels 7 Ik begon zo gek te lachen dat mijn vrien
den vroegen over wat het ging ». 

^%«5r^«^ 
Het zijn zovele uittreksels uit brieven van 

een kind, verleden zomer nog hier, nu 
draagster van ons erfgoed in de nieuwe we
reld. En ik beken dat ik ontroerd ben terwijl 
ik dit artikel neerschrijf voor « Wij ». Ont
roerd, maar blij en dankbaar om het grote 
geluk dat mensen uit liefde en genegenheid 
kunnen putten. Het is geen propaganda, het 
is een getuigenis. De grote YFU-familie staat 
ook voor u open. Lees en kom binnen in 
onze vriendenkring. 

Van boven naar onder : Patrick Van-
hulle CWilrijk), voorzitter van de 
YFU-jongeren. Was twee jaar in da 
Verenigde Staten. 
Karen uit Californië (VS) vertelt op 
een avond van YFU-senioren over 
haar Vlaams verblijf. 
Ester Coverf (VS), een jaar in Vlaan
deren. 
Anna Bannermann (VS), een Jaar ta 
gast in Halle-Kempen. 

wat is dan het yfu-programma ? 

Och, het is allemaal zo eenvoi»» 
dig. Een Amerikaanse dame stuurt 
in 1950 een twintigtal Amerikaaiv 
se studenten naar Duitsland voor 2 
maanden omdat zij gelooft dat al
leen in menselijke ontmoetingen 
de sleutel voor begrip en liefde te 
vinden is. Vandaag, in 1973, v in
den elk jaar opnieuw 5.000 jonge 
mensen langs de organisatie van 
Mrs. Rachel Andresen een nieuw 
gezin en een nieuwe wereld. In 
tientallen landen hebben gezinnen 
zich aangemeld om aan het uitwis
selingsprogramma mee te werken, 
eerst als gastgezin en daarna als 
komiteelid. In 1952 was er één ge
zin dat zich in Nederland als mede
werker aanmeldde, nu zijn er 
twaalf en daarnaast nog eens ze
ven in Vlaanderen die samen het 
Beneluxcomité uitmaken. Parallel 
met de groei van het programma 
is ook een ganse administratie ge
groeid. YFU heeft indrukwekkende 
kantoren in Ann Arbor, Michigan 
en kleine sekretariaten in de mee
werkende landen. Maar wi j zijn ge
lukkig te kunnen schrijven dat 90 
t.h. van al het YFU-werk nog steeds 
volledig gratis verricht wordt door 
honderden families en duizenden 
jonge mensen die geloven in de 
menselijke verrijking van het pro
gramma en er hun beste krachten 
aan geven. Dank zij hun inzet bli jft 
YFU een vriendenkring geen za
kenkantoor. 

Er is nog een andere reden 
waarom wi j fier zijn op ons pro
gramma. Er wordt veel over inte
gratie Noord-Zuid gepraat, maar in 
de praktijk komt daar vaak weinig 
van terecht. In YFU wordt daarover 
nooit gepraat maar de integratie is 
een feit. Het is de vaste wi l van Ne
derlandse en Vlaamse komiteele-
den die zeer gelukkige samenwer
king nooit meer stop te zetten. On
ze komiteeleden en jonge mede
werkers vergaderen samen in Zand-
voort, in Utrecht, in Antwerpen of 
in Brussel, maar waar de vergade
ring ook doorgaat : het is steeds 
een groep vrienden die in een ge
meenschappelijke inzet ook elkaar 
gevonden hebben. En wanneer 
honderden jonge Vlamingen en 
Nederlanders thans vrienden ge
worden zijn voor het leven dan is 
dat, dachten w i j , niet minder be
langrijk dan onze kontakten met 
Amerika. 

De motivering van ons program
ma hebben wi j hiermee wel uiteen
gezet. Niet volledig misschien : 
het is immers duidelijk dat ieder
een, naast de algemeen menselijke 
verri jking, ook nog wel persoonlij
ke genoegdoening in de YFU-wer-
king zal vinden. Zo zijn Nederland
se en Vlaamse komiteeleden zich 
bewust van het feit dat zij daad
werkelijk aan de positie van onze 
taal en kuituur in de wereld timme
ren. De jonge Amerikanen die hier, 
niet zonder inspanning, maar met 
grote liefde Nederlands geleerd 
hebben, zijn misschien onze beste 
ambassadeurs later. Daarom be
zorgt YFU de Amerikaanse jaarstu-
denten een lijst van alle Ameri
kaanse universiteiten waar Neder
lands gedoceerd wordt. Een klein 
detail dat toch maar aantoont hoe 
de YFU-werklng in feite verder 
reiict dan vaak verinoed word^ 
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youth 

for 

fOHge êHéfhSCH HaCfiCH 
AAaar goed, laat ons liever over 
konkrete werking iets meer vertel
len. 

yfu in de praktijk 

Youth For Understanding heeft 
een dubbel programma : jongens 
en meisjes die een jaar als kind van 
een Amerikaans gezin aan een 
Amerikaanse middelbare onder
wijsinstelling willen studeren ver
trekken hier in augustus en zijn te
rug een jaar later. Kandidaten voor 
1973-34 zijn nog steeds welkom, 
maar er is nu toch wel haast bi j . 
De voornaamste voorwaarden zijn 
natuurlijk de leeftijd (tot 18 jaar) 
en de wi l om te slagen ( in de prak
tijk wordt dat uitgepraat tussen de 
kandidaat en de selektiekommis-
sie. Financiële bijdrage • 36.200 
B. fr. Dringend kontakt opnemen 
met YFU Benelux FAM. UREEL Al-
semstraat, 13 - 2050 Antwerpen. 
Tel. 03/19.12.63. 

Voor de Amerikaanse jongeren 
bestaat een dubbele mogelijkheid. 
Zij kunnen eveneens voor een gans 
Jaar naar Vlaanderen of Nederland 
komen. Er zijn gelukkig steeds 
meer jonge Amerikanen die hier
van gebruik maken. 42 dit jaar en 
vermoedelijk nog meer volgend 
|aar. Zij volgen hier middelbaar 

onderwijs en zijn voor de rest to
taal en volledig uw eigen kind. 
Een YFU-counsellor zal u helpen 
een paar psychologische aanpas-
singsmoeilijkheden te overwinnen. 

Daarnaast bestaat er voor de jon
ge Amerikanen ook een mogelijk
heid om een zomervakantie in een 
Vlaams of Nederlands gezin door 
te brengen. Uiteraard kan hier 
moeilijk verwacht worden dat zo 
een « kind » op 8 weken tijd Ne
derlands zal leren of inzicht krijgen 
in onze samenleving. Er wordt mis
schien meer geduld verwacht van 
een gastgezin dat een zomerstu-
dent opneemt dan van een gezin 
dat een jaarstudent opneemt. In
zicht en begrip verwerft men niet 
op twee maanden. AAaar vriend
schap en genegenheid wel . 

Daarom, zowel voor een zomer 
als voor een jaarstudent graag uw 
hulp. Meld u aan als gastgezin. 

Wij zullen dit artikel besluiten 
met een brief van een jonge Ant
werpenaar die op dit ogenblik in 
Florida verblijft. In een notedop 
leert u hier de vreugde en de pro
blemen kennen van onze jonge 
mensen in Amerika. Als het iets 
voor U is, grijp de pen. Wij zullen 
U graag inlichtingen bezorgen en U 
zo mogelijk ook helpen-

99 
« Ik heb hier in Florida al heel veel 

plezier en geluk gekend maar eveneens 
één grote ontgoocheling. Ik kan gedu
rende heel het schooljaar niet deelne
men aan sport en dat kwam echt heel 
hard aan. Ik was in het football-team 
als punter opgesteld, d.w.z. de speler 
die de bal wegstampt. Aangezien ik 
veel voetbal in België speelde had ik 
niet te veel moeite om die bal ver en 
juist weg te stampen en na twee weken 
van elke dag hard trainen was ik al 
opgesteld in het Varsety-team. En dan 
de dag vóór de eerste wedstrijd kwam 
het bericht dat ik niet mocht spelen. 
De reden hiervoor is dat dit mijn der
tiende schooljaar is. De school heeft 
alles geprobeerd om me toch « eligi
ble » te laten zijn, maar tot nu toe is 
alles vergeefs. Het is echt een zware 
klop. 

Laat me nu wat beter nieuws vertel
len. Wat de familie betreft is alles 
schitterend. Ik heb hier een broer van 
bijna 16, een zusje van 17, verder een 
broer van 20 die bij de marines is en 
dan Mam en Dad. Ik voel dat ik volle
dig geaccepteerd ben als hun zoon of 
broer en dat is een groots gevoelen. 
We hebben hier een eigen zwembad en 
dat komt wel van pas aangezien het 
weer hier schitterend is. 

School baart weinig of geen proble
men. De cursussen die ik volg zijn : 
Problems of American Democracy, Spa^ 

nish. Gymnastiek (op het ogenblik volg 
ik daarin een cursus van vier weken 
over «life-saving»), English Humanities 
en American History. Dat laatste is 
veruit het moeilijkste want het boek 
leest zeer moeilijk. Op het ogenblik heb 
ik veel, maar interessant werk zoals 
research, projekten. Mijn schooldag 
start om 8 uur en eindigt om 2 uur. 
Daarna heb ik football-practice (on
danks het feit dat ik niet kan spelen 
blijf ik toch de trainingen volgen-. Als 
je je ergens voor engageert hier maak 
je vrienden die echte vrienden zijn. 
Daarna ga ik werken tot 5 uur. Ik werk 
op de drukkerij van mijn ouders en 
hou er ruim voldoende zakgeld aan 
over. 

Elke dag schrijf ik mijn gevoelens 
neer tn een soort dagboek en het is on
gelooflijk nu wat ik een week geleden 
neerschreef. Ik voelde mij dan zo al
leen en héél ver weg en België was 
geen apenland meer. Het zou dom zijn 
je heimwee te verbergen. Maar daar
voor alleen al is dit jaar zo interessant. 
Je merkt zelf hoe je persoonlijkheid 
verandert en je een heel andere kijk op 
de dingen krijgt. Je beseft dat je niet 
verder kunt zonder de anderen en je 
waardeert daardoor veel meer je thuis, 
ginds in Antwerpen en ook hier ». 

Lue 

95 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
I .V.H. 

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

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66 99 - 21 66 90 
UW KLEUREN T V TECHNICUS 

<oop b i | ons in ver t rouwen 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters 
Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 

Koud en warm buffet 
Gezell ige Vlaamse sfeer 

wekel i jkse rustdag woensdag 
Bell^traat 49 - HEKELGEM 

Tel. (053)687 40 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIjNCAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

3 0 % Korting aan iedereen 
VAN DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel 02/51 21 82 - 51 49 60 

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

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141 

Blankenberge - Tel. (050)41637 
U tabter TERSI JULIEN 

vol pens 300 fr alles inbegr 

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 

HUIS MEYNT|ENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEL 52 89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg 32 - TEL. 52.74 72 
Vloerbekledingen, tapi j ten, papier, 

fo lde ideuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken 

VU-leden en « Wij »-lezers 1 0 % 
vermindering 

)an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Schelde 
Het huis met famil ietradit ie 

Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek rustdag vr i jd 14u tot zat 16u 

Vlaamse gotische stij'schouw ? 
of sierschouw naar eigen keus 
in vols'agen artisanaatswerk ' 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 W.lrijk 
Tel 87 51 07 - 87 51 54 ook na 19u 

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kort ing 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF V A N VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel (053)281 10 
Koud buf fet Nette bediening 

G E L D 
Voor een persoonli |ke lening 1s'e 

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

Oudenaardse S'eonwen 121 ERP£ 
Te' ( 0 5 ' - ' " 1 1 1 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBIEMEN 

Garage ST-jOZEF 
Assesteenweq, 117 — TERNAT 

Tel (02)52.13.12 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

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 katalogus 

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. i.p.v. 18.950 fr. 

Andere merken grootste korfing 
T V VANAF 9.000 F 

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 

Alle soorten behangpapier, grote 
stock Vast tapi j t rechtstreeks van 

de fabr iek, dus lage pri 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 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

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

6m»tt - «TBNCiLwenK • nrroKóiAf 
INKA 

TUmltoutaabaan 40S - Borawhoul 
Ta.o3.3a.Taoo 

matfhieu's beddenbedrijf 
t'mdi voor elk probleem een wooninrichting ^ . 3 . ^ -

on::ë stusüedienst 
inst uw woon-

problssm gratis op 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle V lamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT - DELEU 
Kortri jksestraat 3 - MENEN 

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

Tel 011 65 188 en 66 477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

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

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 - Moel ingen 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismijn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEL 
Prijsli jst op aanvraag 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, , 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Restaurant 
KASTEEL WAALBORRE 

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

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

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

STEEDS WELKOM IN 
'T KREKELHOF 

HET DRANKHUIS MET SFEER 
Open vanaf 14 uur 

Elke dinsdag gesloten. 
Brusselbaan 11 , Gooik 

Tel. (054)348.57 

Em. Bontridder - Borremans 
Krommestraat 10 

1680 SINT-KWINTENS-LENNIK 
Tel. (02)52.43 91 

Al le beenhouwersbenodigdheden. 
Inrichten van beenhouwer i jen er» 

van kru idenierswinkels 
Restaurantskeukens, e d 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

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

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel (054) 331.05 

AALST 
P V B A 

lange Zoutstr 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

^ 

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - was

tafels en waskussens - kinderkleding 

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

sen - kampingartikelen - turngerei 

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer ' ) 
Telefoon 03 /26 86 62 

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

H O U T W O R M 7 
Betiandeling van dakwerken tegen alle tiout-
InseKten TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag Gratis bestek m gans het 
land PVBA itJDUSTRADE Vanderzijpenstr 
12, Wemmei (Bt) - Tel 02/79 20 00 

STUDENTEN, DIT BELANGT U AAN 

Reis in 1973 naar de Verenigde Staten ! 

Wie kan deelnemen ? 
— Alle studenten van 15 tot 23 jaar. 

Vertrekdata : 

— 12 juli tot 8 augustus (Sabena-vlucht Zaventem-New York en 
terug). 

— 2 augustus tot 29 augustus (Sabena-vlucht Zaventem-New 
York en terug) 

Verblijf : 
te Washington, bij een Amerikaans gezin, met volledig pension. 

Reissom per persoon : 15.900 fr. 

Nota fakultatieve uitstappen zijn mogel<]k. 

Organisatie : 
Dit is géén V.T B -reis. De volledige organizatie Is in handen van 
het reisbureau « Inter Study-Goteborg ». 

Belangstelling ? 

Vraag ons uitvoerige inlichtingen. U kunt vanaf heden inschrij
ven in alle V.T.B.-kantoren en bij alle V.T.B.-vertegenwoordigers. 

Inlichtingen 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03) 31.76 80 en in al onze andere kantoren : 
93Ü0 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 — 
3'"30 Ki-selt Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tï i 1 5&1)267,20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
s^;.-6, 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 

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, Tijl, 
Goedendag) voor feesten - geel-
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m voor versiering - alle bijbeho. 
righeden 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 HerentaU 

Tel (014)21 207 

Vlamingen, 

I « L I " ' ^ ' ^ GRATIS ADVIES 
i * T * M voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen ( I e en 2e r ) 

en uw bouwgrondk'edieten 
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 kontakf met ons ! 

http://Ta.o3.3a.Taoo
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maatschappij 

regeerakkoord 
erg vaag voor 
de verbruikers 

Er is over de regeringsverklaring 
van deze regering Leburton-Tinde-
nians-De Clercq al flink wat inkt 
gevloeid, terecht overigens. In dit 
stuk willen we stilstaan bij wat het 
regeerakkoord te bieden heeft aan 
de verbruiker. Laten we meteen 
duidelijk zijn, de partij-onderhande
laars hadden aan de belangen van 
de konsument veel meer aandacht 
moeten besteden. Dat dit laatste 
nochtans niet is gebeurd zal weini
gen verwonderen, maar het blijft 
jammer. 

Konkreet dit. De regering zal 
vooreerst « het kollektief verbruik 
verbeteren door meer inspanningen 

te leveren op het gebied van de 
volksgezondheid, de sport, de kui
tuur, het gemeenschapsvervoer en 
de sektor van de sociale woning
bouw ». 

Eerlijk gezegd, ik weet niet wat 
deze passage met de sektor ver
bruik te maken heeft. Bovendien 
vraagt men zich af wat bedoelt 
wordt met « meer inspanningen »? 
Praktisch alle voorgaande regerin
gen zouden « meer inspanningen » 
opbrengen op bv. het gebied van 
het gemeenschappelijk vervoer of 
de sociale woningbouw, doch het 
neemt niet weg dat we met ons 
3penbaar vervoer nog nergens staan, 
dat de verkeerschaos in de steden 

er met de dag groter op wordt. En 
wie de sociale woningbouw van 
dichtbij volgt weet dat er ook op 
dit gebied nog veel moet gedaan 
worden en te weinig werd gedaan. 

Zegt het regeerakkoord verder 
dat de regering de Raad voor het 
Verbruik zal raadplegen over uit
voeringsbesluiten in verband met 
het verbod van verkoop aan de 
deur, de aanduiding van de hoeveel
heid en de organisatie van de ver
kopen met premies. Dat alles is ge
woon de uitvoering van de wet van 
14 juli 1971. Wij vragen ons af wan
neer de Raad voor het verbruik om 
advies zal gevraagd worden en met 
het gevraagde advies zal klaarko
men en wanneer deze regering de 
erg noodzakelijke uitvoeringsbeslui
ten zal treffen. Ondertussen kan 
men niet anders dan vaststellen 
dat men in dit land wel erg veel 
ti jd nodig heeft om uitvoeringsbe
sluiten uit te vaardigen wanneer 
het bv. gaat over de bescherm ) 
van de verbruiker of de vrijwar j 
van het leefmilieu. 

Er wordt ook beloofd de gezo d 
heidskontrole op de voedings-, o 
derhouds- en schoonheidsmiddele 
te verscherpen, Hoe men dat i\ 
klaarspelen wordt er niet bij P 
zegd en dat is nochtans zeer bo 
langrijk. Zal men de wetgeving ajn 
de tijd aanpassen ? Zal men einde
lijk voldoende bevoegde kontro-
leurs aanwerven en zorgen dat er 
voldoende laboratoria zijn om de 
noodzakelijke kontroles uit te voe
ren ? 

De belangrijkste vraag in dit ver
band lijkt mij nochtans deze, wie 
zal de normen vastleggen waarop 
de gezondheidskontrole zal geba
seerd zijn, zal men uitsluitend de 
volksgezondheid op het oog heb
ben als er normen worden uitge
vaardigd of zullen ook « andere be
langengroepen » een vinger in de 
pap hebben ? 

Verder lees ik dat men de oplei
ding en de voorlichting van de ver
bruiker een zaak van een paar kon-
sumentenverenigingen geweest. 
Die moesten dan allerlei akties op 
touw zetten om iets af te dwingen 
en vaak liepen de akties dan nog 
op een sisser uit, o.m, door de on 
wil van de overheid. Wordt er b̂  
een voorlichtingsbureau voor de 
Voeding opgericht zoals in Neder
land ? Zo ja, wil de regering dan 
werkelijk een voor de verbruiker 
betrouwbaar orgaan oprichten ? 

Overigens zouden vertegenwoor
digers van de verbruikers ook opge
nomen worden in de adviserende 
organen van het bedrijfsleven. Er 
wordt niet vermeld in welke takken 
van het bedrijfsleven. Komen er 
vertegenwoordigers In bv het Kon-
trolekomitee voor de elektriciteit 
en het gas ? Of worden ze alleen 
toegelaten in minder « zware » of 
« belangrijke » takken van het be
drijfsleven ? 

