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DE DESPOTEN VAN DE DSP 
Het Incident tussen een TV-verslaggever en Kamel•voo^ 

zitter Van Acker deze week in het parlement heeft nog 
maar eens de aandacht gevestigd op de despotische men
taliteit van de BSP-bonzen. Het is echt niet de eerste maal 
dat een BSP-heerschap brutaal omspringt met het informa
tierecht van de bevolking, dat voor elke ware demokraat 
heilig zou moeten zijn. BSP-medevoorzitter Van Eynde 
snauwt te pas en te onpas journalisten af en beschouwt 
hun o zo voorzichtige vraagjes zowat als majesteitsschen
nis. Een andere BSP-bons noemde vragenstellende journa
listen al eens eerder » fascisten » : de genaamde Louis 
Major, ex-minister en ex-führer van het ABVV, overigens 
ook gekend om zijn hooggestemde uitdrukkingen in de 
aard van « de wijven zouden beter zwijgen » en zo 

Een Geldolf voelt zich maar in zijn schik als hij zowat 
als groot-inquistiteur kan optreden, wat deze week nog 
aanleiding gaf tot een incident in de parlementaire onder-
zoekskommissie over de BRT-reklame Een Van Elewijck, 
een ander genie uit de Antwerpse BSP-stal, treedt als 
schepen kollegiale beslissingen met de voeten. En zo kan 
je verder gaan tot in den treure. Het getuigt van een men
taliteit die allesbehalve demokratisch is, maar tekenend 
voor de partij die zich nog steeds, volkomen ten onrechte. 
socialistisch durft te noemen 

Binnen de BSP is de diktatuur van de bonzen kompleet. 
Wie daarvan sterke staaltjes wil vernemen moet er maar 
geregeld de klaagmuur van het weekblad « Links •> op 
nalezen. De BSP is een partij geworden die geen interne 
demokratie meer kent, waarin een handvol mensen alles 
te zeggen hebben. Ze regeren over heirscharen door hen 
benoemde of bevorderde • kliënten • die zich niet de 
weelde van een overtuiging kunnen veroorloven maar 
moeten dansen naar het pijpen van de grote heren. En 
wee degene die niet langer vrede wil nemen met de 
• status » van vleier I 

Zolang de BSP-bonzen hun despotische neigingen bot
vieren binnen de eigen gelederen kan het ons weinig 
schelen. Het zijn de socialistische leden en kiezers zelf 
die maar moeten oordelen hoelang zij een dergelijke 
mentale lijfeigenschap nog willen verdragen. Het gaat 
echter elke staatsburger aan, zodra deze BSP-ers hun 
mentaliteit aan iedereen willen gaan opdringen via hun 
machtsposities in de regering en de hele staatsapparatuur. 

Steeds minder mensen in Vlaanderen begrijpen dan 
ook nog dat de CVP, verblind als zij is door haar would 
be-progressisme, die BSP blijft aanvaarden als haar be
voorrechte partner aan het bewind. Merken de CVP-lei-
ders dan echt niet dat « progressisme » in de BSP-struk-
tuur zelfs met geen vergrootglas meer te vinden is 7 
Maar wie zei daar ook weer dat de goden eerst blind 
maken, wie zij willen vernietigen. 

Paul Martens. 
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Willy, in de wandeling het 
schaap met de krullen genoemd, 
maakt bokkesprongen. Je kan 
zeggen dat het onlogisch is te 
stellen dat een schaap bokke
sprongen maakt, omdat dat een
voudig niet kan. Maar toch is 
het nu eenmaal zo dat Willy-de-
klerk-en-vice-premier op een 
uiteraard onlogische manier din
gen doet die niet mogen en 
normalerwijze ook niet kunnen. 
Tijdens de vorige regering dien
de de regering een begroting in, 
die op een trontale en brutale 
manier werd aangevallen door 
een demagogische Willy De 
Clercq, die zich ordinaire uit
vallen aan het adres van de he
ren Vlerick en Eyskens permit
teerde en al bif voorbaat stond 
te builen bij de katastrofe waar
in het land werd gestort. Alle 
perken, zelfs van de politieke 
welvoeglijkheid, te buiten gaan
de, wordt diezelfde (jawel !) be
groting nu met gloed verdedigd 
door... Willy De Clercq I De 
miljardenverliezen worden zó 
door gemeenplaatsen wegge
moffeld tot er door een-en-de-
zelfde Willy van een « moge
lijk overschot » wordt gespro
ken ! Daarbij is hij totaal ver
anderd van allure. Hij is nu een 
sereen staatsman met verant
woordelijkheid die achter een 
masker van bedaarde deftigheid 
en gevestigde orde verdedigt. 

Zo mag Willy nu ook weer 
volop Frans spreken, de taal 
van zijn voorkeur, maar naar de 
Gentse uitspraak te oordelen, 
niet zijn moedertaal. Zo erg 

In Gent noemen ze 
' Willy de Krulle » nu ook 
* de muilentrekker ». 

kwalijk kan je hem dat overt' 
gens niet nemen, want bij ons 
weten, bracht van regeringszijde 
alleen nog maar De Saeger da 
moed op om nagenoeg uitslui
tend Nederlands te spreken Al
le andere grrrote zelfbewust» 
Belgische Vlamingen — Tinde-
mans inbegrepen — tonen och 
zo graag hoe tegemoetkomend 
ze in dit opzicht wel zijn Met 
uitzondering van Harmei zijn er 
van Waalse zijde géén tege
moetkomende partners. Maar 
dat hoeft ook niet want daar 
hebben ze zo al een ruim over
schot aan civisme, dat uiter
aard met de toenemende wille
keurige kredietverlening via da 
buitengewone begrotingen, nog 
zal toenemen. Maar terugko
mend tot Willy Ie gantois - da 
Gentenaar ; alleen al om van 
die gevaarlijke zotskap verlost 
te geraken zou je bidden vooi 
het einde van deze regering. 

Een paar maanden terug zei 
hij dat de samenvoeging van da 
inkomsten der echtgenoten een 
sociale onrechtvaardigheid was, 
die de regering bij prioriteit 
moest regelen. Een dezer dagen 
kwam hij nu zonder blikken ol 
blozen verklaren dat zijn budget 
niet toelaat die nodige maatra-
gelen te nemen. 

Tot slot nog dit : de Britten 
zijn niet meer de enigen om da 
Brusselse binnenstad op te ko
pen : ook de regering is thana 
grof geld aan het bieden om 
haar nieuwe ministers, staatsse-
kretarissen en dito departemert-
ten en kabinetten te huisvesten. 
De rekening volgt. 

VANDEZANDE SLAAT NAGELS MET KOPPEN 

VIJFDUIZEND ONWETTIGE BENOEMINGEN 
• 
• 
• DE BSP SPANT WEER EENS DE KROON 
• 
• 
• 
• 

Dat sommige ministers er een gewoonte van maken hun diensten en al
lerlei parastatalen vol te proppen met politieke vriendjes is een publiek 
geheim. Zelden echter verneemt de openbare mening welke, omvang dit 
korrupte verschijnsel wel aanneemt. Deze week interpelleerde VU-senator 
Vandezande, die meer dan wie ook thuis is in de rijksadministraiie, de 
eerste-minister en de staatssekretaris voor het openbaar ambt over deze 
aangelegenheid en daarbij kwamen schokkende cijfers op tafel. Cijfers 
die door de verantwoordelijke staatssekretaris niet werden weerlegd, en 
eerste-minister Leburton deed alsof zijn neus bloedde. Het gaat hier noch
tans om grove wetsovertredingen die het algemeen belang schaden, maar 
dit raakt blijkbaar de kouwe kleren niet van de grrrote demokraten uit de 
regeringspartijen. 

• 

• 
• 

Vandezande : « De ontreddering 
in de openbare diensten na de be
vrijding bracht de aanwerving van 
tijdelijke ambtenaren met zich. 
Slechts in 1951 werd een regulari-
satiewetgevlng uitgevaardigd, die 
ertoe strekte de aanwerving op
nieuw volgens het statuut van het 
rijkspersoneel van 1937 te doen 
verlopen. 

Deze wetgeving werd enkele ja
ren nageleefd, maar uiteindelijk 
ging de partijpolitieke of sindikale 

aanhorigheid van de betrokkenen 
een steeds belangrijkere rol spelen. 
Door opeenvolgende regularisatie-
maatregelen werd het sociaal on
recht tegenover personen die niet 
de geschikte lidmaatschapskaart be
zaten bekrachtigd. Velen sloten 
zich dan ook aan om den brode bij 
een partij of een sindikaat aan. 

In 1964 sprak men van de depoli
tisering van de overheidsdiensten. 
De teksten die tot stand kwamen, 
werden echter geleidelijk afgetakeld 

en de politisering verergerde nog. 
De huidige eerste-minister schrok 
er zelfs niet voor terug in een in-
tervieuw, dat op 11 november 1970 
in « De Standaard » verscheen, da 
eenzijdige benoemingspolitiek ta 
verantwoorden. 

In 1971 zei de staatssekretaris 
voor het openbaar ambt dat er, 
na de jongste regularisatiewetge-
ving, opnieuw 23.000 tijdelijke amb
tenaren waren benoemd en toen 
reeds pleitte ik voor een terugkeer 
tot objektieve maatstaven. 

De staatssekretaris beloofde dat 
hij doeltreffende maatregelen zou 
nemen om de aanwerving van t i j 
delijk personeel te beperken Het 
ging om de omzendbrief van 20 
april 1972, die bepaalde dat de aan
werving voor de blijvende behoef
ten van de rijksbesturen moest ge
schieden overeenkomstig het sta
tuut van het rijkspersoneel, dat vas
te personeelsleden voorrang hebben 

(lees door biz. 3} 

DE INFLATIE 

DE VERENIGING 
VAN VLAAMSE LEERKRACHTEN 
IN DE BRES 
VOOR DE GEDISKRIMINEERDE 
PRIESTER-LERAARS 

KLACHT BIJ HET HOF VOOR DE 
RECHTEN VAN DE MENS 
TE STRAATSBURG 
(lees verder biz 5) 

REGERING: "LUISTER 
MAAR ZIE NIET NAAR 

MIJN WOORDEN, 
DADEN"! 

In de voorbije week maakte de 
regering Leburton een begin met 
wat haar ekonomisch beleid moet 
worden : Ze legde een schets van 
een anti-inflatieplan voor — niet 
aan het parlement, maar aan het 
Nationaal Komitee voor Ekono-
mische Expansie. Volgende week 
zal dit komitee andermaal bijeen
komen om hierover te beraadsla
gen. 

gekamoefleerd 
korporatisme 

Alvorens in te gaan op wat tot 
nog toe bekend werd van de anti-

inflatoire ingreep die de regering 
Leburton voorbereidt, dient onder
streept hoe gering de rol van het 
parlement dreigt te worden als in 
de toekomst de ekonomische poli
tiek in de eerste plaats aan de zo
geheten « sociale partners », en 
slechts in tweede orde aan de door 
het volk verkozen wetgevende 
macht voorgelegd wordt. 

België glijdt steeds verder af 
naar een soort korporatistisch 
ekonomisch beleid — een korpo
ratisme dat zijn naam niet durft 
noemen en dat in genen dele be
antwoordt aan de in de leerboeken 
gekamoefleerde korporatistischa 

theorieën. Maar het eindresultaat 
is het zelfde : de politieke verte
genwoordigers van de natie worden 
in een marginale positie gedron
gen, en een zo rechtstreeks moga-
lijke inspraak van de bazis komt 
steeds moeilijker tot stand. 

Aangezien deze methode moet 
leiden tot de verdere aftakeling 
van het parlementaire regime, wen
sen we dat de verantwoordelijk
heid van deze evolutie duidelijk 
wordt vastgelegd. Een oppositiepar
tij als de onze gaat in elk geval 
terzake vrij uit. 

(lees door biz. 3 | 



2 
WIJ - 24-2-7» 

uitsluitend vlaams ! 

Met veel belangstelling las ik 
w v artikel over d'Hoppe. 

Onze vriend S. de Lange komt tot 
ket besluit dat op d'Hoppe (zon
der Vloesberg-bos en Lumen) 88 % 
Vlamingen wonen. Zijn bevmdingen 
éateren van 1966. Sedert zijn stu
die is er nog een verschuiving in 
ons voordeel geschied : de boer-
deri/tjes die de laatste jaren wer
den verkocht kwamen bijna uitslui
tend bij Vlamingen terecht. Ik 
meen dat het cijfer van 95 "/o dat 
wij vooropstellen voor d'Hoppe 
niet overdreven is. D'Hoppe is 
werkelijk biina uitsluitend Vlaams ! 

En nog een vraag die Wim Joris-
men wel zal beantwoorden : wij 
schrijven en zeggen — in de 
Vlaamse Ardennen — op d'Hoppe, 
op de Kwaremont, op de Kluis. Is 
het woordje • op > fout ? De Pot-
telbergbos van d'Hoppe heeft een 
hoogte van 157 meter... terloops 
gezegd. 

Marcel De Boe 

grootgrondhandeE 
en verfransing 
hand in hand in brabant 

Wij weten nog allemaal van uit 
ons geschiedenisboekje, hoe de 
grootgrondbezitters zijn ontstaan. 
Het land dat wij nu bewonen, waar 
onze voorouders het lot van laten 
werd toebedeeld, was verdeeld on
der hertogen, graven, ridders (en 
roofridders). De nageslachten van 
deze adelijke heersers, zouden la
ter van uit hun machtspositie, de 
atruktuur van onze samenleving 
blijven bepalen. Honderd veertig 

m m 

engij 
jaar lang zou vooral de Vlaamse ge
meenschap dit aan den lijve onder
vinden. De Vlaamse kuituur door 
eigen uitstraling tot bloei geko
men, aureool van een volk door de 
tilden heen miskend en vernederd, 
mag niet langer tot de geschiede
nis behoren van deze kunstmatige 
staat ' La Belgique une et indivi
sible », 

De Vlaamse iiegemonie dient 
verbroken door het opdringen van 
een vreemde kuituur De verfran
sing van het beloftevol ekonomisch 
gewest Vlaams Brabant is een na
gestreefd doel van de reaktionaire 
krachten Het Waalse interland, 
schreeuwend naar bijstand, misleid 
door zijn politieke leiders, grijpt 
als een wanhopige naar Vlaams 
Brabant, waarvan de as Brussel, de 
inktvis in een maagdelijk water. De 
unitaire knechten laten oogluikend 
toe Onze edele weldoeners, zoals 
er nog een in ieder dorp meent te 
zitten, zullen zich tot die snode 
politiek niet lenen, zij laten dat 
doen door grootgrondhandelaars, 
die aan dat werk eveneens fortui-

• nen verdienen. Wie kent ze niet, 
onder alle benamingen ? Massale 
oppervlakten worden door hen ver
handeld In de uitstalramen van 
hun studiebureaus te Brussel, ver-
kavelingsplannen op groot formaat, 
tot ergernis van menig Vlaming die 
er zich kan van overtuigen aan wie 
zijn dorp versjacherd wordt, en 
uitgave van aangepaste luxueuse 
brochures om het herenvolk aan 
te trekken. De meeste gemeentebe
sturen laten begaan, voor de pro
vinciale gezagsdragers is er even
min een vuiltje aan de lucht. Lang
zaam maar zeker worden de Vlaam
se mensen van hun geboortegrond 
verdrongen door volksvreemden, of 
samengepeist in ' ghettos ». De 
antivlaamse machtsposities van dit 
land. gesteund door een salonso-
cialisme. bezeten door drang naar 

centrale macht en homogeen kul-
tureel pakket, keren zich tegen 
Vlaanderen. Het is van levensbe
lang dat de Vlamingen daai tegen 
hun numerieke meerderheid stel
len. Zeven maanden na de verkie
zingen, werden de raden in hun 
respectieve federatie geïnstalleerd, 
voor wanneer uitvoerende macht ? 
Zullen de talrijke onhebbelijke Ier 
tafel liggende ontwerpen ongedaan 
worden gemaakt, of zullen de 
steeds tot toegeven bereide uni-
tairen bakzeil maken ? Zo ontlo
ken de federatieraden dan als de 
verschijning van een eendagsvlieg 
Men hoort hedendaags veel qeb'aat 
over de « Communautaire Proble
men ' als het eenvoudigste middel 
voor een blijvende oplossing voor 
de hand ligt... Het uitvaardigen van 
een wet, die anderstaligen in een 
homogeen gebied, verbiedt hun 
kandidatuur te stellen bij de ge
meenteverkiezingen. Ongelukkiglijk 
zijn wij nog niet aan het federa
lisme toe en staan de wetmakers 
in dat opzicht, voor wie het bodem-
recht een ijdel begrip is aan de 
verkeerde kant. 

F B , Sterrebeek. 

enorm peilversc hil 

De jongste tijd is het enorm peil-
verschil tussen de Nederlandse te
levisie eensdeels en de Belgische 
e ) Franse televisie anderdeels op
vallend. Men blijkt te Brussel en te 
Rijsel van geen hout meer pijlen 
te kunnen snijden, zeker niet wan
neer het om eigen programma's 
gaat. De jongste nieuwjaarnacht-
uitzendingen waren daarvoor reve
lerend ; in Nederland kabaret van 
de bovenste schuif, afgewisseld 
met een gezellige, ietwat romme
lige fuif. kortom vrolijkheid en 
ernst, vermomd in een lach, en 
vooral de zelfspot en het relati
veren van het eigen ik (de Neder
landse politici inbegrepen). Zoek 
dat maar eens te Brussel : mooie 
en gladde, al te gladde dekors 
maar voor de rest je reinste ama
teurisme, zonder schwung noch 
menselijke warmte en steeds door 
de zelfde kliek gebracht. Hoelang 
zijn we nog verplicht altijd op de 
zelfde gezichten te moeten kijken 

• toevallig » allemaal of bijna uit 
Biabant en Antweipen. De BRT 
zweert dus nog steeds bij de bin-
nengev^esten en laat de buitenge-
veesten links liggen. Op Rijsel : 
oudbakken. Waar bleef de beroem
de Franse esprit ? 