Tenslotte v\*l de nieuwe ploeg de 
versnipperde verantwoordelijkhe
den inzake erbruik groeperen in 
een dienst voor het verbruik bij het 
ministerie van Ekonomische Zaken. 
In theorie is het centraliseren van 
deze bevoegdheden een goede zaak 
maar waarom moest dat juist m 
Ekonomische Zaken gebeuren ? 

iPl't ^#f|fi*f tinttittVHi 

Het is bekend dat in dit ministerie 
allerlei ekonomische belangengroe
pen iets te vertellen hebben en dik
wijls zijn de belangen van die groe
pen tegenstrijdig met de belangen 
van de konsument. Het koncentre-
ren van de bevoegdheden in Ekono
mische Zaken lijkt mij een verkeer
de beslissing en geen echte stap 
vooruit. 

Nog dit, in dit stuk staan veel 
vraagtekens Uit het antwoord op 
onze vragen zal blijken wat deze 
regering wil met de verdediging en 
de bescherming van de verbruiker. 
Een paar maanden wachten en we 
twijfelen erg of er iets fundamen-
zien al wat het wordt, mar we be-
teel zal veranderen. 

k a. 
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eeuwenlang klonk het zo 

(red.) Wij ontvingen bijgaande 
tekst van een trouwe lezeres met 
verzoek tot opname in de rubriek 
« maatschappij ». De brief sluit aan 
bij een aktueel tema dat heel wat 
kontroverse oproept. Wij drukken 
hem uiteraard vrijblijvend af. 

Zij schonk het leven aan een 
kind. 

Steeds was men de moeders 
dankbaar om het leven dat zij 
schonken en wij leerden als kind 
deze dankbaarheid uitdrukken. 

Wanneer de moeder het leven 
schenkt dan sluit dit een beslis
sing van haar in : een positief aan
vaarden van het potentiële leven, 
opdat het echt menselijk leven 
wordt. 

Menselijk leven wordt immers 
niet alleen bepaald door biologische 
gegevens. Menselijk leven veron
derstelt behoren tot de gemeen
schap, ermee kommunikeren. De 
eerste kommunikatie heeft plaats 
vóór de geboorte. Op een gegeven 
ogenblik ervaart de moeder in zich
zelf de groeiende vrucht als een 
autonome aanwezigheid. De toe
stand van zwanger zijn wordt door 
de moeder nu ervaren als « een 
kind verwachten ». 

De maandenlange prenatale kom
munikatie tussen moeder en kind 
maakt dat het kind als een sociaal 
wezen op de wereld komt. 

De kommunikatie In haar intiem

ste vorm beperkt zich tot de moe
der en het kind, ook al moet gezin 
en de omgeving met de groeiende 
aanwezigheid rekening houden. 
Maar na de bevalling wordt dit an
ders : nu begint de kommunikatie 
met de andere gezinsleden, met de 
menselijke omgeving. 

Nu moet dit gezin, deze omge
ving klaar zijn om dat kleine wezen 
op te vangen en het in de mense
lijke gemeenschap te Integreren. 
Hier rust de verantwoordelijkheid 
duidelijk niet alleen op de moeder : 
het kind moet integendeel een zelf
standige persoon worden, in staat 
tot zinvolle relaties met anderen en 
niet enkel met de moeder. 

Reageren wij nu steeds van uit 
deze reële situate op het ontluiken
de leven ? 

Dat kan erg verschillend zijn. 
Het leven kan ontloken zijn uit 

bewuste liefdesrelatie, die gericht 
is op het verwekken van een kind. 

Dit is de meest ideale situatie. 
Dan zal het kind heel gauw ver
wacht worden, dan zal de moeder 
het met liefde dragen en het ogen
blik van de geboorte zal niet enkel 
een « verlossing » zijn maar een 
intrede in een omgeving die het 
kind mee heeft verwacht. 

Het kind kan verwekt zijn in een 
liefdesrelatie waarin een man en 
een vrouw van elkaar houden, zon
der de uitdrukkelijke bedoeling te 
hebben, een kind te verwekken of 
zonder dat (voldoende) maatrege
len werden genomen om zwanger
schap te voorkomen. 

Wordt de vrouw zwanger, dan 
wordt van haar verwacht dat zij de 
zwangerschap zal uitdragen. 

Maar de situatie kan erg ver
schillend zijn. De vrouw kan ge
huwd zijn met de toekomstige va
der. Het paar kan blij zijn met een 
kind, zodat de vrouw in alle ge-
moeds-rust de toestand meester is. 
Maar ook indien dit niet het geval 
is, blijft men van haar verwachten 
dat zij bet wordende kind het leven 
schenkt. Ook als de vader het niet 
wil erkennen of niet positief aan
vaarden, zelfs als hij aandringt op 
abortus. 

Ook als de vrouw een ongehuw
de is die door de maatschappij en 
haar omgeving wordt veroordeeld. 
Ook als de vrouw ziek is van geest 
of lichaam, sociaal zwak en niet in 
staat om de lichamelijke en psy
chische last van een zwangerschap 
uit te dragen of als een moeder 
voor het kind te zorgen. Ook als 
de vrouw reeds moeder is van ver
scheidene kinderen en er verder 
geen wenst. 

Toch wordt van haar en van haar 
alleen verwacht dat zij de vrucht 
van de misschien vluchtige relatie 
het leven schenkt. Dat tegen haar 
wil iets groeit in haar dat stilaan 
een meer autonoom bestaan in haar 
gaat leiden. Slechts wanneer zij 
maandenlang deze toestand heeft 
beleefd en een kind op de wereld 
brengt, dan is men bereid om dat 
kind op te nemen. 

Deze ' liefdadigheid » is onmen
selijk. Voor een vrouw die in zware 

psychische of sociale moeilijkhe
den een zwangerschap uitdraagt, de 
maandelange intieme kommunikatie 
heeft ervaren en na een pijnlijke 
bevalling, het kind wegnemen, is 
tegennatuurlijk. Wie een zwanger
schap uitdraagt, heeft het kind aan
vaard. 

Wie van een vrouw eist, dat zij in 
alle omstandigheden een zwanger
schap uitdraagt is moreel verplicht 
haar en haar kind menswaardig sa
men te laten leven indien zij dit 
wenst. 

Wij spreken hier nog niet over 
de zwangerschappen die voort
spruiten uit een relatie waartoe de 
vrouw niet vrijwillig bereid was of 
wegens al te jeugdige leeftijd de 
gevolgen niet kon overzien 

In al deze gevallen gaat het niet 
om de wens van het paar. aan de 
verwekker van het kind werden 
geen verplichtingen opgelegd ten 
opzichte van het ontluikend be
staan. Niemand kan hem tot ver
wekken verplichten, ook al wenst 
het de vrouwelijke partner Maar 
de vrouw is veiplicht het leven te 
schenken, ook indien zij dat niet 
wenst. Het is niet alleen de partner 
doch de ganse gemeenschap die 
zich, met wetten gewapend, opstelt 
tegen haar wanneer zij de zwanger
schap onderbreekt. Zij wordt straf
rechterlijk vervolgd, samen met 
dezen die haar helpen. Alleen in 
het buitenland, voorzien van veel 
geld, kan zij aan de veroordeling 
ontkomen. 

Hier blijft zij aangewezen op de 
klandestiniteit, de afpersing, de ge
wetenloosheid van engeltjesmaak
sters of de moed van sommige dok
ters 

Men weigert in te zien dat de 
vrouw die gedurende eeuwen kin
deren heeft op de wereld gebracht 
individueel in volle vrijheid haar 
verantwoordelijkheid op zich moet 
nemen. Het leven schenken aan 
een kind is immers niet het passief 
ondergaan van een biologisch pro
ces Aan een kind het leven schen
ken houdt in dat men er de moeder 
van wil zijn Een kind moet immers 
niet alleen biologisch de kans krij
gen om mens te worden. 

De gemeenschap kan slechts in
grijpen op het ogenblik dat het 
kind ter wereld komt, zij kan liet 
onthaal van het kind mee bepalen. 
Vooral in de gevallen waar de on
middellijke omgeving met in staat 
of bereid is om daarvoor te zor
gen. Laat zij daar haar volledige 
verantwoordelijkheid nemen en 
laat zij de vrouwen het recht om 
kinderen het leven te schenken of 
de zwangerschap te onderbreken 
in de eerste weken vóór de vrucht 
levensvatbaar is Men moet haar 
helpen om de situatie te doorzien, 
aan te kunnen Maar de beslissing 
ligt uiteindelijk bij de vrouw zelf. 
Eeuwenlang hebben de vrouwen 
beter dan wie ook geweten wat 
moeder zijn betekent. 

M. 
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zoekertjes 
1) Sociaal assistent, In orde 

met legerdienst zoekt betrek
king In het Antwerpse. 

2) Juf f rouw, 22 j . lager middel 
onderwi js + diploma steno-
d a k ^ l a , zoekt part-t ime betrek
king, provincie Antw. — R 194 
3) 20-jarige jongeman zoekt be
t rekk ing als hulpmagazijnier : 
J \n twerpen of arr. Turnhout. 

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

53 Ingenieur met larenlange 
ervaring Kongo en Nigeria 
zoekt betrekking voor private 
f i rma in Lati jns-Amerika. het 
Midden-Oosten of Afr ika 

— R 206 

6) Jonge man in orde met le
gerdienst, diploma A l , sekre-
tariaat • moderne talen, zoekt 
passende betrekking, Brussel-
Mechelen Antwerpen R 187 

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, Antw 
Brussel — R 19^ 

9) Licentiaat wis- en natuur
kunde, zoekt betrekking (ook 
inter im) m vri j onderwi js 

10) Technisch landbouwinge
nieur zoekt passende betrek-

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

12) Gehuwde dame zoekt be
t rekking bediende, bij voorkeur 
ziekenfonds of sociaal organis
me. 
Voor 1 to t en met 12 schri jven 
of opbel len Senator W Joris-
sen, Louisastr. 31 , 2800 Mech. 
Tel (015) 435 96 

Jonge man f21 j . ) - goed voorko
men, legerdienst volbracht, zoekt 
betrekking als ver tegenwoordiger 
in de sektor • e lekt r ic i te i t ». - Pro
vincie An twerpen. Schri jven of te
lefoneren aan Wim Claessens (VU-
Arrondis . sekret.) 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 ( te l . 016/ 
245.45) _ R 13 

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

Kontakt via 02/53 91.62 of via 
federat ieschepen Marcel De Broyer 
(Overi jse), tel 02/50 61.76 R17 

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

19 jar ige juff Leerbeek zoekt een 
betrekking als bediende (dakti lo-
graf ie] in of rond Brussel Zich 
wenden • A De Baere (02/52.53.67) 

Partikulier verkoopt nieuw mod. 
app met hal l , l iv ing, 1 kamer, b.-
kamer, keuken + terras Klaar ein
de '73 Zeer voordel ige pr i js . Schri j 
ven bureel blad of Tel 02-23.22.13. 

— R 23 

Drukkersgast en leerjongen voor 
een typo-drukkeri j gevraagd voor 
Humbeek. Tel. 02-59.50.80 — R 24 

20 jarrge jonge man (vr i j van le
gerdienst) zoekt betrekking als 
tolk o f aangepast werk Zich wen
den A De Baere (02/52 53 67) 

R15 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
. tel. (03)86.71.21 

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

e n L i m o n a d e s 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

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

Ledeganckstraal 19 
Gent 

Tel (09)22.45.62 

a) Pubiic-relat ions-manager met 
goede ervar ing zoekt kontakt met 
bedr i j f of instel l ing. 
b) Verscheidene steno-dactylo's en 
secretaressen met goede veel ta l ige 
ervaring zoeken nieuw werkmi l i eu . 
c) Vertegenwoordigers en verkoop
leiders zoeken een werkkr ing waar 
ze hun ini t iat ief en dinamisme kun
nen bewi jzen. 
d) Jong landbouwkundig ingenieur 
zoekt kaderfunkt ie in voedingssek-
tor . 
Belangstel lende f i rma's zich wen
den to t volksvert . E. De Facq, t e l . 
09/22.64.23 of 09/25.64.91, of schrif
te l i jk Europalaan 11, 9820 St. De-
ni js-Westrem of Domenstr. 3, 1705 
Essene — R 21 

Elekrt ic ien A2 s terks t room zoekt 
een ful l - t ime job Z. w . : Herman 
R., Grondwetlaan 95, St. Amands-
beg. — R 18 

De Volksuniejongeren van het arr. 
Gent-Eekio zoeken een dansmoni
tor. Graag een antwoord aan Rita 
Haudenhuyse, Tuinwi jk Jan Verhae-
gen 5, 9220 Merelbeke. — R 19 

Kunstgebi t ten reparat ies. Chazalla-
laan 83, Schaarbeek. Tel . 34.06 43, 
na 18 u. • 25 46.42. — R 20 

Ervaren magazijnier, 55 j . , oud Oost-
f ronts t r i jder zoekt aangepaste be
t rekk ing, St Niklaas of omgeving. 
Beschikt over auto. 
35-jarige dame, diploma snit en 
naad, zoekt betrekking in w inke l , 
ook bereid to t hulp in de keuken. 
St. Niklaas of omgeving. 
Jonge man, hoger middelbaar on
derwi js wenst betrekking als be
diende. Lokeren, St. Niklaas, Ant
werpen of Gent. 
Jonge burgerl i jk- ingenieur, schei
kunde, Vlaams-nationaal midden, 
zoekt gepaste betrekk ing. Antwer
pen, St. Niklaas of andere. 
Licentiaat pol i t ieke en sociale we
tenschappen zoekt aangepaste 
werkkr ing . Lokeren, Gent. St. Ni
klaas of Brussel. 
Jonge dame, laborante A2, zoekt 
werk volgens haar diploma te St. 
Niklaas, Antwerpen of Lokeren. 
Voor verdere kontaktname : Nelly 
Maes Pr. Jos. Gharlottelaan 115, 
St Niklaas, te l . 03/76 49 74. — R 22 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
- 1 Damesmantel kopen, 1 kleedje in pri js begrepen 
— 2 kleden kopen, 1 kleed betalen 
— Bij aankoop van 1 vest in leder of dalm steeds 1 broek in pri js 

begrepen 
- Trouwkleed kopen -f kado van de f irma -t- feestk leed als 

t rouwgeschenk. 

Al onze art ikelen kunnen STEEDS AFZONDERL IJK BEKO

M E N worden 
Magazi jnen open iedere dag van 9 lot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u, tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

1 hel huis STANDING 

STAMPING DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 6 

tóLST Tel. M R 

6ERGSAFARI naar het LECHTAL - TYROL 
E L F D A A G S E R E I Z E N M E T L U X E A U T O C A R , R E G E L M A T I G E A F R E I Z E N 

O P 2 2 - 6 , 3 0 - 6 , 8 - 7 , 1 6 - 7 , 2 4 - 7 , 1 - 8 , 9 - 8 , 1 - 9 . 

P r i j s a l l e s i n b e g r e p e n : j u l i - a u g u s t u s 6 . 8 5 0 F - j u n i - s e p t e m b e r 6 . 4 5 0 F. 

Heenreis doorheen de onmetel i jke Spessartwouden en Odenwald , terugreis door Zwarte w o u d , Trier 
en Luxemburg. Zeven dagen verbl i j f in Lechtal : programma : 

— Uitstap naai Plansee, Oberammergau, bezoek aan het sprookjeskasteel Linderhof. 
— Wandel ingen naar Simmswaterval en Kaisers. 
— Eezoek aan de houtsnijschool te EIbiggenalp en de kunsthandwever i j te Stanzach. 
— Bergsafari naar de Suttgarter Hütte 
— Gelegenheid tol zwemmen in verwarmd zwembad. 
— Bi jwonen van Tiroleravond. 
— Rondri l met koets en paard langs smalle wegelt jes en ongerept natuurschoon. 
— Gezellige namiddag in de KASERMANDELberghut b i j echte volksmuziek op de citer. 
— Uitstap naar Vorderburg langs Tanheimertal, Oberjochpas en met de l i f t naar boven. 

I n l i c h t i n g e n e n r e s e r v a t i e : R E I Z E N L U X C A R 

Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv . De Backerstraat 61 
DENDERHOUTEM 

054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND PRACHTIGE FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN EN PROGRAMMA. 

Voor aanstel l ing naargelang vacatures openverklaard worden legt het 

LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM 

een werv ingsreserve aan van : 

1. Admin is t ra t ieve krachten voor dir igerend-ui tvoerend werk j 
— diploma : ten minste vol tooid secundair onderwi js ; 
— min imum leef t i jd : 25 jaar per 31.12.72 ; 
— ten minste 5 jaar ervar ing vere is t in één of meer van volgende 

werkgebieden : organisator ische en representat ieve secretar iaats-
werkzaamheden, leiding van het u i tvoerend admin is t rat ie f personee l ; 

— over goede contactuele eigenschappen en behoor l i jke ui tdrukkings
vaardigheid in gesproken en geschreven taal beschikken ; 

— accuraat en verzorgd dacty lograf isch werk kunnen leveren ; 
— aanstel l ing in een van de hogere graden van het tweede niveau. 

2. Admin is t ra t ieve krachten voor u i tvoerend werk : 

— dip loma : hoger of lager secundair onderwi js , b i j voorkeur A6-A2 
of A6-A3 ; indien een algemeen dip loma (humaniora)) voorhanden 
is, is een aanvul lend diploma of getu igschr i f t van boekhoudkundige 
of van dacty lograf ische kundigheid vere is t ; 

— verzorgd taalgebruik ; 
— accuraat en verzorgd dacty lograf isch werk kunnen leveren ; 

— aanstel l ing in de graad van correspondent of adjunct-correspondent. 

3. Bureaubode voor te lefoonbediening, expedi t ie , enz... 

4t Technische krachten voor dir igerend-ui tvoerend werk i 

— diploma : technisch ingenieur ; 
—- min imum leef t i jd : 25 jaar per 31.12.72 ; 
— enkele jaren beroepservar ing ; 
— over goede contactuele eigenschappen beschikken ; 
— aanstel l ing in de graad van technisch ingenieur. 

5. Technische krachten voor u i tvoerend werk : 

a. — dip loma A2 (e lektr ic i te i t -mechanika of mechanika) of A3 (bi j 
voorkeur metaalbewerking) ; 

— aanstel l ing in de graad van technicus of adjunct- technicus ; 

b. — mannel i jk personeel voor onderhoudsv/erkzaamheden en bewa
k ing, v rouwel i jk personeel voor kof f iekamerbediening en onder
houd ; 

— aanstel l ing in de graad van onderhoudspersoneel ; 
c. ervaren chauffeur : 

— r i jbewi js voor personen- en goederenvervoer ; 
— aanstel l ing in de graad van onderhoudspersoneel . 

ALGEMENE VOORWAARDEN : 

— aanstel l ing voor een te rm i jn , zoals geldend voor het personeel van 
de Ri jksunivers i te i ten ; 

— d ienstneming moet bi j voorkeur kunnen ingaan u i ter l i j k 2 maand na 
de aanstel l ing ; 

— Belgische nat ional i te i t ; 
— mannel i jke sol l ic i tanten moeten voldaan hebben aan de mi l i t iever

p l icht ingen. 
Kandidaatstel l ingen moeten u i ter l i jk op 28 02.73 aankomen bi j de 

Raad van Beheer van het Limburgs Univers i ta i r Cent rum 
Dokter Wi l lemsst raat 23. 
3500 Hasselt 

en dienen aan de hand van een op d i t adres aan te vragen vragenl i js t 
voorgedragen te worden. Bij aanvraag van d i t laatste formul ier d ient 
aard van de funct ie en volgnummer in deze adver tent ie opgegeven. 

D i / A L G / A G / 7 2 3 / 6 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! ! ! 

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 : gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zi jn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
lasj - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : N ieuwbrugst r . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : A u t o w e g . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i j k ) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr id iaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - te l . 051/728.22 
DRONGEN : A u t o w e g Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Midde lkerke - Tel. 059/320.86 
Wi j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige fami l ies waarvan 
de man of de v r o u w de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale we t - Liefst mensen van ' t vak 
Schriftel i jk aanbied*n b i j : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 
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glenmor, stem van 
het opstandige bretanje 

Naast Brassens, Béart, Ferré, Brei, Boris Vian, wordt hij in Frankrijk nu 
genoemd als een van de groten van hët moderne luisterlied. Het opstan
dige geselende luisterlied, dat echter naast de bourgeoisstaat Frankrijk ook 
het Frankrijk hekelt dat al eeuwen verantwoordelijk is voor de verdrukking 
van zijn echte Bretoense vaderland. Alle tegenwerking gedurende jaren 
heeft niet kunnen beletten dat op dit ogenblik de platen van Glenmor in 
Bretanje en ruim daarbuiten met duizenden verkocht worden in Frankrijk. 

« Vivre » heet zijn jongste plaat en het bekende Franse merk die ze ver
spreid zegt <• Glenmor is niet alleen Bretoen hij is Bretanje zelf. Het Bre
tanje dat wil « leven ». 

licentiaat filosofie : zanger 

Een rare toestand, die karrière 
van Glenmor. Hij heeft een licenti-
aatstitel filosofie. « Nu heb Ik dat 
diploma ergens opgeborgen, maar 
het is nogal logisch dit ik aanvan
kelijk in het onderwijs ging », ver
telt hij. « Iedereen doet het immers 
en het heeft me ook enkele jaren 
gekost vóór ik daarvan heb afge
zien ». 

« Mijn laatste school was een 
kollege te Rijsel. Tot de tweede 
helft van de jaren '50 heb Ik daar 
gewerkt. Dan had ik genoeg van 
dode boekenwijsheid en ging ik 
aan het zwerven. 

In 1958 startte mijn zangkarrière. 
Aanvankelijk met weinig sukses. 
Ik zong zowat overal, maar mijn 
liedjes'waren geen mode-deuntjes 
en ze interesseerden toen geen kat. 
Daarenboven ben ik uitgesproken 
militant. Op een dag raakte rk toch 
aan een plaat, maar die werd dan 
verboden op de ORTF. Nu ben ik 
« aanvaard •, maar maak je geen 
llluzies : er zijn nog zenders die 
/nijn platen weigeren te draaien en 
bij andere krijg ik enkel een kans in 
de middernachtuitzendmgen ». 

frankrijk ??? 

« In Frankrijk mag je namelijk zo
wat alles doen en alles zeggen .. 
Behalve dat Frankrijk eigenlijk niet 
bestaat ». 

Glenmor (« mijn voornaam is niet 
belangrijk ») koos het lied om zijn 
Ideeën aan anderen door te geven. 

• Toen ik nog filosofie doceerde 
moest ik oude boekenteorieën aan 
de man brengen. Ik ben echter 
gaan inzien dat de ideeën van le
vende mensen veel interessanter 
zijn. Nu wil ik enkel dingen uit
drukken die ik voel en op de wijze 
zoals ik ze voel. Door de muziek 
bereik ik mensen die op mijn golf

lengte zitten en die naar mij willen 
luisteren ». 

Zijn leven en zijn karrière staan 
volledig ten dienste van een idee. 
« Bretagne is mijn land en daar 
ben ik fier over. Er leven ginds 3 
miljoen mensen met een eigen 
taal (die geen Frans dialekt is, 
maar een aparte taal) en een ei
gen levenswijze. En wat men daar 
in Parijs ook mag van denken, niets 
of niemand kan hier wat aan veran
deren ». 

• Tenandere : Frankrijk is een 
grap . Zelfs de alomgeprezen 
Franse kuituur bestaat niet. Er is 
alleen wat je zou kunnen noemen : 
een Parijse kuituur. Wat in die lijn 
ligt komt aan bod en de rest krijgt 
geen kans. Het wordt genegeerd en 
zelfs bestreden »... 

Reeds vroeger trad hij op in Bel
gië. Het Paleis Voor Schone Kun
sten te Brussel, talrijke Waalse 
steden. Toen was hij nog een onbe
kende voor velen 

Zondag, morgen dus, is hij te 
gast in Binnen en Buiten op BRTV. 

hoor hem te willebroek 

Na een tromfantelijke tournee 
door Frankrijk samen met Leo Fer
ré komt hij opnieuw naar hier. 
Twaalf optredens zijn voorzien in 
het franstalige landsgedeelte. Een 
in Antwerpen en een in Willebroek. 

Elke echte liefhebber van het ge-
engageerde luisterlied, elke be
wonderaar van de Bretoense vrij
heidsstrijd moet van deze gelegen
heid gebruik maken om Glenmor 
te horen en zien zingen. De Volks-
unie-Willebroek en het Vlaams ko-
mitee voor steun aan verdrukte na
ties organiseren deze avond. 
20 februari te 20 u. 30 
« Het Zaaltje », Pastorijstraat 3, 
Willebroek. . 

Walter Luyten, sekretaris van dit 
komitee geeft een situeiing van de 
Bretoense vrijheidsst/ijd. 

ZATERDAG 17 FEBRUARI 
O 13U.30 : Wie weet wint ! Kwis. 
O 14U.15 : If you knew Susie. Speelfilm. 
• 15u40 : Continentaal Europa 1900. Mon

tage van oude filmdokumenten. 
O 16U.00 : Volksuniversiteit. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Tekenfilmtrein. 
O 18U.15 : De vorstinnen van Brugge. Her

haling. 
O 19U.05 : Trajekt. Lucht- en scheepvaart, 

spoor- en wegverkeer. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Melotrio. Muzikale kwis. 
O 21U.00 : De vrolijke dokters van St. Swi-

thin. 
• 21U.25 : Echo. 
O 21ü,55 : Sheriff Gade. 
O 22U.45 • TV-nieuws. 

ZONDAG 18 FEBRUARI 
O IOu.30 : Eucharistieviering. 
O 11U.30 : Israëlisch-godsdienstige uitzen

ding. 
O 14U.30 : Voor boer en tuinder. 
C 14U.55 : Baron MünchhauserT. 
O 15U.15 : Binnen en buiten. 
# 17U.20 : Weekendtoerisme. Sociaal toe

risme in Kasterlee. 
O 17U.35 : Tienerklanken. 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage. 
# 18U.46 ; Survival. Dokumentaire. 
O 19U.13 : Arnie. 
O 19U.38 : Openbaar kunstbezit. Het stede

lijk leven in de 17e eeuw. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 Sportweekend. 
O 20U.25 : Afscheid op de heuvel. Speel

film. 
O 22U.05 : Poëziekenners kiezen {Willy Vae-

rewyck). 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

MAANDAG 19 FEBRUARI 

O 14U.00 
O 18u00 
O 18U.05 
C 18u,30 
O 18U.40 
O 19U.10 
O 19U.45 
• 20U.10 
O 20U.40 
O 22U.10 
O 22U.45 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
De woudlopers. 
Korte film. 
Mijn lichaam en ik Herhaling. 
Sporttribune. 
TV-nieuws. 
Een land zoekt zijn evenwicht 
Zij. (Science-fiction). 
Vergeet nie te lezen. 
TV-nieuws. 

DINSDAG 20 FEBRUARI 

O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
C 18U.05 : Follyfoot. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
C 19U.05 : Kijk en kook. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De kleine waarheid. 
9 21U.10 : The Magie Moment. Sociologi

sche dokumentaire over het alkoholisme. 
# 22U.00 : De nieuwe lidstaten van de EEG. 

Een reeks enquêtes waarvan de eerste 
gewijd is aan Groot-Brittanië. 

O 22U.50 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 21 FEBRUARI 
O 17U.00 : Jevanjong. 
O 18U.40 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.45 : Korte film. 
O 18U.50 : Milieubescherming. Herhaling. 
O 19U.20 : Politieke tribune. (CVP). 
O 19U.45 ; TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Ultima Thule. Liedjesprogramma 

met o.a. Esther Ofarim en Roger Van 
Hooi. 

% 21U.20 : Konfrontatie (Aktuele proble
men). 

O 22U.05 : Horen en zien. 
O 22U.25 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 22 FEBRUARI 
O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Calvin en de kolonel..Tekenfilm. 
O 18U.30 : Jonger dan je denkt. 
O 19U.08 : Gastprogramma. De liberale ge

dachte. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : The woman I love. TV-spel over 

de liefdesverhouding van Edward VIII. 
0 21U.00 : Panorama. 
O 21U.45 : Première. 
O 22U.25 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 23 FEBRUARI 
O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.0O : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Tekenfilmtrein. 
O 18U.15 : Verkeersveiligheid. 
O 18U.20 : Technisch en wetenschappelijk 

Engels. 
O 19U.03 : Luceat. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Oorlog en Vrede. tV-reeks. 
O 20U.55 : Kurhaus, adieu ! Amusements

programma uit Scheeningen m.m.v. een 
reeks internationale vedetten. 

O 23U.10 : TV-nieuws. 

waarom ? 
God's wegen mogen dan al wonderbaar 

zijn, de paden van de BRT zijn het zeker in 
niet mindere mate. Op geregelde tijdstippen 
wordt door de programmadirektie een pro
gramma afgevoerd, omdat er sleet op komt, 
of gewoon zelfs onder het vage voorwendsel 
dat moet gestreefd worden naar regelmatige 
vernieuwing. 

Met inroeping van deze motieven werd vo
rig jaar aan omroepsters de bons gegeven 
en om dezelfde reden werd met nieuwjaar 
nog het programma « Hier spreekt men Ne
derlands >• uit het programmaschema ge
schrapt. 

Op zichzelf is het regelmatig vervangen of 
gewoon zelfs afschaffen van programma's 
waar sleet op komt een prijzenswaardige 
maatregel die bij de BRT echter zeer wille
keurig wordt toegepast. 

Neem nu de uitzending als Echo. Vroeger 
zeer populair en ooit een spirituele manier 
om het kleine nieuws uit de grote wereld 
als een leuk kursiefje aan de kijker te pre-
zenteren. 

De jongste tijd komt heel wat sleet op 
Echo en geen mens zal dat de samenstellers 
kwalijk nemen. Echo heeft al vrolijk gejubi
leerd en hel moet zeker niet makkelijk zijn 
om jaar in jaar uit, iedere week opnieuw 
tema'§ te vinden die qua onderwerp en pre
sentatie geschikt zijn om wekelijks opnieuw 
de kijker te boeien. 

Echo is te vaak, te onregelmatig van kwa
liteit. Neem nu de jongste aflevering vorige 
zaterdag. Wat er precies gebeurt wanneer 
een treinreiziger aan het noodsignaal trekt 
is een boeiende vraag waarop helaas een 
onvoldoende afdoend antwoord werd gege
ven. De meeste facetten van het «probleem» 
werden wel eventjes aangeraakt maar infor
matie stak er weinig in. Hierop kan geant
woord worden met de opmerking dat dat ze
ker niet de bedoeling kan zijn van een luch
tige uitzending als Echo, maar luchtig was 
dat programmaonderdeel al evenmin. 

Dat pittige dat vroeger een hele zaterdag
avond goed maakte is uit Echo verdwenen. 
Na al die jaren is dat best te begrijpen. Maar 
waarom moet Echo dan behouden blijven ? 

pak van m'n hart 
Fem Rutke is de auteur van en

kele verzenbundels en romans. In 
haar « Open Brief aan de rots » 
toonde ze haar essayistische moge
lijkheden, beperkt echter door au
tobiografische vorm waarin ze haar 
religieuse en sociale opvattingen 
neerschreef. In <• Pak van m'n hart » 
brengt ze 'n aantal teksten bijeen, 
proza, poëzie, naar aanleiding van 
het feit dat haar medewerking ge
weigerd werd aan een uitgave van 
« Schrijvers voor Vietnam ». Uit 
deze rel tussen progressieven on
derling blijkt dat het met de breed-
denkendheid ook daar niet zo wel
letjes gaat, en verder bewijst het 
wat Merleau-Ponty al zei, nl. dat 
een gelovig mens steeds een onbe
trouwbare « linkse •> zal zijn : om
dat het religieuse de rationaliteit 
overstijgt. 

Het boekje van Fem Rutke bevat 
zinnige en onzinnige dingen, vaak 
in éénzelfde paragraaf Uit haar 
tekst blijkt zowel de naïviteit als de 
eerlijkheid van haar protest, wat 
van niet alle kan gezegd worden : 
heel dit protesteren lijkt een ge-
makkelijkheidsoplossing voor velen 
(het verbindt tenslotte niet eens 
tot konsekwentie) en bij sommigen 
is het doodgewoon deel van een 
politiek spel. Wanneer wij politici 
en zelfs bisschoppen nu wel pro
testeren tegen oorlogsmetodes 
(bomtapijten bv.) die inderdaad 
met oorlogvoering niet veel meer 
te maken hebben maar doodge
woon mensenslachting zijn, dan 
komt bij ons de wrange bedenking 
op, hoe zwijgzaam die protestanten 
waren toen men bv. in Dresden op 
één nacht 200.000 mensen heeft 

gedood, en hoe de brave mensen 
die huiverden bij de gruwelen der 
koncentratiekampen, juichten bij 
het overtrekken der dodende eska
ders. 

Uit dit alles, en ook uit Fem 
Rutkens boek, leren wij echter ook 
nog dat bij alle fouten en zelfs mis
daden in oorlog en vrede, het plu
ralistisch systeem toch nog steeds 
één morele superioriteit bezit : wij 
wachten nog altijd op de eerste be
toging, in Moskou en Peking, voor 
de slachtoffers van de Russische 
en Chinese tanks, granaten er na-
ketten en tégen het eigen aandeel 
in de moordpartij die de groten 
voeren ten koste van het Vietna
mese volk. Zowel dat van het Zui
den als dat van het Noorden. 

i.d. 
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ontslag 

. Sport 70 » publiceerde met een 

K5rieus gezicht een brief, waarin 
Ik Van Looy aankondigde dat iiij 

uitslag neemt als joernalist Offi-
•jeel was hij immers joernalist Nu 
Wj echter sportdirel<teur wordt, 
tén hij zijn werl< als joernalist niet 
meer naar behoren opknappen Hoe 
BOU hij bij voorbeeld nog de objek-
Bviteit aan de dag kunnen leggen 
die in alle edities van « 't Leste 
Nuus » spreekwoordelijk en alge
meen erkend is ? Nu hebben wij 
er vanzelfsprekend niet het minste 
bezwaar tegen dat een krant ren
ners of oud-renners in dienst neemt 
om de nodige technische uitleg te 
geven. Maar waarom die mensen 
niet doodgewoon noemen wat zij 
zijn, in plaats van er absoluut het 
etiket « joernalist » te willen op
plakken ? Iedereen weet toch dat 
enderen voor hen moeten opschrij
ven wat in de krant boven hun 
naam verschijnt. Zoals men er o.i 
ook in de TV verkeerd aan doet 
Fred Debruyne maar met al zijn 
geweld op de kijker los te laten 
Laat die jongen bij een — nog te 
vinden — goed spikker als tech
nisch medewerker of iets dergelijks 
fungeren, maar voor de rest zijn 
handen van de mikro's afhouden. 

triest 

Zaterdag werd te Antwerpen het 
kampioenschap van Europa achter 
derny's gereden Het stond natuur
lijk op voorhand vast dat Theo Ver-
schueren die wedstrijd niet kon 
verliezen En zo is het ook verlo
pen Theo heeft twee keer een 
dutje van een half uurtje gedaan 
Rond het half uur en naar het ein
de van de wedstrijd toe wilde hij 

blijkbaar even de benen strekken, 
en hij nam telkens een ronde. Zo 
simpel is dat Na de wedstrijd ver
klaarde Theo echter terecht dat 
het veel beter zou zijn als hij wat 
tegenstand kreeg. En inderdaad, 
nog geen duizend toeschouwers 
voor een kampioenschap van Euro
pa, zeg dat het triestig is. En zeg
gen dat niets laat voorzien dat 
verbetering mag verwacht worden. 
Tenzij men het doet zoals in Rot
terdam misschien, waar men van 
de zesdagen een reeks van zes 
avondjes uit maakte, en voor de 
rest van de dag de deur sloot. 
Maar volgens ons zal dat niet lang 
duren. Eens het nieuwe (en Merckx) 
eraf, wordt dat ook een mizerie 

•op tafel. 

verouderd 

Voortaan zal de bond goed kun
nen zwaaien met het papiertje 
waarop geschreven staat dat het 
alle leden verboden is een proces 
tegen de bond in te spanneh. Het 
papiertje blijkt waardeloos te zijn 
Men zou er zich kunnen aan ver
wachten dat in de toekomst steeds 
meer klubs gebruik zullen maken 
van het recht, zopas door de Luik
se rechtbank erkend Wij zien reeds 
de tijd in het verschiet dat edel
achtbare rechters, die nog nooit 
een voetbalveld van dichtbij zagen, 
zich zullen moeten uitspreken over 
de vraag of dit doelpunt gescoord 
werd uit buitenspel, en die straf
schop al dan niet gewettigd. Alle 
gekheid op een stokje, dit is toch 
wel duidelijk dat een heleboel van 
de reglementen van de voetbal
bond niet meer deugen. Heel be
grijpelijk trouwens, vermits ze da
teren uit de tijd toen de voetbal
sport nog sport en liefhebberij was, 

en toegepast worden In een tijd dat 
de voetbalsport keiharde business 
is geworden. Men zal er iets moe
ten op vinden, en liefst zo rap mo
gelijk. 

precedent 

De molen van het gerecht maalt 
langzaam. Het is al jaren geleden 
dat wij meldden dat een voetballer 
(Vai Rijmenam) een proces had in
gespannen tegen zijn klub F.C. Se-
raing) en daarvoor door de bond 
levenslang geschorst werd. Zopas 
heeft een Luikse rechtbank in deze 
zaak vonnis geveld. De rechtbank 
stelde vast dat de voetbalbond niet 
het recht heeft iemand te verbie
den een proces in te spannen. De 
gevolgen van deze beslissing zijn 
niet te overzien. Afgezien van het 
feit dat de speler van zijn klub vol
doening kan krijgen (of niet), blijft 
er nog het feit dat de klub jaren 
niet heeft kunnen genieten van de 
medewerking van haar spelers, 
vermits hij geschorst was, en dus 
eigenlijk schadeloos zou moeten 
gesteld worden door de bond, die 
ds ongeoorloofde schorsing uit
sprak. Als wij goed zijn ingelicht 
werd dit alles in het geval van 
Rijmenam - Seraing door een min
nelijke schikking geregeld, maar 
het is duidelijk dat de uitspraak te 
Luik een precedent kan zijn dat 
in de toekomst zware gevolgen kan 
hebben 

i n n s b r ü c k 

Zo is dus de beslissing gevallen 
dat de volgende olimpische winter
spelen in 1976 zullen ingericht 
worden te Innsbrück. Oorspronke
lijk was, zoals men weet. Denver, 
(Colorado - VSA) voorzien. De in
woners van Denver hebben echter 
laten weten dat zij liever hadden 
dat men met het spektakel ergens 
anders ging. Zij stelden het niet 
op prijs dat hun stad enorme ho
pen geld zou uitgeven om de re-
klameshow voor ski en toebehoren 
in eigen huis te krijgen. Toch wel 
een tekentje aan de wand, zo komt 

het ons voor, dat de bevolking be
dankt voor de eer dergelijk gran
dioos monument van eigentijdse 
kuituur als ojimpische winterdinges 
te mogen organizeren, en natuur
lijk deels betalen. Noodgedwongen 
is men dus gaan uitzien naar een 
andere kandidaat. En^ men is uit
eindelijk terecht gekomen, zoals 
gezegd, te Innsbrück, waar de spe
len al werden ingericht in 1964, en 
waar men dus zonder al te veel 
onkosten het nog eens kan over
doen. Men schijnt er niet meer 
boos te zijn, omdat verleden jaar 
één man werd uitgesloten te Sap
poro, precies een Oostenrijker. 