Zou de BRT er niet goed aan 
doen, opener en pluralistischer te 
worden, meer belang aan talent dan 
aan partijkaait te hechten en waar
om niet • de taak in de handen van 
vrije omroepverenigingen te geven, 
naar Nederlands voorbeeld ? Ne
derland dat toch dag aan dag be
wijst v.'at echte, goede tv is. Ga 
maar eens na. hoe meer en meer 
Vlaamse kijkers op Nederland af
stemmen. Br is een volkse kultu-
rele integratie aan de gang waar
van de heren hoogmogenden alhier 
niet het minste benul hebben. En 
dat IS dan de goede zijde van de 
medaille, waarvan we de stumpe
rige zijde meer dan beu zijn. 

C R, Brugge. 

koördineren 

Naar aanleiding van de nieuw
jaarsbrief van onze algemene sekre-
taris W Jorissen stel ik voor koör-
dinerend te gaan werken op kan
tonnaal of federatievlak ten einde 
de komende akties tot in de klein
ste dorpen te laten doordringen en 
ook om de partij steviger uit te 
bouwen Zo kunnen- alle propagan-
da-verantwoordelijken van de afde
lingen samen een komitee vormen, 
waarin ze eikaars ideeën en erva
ringen kunhen aanvullen. Waarom 
dan ook geen studiedag alleen voor 
de propaganda-verantwoordelijken '> 
Evenzo voor de organisatie-verant-
vi/oordelijken, de mensen van de 
streekpers en de sekretarissen. 

De voorzitters zouden de politie
ke liin kunnen uitwerken om tege
lijkertijd in verschillende gemeen
ten bepaalde voorstellen te doen 
(vb. vermindering elektriciteitsta-
rieven voor giote gezinnen, voor
stellen aangaande leefmilieu, mo
ties) aan de gemeenteraad. Deze 
uitgewerkte voorstellen kunnen 
dan langs het arrondissement door
gegeven worden (Ook voorstellen 
voor provincie en parlement)^ 

Ook op het terrein van het dienst

betoon is er geen dringende samen-
vjerking nodig. Het hoeft niet dat 
elke afdeling een sociaal compertf 
dium : een Samson- of Service-ui^ 
gave koopt ; dat elke afdeling een 
gebouw of lokaal ter beschikkinq 
heeft voor de dokumentatie maar 
kantonnaal kan dit wel. 

Zo zullen ook de afdelingen, die 
alleen maar een bal of feest org» 
niseren gestimuleerd worden om 
ook de uitbouvj ernstig aan te pah-
ken vooral nu wij de enige opposk 
tie-partij in Vlaanderen worden, wat 
onze verantwoordelijkheid heel wat 
verhoogt. 

E.K., Asso. 

De redaktie draagt geen verairt-
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze ea 
inkorting voor Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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SPECIAAL VOOR DE « Wl) LEZERS» 
brengen wij een uitzonderlijke kostuum-

aanbieding zoals U die maar eens per jaar 

te zien kriij 

DIT IS ONZE 

Mister M de luxe 
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 konfektle-fabrieken 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 <t 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 g«l«genheld om eens vlug de rit 
naar NIEL te doen en er uw MISTER M. DE LUXE te kiezen. 

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

A. De Langlestraot 4-10 Niel 
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. Jaartijks verlof : gesloten : van 15 juli tot en met 17 aug. 1973 
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DE POLITIEKE BENOEMINGEN 

(vervolg biz 1) 

voor bevordering in tijdelijke ka
ders, dat tijdelijke personeelsleden 
door de vaste wervingssekretaris 
moeten worden aangeworven en 
dat de duur van arbeidsovereen
komst van hulpkrachten moet be
perkt zijn tot twee jaar. 

Het heeft nog geen jaar geduurd 
voor de koalitiepartners en de par
tijgenoten van de staatssekretaris 
van het openbaar ambt de cirkulaire 
vergeten waren. 

Op 8 september 1972 vroeg ik 
aan de ministers die de omzend
brief niet hadden ondertekend, hoe
veel tijdelijke personeelsleden wer
den aangeworven tussen 15 april 
en 25 juli 1952. Niet alle ministers 
hebben mij geantwoord maar in het 
totaal kom ik reeds tot 4.994 ille
gale aanwervingen. En na 25 juli 
werden nog honderden personen 
aangeworven door de Regie der 
Posterijen en de Regie van Tele-
graa! en Telefoon. 

De socialisten zijn de kampioe
nen van de onwettige aanwervin
gen met 3.688 dergelijke benoe

mingen in de departementen en 692 
In de parastalen. De CVP-PSC komt 
op de tweede plaats met 584 on
wettige aanwervingen in de depar
tementen en 25 in de parastatalen. 

We mogen echter veronderstel
len dat meer dergelijke aanwervin
gen gebeurden dan er officieel wer
den opgegeven. Zo gebeurde door 
toedoen van de socialisten, onwet

tige benoemingen in de dienst voor 
toerisme en vervoer waar in augus
tus '72 personen werden aangewor
ven buiten de termijn, gedekt door 
de regularisatiewetgeving. Om hen 
toch van die wetgeving te laten ge
nieten werden ze benoemd met te
rugwerkende kracht, maar met ver
lof zonder wedde vanaf 24 juli 1972. 

Zulke praktijken strekken de BSP 
maar ook de CVP-PSC niet tot eer, 
daar het gaat om grove wetsover
tredingen die het algemeen belang 
schaden ». 

de anti - demokraten 
In een persmededeling protesteerde het Partljoe-

stuur van de Volksunie deze week eens te meer tegen 
de aftakeling van de rol van het parlement door de 
regering. De regering liet een rijksmiddelen-begroting 
goedkeuren die hoegenaamd niet meer overeenstemd 
met de intenties die vervat zijn in de regeringsver
klaring. Het is daarbij kennelijk de bedoeling de ko
mende verhoging van de belastingen voor het parle
ment en de bevolking verborgen te houden. 

Dat over het zogenaamd « anti-inflatieplan » van de 
regering eerst onderhandeld werd in het nationaal ko-

mitee voor ekonomische expansie, nog vóór het parle
ment er officieel kennis van kreeg, ligt in dezelfde 
anti-parlementaire lijn. Hetzelfde kan gezegd worden 
van de geplande oprichting van biezondere gemengde 
kommissies met veto-recht voor elk deel(tje) van ds 
meerderheid, en die bovendien gebonden zijn aan al
lerlei schema's en « protokols ». 

De regering zet het parlement, de verkozen ver

tegenwoordigers van het volk voor schut. Ze betuigt 

daarmee haar misprijzen voor het volk zelf. 

D E R E G E R I N G E N D E I N F L A T I E cynisch en onsodaal 

(vervolg biz 1) 

Op bazis van wat in de pers over 
het anti-inflatieplan van deze rege
ring bekend werd, kunnen we al
vast een eerste reeks kritische be
denkingen maken. 

Het is paradoksaal dat de rege
ring weliswaar beperkingen wil 
opleggen aan de sociale partners, 
maar zelf niet in staat is meester 
te worden van haar eigen begro
ting, 

in de mate waarin ze een bud
gettair beleid zou willen ontwer
pen, moet ze zich vooralsnog be
helpen met een begroting die door 
de vorige regering werd opgesteld, 
met het oog op een andere poli
tiek dan die welke de Leburton-
ploeg wil voeren. 

Over de begroting van de vorige 
regering is destijds gezegd dat ze 
vermoedelijk (laaggeschat...] een 
deficit van 3 a 4 miljard frank zou 
te zien geven. Sedertdien heeft de 
nieuwe regering politieke verbinte
nissen op zich genomen in ver
scheidene gebieden, o.m. inzake 
onderwijs en landsverdediging. De 
finnanciële weerslag hiervan is nog 
niet bekend ,maar zal vermoedelijk 
boven de 10 miljard frank liggen. 

Als enig antwoord op de vraag 
hoe dit mali zou kunnen gekom-
penseerd worden, sprak de nieuwe 

minister van Financiën Willy De-
clercq, in het vage, over fiskale in
komsten die hoger zouden liggen 
dan voorzien, zulks ingevolge een 
nominale stijging van het brutto 
nationaal inkomen. Dat moet men 
althans opmaken uit wat hij zich 
liet ontvallen tijdens een kamer
debat waarin hij ter verantwoor
ding geroepen werd door VU-voor-
zitter Frans Van der Eist (in een 
opvallend strijdlustige stemming...). 

tegenstrijdigheden 

bij de vleet 

Men zit aldus in een woud van 
innerlijke tegenspraken. Om die 
méér-ontvangsten van fiskale aard 
te kunnen bereiken, moet de rege
ring hopen dat, ingevolge de voort
durende inflatie, de nominale aan
groei van het bruto nationaal in
komen in fors tempo voortduurt, 
laten we zeggen met een jaarlijks 
percentage van 8 è 9 % tegen 
reële prijzen. Maar aldus zou zich 
de inflatoire spiraal voortzetten die 
de regering beweert te bestrijden, 
en waartegen ze ingevolge de 
richtlijnen van de EEG zou moeten 
ingaan. 

Men zou de reeks tegenstrijdig
heden In het aangekondigde anti-
inflatieplan zonder moeite kunnen 
verlengen. 

Het bedrijfsleven zal de volgende 
maanden niet, of slechts zeer moei
lijk en langzaam-aan, kunnen over
gaan tot prijsverhogingen. Om zelf 
het goede voorbeeld te geven zegt 
de regering dat de tarieven in de 
openbare nutsbedrjven gesperd 
blijven. Een nogal cynische belofte, 
nadat de Posterijen en vergelijk
bare regieën zopas zijn overgegaan 
tot procentueel soms zeer brutale 
tariefverhogingen. 

De bai van een al dan niet ge
wenste inkomenspolitiek wordt in 
een totale verwarring gekaatst en 
teruggekaatst tussen de 'regering 
en de « sociale partners ». In dit 
verband wensen we duidelijk te 
zeggen dat ook wij niet zijn te vin
den voor een inkomensbeleid wan
neer dit alleen maar zou steunen 
op de inkomens waarop de over
heid het gemakkelijkst vat heeft, 
namelijk op de inkomsten van de 
loon- en weddetrekkenden, groep 
die dan nog maar eens de oneven
redig zware prijs van zulk pseudo-
inkomensbeleid zou moeten dra-
„gf, HeïrtoE P" Bruyne, 

-"•intor. 

fantastische eindspurt ! 
Ziezo, daarmee gaat dus de laatste week in van onze abonne

mentenslag 1973 die wij nu reeds boudweg fantastisch kunnen 
noemen. Zelden voorheen hebben de dapperen uit onze «top-20» 
en vele anderen zich zo ingezet voor ons weekblad als dit jaar. 
Wij zijn hen daarvoor immers dankbaar : dank zij hen zullen wij 
in 1973 dan ook het allerhoogste abonnementen-aantal bereiken 
sinds het ontstaan van ons blad. 

Wij hebben er eens de « top-20 «-cijfers van de vorige jaren 
op nagekeken. Het verraste ons niet vast te stellen dat de indi
viduele score van de top-twintigers nooit voorheen zo hoog lag. 
In volgend nummer brengen wij daarvan een overzicht : de le
vensgrote inspanning van sommige van onze kadermensen mag 
wel eens duidelijk in het licht worden geplaatst. Een sportieve 
geest van loyale kompetitie heeft onze koplopers stevig te pak
ken, de aanwinsten deze week liegen er dan ook niet om. Het 
sekretariaat bereidt zich reeds voor op de ultieme toevloed van 
abonnees deze week. Wie zal uiteindelijk de (welverdiende) 
erepalm in ontvangst mogen nemen ? 

Op 1 maart sluiten wij de « top-20 u-kompetitie definitief af. 
Dit betekent echter niet dat het werven van nieuwe abonnees 
voor ons blad dient stopgezet. Wij nemen ons dan ook voor in 
de komende weken geregeld de stand van zaken per arrondisse
ment te publiceren. De « gladiatoren » mogen straks wel even 
rusten, misschien kunnen de vele belangstellende « toeschou
wers » dan ook even tonen wat zij kunnen, zodat hCin arrondisse
ment met ere kan vermeld worden ? Samen bouwen wij een 
sterk informatie-medium, nCi ! 

TOP - 20 
?. Walter Jaspers (Hombeek) 
2. Joos Somers (St. Katelijne-Waver) 
3. Joris Depré (Tervuren) 
4. Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) 
5. Francis Anthonis (Herentals) 
6. Joris De Ruyter (St. Joris-Winge) 

Frans Van Dessel (Ni j len) 
8. Jef Olaerts (Genk) 
9. Jan Caudron (Aalst) 

10. Huguette Ingeiaere (Gent) 
11. Herman De Kegel (Ninove) 
12. Jef Vinex (Erps-Kwerps) 
13. Jozef Nagels (Oostende) 
14. Albert Aendenboom (St. Niklaas) 
15. Jozef Labaere (Kortri jk) 
16. Juul Moens (Antwerpen) 
17. Cis Nauwelaerts (Duffel) 
18. Mieke Op de Beeck (Koningshooikt) 
19. Willem Croquey (Geetbets) 

Jan Mylemans (Lier) 
Jan Roux (Genk) 

151 
134 
131 
112 
110 
73 
73 
72 
64 
55 
54 
52 
49 
44 
43 
40 
36 
35 
29 
29 
29 

europeërs 
tussen hoop en wanhoop 

* * * * * 
if * 

Vorige week zaterdag heeft een talrijk opgekomen 
publiek in het Antwerps Osterrieth-Huis zich enkele 
uren bewogen tussen nu eens hoopvolle en dan weer 
sombere pespektieven inzake de Europese-één-wording. 

Onder voorzitterschap van de h. Walter Kunnen hield 
het Aktiecentrum voor Europees Federalisme zijn tot 
traditie geworden jaarlijkse akademische zitting. De 
gebruikelijke programmapunten werden andermaal af
gehandeld : De toekenning van de Europese persprij

zen aan verdienstelijke joernalisten (ditmaal aan Viktor Van Cutsem van 
« Het Laatste Nieuws », en aan Pierre Istace van « Le Métropole-Journal 
d'Europe »). En vervolgens de opneming van enkele personaliteiten in de 
Raad der ere-senatoren van de Europese Beweging. 

Een van de nieuwe ere-senatoren mr. Willem Melis, heeft zijn sporen 
verdiend in de Vlaamse, Groot-Nederlandse en Europese stromingen. Hij 
werd voorgesteld door Volksunie-senator, tevens Europees ere-senator. 
Hektor De Bruyne, die zijn oude vriendschap met mr Melis herdacht met 
Waaslands lyrisme. 

Zoals elk jaar had Walter Kunnen sprekers van de meest-uiteenlopende 
strekkingen en politieke partijen weten te verenigen in een eenstemmig 
Europees koor. Erelinten werden uitgereikt aan een Brits EEG-kommissaris 
(Thomson), een Duitse vrouwelijke minister (Katharina Focke) en aan een 
Frans centrum-politikus (Sudream). Voor al die sterk uiteenlopende figu
ren had Kunnen telkens inleiders gevonden wier politieke achtergronden 
even verscheiden waren als die van de nieuwe ere-senatoren en gelauwerde 
joernalisten zelf. Prof. Coppé, minister Tindemans, Guido Naets, Rebuf-
fat en anderen. 

sombere werkelijkheid 

De achtergrond van die wedstrijd in Europese welsprekendheid was ech
ter niet zo optimistisch. Telkens weer werd gewezen op de remmingen 
van de Europese integratie, zo pas weer in de monetaire sfeer, waarin de 
Europese solidariteit onbemerkbaar was. De éne Europese landbouwmarkt 
Hgt in puin vóór ze ooit goed gewerkt heeft... De jeugd keert ontgoocheld 
de rug toe aan een Europese politiek die ach niet kon waar maken en zich 
niet demokratisch kon legitimeren. 

Hoe dan ook : Waiter Kunnen sleurde althans enkele ogenblikken dit 
soms lamentabele Europa-beeld weg uit de kleinheid, en tilde het op tot 
het peil van een zeer groot ideaal. 



4 WU - 24-a-73 

# . 
dosfelaktiyiteiten 

KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK 

FEBRUARI 1973 

maandag 26 
BRUGGE : Kadervormingscyklus • politiek opbouwwerk » (vierde 
les) — H. De Bleecker. Lokaal : Breydelshof, Suveestraat 2 te 
20 uur. 

woensdag 28 
BRASSCHAAT : « Vrouw en Gezin » (tweede les) H. Uytterhoe-
ven. Lokaal : Gemeentezaal, te 20 uur. 

MAART 1973 
vrijdag 2 
NIJLEN : Cyklus « Geschiedenis van de Vlaamse Bewegmg » 
(tweede les) — W. Luyten. Lokaal : Drumband Kempenland, Ge-
meentestraat, te 20 uur. 
BUIZINGEN : Cyklus « Ons Leefmilieu » (tweede les) — Van 
Nuffel. Lokaal : Sociaal Centrum, te 20 uur. 
iZEGEM : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (eerste 
les) — M. van Haegendoren. Lokaal : Vlaams Huis, te 20 uur. 

zondag 4 
LEUVEN : Kadervormingscyklus « politiek opbouwwerk » (derde 
en vierde les) — E. Raskin en L. Vandenberghe. Lokaal : Lokalen 
van de Technische Scholen Groep T, Dekenstraat 2, te 10 uur. 

maandag 5 
ST. NIKLAAS : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » 
(zesde les) — W. Augustijnen. Lokaal : Zaal Mercator, Stations
straat, te 20 uur. 

vrijdag 9 
HASSELT : Kadervormingscyklus « polhtiek opbouwwerk » (vier
de les) — J. Gabriels. Lokaal : Cultureel Centrum, te 20 uur. 
OUDENAARDE : Toeristische mogelijkheden voor onze streek 
J. Hardeman en W. Verbanck. 

zaterdag 10 
lEPER : « De Westhoek » G. Quackelbeen. Lokaal : Hotel Britan
nic, Grote Markt 17, te 14 uur. 
maandag 12 
BRUGGE : Kadervormingscyklus politiek opbouwwerk (zesde 
les) — M. Coppieters. Lokaal : Breydelshof, Suveestraat 2, te 
£0 uur. 

pubKikaties van het dosfel-
instituut 

\n het kader van zijn politiek-maatschappelijke vormingstaak 
publiceerde het Dosfelinstituut reeds een tiental « Dosfeldoku-
menten •>. Stuk voor stuk uitgaven die niet mogen ontbreken 
In de biblioteek van elk VU-kaderlid dat oog heeft voor het 
gebeuren. !n de reeks verschenen reeds : 1. « Universitair on
derwijs », 2. « Ruimtelijke ordening », 3. « Hervorming van de 
staatsinstellingen »', 4.-5. « Informatie en demokratie », 6. « Het 
Europa der volken », 7. « Mens, arbeid, kapitaal », 8. « Dossier 
Brussel : cijfers en prognose », 9. « Belgisch en Europees fede
ralisme ». Deze werken zjn nog steeds verkrijgbaar op het sekre-
tariaat van het Dosfelinstituut voor de prijs van 50 fr (100 fr 
voor dubbel-nummer), te gireren op prk 224.43 van Kredietbank, 
1000 Brussel, voor rekening nr. 3300/13/83.555 van het Dosfel-
Instituut. 