Straffen ! 
Een van de kenmerken van het 

Duitse voetbal is dat men er ook 
niet verlost raakt van de schanda
len en schandaaltjes Zopas bereik

te ons het bericht dat de laatst* 
straffen uitgesproken werden In 
verband met de zaak '71, nl. eea 
zaak van omkoperij In juni 1971. 
De straffen lijken ons niet van dis 
aard dat zij korruptie In de toe
komst zullen voorkomen. Een paar 
maanden schorsing, en een geld
boete van rond de 25.000 frank, 
en zal er de • profs » niet van 
weerhouden, denken wi j , In de toe
komst te « passen » als er op héél 
gemakkelijke wijze een veelvoud 
van dergelijke bedragen « mee ta 
pakken » is. Kortom, wi j hebben 
de indruk dat de dirigenten naar 
klassiek model de kool en de geit 
hebben willen sparen, om welke 
reden ook, en dat wij er vrede zul
len moeten mee nemen dat da 
schandaaltjes zonder onderbreking 
zullen blijven rijzen. Zijn zij In 
feite geen essentieel bestanddeel 
van de kommerciële profsport ? 

En Miei blijft maar lopen, nieuwe rekords tegemoet l 

knap 

Of U er ook van houdt, weten wij niet, maar wij zitten al enkele dagen 
— enkele minuten per dag dan — met afgunst te kijken naar de deelne
mers en deelneemsters aan de Europese kampioenschappen kunstschaat
sen. Wij hebben het op de schaats nooit verder gebracht dan wat ge-
krassel recht-door, ziet u, en een buil aan de eerste bocht. Maar wat die 
dames en heren er daar in Keulen van terecht brachten, dat was geen 
klein bier. Het moet een geweldige inspanning vragen, jarenlang, om het 
tot dergelijke graad van perfektie te brengen. Het moet ook een fortuin 
kosten, en in die zin is het schaatsen op dat niveau eigenlijk geen sport 
meer maar een moeilijk beroep. Het neemt echter niet weg dat het mooi 
is om naar te kijken, met de mooie muziek, de sierlijkheid en de elegan
tie van de bewegingen, en de verfijning die ervan uitgaat. Spijtig genoeg 
alweer sport waarin wij niets te vertellen hebben. 

verworpen 
Nu heeft « Les Sports » toch een hele week lopen bleiren, zaterdag 

zelfs met drie vier redakteurs tegelijk, omdat de wens van Standard (her-
spelen van de wedstrijd tegen Lierse] niet werd ingewilligd. Standard 
vroeg dat omdat de scheidsrechter een fout begin toen hij eerst penalty 
floot, zag dat het er geen was (overduidelijk dat het er geen was), en het 
spel liet hen/Tien met een inworp in plaats van scheidsrechterbal). Op 
grond van die fout van de scheidsrechter diende Standard klacht in, dia 
dus werd verworpen. Argument van Standard : uit die scheidsrechterbai 
een paar meter vóór het Lierse doel had een doelpunt kunnen ontstaan. 
Repliek van Lierse : uit de inworp ook. Onze bedenking : en als uit die 
scheidsrechterbal of die inworp, rezultaat van een scheidsrechterlijke be
slissing, nu eens een doelpunt was ontstaan, was dat rechtvaardig ge
weest ? Vermits er geen penalty was geweest, moest er noch een 
scheidsrechterbal noch een inworp zijn. In géén geval had Standard, zuiver 
sportief bekeken, het recht te denken benadeelde partij te zijn. Hoogstens, 
voor één keer, ook geen bevoordeelde partij. 

klucht 

Zelden is in de Lage Landen een klucht opgevoerd, zo vernemen wi], 
die enige vergelijking kan doorstaan met de algemene vergadering van 
de wielerbond verleden zondag. Men heeft het daar klaargespeeld met 
handgeklap de ten hemel schreiende rekeningen van 1972 te laten goed
keuren. Er werden inderdaad een paar mensen bereid gevonden in de 
handen te klappen, en of er ook iemand was die de rekeningen niet wen
ste goed te keuren, werd niet gevraagd. De aanwezigen waren doodmoe 
van de ellenlange opsommingen van inkomsten en uitgaven, gedebiteerd 
door de schatbewaarder, en doodsbang dat hij nog eens zou herbeginnen. 
Ons kan het allemaal niet verdommen, hoezeer in het cc glazen huis » ook 
met geld gesmost wordt. Maar dat men zich zogemakkelijk laat maneit-
vreren om de « heren » vrij hun gang te laten gaan, dat pleit naar onze 
bescheiden mening toch ook niet voor de ernst waarmee de stemgerech
tigden hun taak en verantwoordelijkheid bekijken. Van de cc heren > ge
wagen wij niet eens. 

noppes 
Met de profkompetitie (voetbal) wordt het niks. Verleden zondag zijn 

de betrokken klubs nog eens samengekomen, en al wat men van die 
vergadering kan zeggen V> dat ze zo verward was dat er niks van te zeg
gen is. Dit besluit kan men er alvast uit trekken : de negen klubs die 
cc perfors » een profkampioenschap wilden — de groep Petit zo men wil — 
hebben zich teruggetrokken, en de dertien die géén profkampioenschap 
met 22 wilden, dus de tegenstanders van Petit, schijnen zinnens de zaak 
nog niet op te geven. Zij zullen binnenkort weer bijeenkomen. Andere 
vaststelling : er zijn tussen beide groepen zoveel lieve woordjes over en 
weer geslingerd, dat men in de nabije toekomst niet al te veel samen
werking moet verwachten, met of zonder profkompetitie. Laatste vast
stelling : komt er geen profkampioenschap, er « komen » wel profklubs. 
Maar die zijn er nu al. Besluit : de heren dronken een glas, en zij maak
ten... nou ja..., en alles bleef gelijk het was, maar dan met wat meer 
« hambras ». 

CCH 
Van de 89 Belgische atleten die deelnamen 

aan de olimpische spelen, kwamen er 
twaalf uit Wallonië, 27 uit Brussel en vijftig 
uit Vlaanderen. De Brusselaars werden ge-
makkelijkheidshalve en traditie-gewijze be
schouwd als franssprekenden, en bij het le
zen van deze cijfers begon de nek van de 
schrijveaars van « Les Sports » al danig te 
zwellen. 39 franssprekenden tegen 50 Vlamin
gen, zeiden zij, dat is (bijna) 44 t.h. Hip hip 
hoera voor de muscle wallon ! 

Nu is het duidelijk dat van de Waalse at
leten enkelen Limburger zijn, zoals Karel 
Lismont, die simpel-weg bij een Luikse klub 
zijn aangesloten en dat de Brusselaars zelfs 
overwegend Vlamingen zijn, wonend in de 
omgeving van de hoofdstad, en aangesloten 
bij een Brusselse klub. Laten we maar rustig 
aannemen dat 75 t.h. van de München-reizi-
gers Vlamingen waren. Iets waarop wij per

soonlijk — wij herhalen het nog maar eens 
— niet zo bijzonder trots zijn. Wij zouden 
liever meer Vlamingen het woord zien voe
ren op wetenschappelijke kongressen en 
dergelijke. Maar de objektiviteit heeft haar 
rechten. 

Belangrijker in onze ogen waren de cijfers 
die voor Walen en Brusselaars werden ver
strekt in verband met hun cc sociale status ». 
Wij hopen dat BLOSO in een volgend num
mer ook dergelijke cijfers zal geven voor de 
Vlamingen. Het bleek namelijk dat er bij die 
sportieve elite precies geteld één arbeider 
was. En wat het sociale milieu betreft waar
uit genoemde elite afkomstig was : twee 
deelnemers slechts waren kinderen van ar
beiders. 

Nu moet men met cijfers en sociologisch 
materiaal bijzonder voorzichtig omspringen, 
maar dit blijkt naar onze bescheiden mening 
toch duidelijk uit deze sommetjes : dat de 
topsport in ons land nog ver van demokra-
tisch is. 

Wat scherper gesteld zou men kunnen zeg
gen : ben je werkman of kind van een werk
man, denk er dan niet aan in de sport tot 
de top te klimmen. Kleine luiden blijven 
kleine « krabbers ». 

Aldus weerspiegelt het Belgische sportwe-
reidje perfekt de Belgische maatschappij. 
Want ook aan de universiteiten is het aantal 
arbeiderskinderen zielig klein. In pariement 
en regering zal het niet veel beter zijn. On
der de echte topfiguren in bankwezen, indus
trie, groothandel : hetzelfde. In de kerken en 
artistieke kringen : nog eens hetzelfde. 

Nu is het, om tot onze sport terug te ko
men, gemakkelijker uit te leggen. Werkmen-
sen hebben geen tijd en geen geld om als
maar door te trainen en staqes te volgen en 
trainers en soigneurs te betalen. Zij hebben 
niet de gelegenheid veelvuldig kontakten met 
het buitenland te nutte te maken. Dat is een 
vaststelling, maar het is geen bevredigende 
uitleg om het daarbij te laten. 

Aannemend dat de c< kleine mensen » in 
ons land ongeveer 70 t.h. van de bevolking 
uitmaken, is het normaal dat in die groep 
het meeste talent schuilt, en de meeste mo
gelijkheden. Zowel op gebied van studies 
als van geestelijke energie als van sport. Het 
is een rezerve die in ons land nog maar nau-
welijk is aangeboord. Allerhande hinderpalen 
beletten op ieder gebied de overgang van 
« kleine man » naar cc elite » — een tema dat 

o.m. door Rik de Man in 1929 zeer goed 
werd uitgewerkt in zijn boek cc Arbeidsvreug
de », en dat nog meer dan aktueel genoeg 
is om de huidige socialisten, op zoek naar 
een doktrine en een ideologie, dienstig te 
kunnen zijn, moest het niet van een cc zwar
te » komen —, en dat wreekt zich vanzelf
sprekend op het peil van de cc elite ». Men 
mag daarbij daarenboven niet uit het oog 
verliezen dat de « sociale druk » voor de 
naar boven klimmende kleine man een be
langrijke stimulans is om te presteren, die 
de op voorhand gearriveerde cc fils a papa » 
niet heeft. Zo is het onze vaste overtuiging 
dat de suksessen die de Oostduitsers op 
sportgebied boeken, niets anders zijn dan 
het rezultaat van het aanboren van de rezer-
ves, die hier bij ons in naam van onze de-
mokratie nog liggen te sluimeren. 

Dat zouden wij nu eens graag zien van 
een minister die zich bezig houdt met de 
sport, zie, dat hij voor de massa kleinen de 
deur opengooit naar de top, waar altijd de
zelfden ter plaatse staan te trappelen, bij ge
brek aan verbeelding, stimulans, sociale 
druk, konkurrentie. 

Ziet Jos Chabert, die jong, dinamisch, so
ciaal voelend... en sportlef is, daar niks in T 
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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.) 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 toneeliiefhebber 
zijn om deze biezondere satirische 
komedie te komen zien. Sukses op 
voorhand verzekerd I Wees tijdig 
om uw plaatsen te bespreken. Doe 
het alvast nu om zeker te zijn ! 

Alle inlichtngen bij dhr. Vital Pee-
ters, Apoiiostr. 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-koml-
tee-Antwerpen i> 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. 
VVM-MEDEDELING 

Men notere reeds de volgende 
VVM-avond ie zal doorgaan op 
dinsdag 27 februari. 
KADERLEDEN EN MANDATARISSEN 

In het nummer 11 van de « Mede
delingen van het arr. bestuur», biz 
18 « Feesten-Coördinatiekalender » 
dient de daarin opgegeven datum 
voor het VU-bal, afd. Borgerhout 
(zaal Reuzenpoort) 17 maart te zijn 
en dus niet 10 maart. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr. Wetstr. 
12. Voor speciale gevallen liefst op 
maandag van 16 tot 20 u., dan 
grijpt het dienstbetoon plaats inge
richt door het arr. bestuur. Steeds 
een volksvertegenwoordiger aan
wezig. 

Voor COO-gevallen van Antwer
pen Stad gelieve een telefonische 
afspraak te maken : dr. De Boel 
33 97.90 of Fr. De Laet, 38.66.92. 

Dienstbetoon bij Bergers thuis : 
elke maandag van 14 tot 18 u., St. 
Jansvliet 19, Antwerpen. 
ABONNEMENTENSLAG 

Alle bestuursleden hebben me
degewerkt aan het behaalde resul
taat. De allerbeste wervers waren 
tot op heden Moens met 38 en De 
Roover met 54. Voor onze afdeling 
Is deze abonnementenslag nog niet 
voorbij. 
WANDELING 

Naar het verdronken land van 
Saaftingen op maandag 23 april, 2de 
Paasdag. Het aantal inschrijvingen 
is beperkt. Gelieve tijdig het aan
tal personen mede te delen die de 
tocht willen meedoen. 
AKTIE • NEEN LEBURTON . 

Offensief tegen Leburton breekt 
los. Vele handen nodig. Neem kon-
takt met een der bestuursleden. Ze 
zullen u verder inlichten over de 
komende akties in de afdeling. 
GALABAL 

Zaterdag 17 februari in de zaal 
Harmonie. Ingericht door de VI. 
Aktie en Kultuurgemeenschap. 

BERCHEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

0 0 0 : Vital Peeters, 21.46.24 ; 
Robert Geukens, 39.18.27. 
KNS-VOORSTELLING 

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

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

BORGERHOUT 
VU-BAL 

Op 17 maart a.s. gaat opnieuw 
ons jaarlijks bal door in de zaal 
Reuzenpoort, Turnhoutsebaan. Men 
notere het en zegge het voort aan 
vrienden en kennissen. 

VUJO 
Alle VU-leden tot 25 jaar houden 

de datum van vrijdag 2 maart a.s. 
vrij. Deze avond worden zij ver
wacht op het VU-sekretariaat, Wet
str. 12 te Antwerpen tussen 20 en 
21 u. 30 voor de verkiezing van het 
arr. Vujo-komitee. Ook in onze af
deling bestaat nu de Vujo. Belang
stellenden nemen kontakt op met 
Walter Van Nispen, Wolfjagerslei 
14 te Borgerhout. 
SPORTKOMPLEX 

Een belangrijke gebeurtenis voor 
onze gemeente is zeker en vast 
de eerste steenlegging van een 
nieuw sportkomplex aan de Plan-
tljn en Moretuslei (tegenover het 
Ooststation) op zaterdag 24 februa
ri te 10 u. 45. Onder impuls van 
onze fraktie wordt ook in deze 
« oudere •> gemeente aandacht be
steed aan jeugd- en sportpolitiek. 
VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 

We stellen met genoegen vast 
dat de namiddagen Ingericht door 
de Vlaamse gepensioneerden, afd. 
Borgerhout, steeds een grotere be
langstelling genieten. Dit was ook 
zo het geval op dinsdag 6 februari 
II. op de smoutebollen-namiddag, 
waar we tevens de aanwezigheid 
noteerden van onze gemeenteraads
leden Hugo Andries en Dirk Stap-
paerts, die overigens een Interes
sante voordracht met dia's hield. 
Proficiat, aktief VVVG-bestuur ! 

Wellicht zijn er nog vele gepen
sioneerden die van uw gezellige 
kring wensen deel uit te maken. 
Voor de belangstellenden geven we 
graag het kontakt-adres op bij de 
h. sekr. Van Driessen, Blijde In-
komststr. 12, tel. 35.77.59. 
WENSEN 

Afdeling en bestuur wensen de 
echtgenote van ons bestuurslid 
Kamlel Tessely een spoedig en al
geheel hai'stel bij haar opname in 
de kliniek. 
TONEELAVOND 

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

BROECHEM 
GESPREKSAVOND 

26 februari. Lokaal gemeentelijke 
jongensschool. Volksvert. André 
De Beul spreekt over aktuele pro
blemen. Allen op post ! 
IJZERBEDEVAART 

Vanaf heden zijn affiches ter 
beschikking. 2 formaten. Wij bo; 
zorgen ze u gratis op één enkele 
voorwaarden dat ze daadwerkelijk 
worden gebruikt. Af te halen bij 
Wim Duys. De 46e IJzerbedevaart 
gaat door op zondag 1 juli. Vanaf 
nu kan reeds worden Ingeschreven. 
OPROEP AAN DE NIEUWE 
. WIJ -LEZERS 

Indien gij om één of andere u 
onbekende reden uw blad niet ti j
dig zou ontvangen, verwittig het 
plaatselijk sekretariaat. Wij zullen 
dan het nodige doen om dit in de 
toekomst te verhinderen. 
AMNESTIE 

Door VOS wordt een aktie op 
touw gezet om zoveel mogelijk 
handtekeningen te verzamelen op 
petitielijsten voor amnestie. Op het 
plaatselijk sekretariaat zijn derge
lijke lijsten ter beschikking. Loop 
even binnen en kom deze lijsten 

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. 

BURCHT 
SOC DIENSTBETOON 

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

DEURNE 
MOSSELFEEST 

In een prettige en gemoedelijke 
sfeer kon men op onze mossel
avond naar believen smullen van de 
heerlijk dampende mosselen en de 
keurig belegde koude schotels. Er 
was voldoende voor iedereen en 
de grote smulpapen onder ons kon
den dan ook meer dan éénmaal 
bijbestellen. Ook onze tombola ken
de een onverhoopt sukses. Op een 
minimum van tijd waren alle loten 
verkocht (allen nogmaals bedankt 
voor de steun) en konden we over- | 
gaan tot de trekking. Praktisch all« | 

aanwezigen werden verrast met 
één of meerders van de waardevol
le prijzen. Wij mogen besluiten dat 
deze mosselavond Is uitgegroeid 
tot een zorgeloos en vriendschap
pelijk gezellig samenzijn, waar we 
dan eens niet werden gekonfron-
teerd met politieke en andere be
slommeringen. De afwezigen had
den weer eens ongelijk. 
KOLPORTAGE 

Op 24 februari e.k. om 10 u. In 
Deurne-Noord. Bijeenkomst : hoek 
Lakborslei-Ten Eeckhovelel. 
OPROEP PROPAGANDISTEN 

Zoals u reeds hebt gemerkt zal 
de VU de nieuwe «volksvreemde»-
regering « Leburton » met alle mo
gelijke middelen bekampen. Hier
voor hebben wij ai onze beschik
bare krachten nodig. Wenst u daar
voor op enige wijze aktief uw 
steentje bij te dragen gelieve dan 
kontakt op te nemen met onze pro
pagandaleider Dedrie, E. de Wael-
'aan 28, tel. 21.31.29. 
GEMEENTERAAD 

De gemeenteraadsziting van 25 
januari 11. zal men in Deurne niet 
zo vlug vergeten. Dank zij de tus
senkomsten van onze raadsleden 
Doevenspeck, Hereygers en De 
Ridder waren wij getuige van de 
politieke teloorgang van een ver
sleten BSP-dorpspolitieker. Inder-
daa, in een onvervalste « Van Eyn-
de «-stijl heeft burgemeester De 
Queecker nogmaals de BSP-partij-
diktatuur tentoongespreid, dit tot 
groot plezier van het aanwezige 
publiek en journalisten. Voor een 
uitgebreid verslag van deze raads-
zjting, waarin nogmaals werd be
wezen dat ook onze gemeente drin
gend aan een politieke vernieuwing 
toe is, verwijzen wij naar ons afde
lingsblad « Trefpunt ». 

Alvast onze gelukwensen aan on
ze VU-mandatarissen voor hun zeer 
gevatte interpellaties. 
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 . 

EDEGEM 
KOLDERBAL 
Ons dansfeest begint stilaan maar 
zeker vaste vorm aan te nemen. Het 
belooft iets unieks te worden. De 
propaganda draait op volle toeren. 
De pittige affiches van onze vriend 
Slabbinck slaan aan. Duizend uit
nodigingen werden verstuurd. Mo
gen wij vragen uw kaart verder 
door te sturen ? Eerstdaags wordt 
over gans de gemeente een propa
gandablad gebust. Niets wordt aan 
het toeval overgelaten. Wij rekenen 
dan ook op al onze kaderleden om 
de voorverkoop van kaarten uiter
mate te verzorgen. Voor onze reus
achtige tombola worden prijzen in
gewacht bij Rik Janssens, Prins 
Boudewijnlaan 381. 
ORGANISATIEKOMITEE 

Het organisatie- en propaganda-
komitee vergadert op dinsdag 20 
februari om 20 u. in « Drie Eiken ». 
Alle kaderleden op post. 
ZIEKENKAS 

Het sekretariaat van de Vlaamse 
Ziekenkas is voortaan open elke 
2e en 4e dinsdag van de maand van 
19 tot 20 u. In . Drie Eiken . . 
VWG 

Onze gepensioneerden vergade
ren nu elke maandag van 14 tot 17 
u. 30 in « Drie Eiken ». Nieuwe ge
zichten steeds welkom. 

EKEREN 
AKTIE . NEEN LEBURTON • 

In de loop van de eerstvolgende 
weken zullen VU-bestuursleden 
over gans de gemeente duizenden 
pamfletten bussen als aktie tegen 
de regering-Leburton. Lees deze 
pamfletten aandachtig en geef ze 
verder door aan uw kennissen. Har
telijk dank. 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

MMsto 

zaterdag f7 februari In ons fokad 
« De. Nieuwe Kroon ». Inschrijving 
van 19 tot en met 21 Ö. De inzet 
van 20 fr. wordt samen met de pre
mie van 1000 fr. verspeelt. Zoals 
voorgaande jaren verwachten wij 
niet alleen een flinke opkomst van 
onze leden maar rekenen wij op 
een ruime propaganda in eigen 
vriendenkring. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Zoals voorgaande jaren zullen 
wij nu ook tijdig onze toegangs-
kaarten voor het komend zangfeest 
bestellen. Wie mee wil late zich 
tijdig inschrijven en dit alleszins 
vóór 1 maart. Na die datum kunnen 
wij geen plaatsen meer garanderen. 
LEDENHERNIEUWING 

Sinds einde Januari is het volle
dig afgewerkt. Tot op heden wer
den er een 20-tal nieuwe leden ge
worven en alles laat voorzien dat 
wij de gestelde streefnorm van 200 
leden dit Jaar zullen halen. Dank 
aan al deze ie hun steentje daar
toe reeds bijdroegen. 
GEMEENTERAAD 

Uit de laatste gemeenteraadszit
ting IS eens te meer gebleken dat 
onze vroede gemeentevaderen nog 
al licht op hun teen getrapt zijn. 
Immers toen op het einde der zit
ting onze mandatarissen enkele op
helderingen vroegen kregen zij het 
onthutsende antwoord dat het goed 
en wel was vragen te stellen maar 
dat men dat een beetje meer ob-
jekief moest verslaan in het plaat
selijk blad. Maar wanneer diezelf
de heren in volle zitting vertellen 
dat een van onze mandatarissen 
een eigenaar ging opmaken tegen 
hun manier van onteigenen, alhoe
wel de betrokkene dat ontkent, dan 
mag dat wel. Wij zouden toch me
nen dat de gemeenteraadszitting 
er juist is om meer opheldering te 
brengen over het gemeentebeleid. 
De joviale toon die de eerste ge
meenteraadszitting kenmerkte is 
reeds ver zoek. En denkelijk is dit 
nog maar een begin omdat onze 
vrienden stilaan « gerodeerd » be
ginnen te worden. 

(Jos Heylen, prov. raadslid) 

HINGENE 
EERSTE BAL 

De jonge afdeling heeft een aan-
eerste VU-bal op 3 maart In zaal 
De Zwaan. 

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 

Morgen 18 februari In wijk Por-
tugezenhoek. Verzameling « Oude 
Spiegel », Kloskpl. te 10 u. 

KATELiJNE WAVER 
DANSFEEST 

Dus allen naar < Feestzaal Elze-
straat • op zaterdag 24 februari 
te 20 u, 30. 

KONTICH 
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. 

HERENTHOUT 
KAARTPRIJSKAMP 

Onze jaarlijkse kaartprijskamp 
• zetten > gaat dit Jaar door heden 

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. 

MOL 
SOC. DIENSTBETOON 
CARLO VAN ELSEN 

Mol-centrum : elke vrijdag van 
18 tot 19 u., elke zaterdag van 10 
tot 11 u., bureel « Huis Helsen », 
Gr. de Broquevillestr. 

Ezaart : elke 2e maandag om 20 
u. 15, café « Onder de Linde », 
Ezaart 151. 

Achterbos : elke 2e maandag om 
21 u. 15, café « Welkom », Achter-
bos 80. 

Millegem : elke 2e dinsdag om 
19 u. 30, café Mast, Milostr. 66. 

Sluis : elke 3e maandag om 20 u. 
45, caf.é • Sport >, Sluis 178. 

II I i i i i i i in 1 nnniiLiii M | ^ 

GInderbuTten i elke 3e maanda*^ 
om 21 u. 15, café « De Witte >|^ 
Ginderbuiten 213. 

Rauw : elke 4e maandag om 2(1 
u. 15, bij meester Mertens, Kiezei» 
weg 238. 

Wezel : elke 4e maandag om 2© 
u. 45, Parochiecentrum, St. Jozefk 
DOSFELKRING 

Volksvert. W. Kuijpers houdt op 
donderdag 22 februari om ?0 u. déi 
vinger gericht op « De Europese 
Taalgrens » in de gemeentelijkg 
vergaderzaal - Oude Post ». Markt, 
In woord en beeld worden toestan» 
den en spanningen langs de taaf-
grens in West- en Midden-Europa 
ontleed. Hierbij liggen onze taafe^ 
grensmoeilijkheden brandend dicht 
nabij. 

Vrij te houden datum : dondeiv 
dag 22 maart voor « Streekekono» 
mie », geleid oor R. De Nolf. 

Kontaktadres : Beekstr. 22, tel, 
014/32320. 

VLAAMSE MUZIEKMAATSCHAPPIJ 
KEMPEN LAND 

Op zondag 4 maar gaat Kempen-
land samen met de Harmonie van 
Antwerpen naar Wuppertal om mee 
op te stappen in de jaarlijkse karna-
valoptocht. Er wordt afgereisd In 
de vroege voormiddag van 's maan
dags zijn we terug. Voor zover er 
plaatsen beschikbaar zijn is prijs 
250 fr. Wie graag meegaat kan dit 
zeggen aan Louis Luyckx, St Paulus-
str. 63, tel. 014/32329, of aan Su
zanne Geyzen-Meyenen, Beekstr, 
22, tel. 014/32320. 

Wie de herhalingen van Kempen-
land wil bijwonen of wie nog wil 
aansluiten is steeds welkom : 's 
maandags vanaf 20 u. in de zaal 
« De oudbloem » bij Stan Laenen, 
Vogdijstr. 10, tel. 014/33495, voor 
de muzikanten ; 's zondags vanaf 
10 u. in de gemeentelijke jongens
school van Millegem, St. Odradastr, 
tel. 014/34997, voor de meisjes en 
jongens van het trommelkorps en 
de klaroenblazers. Enkele stevige, 
jonge Kempenlanders voor de grote 
trommen zouden best maar onmid
dellijk komen. 

MORTSEL 
IN MEMORIAM 

Vorige zondag 11 februari ove^ 
leed te Mortsel (St. Jozef-kliniek) 
ons zeer geacht medelid de h. K. 
Regout (87 j.). De begrafenis heeft 
plaats gehad in familiekring. WIJ 
bieden mevr. Regout ons diep me-
devoelen en innige deelneming aan. 
WENSEN 

VU-afdeling en bestuur wensen 
mevr. Dewil-Roskin een algeheel en 
spoedig herstel toe. Ook het Mort> 
sels VVVG-bestuur wenst haar ge
acht medelid eenzelfde wens toe I 
KNS-VOORSTELLING 

Wij verwijzen onze geachte le
zers naar de berichtgeving hieron»-
trent, vooraan, onder deze rubriek 
(arr. Antwerpen). U kunt voor de
ze KNS-voorstelling van vrijdag 27 
april e.k. uw kaarten nog bestel
len via tel. 55.39.09 (Wim Claee-
sens, Mortsel) of 21.46.24 (Vital 
Peeters, Berchem). 

NIEL 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Op zaterdag 24 februari te 18 o, 
bieden we in de zaal Familia, Dor|> 
str. 46, aan onze leden en simpatl> 
santen voor 125 fr. per persoon een 
eetmaal aan (voorgerecht, soep^ 
hoofdschotel, nagerecht). Daarbij 
kunnen we nog genieten van een 
sono-dia-ramamontage met Preud" 
homme-liederen. Dus, Vlaamse g » 
zelligheid gewaarborgd. Inschrijven 
bij de bestuursleden vóór 19 dezer, 
KINDERFEEST 

Zondag 25 februari om 14 u. 30 
verwachten we alle kinderen van 
onze leden en simpatisanten met 
een massa vriendjes in de Blauwe 
Kuip voor ons gratis verkleed en 
onverkleed kinderfeest. Ontspan
ning, spelletjes en prijzen voor da 
best verkleede kinderen. 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdagavond vanaf 19 u. 30 
af zijn onze vrienden De Koek, De 
Meulemester en Michlels in het 
sekretariaat ter beschikking van 
mensen met administratieve moe^ 
lijkheden. 
VOORRACHT 

In de Blauwe Kuip, spreekt op 
vrijdag 2 maart pater dr. M. Brauns 
over : Liever Daensisme dan Mao-
isme. Onze spreker zal een verge
lijking maken tussen de tijd, waaf 
in priester Daens zijn voor die ja
ren revolutionaire ideeën verkon
digde en de onze. Iedereen is wel
kom. Gratis toegang. 
KNS-VOORSTELLING 

Vrijdag 27 april te 20',u., voorstel
ling van « Oorlogsmanr»S; vm 
G.B. Shaw. Ingericht door het arr, 
bestuur. Wie geen wagen hesM 
wordt door ons opgepikt. We be
schikken over kaarten 2e rang (80 
fr.) en zijbalkon (60 fr.). Gelieve 
vlug In te schrijven bIJ de bestuure-
leden. 
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NIJLEN 
VOORDRACHTENCYCLUS 

Het Dosfe l inst i tuut in samenwer
king met de lokale VU richt een 
voordrachtenreeks in met geken
de sprekers over geschiedenis en 
toe!(omst van de Vlaamse bewe
ging-

Vri jdag 2 maart : Lic. Walter Luy-
ten : « van 1929 to t heden (inzon
derheid de oorlogsgeschiedenis en 
repressie). 

Vri jdag 16 maart : kamerl id An
dre De Beul ; « Zelfbestuur door 
federal isme en wat daarna ? ». 

Deze avonden gaan telkens door 
In de vergaderzaal van lokaal 
Drumband, Gemeentestr . Begin : 
20 u. • 

RAMSEL 
AFDEUNGSBAL 

Vandaag 17 februari om 20 u. in 
zaal Moderna, Hoolaar, bij de kerk. 
Orkest : « The Wild Things » en 
zanger Robby. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van 10 to t 12 u. is 
burgemeester K. Verberne op het 
gemeentehuis. Hij zal u graag hel
pen bij het oplossen van moeil i jk-
keden in verband met pensioenen, 
bouwaanvragen, mi l i t ie , enz. 

TURNHOUT 
BAL 

Ons 9e afdelingsbal zit er intus
sen op. Graag dankt het bestuur 
iedereen die mee voor het sukses 
heeft gezorgd : niet alleen de aan
wezigen uit de meeste afdel ingen 
van het arr., maar ook de t iental len 
harde werkers en werksters die 
de noodzakelijke karweit jes op zich 
hebben genomen. 
DIENSTBETOON 

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

Gemeenteraadsl id Rudi Beau-
fays, Rodenbachplantsoen 117, te l . 
44489. 

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

Verantwoordel i jk bestuursl id voor 
dienstbetoon : Ar thur Robberechts, 
Neerhofstr . 14, te l . 44893. 
DERDE WERELD 

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

WESTERLO 
VOLKSBAL 

Op zaterdag 17 maart in de zaal 
« Rustiek », Polderstr: Het orkest 
The Twens speelt ten dans. Aan
vang om 20 u. 30 . 

WIJNEGEM 
JEFI 

Vandaag 17 februari loopt de vol
gende f i lm van JEFI-kinderfi lmklub. 
Mar ie en Frederik is de t i te l van 
deze Zweedse k leurenf i lm. Verto
ning in zaal Moderne te 14 u. 30. 
GEMEENTERAAD 

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

Op 27 februari spreekt H. De 
Bruyne in het Vleminckhof over ont
wikkel ingssamenwerking. Na deze 
voordracht is er mogel i jkheid to t 
debat. Wi j pri jzen deze avond zeer 
aan daar onze senator op di t ge
bied zeer goed gedocumenteerd is 
dank zij zijn deelneming aan ver
scheidene internationale congres
sen. 

WILLEBROEK 
DE BRETOEN GLENMOR 

In première voor Vlaanderen 
komt de Bretoens^- beroemde bard 
Glenmor naar Wil lebroek. Inrich
t ing VU-afd. en Vlaams Komitee 
voor Steun aan verdrukte volks

groepen. Glenmor is de verto lker 
van het vi tale Bretoense protest l ied 
tegen de Franse onderdrukking van 
zijn volk. Hij wordt op een li jn ver
noemd met Brassens en Ferré. Hij 
zingt in het Frans en het Bretoens. 

Lokaal : « Het Zaaltje », Pastorij-
str, 3 

Walter Luyten s i tueert in een in
leiding de Bretoense st r i jd . Flor 
Cools vertoont dia's over Bretagne 

Een avond met G'eninor loont de 
verplaatsing ook van zeer ver. 

Dus alle nat ional isten, intarnatio-
nal is ien en kleinki inst l iefhebbers 
naar Wi lebroek op dinsdag 20 fe
bruari om 20 u. 15. 

WILRIJK 
VERSPREIDING 
« SCHERP GEZilEN » 

Besteed per maand 2 a 3 uur aan 
het plooien en verspreiden van ons 
veelgelezen afdel ingsblaadie. word t 
« busser » (ook onze mandatarissen 
hebben hun toer) . Telefoneer of 
schri j f even naar propagandaleider 
Guy Eggermont, Hulststr . 18, te l . 
28.05,62. 
VUJO IN DE JEUGDRAAD ? 

Er wordt al lang (omheen) ge
praat over deelname van de poli t ie
ke jongeren aan de Gemeentel i jke 
Jeugdraad. Het is nu zover : met 
8 stemmen tegen O, bij 1 onthou
ding, verklaarde deze raad zich ak
koord over het pr incipe. Deelname 
aan de raad zou voor Vujo meteen 
de erkenning op gemeentel i jk vlak 
meebrengen. 

WOMMELGEM 
GEZELLIG SAMENZIJN 

De organisatie ervan is gestart. 
Noteer nu reeds de datum : zater
dag 7 apri l 1973. 
KNS-VOORSTELLING 

Tradit ioneel, en ten voordele van 
de arr. Volksuniekas, op vri jdag 27 
april om 20 u. 

brabant 

Brussel-Halle-Vilvoorde 

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

Heyzel, Brussel. 
ARR. SEKRETARIAAT 

Ons arr. sekretariaat, Kongres-
straat 3 Brussel (02-17.92.18) is 
open : maandag, woensdag en don
derdag van 18 u tot 21 u. 

Teksten voor de bewegingswi j 
zer moet op het arr. sekretariaat 
binnenzijn ten laatste zaterdag. 

BESTUREN 
BRUSSELSE AGGLOMERATIE 
NEDEROVER-HEwMBEEK 

Voorz. : M. Van Dijck : sekr. : 
H. Vaes ; penningm. : Beckers ; 
prop. : W. Van der Eist : org. : De 
Roo ; bestuursl id : Lakor : afgev, 
arr. raad : M. Van Dijck. 
ST-LAMBRECHTS-WOLUWE 
ST-STEVENS-WOLUWE 

Voorz. : E. Grootaers : sekr. : J. 
Polspoel ; penningm. : F. Buyie ; 
prop. : L. Ameele ; bestuursl id : J. 
Madyol ; afgev. arr. raad : L. Amee
le. 
ST-JANS-MOLENBEEK 

Voorz. : De Smedt E. ; sekr. : 
Teughels G. ; penningm. : Knapen 
L,, Van Bruane 1. ; prop, : Leuris F,; 
org. : Neir inckx E. ; afgev. arr. raad; 
De Smedt E. 
ST-AGATHABERCHEM 

Voorz. : T. De Backer ; sekr. : C. 
Van der Spurt ; penningm, : F. Gor
di jn ; prop. : M. Deleu ; org. : J. 
Reynders afgev. arr. raad : J. 
Reynders. 
SCHAARBEEK 

Voorz. : V. Roggeman ; sekr. : 
mevr. Smet A, ; penningm. : Van 
der Linden ; prop. : Anthierens H. ; 
org. : De Smidt A. ; Vujo : Vermeu
len J. ; hulpsekr. : Vrancken L. ; 
afgev. arr. raad ; V. Roggeman en 
H. Anthierens. 

OUDERGEM 
Voorz . " : H. Van den Brempt : 

sekr. : P. Moors ; penningm. : Van 
den Plas ; prop. : L. Segers ; org. : 
R. De Winter ; afgev. arr. raad : 
Van den Plas. 
LAKEN 

Voorz. : Theo Van de Vi jere ; 
sekr. : mevr. Van Malderen ; pen
ningm. : Noblesse Jan ; prop. : 
Plaizi^r Michie l ; erevoorz. : Thie-
baut Richard ; soc. d ienstbetoon : 
A lber t Van Wal legehem ; gemeen
teraadsl id : Vic Anciaux ; afgev. 
arr. raad : Theo Van de Vi jvere. 
JETTE 

Voorz. : Knabben G. ; sekr. : 
Blieck W. ; penningm. : Hauwaerts 
Fr. ; prop. : Bosmans H. ; org. : 
Van MJsghem R. ; onder\ 'oorz. : 
Verlooy J. ; gekoëpt. : Coppen J. ; 
afgev. arr. raad : Knabben G. en 
Hauwaerts Fr. 
EVERE 

Voorz. : Blommaert S. ; sekr. ; 
Spoelbergh S. ; penningm. : Mos-
selmans H. ; p rop. : Verbeien J. ; 
org. : Schouterden H. ; gekoöpt. : 
Pauwels Th. en Vaes R. ; afgev. arr. 
raad : Blommaert S. 
ETTERBEEK 

Voorz. : A. Schotmans ; sekr. : 
W. De Winter ; prop. : H. Goos-
sens ; gemeenteraadsl id ; C. Pe-
tré : afgev. arr. raad : A. Schot
mans. 
ELSENE 

Voorz. : M. Debonnet ; sekr. : J. 
Steegmans ; penningm. : mevr. Ha-
leydt-Van Canegem ; prop. : J. De 
Meyer ; org. : J. Boeken ; Vujo : 
M. Thomas ; afgev. arr. raad : J. 
Steegmans. 
BRUSSEL-STAD 

Voorz. : Stan Philips ; sekr. : 
D. Stroobants ; penningm. ; mevr. 
Vanderstraeten ; prop. : Jan Ver-
leysen ; org. ; F. Stroobants : Vu
jo ; Jan Verleysen : gemeenteraads
lid : V. Anciaux ; aggl. raadslid : 
Stan Philips lafgev., arr. raad ; 
Stan Philips 

BOORTMEERBEEK 
VOLKSVERGADERING 

Woensdag 28 februar i te 20 u. in 
de zaal Brouwershuis, Dorpsple in, 
volksvergadering, Volksv. W. Kuij-
pers bespreekt de aktuele s i tuat ie 
m.o. de voorstel len Van den Boey-
nants, onderwi jsprobleem en « Wat 
met Brussel ? ». Een pamflet over 
deze punten wordt in het ganse 
kanton Haacht verspreid. Iedereen 
welkom. 