Het jongste « Dosfeldokument » in de reeks is een heus boek 
van 188 biz. geworden, met een schat aan bibliografische infor
matie over de Vlaamse beweging in de jongste kwarteeuw. Het 
heet « Bibliografie van de Vlaamse Beweging na 1945 ». Wie zijn 
weg wil vinden in de talrijke publikaties over de Vlaamse Bewe
ging in de jongste decennia vindt hierin een betrouwbare gids. 
De publikatie kan besteld worden bij het Dosfelinstituut, door 
storting of overschrijving van 150 fr op bovenvermelde post
rekening. 

Naast zijn « Dosfeldokumenten • publiceert het Dosfelinsti
tuut ook geregeld werknota's « heet van de naald » over poli
tieke problemen die in de belangstelling staan. Zo verschenen 
reeds : « Benelux tegen Europa ? », « Ontwikkelingssamenwer
king : bilan en perspektieven », « Overheidshulp aan het be
drijfsleven », « Symmetrische wapenreduktie en kollektieve 
veiligheid », « Schending van de mensen-rechten In Noord-ler-
land >. 

De jongste werknota (nr. 6} kwam enkele weken geleden van 
de pers. Ze handelt over • het reklameprobleem in de BRT en de 
leefbaarheid van de pers ». Een probleem dat nog in de huidige 
legislatuur heel wat stof zal doen opwaaien, nu de BBT steeds 
meer met geldgebrek te kampen heeft en gezien ook de benarde 
financiële toestand waarin (vooral de socialistische) kranten zich 
bevinden. De nota kan bij het Dosfelinstituut worden besteld 
tegen de prijs van 20 fr. 
Voor inlichtingen: Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel. 

streekproblematiek 

In Vlaanderen zijn er nog heel wat streken die lang niet hun 
rechtmatig aandeel kregen in de algemeen gestegen welvaart, 
streken die sociaal-ekonomisch achterop bleven. Een ervan : de 
Westhoek in West-Vlaanderen. Op zaterdag 10 maart wordt te 
leper (Hotel Britannic, Grote Markt, 17) de sociaal-ekonomische 
situatie van de Westhoek doorgelicht o.l.v. drs G. Quackelbeen, 
lic. sociale wetenschappen en lic. stedebouw en ruimtelijke 
ordening. In gespreksgroepen wordt na zijn Inleiding nagegaan 
welke kansen de Westhoek desondanks toch heeft. (Aanvang 
14 u, einde omstreeks 18 u 30). Een aktiviteit van het Dosfel-
Instituut. Nadere inlichtingen : E. Meire, Frenchlaan, 5, leper, 
tel. 057/212.56. 

derde 
taalgrensmars 

Op zondag 1 april organiseert 
het Taalaktiekomitee (TAK), in 
in samenwerking met verschei
dens het bewind van Alva-Stuye 
waaronder de VUJO, een derde 
taalgrensmars. De tocht gaat 
ditmaal doorheen de druiven-
streek van Tervuren-Hoeilaart-
Overijse naar Halle toe, over 
een afstand van ongeveer 20 
km. De manifestatie staat voor
al in het teken van volgende 
eisen : toepassing van de taal
wetten ; afschaffing van de fa
ciliteiten in de Voerstreek en in 
de zes Brusselse randgemeen
ten ; protest tegen de grond-
spekulatie ten nadele van de 
Vlamingen in Vlaams-Brabant ; 
de eis voor een eigen kiesar
rondissement Halle-Vilvoorde. 

stichting 
dr. de paep 

De « Stichting dr. Gerard De 
Paep » vzw heeft tot doel de 
geschiedschrijving over de 
Vlaams-Nationale strijd in de 20e 
eeuw te bevorderen o.m. door 
het toekennen van prijzen aan 
desbetreffende studies en wer
ken. Voor 1974 wordt een be
drag van 25.000 fr uitgetrokken 
voor een vlot leesbare studie 
over een of meerdere Waas-
landse figuren die een belang
rijke bijdrage hebben geleverd 
tot de Vlaams-Nationale ont-
voogdingsstrijd in de 20e eeuw 
op regionaal, nationaal en even
tueel op internationaal vlak. 
Het zelfs niet partieel uitgege
ven handschrift moet uiterlijk 
op 1 maart 1974 in 4 exempla
ren en aangetekend worden ver
stuurd naar de sekretaris van 
de stichting : mr. Maurits Cop
pieters, Meesterstraat, 161, 
Nieuwkerken-Maas. 

vlaamse 
bospolitiek 
gevraagd 

Twee jaar geleden werd de 
Vlaamse Bosbouwvereniging op
gericht. Ze telt op dit ogenblik 
reeds méér dan 600 leden : 
bosbouwingenieurs, boseige-
naars en bos- en groenvrienden 
allerhande. Enkele tientallen 
Vlaamse gemeentebesturen 
werden ook lid omwille van de 
gewaardeerde adviezen bij 
groenaanplantingen en bebos
singen. De jonge vereniging 
heeft onmiskenbaar reeds een 
belangrijk impuls gegeven aan 
de broodnodige wederbegroe-
ning van Vlaanderen. Dit jaar 
wil zij de promoter zijn van de 
bebossing van vuilnisbelten, die 
als zovele wonden het Vlaamse 
landschap ontsieren. 

Maar de Vlaamse Bosbouw
vereniging ziet verder. Op haar 
jongste algemene vergadering 
te Mortsel werd, in aanwezig
heid van de kabinetschef van de 
minister van Landbouw, sterk 
aangedrongen op het formule
ren van specifieke Vlaamse 
bospolitiek. Als eerste maatre
gel in die zin zou volgens de 
VBV moeten overgegaan wor
den tot de oprichting van een 
volwaardige bosadministratie en 
van een Vlaamse afdeling van 
de Hoge Bosraad. Bij die gele
genheid wees de VBV tevens 
op het taal-onevenwicht dat nog 
steeds bestaat in het bestuur 
van Waters en Bossen (1 Ne
derlandstalige tegenover drie 
Franstaligen in het hoofdbe
stuur). De algemene vergade

ring van de VBV is verder van 
oordeel dat alle diensten die 
bevoegd zijn inzake milieube-
heheer, ruimtelijke ordening, 
bosbeheer, jacht, visvangst, na
tuurbescherming en groenvoor
ziening moeten samengevoegd 
worden tot één groot ministe
rieel departement. 

verboden 
parabels 

Via De Vlaamse Jezuiet Pater 
Van Malderen, die de roerende 
homilie voor Juffrouw Aretz 
uitsprak vernamen we volgend 
sterk staaltje dat wel even 
a het kristelijk karakter » van 
de h. Struye onderstreept. Tij
dens 't bewind van Alva-Struye 
1947-48 was de Vlaamse Fran
ciscaan Pater Boutsen almoeze-
nier bij de gevangenzittende 
« incivieken » te Beverlo. Op 
een bepaald ogenblik werd 
Boutsen geschorst door minis
ter Struye om een sermoen 
over de barmhartige Samari
taan te hebben gehouden. De 
pater liet zich niet doen en ver
dedigde zijn preek. Gekonfron-
teerd met zijn aanklagers kreeg 
hij gelijk. Toch werd hij door 
de minister niet in zijn funktie 
hersteld. Struye liet hem zeg
gen dat zekere parabels niet 
voor incivieken moesten ge
preekt worden. De pater vroeg 
hem dan om een lijst van para
bels die wel mochten voorge
houden worden. De minister gaf 
vanzelfsprekend geen antwoord 
meer... 

financiële 
uitputtings-
strijd 

De Vlaams-Nationale Studen
ten Unie (VNSU) van Gent 
stuurde deze persmededeling : 

« De VNSU stelt vast dat men 
het nog steeds niet nodig ge
vonden heeft de lijst van beurs
gerechtigde studenten vrij te 
te geven. 

Nohtans is het grootste èn 
duurste deel van het akade-
misch jaar reeds verstreken. 

De VNSU-Gent beschouwt dit 
feit als een onderdeel van de 
financiële uitputtingsstrijd, die 
de overheid momenteel voert 
om het studentenaantal op a-so
ciale wijze te beperken. 

In dit kader veroordelen wij 
nogmaals de maatregelen van 
Claes-Hurez, en in het bijzonder 
de verhoogde inschrijvingsgel
den, die weldra zuilen geïnd 
worden. 

De VNSU-Gent eist de intrek
king van de maatregelen Claes-
Hurez, de bekendmaking van de 
lijst van beursgerechtigde stu
denten, en de onmiddellijke uit
betaling van de beurzen ». 

belgische 
klucht, 
eerste bedrijf 

Zoals we in een vorige uit
gave meldden moest op maan
dag 12 februari één van onze 
militanten voor de rechtbank te 
Tongeren verschijnen wegens 
't afrukken van eentalige Franse 
aanplakbrieven te Moelingen, 
aangebracht door het ministerie 
van Openbare Werken. Het be
treft hier Robert Mertens, be
stuurslid van de afdeling Maas-
mechelen. Uit de ondervraging 
van de als getuige opgeroepen 
rijkswachter bleek echter dat de 
voorzitter niet eens wist dat 

Moelingqen in de Voerstreek 
ligt en alles dus tweetalig dien
de te zijn. Daar kamerlid Ras
kin, die de verdediging waar
nam, besluiten had neergelegd 
en o.m. de onbevoegdheid van 
de rechtbank inriep daar het 
zijns inziens hier om een poli
tiek « misdrijf » gaat en dus de 
zaak voor het assisenhof zou 
dienen behandeld te worden, 
vroeg het Openbaar Ministerie 
onmiddelijk de verdaging van 
de zaak, wat met zichtbare op
luchting werd toegestaan. Het 
tweede bedrijf van deze typi
sche Belgische klucht wordt op 
19 maart opgevoerd. 
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ongenoegen 

Het scholierenprotest tegsn 
de geplande legerhervorm;'ig 
van VDB verloopt steeds meer : 
de groepjes die nog op straat 
komen worden steeds kleiner. 
Een van de redenen daarvan is 
ongetwijfeld het ongenoegen 
dat zowel bij scholieren en leer
krachten her en der is gerezen 
tegen het gestook van bepaal
de ultra-linkse groepjes die de 
protestbeweging voor eigen 
doelstellingen wilden en willen 
ombuigen. Toen er onlangs te 
Leuven « strijd » werd geleverd 
om in de lokalen van de Rechts-
fakulteit te kunnen geraken, 
deelden studenten die het niet 
eens zijn met de gauchistische 
drijverijen pamfletten rond. 
Daarin stond o.m. te lezen : 
« Wij verzetten er ons tegen 
dat deze VDB-aktie misbruikt 
wordt en dat men een ganse 
Leuvense studentenbevolking 
wil gebruiken om reklame te 
maken voor de eigen kommunis-
tische winkel ». Vanden Boey-
nants zal straks nog een kaars 
mogen branden voor bepaalde 
Trotzkystische en Maoïstische 
groepjes... 

roos ! 
Het Verbond van het Vlaams 

Overheidspersoneel stuurde een 
brief naar eerste-minister Le-
burton, die enkel maar Franö 
kent. Nu het in België nog mo
gelijk blijkt dat er een eerste-
minister komt die de taal niet 
kent van de meerderheid van de 
bevolking, vraagt het VVO dat 
men nu ook konsekwent zou zijn 
en dat « de Vlaamse ambtenaren 
van het eentalig kader het ef-
fektieve recht zouden hebben 
het Nederlands, en alleen het 
Nederlands, te gebruiken in hun 
dienstbetrekkingen ». Het is im
mers niet aanvaardbaar, aldus 
het VVO, dat « de hoogste ge
zagdrager in het land zou één-
talig zijn en dat anderzijds lage
re beambten om dezelfde reden, 
en niettegenstaande het recht 
daartoe dat zij uit de wet put
ten, daarvoor zouden op straat 
gezet worden ». 

Wij denken niet dat Leburton 
op deze brief spoedig zal ant
woorden.» 
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wie volgt ? 
De gemeenteraad van de Lim

burgse gemeente Eigenbilzen 
keurde op 14 februari volgende, 
motie goed : « Gezien het lo
gisch is dat een eerste-minister 
van een unitaire staat de taal 
van alle volksgroepen spreekt ; 
gezien zelfs tal van lagere amb
tenaren tweetalig moeten zijn; 
gezien de Vlamingen méér dan 
60% van de bevolking van dit 
land vormen ; gezien onze an
derstalige landgenoten geen 
Fransonkundige eerste-minister 
zouden aanvaarden ; eist de ge
meenteraad van Eigenbilzen dat 
het land zou worden bestuurd 
door een eerste-minister die 
tweetalig is, en spreekt zijn so
lidariteit uit met de 76% der 
Vlamingen die, bij gelegenheid 
van een opiniepeiling, hebben 
verklaard dat een Nederlandson-
kundige eerste-minister voor hen 
onaanvaardbaar is ». 

Afschrift van deze motie werd 
overgemaakt aan de eerste-mi
nister en aan de Vlaamse partij
voorzitters. Wie volgt ? 

jackpots 
verbieden 

Senator Van Haegendoren 
heeft ook een voorstel van wet 
ingediend dat het radikale ver
bod beoogt van jackpots en an
dere gelijkaardige toestellen. 
Hij vindt het nogal « onzedelijk » 
dat een regering inkomsten ver
wezenlijkt ten koste van het 
welzijn van de burgers. De jack
pots werden reeds door een 
aantal gemeentebesturen ver
boden. Dit verbod is echter be
twistbaar in de huidige stand 
van wetgeving. Wordt het voor-
stel-Van Haegendoren wet dan 
worden de jackpots kort en goed 
verboden en dit verbod kan uit
gebreid worden tot gelijkaardige 
toestellen. Dit om te vermijden 
dat handige uitbaters « er iets 
zouden op vinden ». 

vraagje 
Onze vinnige Leuvense sena

tor Maurits Van Haegendoren 
heeft een parlementaire vraag 
gericht tot de eerste-minister 
waarin hij verzoekt om een dui
delijk funktie-analyse voor ieder 
van zijn 36 ministers en staats-
sekretarissen. Zou Leburton 
het zelf weten ? 

oordeel 
onverdacht 

In het tijdschrift « Streven » 
staat volgend onverdacht oor
deel te lezen over de grond
wet die de h. Eyskens en zijn 
handlangers hebben uitgedok
terd : « Wij hebben hier vroe
ger al veel, en naar ons gevoel 
met heel wat distinguo's, over 
de grondwetsherziening ge
schreven. Nu voelen we de be
hoefte om het eens zeer een
voudig en ongenuanceerd te 
zeggen : ze trekt gewoon ner
gens op. Het is een warboel, 
een termietenberg vol kompro-
missen ; er zit geen inspiratie 
in en geen lijn ; geen mens 
raakt er nog uit wijs. Het is 
slecht politiek werk ». En onder

tussen blijft de CVP de h. Eys
kens maar verder huldigen voor 
zijn o zo baanbrekend grond
wettelijk werk... 

socialistische 
hypermarkten 

Zo geruisloos mogelijk zijn de 
de socialistische koöperatieven 
bezig met de voorbereiding vun 
hun hypermarkten-plan. Aan da 
rand van een aantal grotere 
centra willen ze reusachtige 
verkoopscentra oprichten ter 
vervanging van de kwijnende 
Coop-winkels. Aan de zelfstan
digen en hun belangen storen 
zij zich niet, dat is al langer 
geweten. IVIaar het gaat echter 
wel de niet-socialisten aan te 
vernemen dat de rooie rakkers 
erop uit zijn een flinke hap uil 
de Staatsruif te nemen om hun 
plannen te realiseren. Een 
aanvraag voor een eerste kre
diet schijnt al binnen te zijn, 
en Leburton zal er wel voor 
zorgen dat alles vlug en in der 
minne geregeld wordt. Het ar
gument van de socialisten : de 
Staat verleent wel subsidies 
allerhande aan kapitalistische 
ondernemingen, waarom zou 
het dan niet mogen ten bate 
van koöperatieven die de arbei-
dersbelangen dienen. Je moet 
hel maar kunnen uitleggen. 

babel 
Typisch voor de bevolkings

evolutie in een aantal Brusselse 
gemeenten zijn volgende gege
vens die in het jaarverslag van 
St Gilles te lezen staan : van 
de 389 drankgelegenheden ter 
plekke worden er 126 uitgebaat 
door vreemdelingen. Op het 
grondgebied van St. Gilles hui
zen mensen van 64 verschil
lende nationaliteiten. Ze zijn in 
totaal 19.727 man sterk, dit is 
36,05 t.h. van de bevolking. De 
Vlamingen zijn er niet bijge
teld... 

alleen maar 
een gerucht 

Te Brussel wordt gefluisterd 
dat er vorige zaterdag een fusie
akkoord werd afgesloten tussen 
voetbalklub Daring en Racing 
White. Dit akkoord zou voorals
nog geheim worden gehouden, 
maar het zou erop neerkomen 
dat Daring over afzienbare tijd 
zijn terrein te St. Jans-Molen-
beek zou verlaten, zodat dit kan 
verkaveld worden. Achter het 
hele opzet zouden « managers » 
steken die én in Daring én in 
het gigantische projekt van het 
World Trade Center een dikke 
vinger in de pap hebben. Wie 
leeft zal weldra zien in hoever
re het hier alleen maar over 
« geruchten >> gaat. 