DWORP 
VOETBAL 

VU Dworp speelde op 3 februar i 
1,1. een vr iendschappel i jke wed
st r i jd tegen VU A lsemberg . Alsem
berg werd ingemaakt met 9-2. Deze 
afstraf f ing zal wel niet ongewroken 
bl i jven. De doelpunten werden ge
maakt door Lode Dekens (2), Mos-
selmans Guy (1), Onnockx Mon (1) 
en door VU-voorzit ter Bogaerts Ro-
main (4). Wie graag eens u i tkomt 
tegen onze ploeg kan te lefonisch 
kontakt opnemen met Bogaerts R, 
56,39.81 of schri jven naar Bogaerts 
R. Beukenlaan 68, - 1512 Dworp. 
BAL 

12 mei a.s. 6de Meinachtbal in 
de Vredezaal, orkest The Craenies 
en zanger Roger. 

ITTERBEEK 
U EN UW GEMEENTE 

Op 2-3-73 worden de uitzendin
gen 3 en 4 van de TV-reeks <• U en 
Uw gemeente » besproken in het 
café " Bij den Dikke » tegenover 
de St. Anna-Kapel (aanvang 20 u.). 
SMULPARTIJ 

Op 31-3-73 (vanaf 18u) en op 
1-4-73 (vanaf 12 u) kan elkeen te
recht, voor een smulpar t i j , in de 
Parochiezaal achter de St. Anna-
Kapel. Voor een •• zacht » pr i js je 
wordt een f i jn etentje verzekerd ; 
voor een gezell ige sfeer word t gra
tis gezorgd. 

LEUVEN 
KALENDER 

18/2 : Lessenreeks « Polit iek 
Opbouwwerk », Lokalen Groep T, 
Leuven. Eerste dag. 

21/2 : Kantonale werkgroep Leu
ven-Noord bi j R. De Deken, Herent 

23/2 : Ui tgebreide arr. raad, zaal 
« Aroma », Mechelse steenweg 
471, Herent. . 

24/2 ; Vergadering Ziekenfonds
wezen, zaal « Egmont », Brussel , 
15 u, 

24/2 : . Stuif in » met VUJO-
Zichem in dancing « The Hippy » 
met DJ Fred Steyn van Radio Lu
xemburg. 

26/2 : Arrondissementsbestuur . 
27/2 : Informatie- en gespreks-

cyclus •< De Vlaamse Beweging van 
gisteren to t morgen », zaal Tref
punt 81. Prof. J. Maton (RUG) over 
de sociaal-ekonomische groei in 
Vlaanderen. 

28/2 : Dr iehoekstocht Woluwe-
Ott ignies-Leuven inger icht door het 
VNSU en VVB, 14 u. 

28/2 : Volksvergader ing kanton 
Haacht, in zaal Brouwershuis, 
Dorpsplein, Boortmeerbeek. 

28/2 : Paneelgesprek over pro
gressieve f ron tvorming, zaal Tref
punt 81, 20 u. 

28/2 : Cent rum Gemeentebele id, 
in cafetaria BMW-garage, Brusselse 
"steenweg, Winksele. 

4 /3 : Lessenreeks • Polit iek Op
bouwwerk », tweede dag. 

10/3 : Vlaams kulturele-klein-
kunstavond, inger. VU-Boutersem, 
zaal Lemoine, Lubbeekse str.. Roos
beek, 20 u., toegang 25 fr. 
12/3 : Leuvense werkgroep Samen
levingsopbouw, zaal Trefpunt 81. 
Inleiding door R. Masure, Wel-
vaartskomitee Oost-Brabant, 

13/3 : Slot lessencyclus « De 
Vlaamse Beweging van gisteren to t 
morgen ». Paneelgesprek. Trefpunt 
81. 

17/3 : Gezell ige dansavond in de 
zaal » Brouwershof » te Vel tem ing. 
afdel ing Vel tem-Beisem-Winksele. 

18/3 : Lessenreeks - Polit iek 
Opbouwwerk ». Slotdag. 

20/3 : Volksv. in lokaal . « Sup-
portersklub Fr. Verbeeck », tegen
over kerk Wilsele-Putkapel. Tema 
« Vlaams Brabant bedreigd ». 

1/4 : Mars j doorheen de Drie
hoek, inger icht door TAK. 

MERCHTEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u 
terecht bij het bestuursl id G. De 
Smet. Zitdag iedere 4de vri jdag 
van de maand ten huize van de h. 
Marcel Van den Eeede, Stoofstr . 29. 

MUIZEN 
WELKOM I 

Op zaterdag 3 maart 1973 geeft 
de VU-afdeling Muizen haar 2de 
Vlaams dansfeest in de zaal Eldo
rado, Leuvense steenweg 312 te 
Muizen met het orkest « Bill Ellis 
en The Outs iders ». Deuren 20 uur. 
eErste dans 20 u 30. Inkom 40 F. 

" I I J S E 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De maandeli jkse zitdag te Eizer 
' ^ilerdag 24 februar i 

' !•* "^ u.. café op de Grens. 
^ul len er deze keer ook weer een 

-,• \7i I ip ' i^n aansluiten bij dit 
Vlaams sociaal organisme ? 

Leburton het de tradionele knoei-
• i^el belet ten het federal isme door 
, I . . , 1 . ^ , , \"..-.^^ echter een fede

ral ist waar het nu reeds kan ! 
Keer de rug toe aan Bruxelles en 
slui t nu aan bi j de VZ ! 
WILLY KUIJPERS KOMT 

Op dinsdag 20 februar i komt 
volksver tegenwoordiger Wi l ly Kuij-
pers met zijn mooie dia-reeks 
over Vlaams-Brabant. Met deze 
beelden brengt hij ons een zeer 
duidel i jk en scherp-kr i t isch beeld 
over de toestanden in Vlaams-Bra
bant, onze streek. 

Deze avond begint om 20 uur, ;n 
de zaal Luxemburg te Jezus-Eik. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

In café bij Desees, S twg. naar 
Overi jse 45 te Eizer-Overi jse. Op 
maandag 26 februari 1973 om 20 u. 
Met volksv. Vik Anciaux, federat ie-
schepen Marcel De Broyer, sche
pen Emiel Dewaet, arrondisse-
mentssekretar is Marcel Dominet 
en het bestuur. 
ONZE GROTE FAMILIE 

Sinds een paar dagen is onze 
plaatsel i jke Volksunie-famil ie over 
de kl ip van de 125 leden gegroeid, 
een mooie prestat ie zouden we 
zeggen, waarvoor we de leden van 
het bestuur zeker mogen fe l ic i te
ren. Als we nu deze 125 leden bij 
een of andere gelegenheid eens 
samen mochten ontmoeten, zou 
het heerl i jk zijn I Misschien bi j ons 
groot VU-bal na de vakantie ? Of 
wat denkt u van een mossel feest
je ? Laat uw suggest ies kennen, 
doe voorste l len I De Volksunie 
leeft aan de basis.. . 
SOCIAAL DIENSTBETOON TE IJZER 

Volksv. Vik Anciaux, federat ie-
schepen Marcel De Broyer, sche
pen Emiel Dewaet, arr. sekretar is 
Marcel Dominet en het ganse VU-
bestuur staan ter beschikking van 
onze Vlaamse mensen. Wi j ver
wachten u heden avond 24 februar i 
in café Desees te Eizer, vanaf 20 
uur. 

SCHAARBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen kunt u te
recht bij onze voorzi t ter Vic Rogge
man, Gen. Eisenhowerlaan 20, te l . 
41.15.79, elke maandagavond, 

SCHEPDAAL-ST, MARTENSLENNIK 
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. Hartel i jk we lkom. 

ST. KATHERINA-LOMBEEK 
HAANTJESKERMIS 
Iedereen we lkom op zaterdag 24 
februar i vanaf 18 u,, zondag 25 van
af 12 u, en maandag 26 vanaf 19 u. 
in zaal Ui lenspiegel , Kerkstr . 26, 

SINT-KWINTENS-LENNIK 
MOSSELFESTIJN 

Op zaterdag 3, vanaf 18 u., zon
dag 4, vanaf 12 u. en maandag 5 
maart 1973 vanaf 18 u., word t ie

dereen vr iendel i jk onthaald op da 
beste spi jzen en dranken, in ons 
gezell ig es taminet : < In de ver
zekering tegen de grote dors t •» 
tegenover de kerk te Eizeringen. 

Smakel i jk ! 
SPREEKBEURT 

Wi j , V lamingen, hebben t o t 
pl icht te weten hoe de toestanden 
in België geweest zi jn en we l ke 
moedige en soms hopeloos-uitzien
de s t r i jd onze voorgangers moes
ten voeren voor het verkr i jgen van 
hun meest e lementai re rechten. 

We hebben het genoegen u uit 
te nodigen to t het b i jwonen van 
een spreekbeurt over « De Ge
schiedenis van de Vlaamse Bewe
ging » te houden door de h. A .J . 
Aernouts , l icent iaat in de geschie
denis en oud-leraar. Deze spreek
beurt heeft plaats op vr i jdag 9 
maart e.k. om 20 u 30 in ons lo
kaal, hierboven verme ld . 

ST. GENESIUS-RODE 
DANSFEEST 

Ons jaar l i jks a fd . bal zal door
gaan op zaterdag 3 maart '73 in 
zaal De Kroon, Stweg op Halle 131. 
St. Gen-Rode. Discobar Focus. 

TERALFENE 
VLAAMSE ZIEKENFONDS 
BRABANTIA 

Zitdag elke I e en 3e woensdag 
van de maand in het lokaal « Da 
Hoppebloem •, Daalstraat, 8, 1780 
Teralfene. 

TERVUREN 
AFDELINGSBAL 14 APRIL 
Mensen die een handje wi l len toe
steken voor verkoop van kaar ten, 
inr icht ing en hulp in de zaal, dia 
ons pri jzen wi l len bezorgen voor de 
tombola zi jn harte l i jk we lkom en 
wenden zich zonder u i ts te l t o t het 
afdel ingssekretar iaat , St.-Jansstraat 
5 ( te l . 57.66.52). Het bestuur dankt 
u bi j voorbaat. 

WEERDE 
LUSTRUMBAL 

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

VILVOORDE (Fed.) 
DANSFEEST 

Ter vervanging van het afdel ings
bal, wordt er op 10 maart 1973 
een federat iebal Ingericht in de 
Markt ta Vi lvoorde 

VELTEM-BEISEM-WINKSELE 
WELKOM 

Zaterdag 17 maart, gezel l ige 
dansavond met d j . Ludo, in de zaal 
. Brouwershof », Overstraat t e 
Ve l tem. Aanvang 20 u. Inkom 30 f r . 

WEMMEL-HAMME-RELEGEM 
BAL 
Ons jaarl i jks afdel ingsbal zal door
gaan op zaterdag 31 maart 1973. Nu 
reeds noteren ! 

ZICHEM 
WELKOM 

. Stuif in - met VUJO-Zichem op 
24 februar i in dancing « The Hippy • 
met dj Fred Steyn van Radio 
Luxemburg. 

ZOUTLEEUW 
BAL 

Zaterdag 17 februar i , kantonnaal 
bal in zaal • De Toekomst », Grote 
Markt . Stemming verzekerd door 
het s t reekorkest The Moon l igh ts . 

oost-vlaanderen 

DIENSTBETOON VOLKSVERT. 
FRANS BAERT 
GENT 

Eerste zat. van de maand, thu is . 
Kon. Astr id laan 123, Gent. 10u.30 -
12U.30 en na afspraak. 

Tel. 09/22.52.06. 
WAARSCHOOT 

Eerste zat. van februar i , apr i l , 
jun i , oktober, december, bij Fons 
Van Holderbeke, Stat ionstr . 6. 
Waarschoot. 14 u, - 15 u. 
OOSTAKKER 

Eerste zond. van de maand, af
wisse lend in 't Smisken (Lourdes) -
( februar i , apr i l , juni) en St Bavo, 
Dorp (maart, me i , ju l i ) , 11 u. - 12 u. 
MALDEGEM 

Tweede zat. van de maand, bl) 
Chr is t De Ruyter, Rotsart de Her-
ta inglaan. 10u.30 - 11 u. 
AALTER 

Tweede zat. van de maand, in 
café Casino, Mark t , 11u.15 - 12u.30. 
LANDEGEM 

Tweede zondag van de maand, bIJ 
Guido Schaeck, Vosselarestraat . 

11 u. - 12 u. 
HEUSDEN 

Tweede maandag van de maand, 
bij Koen Van Meenen, Neerbroek-
straat. 19 u. - 20 u. 

AALST (arr.) 
DIENSTBETOON 

Het geweste l i j k sekretar iaat van 
het OCDNV roept einde februar i de 
mandatar issen en de lokale verant
woordel i jken voor d ienstbetoon b i j 
een. Ui tnodigingen vo lgen. 

Bij het 

LIMBURGS UNIVERSITAIR CENTRUM 
is een vacature als hoofd van het 

ONDERWIJSKUNDIG STUDIEBUREAU 
met een taak op het domein van onderwi jsresearch 

Vereisten : dr. of l ic. in de pedagogische wetenschappen (eventueel 
psychologische wetenschappen) ; uit opleiding en ervaring moet be-
jangstel l inq bl i jken voor de onderwi jskundige problematiek. Belgische 
national i tei t . 
Aanstel l ing voor een termi jn , zoals geldend voor het personeel van de 
Ri jksuniversi tei ten, in een graad van het eerste niveau volgens erva
ring van de kandidaat. 
Kandidaatstel l ingen moeten ui ter l i jk op 28.02.73 aankomen bi j de 

Raad van Beheer van het Limburgs Universitair Centrum 
Dokter Wi l lemsstraat 23 
3500 Hasselt 

en dienen aan de hand van een op dit adres aan te vragen vragenl i jst 
voorgedragen te worden. Bij aanvraag van dit laatste formul ier dient 
de aard van de funkt ie opgegeven. 
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AALTER-LOTENHULLE 
FAMILIE-AVOND 

Verleden maand had ons jaarlijks 
familiefeest plaats In het « Blezen-
hof ». Tachtig leden schaarden zich 
fond de smaakvolle tafels. Na een 
paar tafelreden door onze plaatse
lijke vertegenwoordigers en de 
«neltombola, was het de beurt aan 
een gezellig samenzijn tot in de 
vroege uurtjes. 
LEDENWERVING 

Op onze laatste bestuursvergade
ring mochten we 14 nieuwe leden 
Inschrijven. Nog een kleine inspan
ning en ons vooropgesteld streef
cijfer zal bereikt worden. 
DIENSTBETOON 

Wie problemen heeft kan terecht 
bij sen. Baert In café Casino, Markt 
te Aalter op 10 maart tussen 11 u. 
30 en 12 u. 30. 

Op afspraak Is ook prov. raads
lid Omer Vande Kerckhove alle da
gen ter uwer beschikking. 

DEINZE 
PROFICIAT 

Tim is de naam van het derde 
kindje, van onze organisator de h. 
Luc Van Cauwenberghe. Het is een 
broertje voor Heidi en Geert, ge
boren op 2 februari 1973. Hartelijk 
proficiat van gans het VU-bestuur 
afdeling Deinze. 

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. 

DE PINTE-2WIJNAARDE 
DANSFEEST 

Traditiegetrouw zal het jaarlijks 
dansfeest van de afelingen De Pin-
te en Zwijnaarde-Zevergem dit jaar 
plaats hebben op zaterdag 24 febru
ari in de Begoniazaal, Pintestr. te 
De Pinte. 

EEKLO 
WELKOM 

De VU-afdeling Eekio nodigt al 
haar leden, vrienden en slmpatl-
santen uit het Meetjesland en ver 
daarbuiten uit op haar 3e groot bal 
van « De Gouden Eikel >>, op zater
dag 24 februari om 20 u. in de zaal 
Europ-Tour( Leopodlaan 76, EekIo 
(baan Eeklo-Maldegem). Prijzen 
voor de tombola worden dringend 
en met veel dank aanvaard en af
gehaald. Wend u tot Jan De Maeyer, 
Schaapsdreef 25, EekIo, tel. 09/ 
77.13.37 of tot andere bestuursle
den. 

EREMBODEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

Arijs Erik (gemeenteraadslid), 
Leuvestr. 87 (tel. 276.68) : elke 
maandag van 19 tot 21 u. 

De Grave Urbain (prov. raadslid) 
elke 4e zaterdag van de maand van 
15 tot 17 ü. (café Rembrandt, Sta-
tionsstr.). 

De Jonge Filemon (COO-lid), 
Kromme-elleboogstr. 20 (tel. 265.48) 
elke maandagavond. 

Dhondt Luk (gemeenteraadslid) : 
elke 2e dinsdag van de maand van 
19 tot 21 u. (café Rembrandt, Sta-
lionsstr.). 

Everaert André (ambtenaar Cen
traal Handelsregister) : elke Ie 
maandag van de maand (café Rem
brandt). 

Reels Herman (gemeenteraads
lid) : elke 3e vrijdag van de maand 
van 19 tot 21 u. (café Rembrandt). 

Verdoodt Frans-Jos : elke 2e 
maandag van de maand van 19 tot 
21 u. (café Rembrandt) en elke Ie 
maandag van de maand van 19 tot 
21 u. café Congo, Leuvestr.). 
BAL 

Zaterdag 3 maart vanaf 21 u. 30 : 
8e nachtbal van de Volksunie In de 
zaal Animo, Leuvestr. Orkest Spi
ders Factory. Iedereen welkom. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
AKTIE . NEEN LEBURTON . 

In de nacht van vrijdag op zater
dag j l . waren kaboutertjes aan het 
werk, zodat we gedurende het 
weekend doorheen het ganse arr. 
duizenden geel-zwarte stroken kon
den bewonderen waarop « Weg Le-
burton » en « Volksunie ». We dan
ken de aardmanetjes voor hun on
zichtbare ijver en de ordemacht (!) 
voor haar (meestal vergeefse) 
waakzaamheid. 
« WIJ -VROUWEN 

Naar afspraak wonen wij voor 
februari de spreekbeurt van Wal
ter Luyten over de Basken bij. Wij 
kregen ook een resumee opge
stuurd over de laatste zaterdagna
middag-bespreking over de objek-
tieven van de huidige vrouwen-ont
voogdingsbeweging. Wij hopen vu
rig op talrijke reakties op de gestel
de vragen (te sturen naar H. De 
Bleecker, Tolhuislaan 15, Gent). Wij 
plannen voor binnenkort een nieu
we zaterdagnamiddagbijeenkomst 
met kontraceptiva en seksuele op
voeding en voorlichting op het pro
gramma. Graag suggesties In dit 

verband. | 

VNJ-DANSFEEST 
Op 10 maart gaat in de zaal Roe-

lad, Korte Kruisstr. 3 te Gent, het 
ie lentebal door. Wie schenkt een 
prijsje voor de tombola ? Even bel
len naar Marcel Hebbelick (nr 09/ 
25.65.67) of bezorgen bij de sekre-
taris van het Jongeren Steun Ko-
mitee - VNJ, Buitenhof 25, Gent. 
VLAAMS VERBOND VOOR 
GEPENSIONEERDEN 

Ijzerbedevaart filmen door Peter 
Dr. Wit. Voor- en naoorlogse Ijzer
bedevaarten in klank en beeld. 