het uur 
is gekomen 

Wij hebben in het verleden 
reeds herhaaldelijk moeten pro
testeren tegen de schandelijke 
diskriminatie waarvan de Volks
unie geregeld het slachtoffer is 
in radio en TV. De Raad van Be
heer van de BRT bestond tot 
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Mertoe uitsluitend uit vertegen
woordigers van d« traditionele 
partijen, ook al Is de VU elekto-
raal sterker dan de PVV in Vlaan
deren en dit reeds sedert 1968. 
Op 1 januari 1973 moest die 
Raad van Beheer worden ver
nieuwd en aangepast aan de ge
wijzigde politieke verhoudingen. 
Dit is inmiddels nog niet ge
beurd, hoewel in het jongste re
geerakkoord geschreven staat 
dat dit « onmiddellijk » zou ge
beuren. Naar verluid zou minis
ter Chabert nu met een ontwerp-
dekreet op zak lopen om die 
anomalie te regelen. Volgens 
recht en wet heeft de VU alles
zins recht op twee afgevaardig
den in de Raad van Beheer van 
de BRT. Wij zijn benieuwd hoe 
.het bedufte klubje van de tra-
ditionelen op dat nieuwe ver
schijnsel zal reageren. De VU-
vertegenwordigers zullen in elk 
geval niet « kollaboreren » maar 
o.m. een informatiebeleid voor
staan dat die naam verdient. 

potentaat 
Kamervoorzitter Van Acker, de 

ogenschijnlijk goedmoedige 
maar In feite diktatoriaa' aange
legde 8SP-potentaat die reeds 
al te lang de volksvertegenwoor
digers naar zijn pijpen doet dan
sen, heeft zich deze week weer 
eens laten kennen als een man 
die lak heeft aan het informatie
recht van de bevolking en die 
allergisch is voor journalisten. 
Dat bleek al eerder, maar deze 
week heeft hij zich biezonder 
kleintjes aangesteld tegenover 
kollega Jan Ceuleers, nochtans 
een partijgenoot van hem. Jan 
had de euvele moed gehad effe 
te protesteren tegen het feit 
dat hij met zijn cameraman voor 
een intervieuw buiten het par
lementsgebouw moest. BSP-po-

exit abc 
Dat het niet bijster goed gaat 

met de socialistische pers is al 
een vrij oude waarheid. Vorig 
jaar verdween het weekblad 
<c Germinal » geruisloos uit de 
cirkulatie. Deze week verscheen 
het laatste nummer van het so
cialistisch magazine « ABC », 
het enige van die aard in Vlaan
deren. Daarmee telt de socia
listische pers in Vlaanderen nog 
enkel de partij-dagbladen «Voor
uit» en «Volksgazet», die allebei 
een even amechtig bestaan lei
den. Het zou ons ook niet ver
wonderen dat er onder deze re-
gering-Leburton werk zou wor
den gemaakt van de reeds lang 
door de BSP gevraagde « steun 
aan de geschreven pers ». Nu 
alle socialistische weekbladen 
verdwenen zijn, zal het hele ge
val zich nu wel beperken tot de 
dagbladpers. Een handig foefje 
om er nog maar eens de VU-
pers buiten te houden, zoals wel 
meer gebeurt... 

en de cvp slikt dat- l 

tentaat Van Acker was daardoor 
blijkbaar in zijn majestatische 
eer gekrenkt. Tekenend voor de 
mentaliteit der BSP-bonzen. 

vier miljard 
erbij 

1>e spekulaties rond de dollar 
en de uiteindelijke devaluatie 
ervan met 10 t.h. betekenen een 
nieuwe snee in de porte-monaie 
van |an en alleman. Aangezien 
de Nationale Bank van België 
ongeveer 40 miljard aan dollars 
bezat betekent de devaluatie 
dus een zuiver verlies van 4 
miljard fr. Tel dat maar op bij 
het (toegegeven] deficiet op de 

gewom» begroting van ong«-
}fB»T 4 miljard en de voorziene 
10 i 12 miljard bijkomende uit
gaven ingevolge de onderhande
lingen rond de regeringsvor
ming, en je komt aan een mooi 
sommetje dat wij met z'n allen 
zullen mogen bijpassen. En het 
zal de gekende belastingsvijand 
Willy De Clercq himself zijn die 
ons op een blauwe maandag zal 
meedelen dat de belastingen 
— helaas moeten verhoogd. Hij 
zal het doen met een uitgestre
ken « staatsmans o-gezicht, 
doorgroefd van zware zorgen, 
reken maar l 

ii de besten 
onzer 
broeders » 

Niet dat wij zo onder de in
druk gekomen zijn van wat ooit 
een literair bedenkelijk genre 
was : de missionarissen- en 
missiezusterkensliteratuur. Die
pe eerbied hebben wij echter 
altijd wel gehad voor wat de le-
vensinzet betekende van wat 
genoemd werd « de besten on
zer broeders ». Uitgerekend de 
week dat overal in onze pers 
verschijnt dat diktator Mobutu 
de ganse katolieke pers in Za
ire verboden heeft wordt dit 
weinig fraai heerschap Ceenpar-
tijenregime, militaire diktatuur, 
afslachten van politieke tegen
standers] hier voor een maand 
gelogeerd tijdens een « privé-
bezoek » in de koninklijke villa 
aan de kust. Als kaakslag van 
gastheer Boudewijn aan de fa
milies van die duizenden mis
sionarissen die zich in Kongo 
kapotwerkten kan het er wel 
door. Dat smakeloze bezoek is 
van het niveau alsof Bresjnew 
ontvangen zou zijn tijdens de be
zetting van Praag of Franco tij
dens het proces van Burgos. 
De Katangacentjes van Boude
wijn smeden blijkbaar een band 
met lugubere Mobutu over al
le grenzen en tijden heen. 

religieuze leerkrachten 
als tweederangsburgers behandeld 

De rechters van het Hof voor de 
Rechten van de Mens te Straats
burg zullen België zo stilaan goed 
beginnen kennen. Rekord van de 
meest aangeklaagde staat ? Het is 
de voorzitter van de Vereniging 
van Vlaamse Leerkrachten drs. Jaak 
Vandemeulebroucke die, In op
dracht van zijn vereniging, klacht 
heeft neergelegd tegen de blijven
de diskriminatie van een deel van 
hun leden. De religieuze leraars 
namelijk die door het schoolpakt 
nog steeds benadeeld worden on
danks alle slogans « voor gelijk 
diploma en gelijk werk, gelijke 
wedde ». Dit was het hoofdtema 
van een pas gehouden perskonfe-
rentie. 

echt pluralisme 

VVL is een echte pluralistische 
vereniging. Talloze stellingnamen 
en publlkaties over de onderwijs
problematiek bewezen dit In het 
verleden. Een ruim deel van zijn 
méér dan 5.000 leden zijn trouwens 
werkzaam in het rijksonderwijs. 
Hun protest komt dan ook uit een 
onverdachte hoek. 

Een totaal gewettigd protest bij 
nader toezien. Zowel de huidige van 
kracht zijnde wettekst over de be
zoldiging van de priesters en 
kloosterlingen als de voorgenomen 
wijziging n het regeerakkoord zijn 
totaal diskriminerend en zelfs anti-
grondwettelijk. 

Met welk recht ontneemt men 
immers aan leraars-religieuzen een 
ruim deel van hun wedde, op bazis 
van de beschouwing dat zij in ge
meenschap leven. De klacht van 
VVL steunt dan ook op de bepalin
gen in het Handvest van de Rech
ten van de Mens waarbij bepaald 
wordt dat iedereen recht heeft op 
eerbiediging van zijn privéleven, 
op vrijheid van godsdienst en ge
weten, en recht heeft op vrijheid 
van geweten. VVL oordeelt o.i. dan 
ook terecht dat wie in vrije levens
keuze besloot geestelijke te wor
den en zijn privéleven zo ordent 
dat hij in gemeenschap leeft, 
slechts gebruik maakt van hoger-
vermelde rechten. 

s a m e n w e r k i n g 

i n g e l i j k h e i d 

VVL dat reeds herhaaldelijk stel
ling nam voor de groei naar een 
pluralistisch onderwijs, en minstens 

met vormen die de samenwerking 
moet mogelijk maken op vele ter
reinen, acht deze Straatsburgklacht 
niet tegenstrijdig met die stand
punten. Ziet ze immers als de ver
dediging van een essentieel demo-
kratisch recht van zijn religieuze 
leraars-

VVL legde immers ook in deze 
perskonferentie de vinger op de 
verdere verzuiling zoals ze naar voor 
kwam in dè recente regeerakkoor
den. Zij bestendigen twee machts
blokken. Het ene te sterk afhanke
lijk van alles verpolitiserende mach
ten, het andere met een te groot 
autonoom beslissings- en beleids-
recht. Ook in het vrij onderwijs 
moeten diskriminaties weggewerkt 
worden. Alleen bijkomende ver
plichtingen van moreel-filosofische 
aard van uit de religieuse situatie 
van die scholen kunnen opgelegd. 
Geen andere. 

Wij hopen dat het VVL met deze 
aktie sukses zal halen. België kan 
dan nogmaals blozen in Straate
burg. Onderwijsverantwoordelijken 
en organismen kunnen zich steeds 
bij deze oproep aansluiten : door 
te schrijven naar het Sekretariaat 
W L . Anjelierenlaan 25. Oostendsu 

(W.L.) 
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burgerdienst., 

en dan? 

Naar aanleiding van het debat over de 
(oude) begroting van de nieuwe regering 
werd ool< over dienstplicht en leger gepraat. 
De lieer Monard vraagt zich af of de oplos
sing niet moet gezocht worden in de ver
vanging van legerdienst door burgerdienst 
voor jongens en meisjes. 

De kwestie van de gemeenschapsdienst 
voor jongens en meisjes kan inderdaad zin
nig gesteld worden. 

Maar dat lost de kwestie van het leger 
niet op. Het leger is het gevolg van defensie
beleid. Fundamenteel ligt aan de basis van 
de huidige schoiierenberoering het anti-mili-
tarisme dat sedert lang aanwezig is in de 
Vlaamse Beweging. Het « nooit meer oor
log » is een gedachte die jaarlijks honderd
duizenden verenigt rond de IJzertoren. 

Door de kwestie van de burgerdienst te 
stellen geeft men geen antwoord op de 
vraag « wat met het leger ? ». Aan de ene 
kant : verplichte legerdienst, aan de andere 
kant een beroepsleger voor « de harden » ? 

Dat ware weer een welkome dubbelzinnig
heid voor de traditionele partijen. 

De heer Cudell, BSP-minister, zegt in het 
promotieblad van het Brusselse Manhattan-' 
center : « Moi, je suis un technicien mili
taire... Si maintenant je m'occupe de I'armee 
c'est parce qu'on a dit qu'il fallait une ar
mee ». Dat mag eigenaardig klinken uit de 
mond van een socialist (?). Maar het rele
veert in elk geva' dat de kwestie van het 
leger fundamenteel te maken heeft met het 
defensiebeleid dat men wenst te voeren. 

Op dit ogenblik voert men een zgn. « vei
ligheidsbeleid » in het kader van de NAVO. 

Wat voor zin heeft het dat wanneer men 
duidelijk het gevoel heeft dat ons land. me
de door de Shape-vestiging een uitstekend 
doelwit Is voor kernbommen. En wat doe je 
daar eigenlijk tegen ? 

Het wederzijds opstapelen van kernwapens 
als afschrikkingsmidel maakt uiteindelijk de 
oorlog onvermijdelijk. Hoe voelt de Belgische 
regering zich eigenlijk met de opgestapelde 
kernwapens onder de voeten van de natie ? 
Is zij er werkelijk zo gerust in ? Is dreigen 
met een oorlog die zelfmoord zou betekenen 
een echte dreiging ? Hoe rijmt dat sameri ? 

Moet men zich niet rond de tafel zetten 
om de uitgangspunten van het huidig defen
siebeleid te onderzoeken ? Kan men niet tot 
de formulering komen van uitgangspunten 
over een defensiebeleid dat etisch en so
ciaal verantwoord is ? Het ware goed dat 
daarover niet door « des techniciens mill-
taires» alleen zou worden gedacht, of door 
een of andere VdB. Dat dit in tegendeel zou 
kunnen gebeuren in een « kommissie voor 
veiligheid » die een alternatief voor het hui
dig defensiebeleid kan ontwerpen, voorstel 
dat in Nederland door vooraanstaande politi-
kologen en polemologen wordt verdedigd. 

Het zou kunnen dat blijkt dat de afdrei-
gingspolitiek als absurd wordt afgewezen. 
Dat men kan verwachten dat uiteindelijk al
leen een opvoeding tot passief verzet het 
meest garanties zou bieden om de vitale be
langen van de bevolking te beschermen. Het 
voorbeeld van de Tsjechen in hun verzet te
gen de Russen is geen <• militair » sukses 
in de traditionele zin van het woord. Maar 
het heeft in elk geval duidelijk gemaakt dat 
de Russen ook niet van een klassieke •• ze
ge » kunnen spreken. Het verzet van het volk 
is gebleven en door de aard ervan moeilijker 
uit te roeien dan een mitrailleursnest. De 
kwestie is in elk geval de moeite waard om 
ze grondig te onderzoeken en de uitgangs
punten van onze defensie wellicht te her
zien. 

nelly maes. 
volksvertegenwoordiger. 

europeanum naar de heizel ? 
Op maandag 12 februari II. richt

te de VU-afdeling St. Pieters-Leeuw, 
momenteel bezig met de uitbouw 
van de kern Vlezenbeek, aldaar een 
Informatieve volksvergadering in 
over het projekt Europeanum, dat 
In Vlezenbeek en omliggende ge
meenten reeds zoveel stof deed 
opwaaien. Sprekers waren volks
vertegenwoordiger dr. Anciaux en 
federatieschepen (Asse) dr. Val
keniers, burgemeester van Schep-
daal en federatieschepen (Halle) 
Frans Adang. 

Er werd voor deze gespreks-
«vond ruime belangstelling ver
wacht, maar de opkomst in zaal 
Casy overtrof alle verwachtingen. 
Toen de Leeuwse VU-voorzitter W. 
Gansemans de vergadering open
de, met de nadruk op de bedoeling 
van de VU ook en vooral naar de 
mensen te komen luisteren, om 
hun opinies bij de betrokken in
stanties te gaan verdedigen, was 
de zaal meer dan vol. Inderdaad, 
de mensen die hier naartoe kwa
men wisten op wie ze rekenen 
konden : onze beide federatieman
datarissen Adang en Valkeniers, 
hadden zich tot dan toe niet onbe

tuigd gelaten in de Europeanum-
perikelen. 

Nadat de sprekers het Europea-
num-projekt in al zijn facetten be
licht hadden, met plannen, feiten, 
namen en cijfermateriaal, probeer
de men een duidelijk beeld te ge
ven van hoe het er nu voorstaat. 

Europeanum was immers voor 
een paar maanden plots uit het 
niets in de pers komen opduiken, 
niemand had ervan gehoord of er
om gevraagd, maar het was toch 
reeds goedgekeurd in de provincie
raad, jawel ! Er was een begroting 
v o o r z i e n voor onteigeningen 
(200.000.000 fr) van oorspronkelijk 
217 ha, mét woonhuizen... Nu zou
den de plannen ingekrompen zijn 
tot alléén het goed van de familie 
Houtard... De mensen worden over
stelpt met tegenstrijdige berichten 
en verontrustende paperassen en 
tot hiertoe is maar één zaak duide
lijk, dat bleek ten volle uit de reak-
ties van de mensen in de zaal : 
men wil dat Europeanum niet, niet 
uitgebreid en niet beperkt, nu niet 
en ook later niet, en, zoals iemand 
uit de zaal opmerkte : men wil alle 
middelen gebruiken om dat rekrea-

tiecentrum weg te houden. Men 
heeft dit « Vrolijk Europa » hier 
niet nodig zegt men (de term Vro
lijk Europa komt van J. Valkeniers, 
maar schijnt inmiddels « in •> te 
zijn geraakt...). Deze streek moet 
haar eigen Vlaams en landelijk ka
rakter bewaren. De mensen willen 
zich hier blijven thuisvoelen, hoe
wel deze gemeenten reeds ernstig 
bedreigd worden door snelspoor, 
autosnelweg, schaduw van ULB-
kliniek enzomeer. De mensen wil
len niet onteigend worden, geen 
vreemden worden in eigen streek, 
door infrastrukturen, opgedrongen 
door volksvreemden... Opgericht 
voor vreemden, die hier echter ook 
niet om gevraagd hebben I 

Wanneer F. Adang plots met de 
gedachte komt opduiken dat Brus
sel, als het dan toch ergens een 
Europeanum wil neer zetten op de 
Heizel, plaats genoeg heeft, is het 
applaus geweldig en vindt iedereen 
dit een ideale oplossing. Alleen 
nog dit : hoe gaan de kinderen Hou
tard het dan doen ? 

liliane de clercq. 

, IN otiie 

geen minimum maandloon... 
De onderhandelingen tussen vakbonden en patronaat hebben einde 

vorige week geleid tot het afsluiten van een interprofessioneel akkoordi 
dat dus zal gelden voor alle sektoren van de privé-nijverheid. 

Zoals we in een vorige bijdrage hadden aangestipt, heeft de vorming 
van een vijfledige regering remmend ingewerkt op het inwilligen van Ide 
syndikale eisen, die trouwens met onvoldoende overtuiging werden naar 
voor gebracht. Het patronaat heeft in de vijfledige regering het teken ge
zien, om zich schrap te zetten, wat ook blijkt uit de resultaten van deze 
onderhandelingen. 