Vandaag 17 februari 1973, om 
16 uur in Roeland, liedereen wel
kom. Leden breng kadidaatleden 
mede. 

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 Jef-Tinelkoor en het koor Ama-
bile. Studenten betalen 20 fr., leden 
40 fr. en niet-leden 60 fr. De inte
grale opbrengst van de avond gaat 
naar het bekostigen van een hui
dezerk voor de Vlaamse toondich-
ter. 
BASKENAVOND 

Were-dl in samenwerking met 
Dosfelinstituut en het Vlaams Ko-
mltee 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. 
KAMERADENBAL 

Het topbal van het jaar ! Zater
dag 3 maart om 21 u. in Roeland, 
Gent. Inrichters : Sneyssenskring. 

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 voor dit 
« biljet . neemt kontakt op met 
onze voorzitter Robert Hoebeke, 
Vredestraat 54, Geraardsberqen. 
Tel. 054/434.95. 

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 Ver
meulen : elke dag, thuis Pontweg 3. 

Gemeenteraadslid Frans Ne-
rinckx : elke dag, thuis, Muisstr. 
47a. 

NEUSDEN 
EUROPA-AVOND 

De Goossenaertskring en het 
Davidsfonds richten samen een kul-
turele avond In op vrijdag 23 febru
ari te 20 u. in de refter van de kato-
lieke meisjesschool, Steenvoorde-
str. De h. Paul Van Durme, ont
slagnemend VU-gemeenteraadslid 
uit onze gemeente, aangesteld als 
vertaler voor de Skandinavlsche 
landen in de EEG, zal eventjes zijn 
taak toelichten en Is bereid enkele 
vragen van het publiek te beant
woorden. De h. Ludo Van Wauwe, 
i/oorz. van de Goossenaertskring, 
zal spreken over Europees federa
lisme en zal ook enkele vragen be
antwoorden. Tevens krijgen we 'n 
optreden van het muzikale duo Paul 
en Magie die enkele volksliederen 
n verschillende talen uit Europa 
sullen ten beste geven. Een avond 
Jle u zeker niet moogt missen. 
Seen inkom te betalen. 
DANSFEEST 

Het 4e VU-dansfeest van de af
deling Heusden heeft plaats op 
zaterdag 31 maart vanaf 20 u. in 
het Stekkershof, Laarnebaan te 
Heusden. Medewerkers aan dit 
dansfeest zijn platenpraters Walter 
en Piet met Studio Times. De or
ganisatie berust in handen bij Jo
ris Delporte en Werner Hoogewijs. 
Wie prijzen heeft voor de tombo
la, kan zich richten bij mevr. Lataer-
Delnoy, Hooistr 1 (tel. 52.78.42 of 
52.73.88). Bij voorbaat, hartelijk 
dank. Kaarten voor het bal zijn nu 
reeds te verkrijgen aan 50 fr. 

LANDEGEM-MERENDREE 
SOC. DIENSTBETOON 
VOLKSVERT. F. BAERT 

ledere 2e zondag van de maand, 
ten huize van A. Schaeck, Vossela-
restr. 16, Landegem. | 

DENDERHOUTEM-HAALTERT-
KERKSKEN-HELDERGEM 
FUSIE VAN GEMEENTEN 

De besturen van de afdelingen 
Denderhoutem, Haaltert, Kerksken 
en Heldergem beleggen morgen 18 
februari e.k. een vergadering in ca
fé • Ninove ., Dorp te Denderhou
tem. Aanvang te 10 u. Op de dag
orde : problemen in verband met 
de eventuele fusie van de hogerge-
noemde gemeenten ; uitbouw van 
Je streekpers. 

MEETJESLAND 
VERGADERINGEN 

Afd. Ertvelde : Bestuursvergade
ring woensdag 21 febr. te 20 uur 
café Ritz. 

Afd. Bassevelde : Bestuursver
gadering donderdag 22 febr. te 20 
u. bij de h. Erik Dumont, Dorp, 
Bassevelde. 

Afd. Waarschoot : Bespreking 
TV-kursus « U en Uw gemeente » 
op zaterdag 24 febr. te 14 u 30. 
Lokaal « De Nieuwe Reiziger ». 

Afd. Watervliet : Bestuursverga
dering woensdag 28 febr. te 20 u. 
café Scala. 
KOLPORTAGE 

De Meetjeslandse kaderleden 
kolporteren op zondag 4 maart te 
Lovendegem. Samenkomst te 10 u. 
Lovendegem centrum. 
BALS 

EekIo : 2de bal van de . Gouden 
Eikel •, zaal . Europ-Tour . , Leo-
poldlaan 76, EekIo, orkest : Somo-
Lux 71. 
TONEEL 

Op maandag 12 maart richt VU-
afdeling EekIo een toneeiavond in. 
Opvoering van « De Bruiloft • B. 
Brecht. Aanvang 20 u. Inkom 60 fr. 

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 in het lokaal Reynaert, 
Grote Baan te Melsele. VU-schepen 
Ghislain van Vessel houdt elke za
terdag zitdag van 10 tot 11 uur In 
het gemeentehuis. 

NINOVE 

LEDENFEEST 
Zaterdag 27 jan. greep het eerste 

ledenfeest plaats van afd. Ninove. 
Van de 92 ingeschreven daagden er 
82 op. Zij hebben het zich geen 
van allen beklaagd : zeer lekker 
eten (en genoeg I) met tussen
door een toespraak van de voor
zitter Herman De Kegel die de 
toestand van de afd. schetste van 
in '65 tot nu, de toekomstplannen 
ontvouwde en iedereen ertoe aan
zette om mee te werken aan de 
verwezenlijking daarvan. Tevens 
sprak ondervoorzitter André Baro 
over de plaatselijke politiek : hij 
legde haarfijn en vlot de onderlin
ge verhouding van de partijen uit
een en situeerde de VU. De hoofd-
brok van de avond was de geest
driftige feestrede van volksv. F. 
Baert, die alle aanwezigen geduren
de 40 minuten kon boeien en in de 
ban houden van zijn woordenspel 
VLAAMSE SPORTKRING 

Eerste initiatief : voettocht van 
2 km op zondag 25 febr. '73 ; ver
trek : 9 u 30 stipt op de Graan
markt. Terug rond 17 u. Iedereen 
welkom. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Zondag 25 febr. '73 bij Georget
te De Kegel, Leopoldlaan 86, Nino
ve : van 10 u 30 tot 13 u. Provin
cieraadslid Bert De Cremer zal 
aanwezig zijn. 
NIEUW BESTUUR 

Voorzitter ; Herman De Kegel ; 
ondervoorzitter : André Baro, sekr 
Penningm. : Raf Vande Kerckhove! 
Soc. dienstbet. : Georgette De Ke
gel, Organisatie : Werner Eeck-
hout. Propaganda : Jan Willems en 
Johnny De Bisschop, Ter Duyst-
wijk : Willy Jacobs, Sport : De 
Paepe. 

OUDENAARDE-RONSE (Arr.) 
BESTUURSVERGADERING 

Op de jongste vergadering werd 
met voldoening geakteerd dat de 
ledenhernieuwing in de afdelingen 
voor 70% afgewerkt is en de abon
nementenwerving voor • Wij » stil
aan op gang komt. Aan de afdelin
gen wordt gevraagd hiervoor nog 
een volle maand inspanningen te 
leeren. Verder werden de politieke 
toestand en de propaganda bespro
ken, als ook de ruilverkaeling In 
de Vlaamse Ardennen. 
AKTIVITEITENKALENDER 

9 maart : Klulsbergen : gespreks-
avond Dosfelinstituut. 

17 maart : arr. bal te Oudenaar
de (schoolkomplex Leupegem). 

23 maart : Munkzwalm : ge-
spreksavond Dosfelinstituut. 

24 maart : avondfeest afd. Wor-
tegem-Petegem (spreker : sen. G. 
Siegers). 

31 maart : avondfeest afd. Kluis-
bergen. 

6 april : Petegem a/d Schelde • 
gespreksavond Dosfelinstituut. 

14 april : avondfeest afd. Munk
zwalm (spreker : sen. De Bruyne) 

21 april : afdelingsbal Petegem 
a/d Schelde. 

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 

ZIEKENFONDS 
VLAAMSE ARDENNEN 

Na zeven maanden bestaan heeft 
het Ziekenfonds een stevige basis 
gekregen. Dank zij een goede en 
snelle dienstverlening en maxima 
voordelen tegen minima voorwaar-
dadelijk kontakt op met het sekre-
den is het aantal aangesloten leden 
verdubbeld. Sluit ook aan. Neemt 

tariaat : Edgard Lambrechts, Fort-
str. 34, Oudenaarde, tel. 055/33115. 

ZItdagen : 's woensdags van 19 
tot 20 u. 30 ; s zaterdags van 8 u. 
30 tot 9 u 30 en te Klulsbergen, Kie-
verstr. 13, elke 3e maandag van 
19 u. 30 tot 20 u.30. 
OUDENAARDE 

AFEDLINGSBESTUUR 
Tijdens de vergadering vm 8 fe

bruari ging de aandacht naar de le-
denherniewing, de werving van 
abonnees op « Wij ., de voorbereW 
ding van het arr. bal van 17 maart, 
de gemeentelijke en nationale po
litiek. De ledenhernieuwing moet 
beëindigd zijn tegen de e.v. verga
dering van 1 maart. 

WAARSCHOOT 

KALENDER 
Zondag 18 februari : eerste dans

cursus in « de Nieuwe Reizigers •, 
aanvang te 18 uur. 

Zaterdag 24 februari : eerste ge-
spreksmiddag « U en Uw Gemeen
te ». We bespreken de 3 voorbije 
en bekijken de vierde uitzending. 
Aanvang : 14u.30 ; de Nieuwe Rei
zigers. 

sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 19 februari : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 26 februari : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul 
hnitfiorYIP"®^'"'^*^'''^^*- Wetstraar 12 (tel. 36.84.65)), van 16 tot 20 u. 
WUNEGEM : 
Maandag 19 februari : sen. H. De Bruyne. 
b?tS?!r."i/'®'"'"*^''''°*' "Marktplein 8 (tel. 53.89.26), van 19 tot 20 u.). 

Woensdag 28 februari : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsestwg 22 (tel. 37.13.32) van 19 tot 20 u. 

arr. turnhouf 
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 135. 
MEERHOUT : 4e dinsdag, 21 u. 45, !n café Weversberg 41. 
KASTERLEE : 2e dinsdag, 19 u. 30, in Breugelhof, Geelsebaan 
MOL : 4e dinsdag, 21 u., in De Valk, Hoek Corbiestr.-Rondplein 
OUD-TURNHOÜT : 3e dinsdag, 21 u. 45, in Brouwershuis, 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, Tongerlo-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 Huis 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 Toren, Voortkapel. 
Senator BOUWENS 
GEEL : 4e maandag, 21 u., in Hotel Sportwarande, Markt. 
GROBBENDONK : Ie maandag, 21 u., in lokaal Van Nauwe. 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 ' et Bierhuis, Kerkstr. 

arr. brussel 
BOB MAES 
KRAAINEM : dinsdag 20 febr. van 19 tot 20 u., ten huize van gemeente

raadslid Bautmans. 
EUGEEN DEFACO 

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

jeugdclub Bacchus . 
NEKELGEM : 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. 
MACNELEN : maandag 12 febr. van 21 tot 22 u., in zaal Egmont, Dorpsstr., 

met J. Puelinckx. 
OVERUSE : zaterdas 24 feb vanaf 20 u. in café bij Desees, Stwg naar 

Overijse 45, met fed. schepen Marcel De Broyer en schepen Emiel 
Dewaet. 

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. 
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SINT AMANDSBERG 

Het negende nummer (8 biz.) 
werd zopas verdeeld over de 9.000 
bussen van onze gemeente. Hier
mede zetten wij de derde jaargang 
in. Vorig jaar werd het vijfmaal op 
hetzelfde aantal exemplaren ver
spreid. Help ons met dit opzet. Uw 
storting wordt in dank aanvaard op 
prk 660 van Kredietbank Sint 
Amandsberg voor rekening nr. 
53.772 VU-St. Amandsberg. 

DIENSTBETOON VAN DE 
GEMEENTERAADSLEDEN 

Elke dag na telefonische af
spraak. Jan Ritzen, Antwerpse 
steeweg 387. Tel. 284512 ; Dries 
Caluwaerts, Waterstraat 133. Tel. 
511583 ; Hugo Waeterloos. Isidoor 
de Vosstraat 29. Tel. 284299. 

KOMENDE AKTIVITEITEN VAN DE 
GOOSSENAERTSKRING IN 
SAMENWERKING MET DE 
VU-AFDELING 

Donderdag 22 febr. 1973. 20 u. 
Raadszaal van het Gemeentehuis 
van Sint Amandsberg ; Dr. Albert 
De Jonghe (auteur van het boek 
« Hitler en het politieke lot van 
België ») over « De Koningskwes
tie, anders gezien ». 

Zaterdag 7 april 1973 : de h. 
Arthur De Bruyne (redakteur van 
't « Pallieterke ») over « Tjechen 
en Slovaken ». 
(receptie inbegrepen). 

WORTEGEM-PETEGEM 

JAARLIJKS AVONDFEEST 
Gaat door op zaterdag 24 maart 

te Petegem a/d Schelde in zaal Al-
fons De Stercke, Krauwelstr. 11B. 
Voor avondmaal dringend inschrij
ven bij Fons De Stercke of Jan 
Van Cauwenberghe. Afdelingsleden 
en kaderleden van het arr. worden 
nog afzonderlijk uitgenodigd. Onze 
gastspreker is sen. Gerard Siegers. 

DEBATAVOND 
Het afdelingsbestuur nodigt de 

leden en simpatizanten uit op het 
politiek debat dat op vrijdag 23 fe
bruari om 20 u. wordt ingericht in 
de gemeenteschool van Petegem, 
a.d. 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 Bruyne. De andere ver
tegenwoordigers zijn Verroken 
(CVP), De Croo (PVV). De BSP-af-
gevaardigde is ons nog niet be
kend. Het debat wordt geleid door 
Walter Ronsse, sekretaris van de 
ERO'V. 

ZANDBERGEN 

LEDENFEEST 
Ongeveer 70 aanwezigen waren 

opgekomen voor het ledenfeest van 
10 februari j l . Onder de aanwezigen 
prov. raadslid Bert De Cremer en 
volksvert. dr. Van Leemputten, die 
In een gloedvolle toespraak de aan
wezigen opriep voor de anti-Lebur-
ton-aktie. Nadien gezellig simenzijn 
met een mooie tombola en lekkere 
jonge haantjes. Werkelijk een ge
lukt feest I 

west-vlaasideren 

ADiNKERKE 

KOLPORTAGE 
Wij herinneren onze leden er

aan dat morgen 18 februari, de kol-
JDortage doorgaat te Adinkerke. Ver
zamelen om 9 u. 30 bij Juul, Doorn-
str. 36. 

BRUGGE 

BAL VLAAMS KRUIS 
Op zaterdag 17 februari om 20 u 

30 in het Jagershof te St. Andries. 
Orkest «The Silver Souno Quintet» 
Inkom : 50 fr. 

GEZELLIG SAMENZIJN 
Het nieuw bestuur nodigt al zijn 

leden en simpatisanten uit op het 
gezellig samenzijn dat doorgaat op 
zaterdag 24 februari om 20 u. 30 
in het Breydelhof. Na een korte me
dedeling, zal er een etentje met 
drank aangeboden worden. Deelna
me in de kosten : 50 fr. Inschrijvin
gen tot vrijdagavond 23 februari in 
het Breydelhof of bij de leden van 
het bestuur. 

BLANKENBERGE 

FAMILIE-UITSTAP 
Zondag 18 maart om 10 u. naar 

DiksmLiide met piknik. Vele onzer 
leden zijn nooit in de gelegenheid 
tijdens de zomer, de IJzerbedevaart 
bij te wonen, daarom op deze da
tum «allen met ons mee ». 
KAARTING - PITJESBAK 

Op 24 maart in café Sportief. 
ARR. AUTOKARAVAAN 

Op 25 maart in sterrit naar Tor
hout. 

DE PANNE 

LEDENFEEST EN HULDE 
Op 16 maart om 20 u., algemene 

ledenvergadering in Hotel d'Anvers 
De Panne Schuilhaven. 

Programma : avondmaal ; plech
tige viering van twee veteranen ; 
inzet van kampagne tegen de rege-
ring-Leburton ; bekendmaking van 
aktiviteiten voor de volgende 12 
maanden ; filmverslag reis Frans-
Vlaanderen met kommentaar door 
Bert Hendryckx. 

GISTEL 
GROOT BEZOEK 

Op 13 maart a.s. krijgt onze afde
ling twee selekte gasten in de per
sonen van Nelly Maes en Maurits 
Coppieters. De vergadering gaat 
door in <• Ten Putte » om 20 u. 30. 

GULLEGEM 
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. 
AFDELINGSBAL 

Gaat door op zaterdag 24 febru
ari in zaal « Las Palmas », Poststr. 
Inkom 60 fr. Vanaf 20 u. wordt ge
danst op de muziek van het orkest 
The Sweet 5. Wie een gezellige 
avond wil doorbrengen onder vrien
den, komt nara ons bal. 

HARELBEKE 
AVONDMAAL 

Nog nooit zoveel deelnemers (71) 
samen gezien op een VU-aktiviteit. 
Na een welkomstwoord oor onze 
voorz. Pol Verschuere, werd het 
woord gevoerd door dhr Devos die 
een warme oproep deed voor aan
sluiten bij onze ziekenkas West-
Flandria. Ter bevordering van onze 
eetlust werd een klaar en bondige 
uiteenzetting gedaan door onze 
volksvert. Luk Vansteenkiste over 
de huidige politieke toestand en 
het belang van een efficiënte wer
king in minder goede omstandig
heden werkende afdelingen. Na het 
uitstekende maal werd de avond 
besloten met een gezellig samen
zijn, dans en een flink gespijsde 
tombola. 

lEPER (Arr.) 
ARR. BESTUUR 

Voorz. : Capoen Michel ; onder-
voorz. : Ryckbosch Albrecht ; sekr.: 
Meire Erik ; penningm. : Braem Jo
ris ; org.: Vandamme Herve ; prop.: 
Cardoen Dirk ; soc. dienstbetoon : 
Sohier Hendrik. 

IEPER-6RIELEN 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag : iedere dinsdag van 17 tot 
17 u. 45. Adres : bij Lejeune Julien, 
Veurnseweg, leper Veurne) . 

lEPER 
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. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag : iedere zaterdag van 9 
tot 12 u. Aders : Frenchlaan 5, tel. 
057/212.56. 
VUJO 

Morgen zondag 18 februari om 
10 u. is er een Vujo-vergadering ge
plant in het lokaal « Rembrandt » 
(nabij de Menenpoort). Belangstel
lende zijn welkom. 

IZEGEM 
VOETTOCHTEN 

Elke zaterdag om 14 u. start in 
het Vlaams Huis, Grote Markt, een 
ploeg voetgangers voor een tocht 
van ongeveer 15 km. Nog heel wat 
van onze mensen kunnen dit aan. 
En wij verwachten dan ook nog heel 

wat « moedigen » om met ons te 
genieten van het samenzijn, het 
plezier, de natuur en zo meer. 
Zeggen we alvast : tot zaterdag 
14 u. op,onze voettocht ? De ouwe 
getrouwen verwachten je. 
DANK 

Een oprechte « dank u » aan on
ze werkers. De « plakploeg », en 
de velen die de « Wij te Izegem » 
(met de glimlach ) bedeel hebben. 