Aldus werd een belangrijke eis niet ingewilligd, hoeveel tamtam de vak> 
bonden er ook hadden rond gemaakt : er komt geen interprofessioneel 
akkoord inzake een minimum-maandloon van 12.500 fr. De konferentie laat 
het aan de verschillende sektoren over, zelf een regeling in deze kwestie 
te treffen, wat er op neerkomt dat in de ene sektor wel, in de andera 
geen minimum-verdienste zal bepaald worden, hetgeen op sociale diskri-
minatie zal neerkomen. De « rijke » sektoren zullen dit bedrag en het be
ginsel eerder aanvaarden dan de minder voorspoedige. We weten trou
wens allen, hoe er met lonen en wedden in de periferie van het bedrijfs
leven wordt omgesprongen. Het gaat hier om veel talrijker gevallen dan 
men denkt en heel wat mensen te goeder trouw worden door gewentenloze 
«arrangeurs» beetgenomen. De vakbonden ondernemen tegen deze zwendel 
met lonen en kommissieionen weinig of niets en laten te veel begaan. 
Om van de diskriminatie tusses man en vrouw maar te zwijgen... 

Deze opmerking maar om aan te tonen hoever we nog staan van een 
sanering op gebied van wedden en lonen, die in de officiële sektoren 
wel gereglementeerd zijn doch in de nog steeds omvangrijke randgebie* 
den niet. 

Met het nieuwe interprofessioneel akkoord zullen de vakbonden niet 
hoog van de toren moeten blazen. Het bewijs is eens te meer geleverd 
dat ze deel uitmaken van het estblishment alle progressieve studies en 
programma's ten spijt. Tot slot stellen we vast dat ook niets werd ge
daan om de wanverhouding tussen wedden en lonen in Wallonië, Brussel 
en Vlaanderen op te doeken : ook hier schieten de sindikaten lelijk tekort. 

biezonder knap werk 
Sinds enkele jaren verricht de Vereniging van Vlaamse Leer

krachten (VVL), onder de leiding van onze dynamische vriend 
Jaak Vandemeulebroucke, uitstekend informatiewerk ten gerie
ve van leerkrachten en leerlingen door de regelmatige pubiikatie 
van volledig uitgewerkte lesteksten over aktuele tema's die in het 
onderwijs nogal stiefmoederlijk worden behandeld. 

In de reeks « Maatschappijvorming » kennen de jongst uitge
werkte lessen een biezonder grote belangstelling. « Hoe werkt 
ons Gemeentebestuur ? » is reeds aan zijn derde druk toe (één 
druk is 5000 ex.) en de les « Hoe werkt ons Provinciebestuur ? a 
is tans in herdruk na amper 4 maanden verspreiding. Einde ja-
nuarie verscheen « Hoe werkt ons Parlement ? », en ook van 
deze les gaan de exemplaren weg als warme broodjes, er wa
ren reeds 2300 inschrijvingen vooraf. 

Dit sukses is meer dan verdiend. De leerkrachten die de VVL-
lessen nog niet onder ogen kregen moeten dringend een exem
plaar aanvragen. Het is voor hen werkelijk gesneden brood en 
in een optiek die hen zeker naar het hart gaat. Bestellen door 
storting van 5 fr per lestekst op prk 89.65.94 van de VVL, Anje
lierenlaan, 25, 8400 Oostende. Per bestelling van 20 ex. voor de 
leerlingen wordt 1 ex. gratis toegevoegd en ook een nota voor 
de leerkrachten met antwoorden op alle taken en didaktische 
suggesties. Doen ! 



in de welstraof 
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers stond vorige week 

de rijksmiddelenbegroting 1973 aan de orde. Ook de begroting 
kulturele dodaties 1973 en de rijksschuldbegroting 1973 werden 
besproken. 

Samen met de h. Defosset (FDF-RW) protesteerde VU-voorzitter 
Van der Eist van bij de aanvang met klem tegen de onbegrijpelijke 
handelwijze van de regering : zij wenst een bespreking van een 
begroting die ingediend werd door de vorige regering, en dit 
terwijl iedereen weet dat deze begroting op sommige belangrijke 
punten sterk zal worden gewijzigd. Zo is er in de begroting nog 
geen sprake van de ongeveer 10 miljard bijkomende uitgaven die 
een gevolg zullen zijn van de gevoerde regerings-onderhandelin-
gen ! In die omstandigheden eiste de ganse oppositie dan ook 
vooraf een bespreking van de aangepaste begroting in de kom
missie. 

Kamervoorzitter Van Acker wi lde daar echter niet op ingaan en 
de bespreking diende te worden aangevat... En dan maar verder 
jammeren over de « noodzakelijke herwaardering van het parle
ment ! ». 

yan der eist : 
vervalste 
begroting 

Na het inleidend incident liierboven 
vermeld, kwam Van der Eist uitvoerig 
terug op dit grenzeloos misprijzen 
voor het parlement door de regeer
ders. Zij behandelen alsof er niets 
gebeurd is, de door de vorige rege
ring neergelegde begroting, zonder 
zelfs enige amendering i.v.m. de nieu
we inkomsten. Op een ogenblik dat de 
financiële verwikkelingen, mede door 
de internationale gebeurtenissen zo 
volop in de aktualiteit staan, had Van 
der Eist voorgesteld dat de kommisslo 
voor de begroting de goeverneur van 
de Nationale Bank, afgevaardigden van 
de sindikaten, van het VBN e.a. zou 
horen. Dit zinnig voorstel werd koud-
weg afgewezen. 

Uit de tussenkomst van de VU-voor
zitter volgend interessant cijfermat»-
riaal. Van de zesde plaats In 1966 Is 
België opgeklommen in de EEG naar 
de tweede hoogste plaats voor do 
staatsuitgaven en de belastingsdruk. 

Vorig jaar stegen die staatsuitgaven 
tot 30 miljard. De inflatie wordt in 
ons land sterk In de hand gewerkt 
door deze lamentabele politiek. 

De doorsnee Belg wordt armer. 
Naar Nederlands voorbeeld zou het in
teressant zijn, het Rekenhof niet al
leen zijn rekenkundige kontrole te la
ten verrichten, maar ook een kontrole 
op de aanwending eventueel verspil
ling van de kredieten ? 

De jongste pijnlijke belevenissen 
van de Benelux rond de muntkrisis 
zouden de kleinere Europapartners er 
moeten toe aanzetten zo spoedig mo
gelijk tot een munteenwording te ko
men in Europa. 

de facq : vervalste 
ontwikkelings
samenwerking 

De vervalsing in de begroting speelt 
ook voor de ontwikkelingssamenwei^ 
king. Daar de voorziene som gelijk 
bleef vermindert ons aandeel dus re
latief. Dit tegen alle vroegere beloften 
in. 

En zelfs deze schijn bedriegt nog, 
zegde het Eugeen De Facq in zijn tus
senkomst. Hoogtijd wordt het voor 
een doorgedreven onderzoek door een 
parlementaire kommissie, naar de aan
wending van de fondsen voor deze 
« samenwerking ». In feite blijft onze 
zogenaamde « hulp » een winstgeven
de transaktie voor privé-investeerders 
vooral waar het Zaïre betreft. Na ver
duidelijkingen in detail van deze be
weringen, besloot ons kamerlid dan 
ook scherp : « Ik kan de Belgische 
ontwikkelingshulp niet ernstig opne
men. Het is in feite slechts een onder
deel van onze buitenlandse handel ». 

n. maes : 
jeugdproblemen 

Vertrekkend van de recente beroe
ring bij de jongeren i.v.m. de leger
kwestie ging Nelly Maes dieper in op 
de problemen van een efficiënte 
landsverdediging, en dit in de 
geest van het pacifisme als oude 
waarde In de Vlaamse beweging (zie 
artikel op biz. 6). Daarnaast vroeg zij 
zich af of de nieuwe regering vol
doende oog heeft om eindelijk op een 
snelle manier komaf te maken met de 
kredieturen voor jonge werknemers 
Het probleem van de werkzoekende 
afgestudeerden kan binnen korte tijd 
grote spanningen te weeg brengen 
die men dan weer niet op nek van 
« agitatoren » moet schuiven. Door 
haar weigering om een nieuwe grond 
wetsherziening mogelijk te maken, be
let deze driepartijenploeg het stem
recht op 18 Jaar voor lange jaren. 

wending 
in zaak babyion 

Bij de voorlegging van het rapport 
van de kommissie die zich over de 
vervolging van Babyion en de schor
sing voor Kuypers had uitgesproken 
kwam er wel een onverwachte wen
ding. Prof. Périn van het Ras. Walton 
kwam een vurig pleidooi houden voo»-
Mik. Hij kloeg de beslissing van de 
kommissie aan waar deze betoging en 

relletjes kunstmatig wilde scheiden. 
Périn zegde letterlijk : « Dit gedrag 
was maar een rechtstreeks gevolg 
van de betoging. Zij wilde een protest 
zijn tegen het lot van de minderheden 
in de Sovjetunie. Wij zijn allen Basken. 
Oekrainiërs, Jura-bewoners, Russischa 
Joden. Ik betreur niet dat ik niemands 
neus niet heb gebroken — ik heb er 
de jeugd en de strijdvaardigheid vaa 
de heer Babyion niet voor — maar fk 
betreur wel zelf niet aan die betoging 
te hebben deelgenomen ». 

Waarop Van Acker dan uitstel vroeg 
voor verdere bedenktijd. 

frans baert : 
rammelende 
instellingen 

Gebrek aan moed om naar het fe
deralisme te gaan is de hoofdzaak ge
worden van de ondoorzichtigheid en 
de kreupelheid van onze instellingen, 
vatte ons Gentse kamerlid, zijn be
schouwingen over dit onderwerp sa
men. Van de struktuur : parlement, 
provincie, gemeene is men via tnter-
kommunales, gebrekkige kultuurauto-
nomie, agglomeratie- en federatiera
den, met nu nog de bijkomende dis-
kussie over de fameuze gewestraden 
In een echte poespas beland. Dit alles 
met zeer gebrekkige bevoegdheidsaf
bakening. Een grenzeloos misprijzen 
voor alle Initiatieven van de oppositia 
ook voor de meest positieve belet da 
meerderheid, denk aan de verklaring 
van de oud-GVP-voorzitter Houben. Zo
lang het parlement machteloos blijft 
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omdat konservatleve partijcenakels al
le beslissingen nemen zal men hier 
in België de feiten achterna blijven 
hollen. 

dringende vragen 

Bi] de dringende vragen in de don
derdagzitting van vorige week was de 
Volksunie sterk vertegenwoordigd. 

EVRARD RASKIN : bond de kat de 
hormonenbel aan. Na een alarmme-
rend rapport van de Gentse prof. De 
Backere over het stijgend gevaar voor 
de Voksgezondheid door het steeds 
meer toedienen van hormonen aan 
het slachtvee vroeg ons Limburgs ka
merlid wat de minister deed met de 
konkrete bewering van prof. De Ba
ckere dat • zowel volksgezondheid als 
landbouw beurtelings alle verant
woordelijkheden afschuiven en ieder 
ingrijpen tegenwerken ». 

Mevrouw Verlacht was zwak. Ze 
wacht op advies en dan zal men zien, 
en in haar wijsheid vond ze dat de 
prof. niet moest overdrijven. 

HUGO SCHILTZ : pakte de nieuwe 
minister Van Der P^orten aan om te 
vragen hoever het staat met het 

grondwettelijk voorziene nieuwe 'be
roepshof te Antwerpen. Dat moet er 
immers komen tegen 1 september 
van dit jaar. Wetsverdediger Van Der 
Poorten gaf een lange uitleg dat ook 
op dat vlak de grondwet zal verkracht 
worden want hoogstens tegen volgend 
Jaar kan dit in orde komen te Ant
werpen. 

LUK VAN STEENKISTE : vroeg licht in 
een duisterder zaak. De reeks recente 
oplichtingen bij het bestuur der 
postchecks. Welke spoedmaatregelen 
genomen worden om dit te voorkomen 
en of het niet beter zou zijn deze 
overbelaste diensten te decentralise-
re. De nieuwe onbekende minister 
Daems las dan een heel lang papier 
af door een zeer ijverig helper opge
steld. Waardoor deze vis die aan de 
kop bleek te rotten ook verdronken 
werd. 

objektieve parle-
mentsverslagen 

^^^.i IK «£8 >^SS f^/^ 

De krantenverslagen over de ver
gaderingen van het parlement zijn 
steeds zeer beknopt, zo ze daarnaast 
niet gewild subjektief zijn. Uiteraard 
kan ook ons weekblad niet alles wat 
onze parlementsleden zeggen uitvoe
rig weergeven. 

Hoe dan geïnformeerd worden ? 
Het beste middel is het officiële 

• Beknopt Verslag » dat doorgaans 
objektief de debatten weergeeft met 
het wezenlijke van de ideeën dia 
worden voorgebracht. 

Per jaar kost deze uitgave, voor 
Kamer en Senaat samen, slechts 125 
frank. IWen kan abonneren door stor
ting op prk. : 94.60 Postkantoor, 
Dienst der Abonnementen, 5e sektie, 
1.000 Brussel of door betaling van het 
zelfde bedrag op alle postkantoren. 
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mist over duits be #i^ "nKÊÊm 

« De reger ing zal onverwi j ld bi j het bureau van de kamers een ontwerp 

"^an wet tot opr icht ing van de raad van de Duitse kul tuurgemeenschap in-

' t fenen. 

De regering zal tegemoetkomen aan de rechtmat ige en bijzondere eisen 

'Van de inwoners uit de Oostkantons, meer bepaald door de wetgever een 

• t a t u u t inzake nationale erkenning van de ui tgewekenen en weerstanders 

tegen het nazisme voor te s te l len, door de administrat ieve toestand van 

de ambtenaren uit de overheidsdiensten die door de zuiveringsmaatrege-

l en werden getrof fen, te herzien, evenals de toestand van de onder dwang 

fcigelijfden, en door het recht op schadeloosstel l ing voor oorlogsschade 

•e openen voor de personen die een l ichte straf hebben opgelopen. 

Een staatssekretar is zal kunnen worden belast met het bespoedigen van 

d e studie van de diverse problemen en met het volgen van de toepassing 

Iran de genomen en van de in ui tvoer ing zijnde en door de vorige regerin-

f ^ n voorbereide besl issingen ». 

Di t Is het hele programma van 
d e vi j f-part i jnen-regering voor de 
oostkantons. Men kan er aan zien 
dat bij de laatste verkiezingen de 
PDB even gevaarli jk als plots is 
komen opzetten. Het is zichtbaar 
aan het aantal woorden die heden 
ten dage in een regeringsverkla
r ing aan België's Duitse kwestie 
besteed worden. Tot voor korte 
t i j d volstond nog een ter loopse ver
melding aan de aandacht waarmee 
de regering « de problemen, eigen 
aan die streek » v>/el zou wi l len be
k i jken. 

Bij de vorming van de vorige re-
flering werd een vui l PSC-spel ge
speeld, waarvan de schuld (ook in 
« Grenzecho ») op de CVi^ werd 
geschoven en waarvan CSP-man 
V/eynand het gelag betaalde. Niet 
a l leen greep deze met 13.000 voor
keurstemmen bedachte kandidaat 
raas t een parlementair mandaat, 
h i j viste ook achter het troost
pri js-net van een staatssekretariaat, 
c m de eenvoudige reden dat zulk 
staatssekretariaat er toen niet af 
kon . 

Er is dus vooruitgang aan te stip
pen, altans in de belangstel l ing 
waarmee de kleurpart i jen de gang 
van zaken in Oost-België volgen. 
Zulks betekent nog niet dat er ook 
werke l i jk gedacht wordt aan speci
f ieke oplossingen voor deze speci
f i eke ' moei l i jkheden. 

drie maten voor niets 

Ontleden we eerst het tweede 
l i d van de tekst, waaraan de mees
te woorden worden besteed. Wat 
zi jn dit anders dan beloften om op 
gewoon menseli jk vlak eindel i jk, na 
*even en twint ig jaar, normale toe
standen te scheppen ? Het is een 
schande dat wat hier als een ver
beter ing voorgesteld v^ordt, niet 
reeds een kwarteeuw m orde is. 
He t is ook schande dat zo iets 
vanzelfsprekends (alleen door met 
ongel i jke toestanden rekening te 
houden kan men gel i jkheid schep
pen !) voorwerp moet zijn van po
l i t ieke overeenkomsten. Als blik
vanger staat vooraan in de tekst 
de « onverwi j lde opricht ing » van 
de kultuurraad van de Duitse kul
tuurgemeenschap. Dat stond er 
ver leden keer al in. Bovendien 
w o r d t niets gezegd over de samen

stel l ing noch over de bevoegdheid 
ervan. En daar komt het ju ist op 
aan. Zullen de leden ervan door 
hun kultuurgemeenschap met di t 
doel verkozen worden ofwel (me
de) door Belgische (lees : Waalse) 
voogden ? M.a.w. zal die kultuur
raad een slaapmiddel zijn waardoor 
het (gevaarli jk Faat) ontwaakte 
volksbewustzi jn van België's volks
duitsers lang genoeg kan uitge
schakeld worden om hen te doen 
ontwaken in vastgesmede Waalse 
pol i t ieke en ekonomische st ruktu-
ren ofwel zal het een werk tu ig zijn 
om een minimum aan ethnische 
zelfstandigheid binnen een federa-
lizerend België te handhaven ? 

Het derde lid is het vaagste. 
Het zou immers in verband kunnen 
staan met de pol i t iek die de rege
ring in de toekomst tegenover de 
Oostkantons wi l voeren Wat is 
dat : « het bespoedigen van de 
studie van de diverse proble
men » ? en « het volgen van de 
toepassing van de genomen en van 
de in ui tvoering zijnde en door de 
vorige regeringen voorbereide be
sl issingen •» ? Zulke geheimtaal 
laat ons vol ledig in het duister 

Indien het de regering ernst wa
re geweest met het toekennen van 
enige vorm van autonomie, had zij 
dit toch gerust kunnen verklaren ? 
Wij geloven dan ook niet dat er 
ginder iets ten goede zal verande
ren. 

De interpel lat ie die senator Jo-
rissen verleden jaar over de al
daar heersende koloniale toestan
den gehouden heeft (en die vol
gens verschi l lende niet-VU-kranten, 
ook volgens • Grenzecho >•, goed 
gedokumenteerd was) bevatte , n -
ders stof genoeg voor een heel 
programma. 

staatssekretariaat : 
half werk en 
onbetrouwbaar 

Het enige posit ieve gebaar van 
de regering bestaat in het oprich
ten van ' een staatssekretar iaat 
« voor de Oostkantons en voor 
toer isme ». Wi j vragen ons af 
waarom daaraan « toer isme » toe
gevoegd wordt . Toerisme is een 
van de bevoegdheden die volgens 

dezelfde reger ingsverklar ing In aan
merking komen voor regionalisa
t ie ! Wat zal die arme staatssekre
tar is daar dan nog mee ui t r ichten ? 
Of is het een overgangsregel ing ? 
Enig logisch verband is er in elk 
geval tussen beide bevoegdheden 
niet te ontdekken. 

De persoon van de staatssekre
tar is verdient al le argwaan. Gui l -
laume (in de wandel ing « Wi l ly ») 
Schyns is PSC-volksvertegenwoor-
diger voor het arrondissement 
Verviers en burgemeester van Kei-
mis Hij is aldaar een pion van het 
MOC (Waalse tegenhanger van de 
KWB). Zi jn moedertaal is Dui ts 
maar hij gedraagt zich als een ge
matigd franski l jon in zijn tweeta
lig bestuurde gemeente. (1) Wi j 
weten niet wat hij in zijn diepste 
binnenste denkt, maar zeker is dat 
deze pol i t ieker geen schijn van 
kans maakt op een l i js t in het ar
rondissement Verviers indien hi j 
voor de Vervierse PSC niet aan
vaardbaar is. Dit betekent dat hi j 
geen tekenen van Duitse weer
baarheid mag ver tonen, dat hij een 
f iguur moet zijn die de inl i jv ing 
van België's Duitstal ige gebied bij 
het Waienland moet nastreven. 
Wi j weten met zekerheid dat 
Schyns ginder de tweeta l ighe id wi l 
doen toenemen en haar steeds 
meer wet te l i jke grond verschaf
fen, ok in het onderwi js . 

Niet alleen is hijzelf al les behal
ve een verdediger van de Duitse 
volksaard (de laatste t i jd strooide 
hij wat zand in de ogen door enige 
i jver voor de Duitse taal in bij
komstige aangelegenheden). Hij is 
bovendien iemand ui t het zoge
naamde Alt-Belgien, d.i. het kleine 
gedeelte van België dat reeds vóór 
de aanhechting van de Oostkantons 
Duitstal ig was. Hij komt dus niet 
uit de Oost-kantons. De mensen 
van Al tbelg ien hebben niet, zoals 
hun nieuwgefap'-' -̂ n buren, van 
1815 to t 1945 f "en een eerste 
aanhechting v^n 1919 to t 1940, 
waarin de meeste aangehechten 
zelf niet geloofden) deel uitge
maakt van Duits land. Als men be
denkt wat de Duitsers precies in 
die jaren hebben meegemaakt 
(wording van de Duitse pol i t ieke 
eenheid, staatsnat ional ist ische 
t r iomf en nederlaag) dan is het 
zonneklaar dat zij grondig moeten 
verschi l len van Belgen die wel is
waar Duitstal ig zijn maar die nooit 
Duits burger waren (behalve van 
1940 tot 1945) en die alt i jd hun 
best gedaan hebben om binnen 
Waalse pol i t ieke strukturen zich zo 
goed mogel i jk aan te passen aan 
het « Belgique de papa ». 

Is het verwonder l i jk dat de Duits
gezinden (te verstaan zoals 
- Vlaamsgezinden », zonder enige 
verwi jz ing naar de Bondsrepubliek) 
geen ver t rouwen stel len in staats
sekretar is Schyns ? 

(1) Tijdens het taalgrensdebat n 
de senaat, op 17 jul i 1962, ver
klaarde de h. Leynen («Tenax» 
van «het belang van Limburg») 
dat te Kelmis 78 t .h. de Lim
burgse gewesttaai spreekt, 17 
t.h. Duits en dat er 4 t .h. inge
weken Walen zi jn. 
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//) een nevenslaand artikel wordt 
België's politiek tegenover zijn 
Duitse burgers ontleed, voor zover 
zulke politiek uit het regeerakkoord 
op te maken is. 

Men houdt er uit over dat zij 
weinig zaaks is, daarbij nog zeer 
vaag en zeker niet gericht op be
scherming van de Duitse aard der 
bevolking. 

Voor deze laatste is de rege
ringsverklaring dus zeker geen hou
vast. Heeft zij redenen om vanuit 
het parlement meer steun ie ver
wachten ? 

Waalse kamer leden 
k i jken scherp toe . 

Tijdens de bespreking van de 
regeringsverklaring in de kamer van 
volksvertegenwoordigers werd hun 
toestand driemaal ter spr-ake ge
bracht : Eenmaal door de h. Gol 
(RW), die zijn ongerustheid uitte 
over de samenstelling van de Duit
se kultuurraad (zonder te verduide
lijken in welke zin zijn ongerust
heid gaat). Eenmaal door de h. 
Damseaux (PLP) die zich verheug
de over liet voornemen van de re
gering, ' rechtvaardige oplossingen 
te geven aan de specifieke proble
men van de Duitstalige gemeen
schap > (hij is met weinig tevre
den). En eenmaal door ex-minister 
Parisis (PSC). Deze deed merkwaar
dige uitspraken. Zo bv. dat - de 
oostkantons een wezenlijk bestand
deel uitmaken van het arrondisse
ment Verviel s - en ' dat de Duitse 
kuituur geen taalgiens nodig heeft 
noch benevelde en aggressieve ver
dedigers ». Hij rekende op de 
staatssekretaris om de kieswetge
ving zo te wijzigen dat de oost
kantons door een senator zouden 
vertegenwoordigd zijn, terwijl hij 
tevens de idee van een Duits kies
arrondissement als <•• het zaaien 
van verdeeldheid » best§m,oelde. 

Geen enkel Vlaams 'volksverte
genwoordiger scheen zich aan het 
geval te interesseren. 

Vlaamse senatoren 
in de bres 

Er bestonden natuurlijk afspraken 
binnen de partijen om bepaalde 
punten in de kamer en andere in 
de senaat te berde te brengen. Het 
ware dan ook- onbillijk, alleen op 
de kamerbespreking voort te gaan. 

Dit neemt niet weg dat het prak
tisch alleen de VU-fraktie was die 
(in de senaat dan) beslist de zijde 
koos van die Duitstaligen die naar 
een zekere zelfstandigheid, naar 
ontvoogding streven. 

Senator Jorissen was zo gul, te 
zeggen dat « er wel een paar posi
tieve dingen staan in de regerings
verklaring >.. De kritiek die bij 
daarop uit bracht vindt de lezer 
terug in ons artikel - mist over 
Duits België ». 

Hij bekritezeerde bovendien dat 
de staatssekretaris bevoegd wordt 
voor « de Oostkantons », ook dus 
voor het hoofdzakelijk Waalse kan
ton Malmédy, wat een onzuivere 
toestand meebrengt. 

Hij greep de gelegenheid aan om 
nogmaals aan te klagen dat België 
doorgaat met het middelbaar on

derwijs aldaar in het Frans te or-
ganizeren en met de Duitstalige 
leugd voor de keuze te stellen i 
hoger onderwijs in 't Frans of een 
ongeldig diploma in 't Duits (wat 
uitwijking meebrengt). 

Senator Vandezande bracht zijn 
wantrouwen tot uiting tegenover 
de belofte van een Duitse kultuur
raad waarvan samenstelling en be
voegdheid in het duister blijven. 
Hij verheugde zich ook over de 
voorgenomen herziening van de na
oorlogse » adminstratieve zuive
ring ' en vestigde er de aandaclit 
op dat deze niet alleen in de oost
kantons gewoed heeft. 

Op dit laatste punt werd even
eens door mevr. De Backer-Van 
Ocken (CVP) ingegaan. Op dit stuk 
leverde zij de enige Vlaamse tus
senkomst die niet van de Volks
unie kwam. Duidelijker kon niet 
aangetoond worden dat het natio
naliteitenvraagstuk de CVP niet In
teresseert (in de.Oostkantons zijn 
geen stemmen te halen). 

Wie het wel interesseert, maar 
dan in een heel andere zin als de 
VU, zijn de Walen, vooral de meest 
extremistische onder hen (want In 
dit opzicht zijn ze allen extremist). 
In hun naam voerde de beruchte 
Fosty (FDF) het woord. Het was 
een lang woord ; wij gunnen hem 
de eer noch de ruimte van een 
overdruk in dit blad. Al ware het 
zeer leerzaam voor Vlaamse lezers, 
van dichtbij kennis te nemen van 
de geestesgesteldheid die zulke lie
den bezielt. 

Hij prees zich gelukkig om de 
benoeming van de zeer Belgisch-
vaderlandse staatssekretaris 
Schryns (zo weten wij meteen hoe 
laat het is) en wijdde met voldoe
ning uit over de late beloning die 
de regering in 't vooruitzicht stelt 
voor weerstanders allerhande uit 
de oostkantons. Tegenover de klei
ne incivieken van die streek toonde 
hij zich grootmoedig (anders dan 
tegenover de Vlaamse !}. 

De helft van zijn verder betoog 
bestond in het bijtreden van een 
uiteenzetting, door de heer Dupont 
(uit Sankt Vith) gehouden op het 
laatste algemene kongres van de 
PSB-BSP. Deze uiteenzetting be
vatte een pleidooi voor « de wef-
tige wil van de bevolking » (om 
goed Frans te leren en met de 
Walen eng verbonden te blijven) : 
• Bij ons is er een duitstalige bo
venlaag die door een strakke een
taligheid de sociale stijging van de 
kinderen onzer arbeiders en kleine 
boeren wil beletten ». Wij kennen 
dit refrein, dat tevens een valse 
redenering verbergt. 

De regering kan dus gerust zijn. 
Uit de vijf partijen waaruit zij sa
mengesteld is stond niemand op 
om enige bedenking naar voren te 
brengen tegenover haar Oostkan
tons-politiek. En in de oppositie 
stond de VU alleen. 

Men onderschatte evenwel niet 
dat zij steunt op de in het parle
ment (nog) niet zichtbare basis, 
op hen die niet van zins zijn, zich 
hun volksaard te laten ontnemen 
noch door zieltogende « nationale 
staten ^ noch door een opkomend 
Europees unitarisme. De (negatie
ve) feiten zelf werken het ontstaan 
van een volksnationalisten-interna
tionale in de hand. 

karel jansegers. 
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wij in nederland 

geld lenen : miljarden bij de banken, 

miljoenen bij " ome jan " 

(jeeveedee) Wij — de Noord-Nederlanders — zijn een volk van 
leners. Dat benoorden de Moerdijk een slag van mensen woont dat 
het begrip zuinigheid hoog in zijn banier geschreven heeft staan, 
is de Vlaming via de » Hollander-moppen » genoeg ingeprent (en 
eerlijk gezegd maken sommigen van onze landgenoten het er ook 
naar, wat dan bij een vakantie in het buitenland onvermijdelijk in 
de gaten loopt). Een van die moppen gaat over een Hollands kook
recept, waarvan het begin zou luiden : « Men lene een ei bij je 
buurvrouw, ». Echter : lenen hoeft nog geen teken van zuinigheid 
(of gierigheid) te zijn. Want als we u vertellen dat wij een volkje 
van leners vormen, konkluderen we dat uit zojuist gepubliceerde 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en daaruit blijkt 
dat we met geleend geld ons heel wat permitteren dan niet met die 
veelbesproken zuinigheid in overeenstemming is. 

De Noord-Nederlanders heb
ben het afgelopen jaar in totaal 
2,2 miljard gulden (bijna 31 mil
jard fr.) geleend bij banken en 
financieringsondernemingen om 
daarvan auto's, televisietoestel
len, vaatwasmachines, enz. te 
kopen of ervan op vakantie te 
gaan. Dat bedrag is een half 
miljard gulden hoger dan in het 
jaar tevoren (1971) werd ge
leend, wel een bewijs dat geld 
lenen in Nederland meer en 
meer iets alledaags is gewor
den En dat in een land waar 
vroeger alle • fatsoenlijke » 
ouders hun kinderen inprentten 
dat ze nooit ergens schulden 
mochten maken ! 

erfgenamen 
vrij van schuld 

Uit de cijfers van het statis
tiekbureau blijkt ook dat de ge
leende sommen geld per per
soon of per gezin in 1972 een 
hoger gemiddelde bereikten. De 
bedragen lagen ruwweg tussen 
de tweeduizend en de vijfdui
zend gulden (28.000 en 70.000 
fr.), maar ook leningen van te
gen de 150 duizend fr. per man 
werden vlotweg afgesloten. Het 
blijken steeds meer mensen in 
de hogere inkomensklassen te 
zijn die een geldlening sluiten 
voor het doen van zogeheten 
« konsumptieve uitgaven ». 
Zo'n twintig jaar geleden zou
den die mensen het lenen van 
geld een schande hebben ge
vonden. Slechts in alleruiterste 
noodzaak en dan nog in het 
diepste geheim ging men in 
zulke kringen tot een lening 
over. 

Nu moet hierbij worden ver
meld dat velen vroeger huiverig 
waren voor een geldlening om
dat ze niet wensten dat hun 
kinderen of andere erfgenamen 
later geldelijke verplichtingen 
opgelegd zouden krijgen. Bij de 
dood van de lener immers dien
den de schuld-aflossingen en de 
rente tot het (vaak bittere) ein

de te worden doorbetaald aan 
de geldschieter. Dat is nu in de 
meeste gevallen niet meer no
dig. De banken garanderen im
mers in de leenkontrakten dat 
bij de dood van de geldlener al
le resterende schuld vervalt. 
Uiteraard staat tegenover deze 
garantie een fikse intrest, waar
op menigeen zich al verkeken 
heeft. Vóór wat hóórt echter nu 
eenmaal wat. 

Een omstandigheid die het 
vooral voor beter-gesitueerden 
aantrekkelijk kan maken om bij 
een bank geld te lenen, is ook 
dat men er een fiskaal profijt 
aan kan behalen. Voor de in
komstenbelasting mag men na
melijk de renten van schulden 
en de kosten van geldleningen 
in de vorm van « persoonlijke 
verplichtingen » aftrekken van 
het inkomen. Gezien vooral de 
hoogte van die intrest kan dat 
een « lekkere » korting op de 
belasting-aanslag opleveren. Al 
die dingen bij elkaar maken dat 
de Nederlander tegenwoordig 
geld leent met hetzelfde gemak 
als waarmee hij zijn krant uit 
de brievenbus haalt. Over de 
eventuele medewerking aan de 
inflatie die door het lenen ge
leverd wordt, piekert hij niet... 

de « lommerd » 
bestaat nog 

Toevallig werden het afgelo
pen weekeinde ook de cijfers 
bekend van een andere vorm 
van lenen in Nederland. We be
doelen het lenen van geld tegen 
Inlevering van een roerend goed, 
een radio bij voorbeeld, een 
dure armband of een bontman
tel. Ja, want de aloude • Bank 
van Lening », tegenwoordig 
plechtig genoemd « Stads-Kre
dietbank voor Roerende Zaken », 
floreert in Amsterdam nog al
t i jd. Opgericht In 1614, dus 
meer dan drie-en-een-halve eeuw 
geleden, is deze « bank » eeu
wenlang de plek geweest waar 
de armen hun schaarse bezittin

gen •• naar de lommerd » brach
ten in ruil voor een paar stui
vers. De volksmond had (en 
heeft nóg) een eufemistische 
naam voor deze instelling : 
« Ome Jan » : in Amsterdam 
kun je bij « Ome Jan » centjes 
krijgen als je een of ander niet 
te goedkoop stuk eigendom tij
delijk inlevert. 

Bij deze bank (ook in Den 
Haag is nog een dergelijk insti
tuut werkzaam) gaan nog altijd 
miljoenen per jaar om. Zo wer
den het afgelopen jaar in de 
hoofdstad nog zestigduizend 
voorwerpen « beleend » voor 
een totaal van ruim elf miljoen 
gulden. Textiel (dure mantels en 
japonnen), maar vooral edelme
talen sieraden worden hier da
gelijks in onderpand gegeven in 
ruil voor geld. Het systeem 
werkt goed : het gegeven on
derpand kan binnen zes maan
den worden teruggehaald, na
tuurlijk onder terugbetaling van 
het geleende geld plus een ze
ker percentage aan intrest en 
kosten. Na een half Jaar kan de 
lening verlengd worden. Blijft 
de geld-ontvanger in gebreke, 
dan wordt zijn pand verbeurd 
verklaard en verkocht. Het zijn 
vooral handelaars in tweede 
hands goederen die zich voor 
de onderpanden interesseren. 
Auto's worden door « Ome Jan • 
niet als onderpand aanvaard. 
Maar dat is alleen omdat men 
niet over de ruimte beschikt om 
wagens weg te zettpn 

ook vondel 
bracht onderpand 

Het is een merkwaardige te
genhanger van het grote-ban-
ken-krediet, deze • lommerd » 
in Nederlandse hoofdstad. Of 
het een echte sociale instelling 
is, laten we maar in het mid
den al moeten we bij dit on
derwerp altijd denken aan de 
arme stumperds van vroeger 
die hun schamele bezittingen 
naar « Ome Jan » brachten. 
(Ook de grote dichter Joost van 
den Vondel was daartoe in zijn 
arme tijd verplicht). 