KORTRIJK (Arr.) 
VLAAMS VERBOND 
VAN GEPENSIONEERDEN 

Op dinsdag 30 januari had in lo
kaal 1302 te Kortrijk de eerste bij
eenkomst plaats van het Verbond 
van Vlaamse Gepensioneerden van 
het Ziekenfonds West-Flandria. Na 
de verwelkoming door de voorzit
ster, mevr. Masureel, spraken af-
gevaardigen van het Verbond en 
van het Ziekenfonds over de ver
dere plannen. De h. Verhaest pro-
jekteerde dia's over Frans-Vlaande-
ren. Het gezellig samenzijn was de 
eerste stap van een vastbesloten 
verdere werking. Alle belangstel
lenden kunnen inlichtingen verkrij
gen op het adres : Ziekenfonds 
West-Flandria, Verruelaan 41 te 
8500 Kortrijk. 
SOC. DIENSTBETOON 
L. VANSTEENKISTE 

Maandag 19 februari en 12 en 19 
maart van 17 u. 30 tot 19 u. : Kort
rijk, 1302, A. Reynaertstr 9, tel. 
11600 ; van 20 tot 22 u. Wevelgem, 
Vredestr. 10, tel. 44332. 

Zaterdag 24 februari en 24 maart: 
van 16 tot 17 u., Vichte, Harelbeke-
str. 35, tel. 77376. 

Vrijdag 2 maart van 20 tot 21 u. : 
Bissegem, café Leopold, Stationstr. 
23, tel. 254.30. 

Maandag 5 maart van 11 u. 30 tot 
13u. : Lendelede, café De Handboog 
Plaats 6, tel. 051/31314 ; van 17 u. 
30 tot 19 u. : Kortrijk, 1302, A. Rey
naertstr. 9 (aan station), tel. 11600; 
van 20 tot 22 u. : Wevelgem, Vrede
str. 10, tel. 44332. 

Zaterdag 10 maart van 16 tot 17 
u. : Ingooigem, zaal Streuvels, St. 
Antoniusstr., tel. 77467 ; van 18 tot 
19 u. : Gullegem, café Stadium, 
Wevelgemstr., tel. 41678. 

KORTRiJK-STAD 
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-meetings houden. 

Volgende zondag voormiddag zijn 
voorzien : 18-2 ; 25-2 ; 4-3. 

Hoe meer aanwezigen hoe har
der de aktie. 
AKTIE .< NEEN LEBURTON » 

Op zaterdag 3 maart richt het arr. 
bestuur een autokaravaan in tegen 
de nieuwe regering « Leburton » 
en tegen het gebruik van Pitch te 
Ruien. Met die autokaravaan wor
den volgende gemeenten aange
daan : Kortrijk, Zwevegem, Otegem, 
Tiegem, Kaster, Kerckhove, Ruien, 
Waarmaarde, Avelgem, Heestert, 
Moen, Zwevegem, Kortrijk, Marke-
Lanne, Bisecem, Wevelgem, Menen. 
De autokaravaan vertrekt stipt om 
14 u. 30 op de Casinoplaats in 
Kortrijk waar we rond 18 u. terug 
zullen zijn. 
KARNAVAL 

In samenwerking tussen de 
Vlaamse Klub en de afd. Kortrijk 
van de Volksunie gaat een vrolijke 
karnavalviering door op zaterdag 
10 maart vanaf 20 u. in Vlaamse 
Klub, zaal » 1302 », Burg. Reynaert
str. 9 te Kortrijk. Muziek, gezellig
heid, kortom u kent karnaval. Ook 
Prins Karnaval komt op bezoek. Gra
tis ingang I Maak het gezellig op 
zijn Vlaams in zuivere Keulse sfeer. 
Breng vrienden en kennissen mee ! 
Zet ze een feestneus op I 

KOEKELARE 
LEDENFEEST 

Op zondag 25 februari om 14 u. 
30 houdt onze afdeling voor het 
eerst een koffietafel, waarap man
nen, rouwen doch ook kinderen wel
kom zijn. Deelname in de kosten : 
20 fr. per persoon. Inschrijvingen 
bij bestuursleden en bij sekretaris 
René Hemeryck, Lekestr. 44. 

LEDEGEM-DADIZELE 
ABONNEMENTENSLAG 
LEDENHERNIEUWING 

Op een minimum van tijd kwamen 
we tot een schitterende ledenher
nieuwing voor 1973, verlies 2, over-
12 nieuwe leden onze VU-familie ko-
leden 3, maar intussen zijn reeds 
men vervoegen en dat is nog maar 
een begin 

Nu de ledenhernieuwing achter 
de rug is, zal de abonnementenslag 
grondig aangepakt worden, daarom 
alle hens aan dek, ieder lid of abon-
nent kan zijn steentje bijbrengen 
door onze adressen te bezorgen, 
wij doen de rest. 
VOLKSVERGADERING 

Op zaterdag 10 maart e.k. om 
19 u. 30 in de feestzaal 't Kanon, 

Menenstr. 13 T/G bij Werner Van
steenkiste (op 50 m. van de kerk) 
Volksvergadering met als sprekers 
de sen. Coppieters Maurits en Per-
sijn Willy. 

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. 
28.99. COO-lfd Stefaan Taccoen ie
dere maandagavond op afspraak 
Kortrijksestraat 338, tel. 536.06. 

MIDDELKERKE 
BAL 

Heden avond gaat ons jaarlijks 
bal door, met de alom bekende gro
te tombola, in dezaal «Ter Duinen». 
We verwachten u allen, ook de le
den van de omliggende afdelingen. 

OOSTENDE-VEURNEDIKSMUIDE 
(Arr.) 
DIENSTBETOON U. BRUYNOGHE 

Prov. raadslid en vertegenwoor
diger onzer landbouwers Urbain 
Bruynoghe, is ter beschikking voor 
soc. dienstbetoon : elke woensdag 
van 10 u. 30 tot 11 u. 30 in café 
Flandria, Grote Markt, Veurne en 
elke eerste zaterdag van 9 tot 10 
u. in restaurant Het Beifort, Grote 
Markt, Veurne. 
KALENDER 

17 februari : bal van Middelker
ke in zaal Ter Duinen. 

25 februari : 14 u. 30, koffiefeest 
afdeling Koekelare. 

10 maart : bal van afd. Ouden-
burg-Ettelgem, Genev«rpiete ; bal 
van afd. Houthulst, Rozenhof, Kler
ken. 

13 maart : Nelly Maes en Mau
rits Coppieters, Gistel, Ten Putte. 

16 maart : ledenvergadering en 
avondfeest, De Panne, d'Anvers. 

14 april : afdelingsbal Zarren-
Werken, zaal Riva. 

5mei : afdelingsbal Eernegem, 
zaal Riva-Venus. 
ABONNEMENTENSLAG 

Na de dringende oproep tijdens 
de arr. raad van vorige week, zijn 
er enige afdelingen wakker gescho
ten om hun deel bij te dragen in 
de abonnementenslag. Andere afde
lingen zijn nog niet gestart. Wij 
doen langs deze weg nogmaals be
roep op alle voorzitters, sekretaris-
sen en bestuursleden om ter zake 
hun plicht te doen, en niet bij de 
pakken te blijven zitten. 

OOSTENDE 
OVERLIJDEN 

Op 16 januari j l . overleed ons 
trouw lid, de h. Leo De Geest, in 
zijn 76e levensjaar. De teraardebe-
stelling vond in familiekring plaats. 
Wij betuigen mevr. De Geest en 
kinderen onze innige deelnemnig. 

POPERINGE 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag ; iedere dinsdag van 19 
tot 1 9u. 30. Adres : Bruggestr. 10. 
NIEUW BESTUUR 

Voorz. : Vandoorne Tony ; onder-
voorz. : Verbiese Henri ; sekr. : 
Ryckoort Paul ; penningm. : Ryck
bosch Albrecht ; prop. : Decroos 
Bert en Willems André ; dienstbe
toon : Hendrik Sohier ; org. : Ma-
lesijs Guillaume ; mandataris : Soe-
nen Frans. 
SOC. DIENSTBETOON 

Frans Soenen, gemeentemandata
ris : leperseweg 156, tel. 057/332.75 

Henri Verbiese, Bruggestr. 8, tel. 
057/341.43. 

Rik Sohier : Werf 104, tel. 057/ 
341.36. 

Steeds tot uw dienst, per telefo
nische afspraak en de werkuren op 
hun adres. 

ROESELARE 
VLAAMSE VROUWEN 

De hutsepotavond kende zoals 
traditioneel 'n groot sukses. Volks
vert. Fr. Baert trad ab gastspreker 
op. Hij gaf een scherpe analyse 
van de huidige politieke toestand. 
Hij heeft ervoor gezorgd dat de hui
selijke kant van de Volksunie in 
de komende maanden iets meer 
door de vingers zal zien als man
lief zich inzet voor de aktie tegen 
de regering. 
VUJO 

Op 23 februari organiseert de Vu-
jo een kleinkunstavond met Jan De-
wilde in zaal Lebon. Aanvang om 20 
u. We verwachten ook heel wat vol
wassenen aangezien de komende 
akties veel geld zullen vergen. 
VNJ 

Momenteel wordt gewerkt om zo 
snel mogelijk met een afdeling van 
het VNJ van wal te steken. Kon-
taktadres : M. Deceuninck, Rum-
bekestwg 86. 
NEEN LEBURTON 

Er wordt duchtig gewerkt om een 
georganiseerde kampagne tegen de 
liuidige regering te voeren. Daartoe 
zijn veel handen nodig. Mocht u als 
abonnee nog niet gekontrakteerd 
zijn geworden om mee te helpen, 
neem dan zonder uitstel kontakt op 

. met het sekretariaat, Bevenenstwg 
50. 

ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 
De werving gaat onverminderd 

voort. In de loop van de maand ja
nuari werden ruim 60 nieuwe le
den aangesloten. Er kruipt echter 
veel tijd in de huisbezoeken. Mocht 
u, vrijblijvend, inlichtingen wensen 
over het ziekenfonds, kom ons dan 
een bezoekje brengen de maandag 
van 16 tot 19 u, de donderdag van 
17 u. 30 tot 19 u. of de zaterdag 
van 9 u. 30 tot 11 u. 
VZW 

Vorige week verschenen in het 
Belgisch Staatsblad de statuten van 
de vzw Vlaams Maatschappelijk en 
Kultureel Vormingswerk. Dank zij 
deze vzw zal het mogelijk zijn de 
Volksunie in ons arr. nog beter te 
organiseren. 
BOND VAN 
VLAAMSE GEPENSIONEERDEN 

Werd onlangs opgericht. Vergade
ring iedere Ie en 3e donderdag 
van de maand vanaf 14 u. 30 in 
Tijl (hoek Leenstr.-Gasstr.). Inlich
tingen kunnen bekomen worden op 
het ZF-sekretariaat, Westlaan 145. 

TIELT 
. U EN UW GEMEENTE » 

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

VEURNE 
GEBOORTE 

Bij onze voorz. Carol Vandoorne 
en zijn vrouw Rika Deloose werd 
het gezin verrijkt met een dochter
tje Katelijne, dit op 6 februari. Onze 
hartelijkste gelukwensen. 
KOLPORTAGE 

Morgen 18 februari trekt onze af
deling op kolportage in de gemeen
te Adinkerke. Verzamelen om 9 u. 
30 bij J. Haezebaert, Doornstr. 36. 

WERVIK 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag : 3 maart 1973 van 10 tot 
11 uur. Adres : Coudyser Mau-
digde : Claeys Jozef, Ten Brielen-
laan 108. 

WINGENE 
FEESTMAAL EN SPREEKBEURT 

Zaterdag 24 februari. De VU van 
de Breughelgemeente organiseert 
een vriendenmaaltijd in gezellige 
Vlaamse kameraadschap. Om het 
aangename aan het nuttige te pa
ren nodigen we Walter Luyten uit 
om de feestrede te houden. De 
avond gaat door In de zaal Roco 
in de Beernemstr. Inschrijving bij 
de bestuursleden voor wie aan de 
maaltijd wil deelnemen. 

WOESTEN 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag : iedere dinsdag van 18 
tot 18 u. 45. Adres : café « De 
Leeuw van Vlaanderen », Dorp. 

ZEDELGEM 
VLAGINHULDIGINGG 

Zaterdag 3 maart e.k. ter gele
genheid van het 1-jarig bestaan 
van de VU-jongeren. Naast vooraan
staande VU-mandatarissen zal Nel
ly Maes een gelegenheidsrede 
brengen en de vlag overhandigen. 
Aanvang om 18 u. in het café van 
V. Schoonjans, Torhoutsestwg 25, 
Zuidwege Zedelgem. 

leder lid van VU en VUJO is 
vriendelijk uitgenodigd. Indien er 
belangstelling is, waaraan wij niet 
twijfelen, doet men er goed aan 
zijn naam en adres kenbaar te ma
ken aan Rudy Verbeke, Petr. Van 
Haverbekestr. 3, Zedelgem, liefst 
zo vlug mogelijk. 

Het Vujo-bestuur hoopt op een 
flinke deelname. 

ZWEVEGEM 
EETMAAL 

33 leden beantwoordden de op
roep en vereerden het soupée met 
hun aanwezigheid. Veertig kg. mos
selen kwamen eraan te pas en of 
ze smaakten ! Na een hartig wel
komstwoordje van voorz. Walter 
Verschaete werd er gulzig toege-
tast. Achteraf nam prov. raadslid 
Roger Vandewatteyne het woord. 
Begrijperlijkerwijze smeedde hij 
het ijzer terwijl het heet was en 
nam de pas gevormde regering op 
de korrel. Hoe kunnen wij Vlamin
gen een regering met een Neder
landsonkundig eerste-minister ern
stig nemen ? Wij houden ons dan 
ook gereed om binnen de drie 
maanden te gaan stemmen. Na de 
ernst volgde de luim. Een verzorg
de bandopname nodigde ten dans 
wat tot in de kleine uurtjes volge
houden werd. Om de kas te spij
zen gingen de dames rond met lo
ten waaraan een mooie tombola 
verbonden was. 

MEDEGEDEELD 
ZWEVEGEM 

Vandaag om 20 u. in BMZ-kkkel-
der : Hugo Raspoet. Iedereen wel
kom. 



WAT ZOU U DENKEN VAN ZOIETS 

MOOI... DEGELIJK... NAAR SMAAK 

Bouwprijs ? Voor uw maat ontworpen. 

Kom er even met ons over praten. Het zal U in alle opzichten bevallen. 

600 ARBEIDERS 

B O N 

N A A M : 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente ; 
breedte : 

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

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

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

Handtekening 

1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF 
KUNNEN n.v. 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
016/33.735 

WINTERSLAGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
09/25.19J3 
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hemelbredegem 
Hemelbredegem is de som. van drie gemeen

schappen die leven en sterven op het grondgebied 
van drie deelgemeenten : Kvfade Zijde, Goede Zij
de en Driehoek. Tussen Kwade Zijde en Goede Zij
de loopt de rivier breeduit in een diepe bedding. 
Van de rivier af stijg je via Kwade Zijde naar de 
Boekhoutse bergen, het galgeveld van het zeven-
tiende-eeuwse Aalst en tijdens de middeleeuwen 
de grens tussen het Hertogdom Brabant en het 
Graafschap Vlaanderen. Goede Zijde daarentegen 
is een rimpelloze, vruchtbare vlakte tussen Kwade 
Zijde en de hoge en begroeide berm van de trans-
belgische spoorlijn tussen Oostende en Brussel 
Achter die berm ligt Driehoek, een geïsoleerde ge
meenschap die zich ongemerkt maar snel heeft 
uitgebreid, rijk werd en autoritair zoals elk volk 
dat zich zelf heeft groot gemaakt. Met Driehoek 
is het een beetje vergaan zoals met Deps uit de 
boeken van Gerard Walschap : alles is er vero
verd op de natuur en zij die er vandaag leven dror 
gen in zich de vruchtbare koppigheid waarmee 
pioniers hun gemeenschap hebben gesticht en 
sterk gemaakt. Die van Deps wilden een kerk, zij 

bouwden er een, zij wilden een eigen school met 
nonnekens erin en zij bekwamen die. Alleen heb
ben die van Deps nooit een eigen burgemeester ge
had. En daarom ook gelijken Deps en Driehoek 
zo goed op elkaar. 

Zo leeft Driehoek verder, welvarend maar zon
der eigen burgerlijk bestuur. En op Kwade Zijde 
vindt men dat het best zo kan blijven, want daar 
leeft men verder in de boergondische waanzin dat 
het heersen en besturen hen door God is meegege
ven. Soms kruipt het wantrouwen van Driehoek 
over de hoge spoorberm heen en rolt breeduit 
open over de vruchtbare vlakte van Goede Zijde. 
Dan wordt de rivier de nieuwe grens tussen de 
machtigen en de machtelozen. 

Zo lijkt Hemelbredegem op Pakistan uit de tijd 
toen Bangla Desj nog niet bestond. Pakistan, het 
land der zuiveren, was een land met een Oost en 
een West, die in geest en afstand ver van elkaar 
gescheiden leefden, want tussen hen lag de Indi
sche vlakte en een heilige rivier. Oost leverde de 
aktieve bevolking, de ekonomie en het geld. West 
aanvaardde die gaven dankbaar en als wederdienst 
bestuurde het westers opperhoofd-diktator Oost 
met dekreten en minachting en later ook met ge
weren. (Maar hier houdt de vergelijking met He
melbredegem even op). Soms trokken die van 
Oost over het vlakke land en over de rivier en 
langs een hoge weg naar het opperhoofd toe en 
daar spraken zij dan — moeizaam hurt trots over
winnend — in hun Bengaalse moedertaal de woor
den die in het Nederlands vertaald « federalisme » 

heten en in het Vlaams « zelfbestuur ». Alles 
was echter boter aan de Pakistaanse galg ge
smeerd. En omdat in Oost iedereen dezelfde juiste 
mening had, verspreidde zich daar het wantroi*-
wen, net zoals de ringen op het water zich open-
spreiden als men er een steen heeft ingegooid. 

In die sfeer ging Sjeik Moedjiboer rechtop 
staan, zelfverzekerd en aangemoedigd door een
ieder — want allen hadden daar over alles dezelf
de mening —. Moedjiboer putte zijn zelfvertrou
wen uit het raadsel van de waterlelie, die elke dag 
van haar groei in omvang verdubbelt. Als zo'n 
waterlelie vijftig dagen nodig heeft om een vijver 
helemaal toe te dekken en er alle verdere leven te 
versmachten, dan zal niemand er de negenenveer-
tigste dag aan denken haar het groeien te beletten, 
want de vijver is nog maar half toegedekt en men 
heeft dus nog al de tijd voor zich. De volgende 
dag is het dan uiteraard te laat. Zo bereikte Moed
jiboer moeizaam de simbolische negenenveertigste 
dag, de wereldopinie keek meewarig en lijdzaam 
toe, want niemand behalve Moedjiboer kende het 
raadsel van de waterlelie. En de rest van het ver
haal is ieder bekend : zij die in de Indische vlakte 
bij de rivier woonden staken nog een handje 
toe en het oude Pakistan was verleden tijd. 

Dat voorbeeld hebben die van Deps nooit mogen 
kennen. Maar aan die van Hemelbredegem wordt 
het op een schoteltje aangeboden. Alleen blijft nog 
de vraag : is daar reeds een Moedjiboer geboren ? 

frans-jos verdoodt. 