Wie dit overgebleven stukje 
folklore, tevens harde realiteit, 
van nabij wil zien, moet in Am
sterdam eens door de enge 
Lombardsteeg (vlak bij de Dam 
in het stadscentrum) lopen. Bo
ven de met het stadswapen op
gesierde deur van de « bank » 
staat een achtregelig vers met 
een begin dat elk Amsterdams 
kind van buiten kent : « Hebt 
gy noch geld, noch goed : gaa 
deeze deur voorby. Hebt gy het 
laatste, en mist gy 't eerste, 
kom by my ». 

in 
memoriam 

i . i l ' . U, - P l ' M . ' n J l L.l 

hubertina aretz 
Honderden waren zaterdag in Berlaar aanwezig op de door Hubertina 

Aretz zelf eenvoudig gewilde uitvaart van deze bijzondere vrouw. Zij 
leefde teruggetroken, zwaar getekend door het verblijf In de nazikampen. 
« Eenzaam, maar niet alleen ». Want voor velen was deze vrouw ietwat 
vreemde vrouw een vertrouwd iemand geworden. Vreemd was zij door 
haar Hollands-Limburgse afkomst, haar wat vreemd aksent (door haar 
Duitse school opleiding), haar levenshouding uit-één-stuk die niet pasta 
in een wereld van relativering en berekening. Bemind en vertrouwd waa 
zij geworden aan de tientallen die doorheen dat leven echte blijvende 
vrienden waren geworden. Aan de honderden die haar reeds kenden door 
haar aktiviteiten van tijdens de oorlog voor Joden en andere vervolgden 
van na de oorlog toen zij de « witte » engel werd die zich boog over de 
•• zwarte » ellende die door een mensonwaardige repiessie in het leven 
werd gehouden. « Amnestiestrijdster » stond in alle eenvoud op haar 
overlijdensbericht. Zo hebben duizenden haar leren kennen Reeds zeer 
vroeg toen zij in de anti-Haatliga de naoorlogse kloof in ons volksleven 
wilde helpen dichten, later door haar aktiviteit in het Verbond van het 
Vlaamse verzet en recenter in de strijd met haar vriend Alois Verbist in 
de Vereniging van Vlaams-nationale weerstanders en politieke gevange
nen Want deze veel belezen vrouw was doorgedrongen tot in de kern van 
de problematiek van ons volk, haar volk, de zuidelijke tak van het ver
scheurde volk der Nederlanden. Zij werd Vlaams-nationalist Sinds jaren 
lid van de Volksunie. Haar gezag van politiek gevangene schonk zij ons 
ook door toe te treden tot een beschermkomitee bij een eerste politiek 
optreden van de Volksunie in deze door oorlog en repressie verscheurde 
Zuid-Kempische gemeente Dan spaarde de roddel ook haar niet 

« Haar geest was wellicht te universeel groots voor de lokale gemeer^ 
schap» schreef het « De Standaard «-verslaggever bij haar begrafenis. 
Waar de dichter om vroeg in zijn levensvers : « als ik één gave mag be
houden, ik vraag die van de gemakkelijk ontroerbaarheid » die gave bezat 
zij in onverzwakte mate tot aan haar dood. Ontroerbaarheid, die veront
waardiging kon worden, die dan sprak én handelde zonder berekening en 
zonder aanzien van persoon « Tot zij niet meer kon », zoals zij het fisisch 
uitgeput zegde in haar onvergetelijke toespraak op de Ijzerbedevaart. Tot 
zij helder van geest tot het laatste, zachtjes is uitgedoofd, getekend in 
haar lichaam door de gevolgen van de haat, gepijnigd in haar ziel door het 
gebrek aan liefde in een steeds killer wordende wereld. Zij was een van 
de onzen geworden. Ons Volk kan zichzelf eren door deze vrouw op te 
nemen in de rij van de groten die het verdienen door Vlaanderen nooit 
vergeten te worden. 

v^alter luyten. 

zoekertjes 

Gevraagd in het Leuvense Regen
tes L.O.-meisJesschool. Zich wen
den 016/29.642, Swertmolenstr. 23. 
Herent. R 25 

Gediplomeerd A2 landbouw, oud ko
loniaal, zoekt dringend zo mogelijk 
aangepast werk. Contact via sen. 
M. van Haegendoren, Guido Gezel-
lelaan 63, 3030 Heverlee (tel. 016/ 
245'IS) — R 13 

Metser of aannemer gevraagd die 
per m3 een gebouw van 20m x 
lOm (2 verdiepingen) wil metselen. 
Zo vlug mogelijk te beginnen. 

Kontakt via 02/53.91 62 of via 
federatieschepen Marcel De Broyer 
(Overijse), tel. 02/50.61.76. R17 

Partikulier verkoopt nieuw mod. 
app. met hall, living, 1 kamer, b.-
kamer, keuken -f terras. Klaar ein
de '73. Zeer voordelige prijs. Schrij
ven bureel blad of Tel. 02-23.22.13. 

— R 23 

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

20 jarige jonge man (vrij van le
gerdienst) zoekt betrekking als 
tolk of aangepast werk. Zich wen
den : A. De Baere (02/52.53.67). 

R15 

Ervaren magazijnier, 55 j . , oud Oost-
frontstrijder zoekt aangepaste be
trekking, St. Niklaas of omgeving. 
Beschikt over auto. 
35-jarige dame, diploma snit en 
naad, zoekt betrekking in winkel, 
ook bereid tot hulp in de keuken. 
St. Niklaas of omgeving. 
Jonge man, hoger middelbaar on
derwijs wenst betrekking als be
diende. Lokeren, St. Niklaas, Ant
werpen of Gent. 
Jonge burgerlijk-ingenieur, schei
kunde, Vlaams-nationaal midden, 
zoekt gepaste betrekking. Antwer
pen, St. Niklaas of andere. 
Licentiaat politieke en sociale we
tenschappen zoekt aangepaste 
werkkring. 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. Charlottelaan 115, 
St. Niklaas, tel. 03/76.49.74. — R 22 

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

19 jarige Juff. Leerbeek zoekt een 
betrekking als bediende (daktllo-
grafie) in of rond Brussel. Zich 
wenden : A. De Baere (02/52.53.67) 
a) Public-relations-manager met 
goede ervaring zoekt kontakt met 
bedrijf of Instelling. 

b) Verscheidene steno-dactylo's en 
secretaressen met goede veeltalige 
srvaring zoeken nieuw werkmilieu. 
c) Vertegenwoordigers en verkoop
leiders zoeken een werkkring waar 
ze hun initiatief en dinamisme kun
nen bewijzen. 
d) Jong landbouwkundig ingenieur 
zoekt kaderfunktie in voedingssek-
tor. 
Belangstellende firma's zich wen
den tot volksvert. E. De Facq, tel. 
09/22.64.23 of 09/25.64.91, of schrif
telijk Europalaan 11, 9820 St. De-
nijs-Westrem of Domentstr. 3, 1705 
Essene. — R 21 

Elekrticien A2 sterkstroom zoekt 
een full-time 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, Tuinwijk Jan Verhae-
gen 5, 9220 Merelbeke. — R 19 

Kunstgebitten reparaties. Chazalla-
laan 83, Schaarbeek. Tel. 34,06.43, 
na 18 u • 25.46 42. — R 20 

Handlangers — jonger dan 35 
jaar—voor ploegwerk in draadtrek-
kerij worden gevraagd in Leuvense 
omgeving. Kontakt via senator M. 
van Haegendoren, Guide Gezeile-
laan 63 — 3030 Heverlee — tel. 
016/245.45. R 26 
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de wereld 
nationaal I 

(ARGOS) De presidentsverkiezingen die zondag 18 maart op het altijd 
^woelige Cyprus moesten plaatshebben hadden al vóór de vastgestelde 
datum hun beslag gekregen. Bij ontstentenis van een tegenkandidaat heb
ben de Cyprioten naar eigen voorkeur over hun verkiezingszondag kunnen 
beschiken, omdat aartsbisschop Makarios, kompleet in overeenstemming 
•net de grondwet, al van te voren een nieuw mandaat van vijf jaren had 
gekregen zonder dat zijn herverkiezing aanleiding tot felle botsingen tus-
«en voor- en tegenstander werd. 

Een eerste gevolg van de nieuwe investituur is duidelijk : eens te meer 
Is Athene de grote overwonnene. Overeenkomstig de plannen van de 
Giiekse junta moest Guerlllageneraal Grivas toch de automatische her-
verkiezmg van de aartsbisschoppresident in de war sturen en (of) onmo-
gehjk maken. Om het automatisme van de grondwet te doorkruisen rukten 
Griva's aanhangers uit met bommen en granaten en het was kennelijk 
hun bedoeling door gekombineerde aanvallen op een twintigtal politie-
stations de toegang van hun aartsbisschoppelijke aartsvijand tot de presi
dentszetel te verijdelen. 

Makarios zelf was blijkbaar niet tevreden met die administratieve ambts
verlenging. Hij wilde op de koop toe « par acclamation » verkozen wor
den Met oog hierop organiseerde hij een massavergadering op het plein 
voor zijn aartsbisschoppelijk paleis. De landdag van zijn nationaal-demo-
kratische partij zou uitgroeien tot een spektakulaire belijdenis van trouw 
aan de 59-jarige ethnarch en zijn streefdoel . de onafhankelijkheid van zijn 
eiland. Tegelijk zou de aartsbisschop-president de massabijeenkomst als 
een vox populi interpreteren tegen de door generaal Grivas nagestreefde 
Enosis of politieke Anschluss bij Griekenland. De 75-jarige guerillaleider 
reageerde onstuimig : hij zou de toegangswegen naar Nikosia onder 
vuur nemen en de Makarios-fans vanuit hinderlagen overvallen. Van zijn 
kant kondigde de ethnarch onverbiddelijke represailles aan. 

Dit keer dreigde een burgeroorlog tussen de Grieken zelf, een bloedige 
krachtproef tussen Makarios en Grivas, en dit nadat de tegenstellingen 
tussen Turken en Grieken de UNO in 1964 tot interventie met haar blauw-
hemden had genoopt. Het scheelde niet veel of vier jaren later, in 1963, 
zouden de Turken Cyprus binnenvallen. . na een reeks bloedige botsingen 
In door Turken bewoonde dorpen nabij Nikosia. Het mag wel tragisch he
ten dat de Grieken het met elkaar aan de stok krijgen op het ogenblik 
zelf dat de eerste positieve berichten begonnen door te sijpelen over een 
mogelijke en waarschijnlijke oplossing tussen Turken en Grieken. Hoe 
dan ook de dreiging was recentelijk zo groot dat de op het eiland gesta
tioneerde blauwhelmen in alarmtoestand werden gebracht. De ontspanning 
kwam pas nadat Athenfe na een nachtelijke spoedzitting de wapens 
stieek voor het spookbeeld van een Grieks-Cypriotische burgeroorlog. In 
extremis kregen de troepen van Grivas bevel naar hun bergspelonken te
rug te keren. Eindelijk lag dan de weg open voor wat de Gricks-ortotokse 
kerk en de vakbond solidair hadden gepland : een spontane massabeto
ging op het plein voor het aartsbisschoppelijk paleis Op de vastgestelde 
dag stonden daar 160.000 van de 275.000 stemgerechtigde Griekse Cyprio
ten in blakende geestdrift bij mekaar en juichten overwinnaar Makarios 
toe. 

Op dit ogenblik had Grivas zijn persoonlijke strijd tegen Makarios al 
verloren. Maar hiermee is de rol van de befaamde generaal en vechtjas 
op Cyprus niet uitgespeeld. Naast die persoonlijke en politieke strijd te
gen zijn aartsbisschop ambieert Grivas immers nog andere verwezenlij
kingen. Hij moet vooreerst voorkomen dat Cyprus een demokratisch bol
werk wordt binnen de Griekse invloedssfeer en dat het strategisch be
langrijke eiland de verzamelplaats zou worden van alle linksekstremisti-
sche anti junta krachten en later een springplank zou worden naar het 
Griekse moederland. Dit « gevaar » is immers niet denkbeeldig. Meer dan 
40 t.h. van alle Makarioskiezers staat immers achter de links georiën
teerde vakbond of behoort tot de Akelpartij van Moskou-obediéntie. Hier 
bovenop is Cyprus vandaag de pleisterplaats van alle Griekse nationalis
ten die blijven zweren bij koning Konstantijn en monarchistische plannen 
koesteren. 

Door zijn aanwezigheid op Cyprus moet Grivas — wegens zijn ge
slaagde guerilla-akties tegen de Britten (een kwarteeuw geleden) nog al
t i jd een onaantastbaar idool — verhinderen dat in de entourage van Maka
rios een soort volksfrontregering tot stand komt. In de onmiddelijke na
bijheid van de aartsbisschop ageert immers ook de links-socialistische 
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lijfarts Vlassos Ly^arides die stoutmoedig zijn kommunistische simpatie-
en manifesteert. Athene wil niet alleen het demokratizeringsproces op 
Cyprus afremmen maar Grivas moet ook scherp toezien dat de Grieksa 
Junta in het internationale spel, in de oost-west opstelling niet v\/ezenlijk 
wordt bedreigd. 

Sinds nagenoeg twaal jaren duit Makarios dat Cyprus het mekka wordt 
van de inlichtingsdiensten uit alle 's heren landen. Vooral de supermo' 
gendheden hebben die gelegenheid gegrepen om in het oostelijk bekken 
van de Middellandse zee een voortreffelijk spionagenet uit te bouwen. De 
VSA en de Sovjetunie hebben in Nikosia elk tweehonderd agenten ge
ïnstalleerd. Ten slotte heeft ook de Chinese volksrepubliek haar intrede 
in de Cypriotische hoofstad gedaan : ook met tweehonderd diplomaten 
ineens I Tweehonderd sovjetagenten, tweehonderd agenten uit Peking.„ 
Voor Athene is het rekensommetje gauw gemaakt : vierhonderd aktivisten 
van het internationaal kommunisme ageren binnen de hellinistische le
vensruimte ! 

Die Grivas is van oudsher een fanatiek anti-kommunist. Op het eiland 
herinnert men zich met ontzetting de slachtingen die de genadeloze EOKA-
leider een kwarteeuw geleden onder de Griekse kommunisten heeft aan
gericht. Zijn taak Is ongewijzigd gebleven : Grivas moet op het eiland 
het anti-kommunisme dienen. Hij is de officieuze vertegenwoordiger van 
het Grieks kolonelsregiem. Hij is dan ook het zwaard van Athene boven 
het hoofd van de aartsbisschop. Grivas is onaflaatbaar in de weer om zijn 
tegenstander ook fisiek te likwideren. Reeds in 1970 was de etnarch het 
voorwerp van een aanslag toen hij per helikopter naar Nikosia wilde vlie
gen. De verbittering en onverzoenlijkheid van Grivas wortelt Immers in 
de koerswijziging die Makarios in 1958 heeft uitgevoerd. Van dit ogen
blik af stond de aartsbisschop (grieks-ortodoks) niet langer achter da 
Enosis maar hij verklaarde zich bereid de onafhankelijkheid van zijn eiland 
onder UNO-toezicht te aanvaarden. Voor Grivas en zijn aanhang geldt 
Makarios dus als een verrader van de groot-griekse gedachte, een twee
drachtzaaier onder de Cypriotische nationalisten. 

Makarios is na verloop van twintig jaar even ondoorgrondelijk, sfinka-
achtig en enigmatisch gebleven. In wezen Is hij een harde realist die zich 
tot haalbare doeleinden heeft beperkt. Mensen die met hem in aanraking 
kwamen zeggen dat hij buitengewoon sluw en listig is. Die « diplomatie
ke » eigenschappen zal de aartsbisschoppresident in de eerstvolgende 
weken en maanden best kunnen gebruiken, want Grivas en Athene heb
ben niet ontwapend en zinnen op nieuwe moeilijkheden. 

Ook in Griekenland (Athene) opnieuw troebelen. Dit keeer zijn het vooral studenten die de rellen op touw zetten. 

deze week 
in de wereld 

• Henry Kissinger heeft te Peking een lang 
gesprek met partijvoorzitter Mao. In voorbe
reiding zou zijn een Sino-Amerikaans han
delsverdrag terwijl ook de Amerikaanse 
troepen op Taiwan zouden teruggetrokken 
worden. 
• Druk diplomatiek overleg in verband met 
het midden Oosten, Sadats topadviseur Ha
fez Ismael, bijgenaamd de Arabische Kissin
ger, polst Frankrijk en Engeland nopens een 
mogelijk vredesinitiatief. Hij gaat binnen
kort naar Washington na een onrechtstreek
se uitnodiging van staatssekretaris Rogers 

en zal een onderhoud hebben met president 
Nixon, vlak vóór deze de Israëlische premier 
Golda Meir ontvangt. Of Amerika werkelijk 
een vredesinitiatief zal nemen in het mid
den Oosten valt nog af te wachten. 
• Griekse studentenstaking neemt uitbrei
ding en krijgt steun van diverse kanten. De 
studenten protesteren tegen de afschaffing 
van uitstel van legerdienst voor studiedoel
einden en tegen de veroordeling van kolle
ga's door de rechtbanken na betogingen. 

• Besprekingen te Brussel tussen de EG 
en Noorwegen voor het afsluiten van een 
vrijhandelsakkoord. Struikelblok blijkt te ^^n 
de invoerbeperkingen van aluminium, een der 
voornaamste Noorse uitvoerprodukten. 

• Ingevolge te sterke stijging van de vraag 
naar Kanadese olie in de USA beperkt de 
Kanadese regering de uitvoer van ruwe olie. 
• Geruchten over een mislukte staatsgreep 
in Irak na terechtstelling van zeventien le
gerofficieren. 
• Het verdrinken van acht Kubanen nadat 
hun vaartuig door Portugese troepen gekel
derd was in Guinea-Bissau wijst er op, dat 

Kuba instrukteurs zendt naar de Afrikaanse 
'< provincies » van Portugal bij de zwarte 
guerilleros. Dit zou ook de verbeterde 
guerillo-metodes verklaren. 
• Ondanks herhaalde oproepen van de 
vierpartijenkommissie en bevelen van de 
Noord- en Zuidvietnamese regeringen duren 
de gevechten in Vietnam voort en nemen ze 
vaak het karakter van ware veldslagen aan. 
De ruil van krijgsgevangenen gaat intussen 
verder. 
• Volgens premier Mesmer zal president 
Pompidou het nieuw gekozen parlement ont
binden indien het een linkse meerderheid 
zou hebben. Nieuwe verkiezingen zouden dan 
kunnen beslissend zijn voor Frankrijks poli
tiek. 

• De dollar stabiliseert zijn koers na de de
valuatie, terwijl het pond moeilijkheden heeft 
als gevolg van het toenemend aantal sta
kingen in Engeland tegen de anti-inflatie-po
litiek van de regering Heath. 

• In Bonn kondigt de regering een hervor
mingsplan aan, om de stijging van het geld
verkeer tegen te gaan. Men is in de Bonds

republiek ook aan een strenger belastings
heffing toe. 
• Frankrijk verlaagt zijn BTW-tarieven, waar
door heel wat prijzen naar beneden gaan, 
hetgeen gezien wordt als een elektorale zet 
van de gaullistische regering. 
• Russische Toepoelov te Praag neerge
stort : waarschijnlijk 60 doden. 
• In oktober 1974 zal te Rome een bisschop-
pensinode gehouden worden. 
• Nederland is aan zijn elfde regeringskrl-
sisweek toe en er blijkt maar geen schot in 
de nieuwe kabïnetsvorming te zitten. 

• Kissinger na vertrek uit Peking heeft te 
Tokio besprekingen met Japanse regerings
leiders, vooraleer naar Washington te vlia* 
gen om bij Nixon over zijn missies in China 
en Japan verslag uit te brengen. 

• Sir Christopher Soames, EG-ondervoorzit-
ter, bespreekt te Washington met president 
Nixon de komende handelsronde, die zich na 
de dollardevaluatïe moeilijker dan voorheen 
aftekent en mogelijks vanwege Amerika 
meer protektionistische maatregelen zal uit-
loken. 



de koerden 
(ARGOS) Voor het Westen is het probleem van de Koerden 

tot vandaag een verwarde legpuzzel gebleven. Vaak werden 
de Koerden ietwat romantisch bijgekleurd -. stoere ruiters 
op razend snelle paarden, witte tulbanden flitsen op in het 
schemerduister van de eindeloze steppe. Zo hebben Kessei en 
A-Aetro Goldwyn die krijgshaftige nomaden vereeuwigd. Maar 
de werkelijkheid is anders : de Koerden leven op een 
grondgebied dat over vijf staten versnipperd ligt. Men vindt 
ze terug in transkaukasisch Rusland (ca 150.000), in Turkije 
(v^c-r mil joen), in Irak ( 1.800.000), in Syrië (400.000). 
Tot na Vv'O 1 leefden ze onder het Ottomaanse juk. 

Het verdrag van Sevres, op 10 aug. 
1920 ondertekend na de ineenstorting 
van het Ottomaanse rijl<, was biezon-
der rijk aan beloften maar van een 
autonoom Koerdistan, dat ook tot het 
beloftenpakket behoorde, kwam mets 
terecht. En het werd maar erger toen 
het verdrag van Lausanne (1932) 
de beloften van het verdrag van Se
vres kompleet uitholde en een domper 
zette op de autonome verzuchtingen 
van de Koerden. Door het verdrag van 
1923 werd het zuidelijk deel van Koer
distan bij het Arabisch koninkrijk Irak 
gevoegd (een uitvinding van de Brit
ten) en onder het mandaat van de 
Volkenbond geplaatst. De rest van het 
Koerdengebied werd opgedeeld tussen 
Iran en Turkije, met territoriale uitlo
pers in Syrië en een enklave in de 
Sovjetunie. 

Vandaag staan de Koerden uit Irak 
vooraan in de strijd voor autonomie. 
Toch is het in Iran dat de eerste repu
bliek van de Koerden — de republiek 
Mahabad — tot stand kwam en een 
kort bestaan leidde. De Koerden van 
Iran wisten immers zijde te spinnen 
uit de aanwezigheid (sinds jan. 1941) 
van Russische en Britse bezettings-
tfoepen op hun grondgebied. Eerst 
stichten ze hun Demokratische Partij 
van Koerdistan (die tot vandaag toe 
voor autonomie op de bres staat) en 
op 22 januari 1946 kondigden ze de ge
boorte aan van hun autonome repu
bliek Mahabad, in het Noorden van 
Iran en in de rug gesteund door een 
gemeenschappelijke grens met de So
vjetunie. De jonge republiek kreeg zijn 
prezident, een zekere Oazi Mohammed, 
en een opperbevelhebber van het le
ger die luisterde naar de naam Mollah 
Moestafa Barzani. De forse generaal 
had al in de strijd van de Iraakse 
Koerden zijn sporen verdiend en stel
de zich nu met zijn troepen ter be
schikking van de republiek Mahabad. 
Maar de pret duurde niet lang : toen 
de Russen begin 1947 een emd maak
ten aan hun bezetting ruilden ze de 
republiek Mahabad (die de Sovjets als 
hun eigendom waren gaan beschou
wen) voor een deugdelijk petroleum-
akkoord met Iran, dat onverwijld zijn 
leger naar het noorden stuurde om 
orde op zaken te stellen : prezident 
Qazi Mohammed werd gehangen en 
opperbevelhebber Barzani holde hals
overkop naar de Armeense Sovjetre
publiek. Twaalf jaar later zou hij 
naar... Irak terugkeren, na de val van 
de monarchie der Hasjemieten die 
zich na de ineenstorting van het Otto
maanse rijk te Bagdad had geïnstal
leerd. 

Twaalf jaren later (juli 1958) was het 
jaar van de revolutie in Irak De Hasje-
mietenkoning (inkluzief zijn hele gezin) 
werd vermoord. Oók premier Nawry 
Said (de sterke man van de Britten) 
werd terechtgesteld. De nieuwe be
windsman, generaal Kassem, besloot 
de voornaamste eisen van de Iraakse 
Koerden (die aan zijn zijde tegen de 
monarchie hadden gestreden) in te 
willigen. Hij opende de gevangenis
poorten voor honderden nationalisti-
.sche Koerden die Nawry Said geker-

Ze eisen ook de stad Kirkoek op waar 
de (inmiddels genationalizeerde) Irak 
Petroleum Co gevestigd Is 

Maar de Koerden boffen niet Tij
dens de drie voorbije bewindsjaren 
had genei aal Kassem zijn pozitie zo 
gekonsolideerd dat hij nu verder de 
simpatie van de Koerden kon missen. 
De generaal reageerde met arrestatie-
golven en nieuwe repressiemetodes. 
Op de keper beschouwd kon Kassem 
bezwaarlijk autonomie gaan verlenen 
aan het vruchtbaarste deel van Irak 
waar het zwarte goud zo overdadig uit 
de bodem opspuit. Bovendien wierp 
hijzelf begerige blikken naar het pe-
troleumrijke Koeweit — een droom 
die hij (m weerwil van Sovjetsteun) 
met waar kon maken. Ten slotte zou 
gauw blijken dat de revolutie van 1958 
met alleen het einde van Hasjemieten 
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kerd had. Ook liet hij Barzani en zijn 
getrouwen terugkeren en aanvaardde 
de grondwettelijke gelijkheid van 
Koerden en Arabieren Jammer dat die 
grondwet nooit begin van uitvoering 
kreeg want drie jaar later brachten de 
woelige Koerden een nieuwe opstand 
op gang In januari 1961 legt de De
mokratische Partij generaal Kassem 
een nota voor waarin zij het stopzet
ten van de repressie eist en aandringt 
op het verwezenlijken van de beloften 
inzake autonomie En ook tegenover 
de petroleum blijven de Koerden niet 
langer onverschillig Daar de bronnen 
in hun grondgebied gelegen zijn eisen 
ze ook .lun deel in de winsten op. 

had bezegeld maar tegelijk een anti-
imperialistische koers had ingeluid. 
Kassem steunde zijn diktatuur op link
se partijen en kreeg wapens van de 
Sovjetunie .. die hij dan tegen de 
Koerden en Barzani gebruikte — tot 
in februari 1963 een nieuwe staats
greep plaatsvindt . en Kassem te
rechtgesteld wordt 

Het nieuwe regiem van de nationa
listisch panarabische baas-partij erkent 
eerst het recht van de Koerden op 
autonomie maar vier maanden later 
breken alweer heftige vervolgingen te
gen de Koerdense minderheid los, 
waarbij ook de Iraakse kommunisten 
het hard te verduren krijgen. Hierdoor 

zal Moskou de boeg omgooien en zijn 
tolerante houding tegenover Bagdad 
laten varen In de UNO worden da 
Baasisten van volkenmoord beschul
digd Aanklager is de Sovjetunie die 
met haar Oosteuropese aanhang da 
oprichting van een autonoom Koerdis
tan gaat propageren Dit heeft voor 
gevolg dat Barzani te Bagdad als So-
vjetagent gebrandmerkt wordt. 

Die Barzani gaat in het Westen door 
voor een rode dienaar maar in wezen 
is hij konservatief en erg verknocht 
aan de feodale stamregels van zijn 
Koerden in wier ogen hij tot een le
gendarische held is uitgegroeid : po
litiek leider van de revolutie, opper
bevelhebber van het revolutionair 
Koerdenleger en leider van de Demo
kratische Partij Zijn aanhangers heten 
Persj-Merga: vrijwilligers van de dood. 
Maar naast Barzani staan vandaag ook 
jonge kaderleden die in de SU werden 
opgeleid en bij de klassenstrijd zwe
ren. Leider Barzani heeft het echter 
meer begrepen op een sterk gestruk-
tAJreerd leger waar alle strekkingen 
aan bod komen 

De strijd tegen de Koerden duurt 
voort onder het regiem van de broe
ders Aref (18 nov. 1963. 17 juli 1968) 
en na de « witte revolutie » van 17 tot 
30 juli 1968 die generaal Hassan El 
Bakr aan de top brengt. Ook El Bakr 
wil vrede met de Koerden Hij be
looft nog meer dan zijn voorgangers : 
een universiteit (voor de Koerden) in 
Soekeymanië, evenredig vertegenwoor
diging in het parlement, een Koerd 
moet vice-prezident worden en er 
moet nodig een volkstelling worden 
gehouden, Veel petroleum zit er ech
ter niet in : het beheer van de petro-
leumbronnen in handen van de centra
le regering blijven 

Vandaag is de spanning tussen de 
Baas-partij en de Demokratische Partij 
(van de Koerden) weer onheilspellend 
toegenomen. Blijkbaar werden de ak
koorden van maart 1970 niet al te 
angstvallig nageleefd Van een volks
telling is niets terechtgekomen en 
voorlopig blijft het wachten op de be
loofde vice-prezident. Bovendien be
schuldigen de Baasisten de Koerden 
van verstandhouding met de... CIA en 
Israël. 

Niets wijst erop dat de Koerden in 
hun nationalisme ooit integrale onaf
hankelijkheid hebben nagestreefd. Er 
was ook weinig kans op verwezenlij
king van ekstreme streefdoelen gezien 
de delikate gevoeligheden met Turkije, 
de Arabische wereld, Iran en de wes
terse petroleumlanden. Toch voelen de 
Koerden weinig voor een provinciale 
autonomie waarbij ze wel nooit ge
lijkwaardige partners van de Arabie
ren kunnen worden. Eigenlijk doelen 
zij meer direkt op het omvormen van 
het huidige Irak tot een federatie die 
zou samengesteld zijn uit een repu
bliek Noord-Koerdistan en een repu
bliek Irak : een binationale staat naar 
het voorbeeld van Tsjecho-Slowakije. 
Inmiddels hebben de Koerden de sim
patie van een aanzienlijk deel van de 
Iraakse bevolking. De steun komt voor
al van de linkse Baasisten, de Arabi
sche socialistische partij en van de 
kommunisten. Maar de vraag blijft 
open of die solidariteit zou overleven 
indien een van de simpatizerende 
partijen vandaag aan de macht kwam. 
Een rem op de nagestreefde autono
mie is ook wel dat de houding van de 
westerse (en van de oosterse) staten 
altijd weer wordt bepaald door hun be
trekkingen met Bagdad... Vast staat 
alleen dat geen regiem in Irak over
eind kan blijven zolang het konflikt 
met Koerdistan met voorgoed is bijge
legd. Een duurzame oplossing van het 
hete hangijzer is dan ook een welbe
grepen Iraaks belang. Het akkoord v#n 
1970 kan een belangrijke stap beteke
nen naar een definitief vergelijk. Uit 
de gebeurtenissen van jongste maan
den valt niet op te maken of dit ak
koord een ééndagsbevlieging is of 
een duurzaam kompro.nis met uitzicht 
op verwezenlijking. 
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De eerste flaminganten hebben de taal centraal ge

plaatst in hun strijd om het volksrecht en het volksbe
staan, u De taal is gans het volk » zei Van Duyse. Wij 
weten dat dit niet juist is en dat een volk méér is dan 
zijn taal, die slechts een der meest-kenmerkende eigen
schappen van een volks-eigenheid en -eenheid is. Maar 
het is begrijpelijk dat men bij de affirmatie van zijn 
eigenheid deze faktor het sterkste beklemtoont ; en het 
Is ook trouwens in en door de taal, dat het volksbestaan 
het eerst wordt aangetast : wij Vlamingen ondervmden 
dit nog alle dagen ! 

Een der meest-kenmerkende eigenschappen van een 
volk, noemden wij de taal. Wat is echter deze eigenschap, 
uit wat bestaat zij, hoe ontstaat zij ? Op al deze vragen 
heeft de taalwetenschap getracht een antwoord te geven. 
Wij willen hier echter geen wetenschappelijke uiteenzet
ting brengen, maar alleen datgene eens van dichterbij 
benaderen, dat in onze volksstrijd van in het begin een 
vooraanstaande plaats innam, en dat nu nog een door 
onze vijanden bedreigd en daarom door ons met des te 
meer liefde en kracht verdedigd bezit blijft : onze eigen 
Nederlandse taal ! 

WAT IS TAAL ? 

Taal is datgene wat gesproken wordt of is, zegt het 
woordenboek. Het algemeen begrip is echter veel breder: 
het omvat alle middelen tot kommunikatle tussen hogere 
levende wezens : zowel de zichtbare middelen als geba
ren en tekens als de hoorbare. In zijn • Untergang des 
Abendlandes » heeft Spengler enkele bladzijden gewijd 
aan de taal in het algemeen en daarbij dit begrip zeer 
breed genomen. Stippen wij slechts aan, dat hij de taal 
verbindt met een • Wach-Sein » dat hl] naast een « Da-
sein » stelt. Planten bijvoorbeeld hebben een « Dasein » 
en geen « Wachsein > zoals de dieren die niet uitslui
tend uit het kosmische leven als de planten. Vandaar het 
feit dat er sprake Is van een dierentaal, dat dieren niel 
alleen bepaalde gevoelens of aandoeningen kunnen uit
drukken maar ook door bepaalde klanksamenstellingen 
aan hun soortgenoten mededelingen doen. 

Het begrip taal zoals wij het opvatten beperkt zich ech
ter tot een geartikuleerd samenstel van klanken, dat zich 
tot woorden en zinnen ontwikkeld heeft en dat tussen 
mensen het middel van mondeling onderling verkeer is. 
Taal is een karakteristieke eigenschap van de mens. 

Over de manier van het ontstaan der taal heeft de taal
wetenschap navorsingen gedaan. Een aantal vragen dringt 
zich onmiddellijk op : hoe ontstonden woorden ? Welk 
verband is er tussen idee, ding en woord ? Waarom zijn 
er vele talen ? Reeds Plato en de Griekse sofisten discus-
siëeerden hierover. En zowel In het oude Indië als in 
Griekenland bestond er reeds een taalwetenschap. 

Over het ontstaan van de taal kunnen wij nu al enkele 
aanduidingen voorstellen. Vooreerst : een werkelijk gear-
tikuleerde taal kan pas ontstaan zijn toen het mensentype 
lozeer geëvolueerd was dat een spraakcentrum In de 
grote hersenen aanwezig was. De oudere mensentypen 
uit het diluvium en de Neanderthaler bezaten waarschijn
lijk nog geen geartikuleerde spraak, wèl de mensentypen 
uit het latere diluvium, de voorlopers van de huidige 
homo sapiens. In de primitiefste mensengroepen moeten 
er echter wel bepaalde klankcomplexen gediend hebben 
tot het uiten van gevoelens, het aanduiden van zaken en 
het mededelen van waarnemingen. Zij zijn de oerkern, 
het prototype van de taal. Nu zal men zich afvragen of 
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het niet mogelijk is het processus der taaigeboorte na te 
gaan bij de nog bestaande primitiefste gemeenschappen. 
Wilhelm von Humboldt zei hierover reeds In 1821 : « deze 
hoop zal bedrieglijk blijven, want ook de meest-onve»* 
schrokken reiziger komt gewoonlijk slechts bij volkeren, 
die reeds door een hele tijdsspanne van hun oorsprong 
gescheiden zijn... ». Stelt men bIJ de primitiefste volks
stammen die er nog op aarde leven, o.m. bij de Amazone-
Indianen en de bewoners van Nieuw-Guinea een dergelijk 
onderzoek In, dan blijkt hoe hun talen een klanksisteem, 
een woordenschat en een grammatlkale konstruktie bezit
ten die wijzen op een zeer lange ontwikkeling. Men kan 
best de vergelijking maken met de fysische ontwikkeling t 
zij staan hierin ook veel dichter bij ons dan bij de oe^ 
mens. 

Het onderzoek naar de oudste wortels der taal Is due 
bemoeilijkt door de afwezigheid van bestudeerbare ooi^ 
sprongstadia. Wij staan hier voor hetzelfde geval als de 
bioloog die vaste aanduidingen kan vinden over de evo
lutie der soorten aan de hand van de gevonden beenderen, 
zelfs wanneer schakels of wervels ontbreken. Op het 
ogenblik dat wij in de evolutie echter gekomen zijn op 
het punt waar het dier zijn ossatuur verliest en overgaat 
naar het weekdier, daar ontbreken vaste aanduidingen 
en kan men slechts gissingen doen aan de hand van de 
huidige verhoudingen. Zo ook Is het met de taal gegaan 
en met de studie van haar ontstaan en haar verdere ontr-
wikkeling... 

Aan de hand van onderzoekingen van de talen der na-
tuurvolkeren kan men vaststellen, dat deze talen vaak 
zeer rijk zijn aan woorden die voorwerpen en handelingen 
aanduiden uit hun dagelijks leven. Bij de Maori van Nieuw-
Zeeland heeft men speciale woorden voor de bomen naar»-
mate ze mannelijk of vrouwelijk zijn, voor de verschillen
de vogelstaarten, voor verschillende papegaaienschreeu-
wen enz. BIJ de Lappen heeft men ongeveer 20 woorden 
voor ijs, 41 voor de verschillende sneeuwsoorten, 11 voor 
koud en hebben 26 werkwoorden voor de verschillende 
stadia van vorst en dool. 

HET TAALFENOMEEN : GENESIS 

De taal heeft — wij wezen er reeds op — een soclaaW 
kommunikatlef aspekt. Dit betekent : zIJ Is mededellngs-
middel van een groep mensen. Zij Is tegelijkertijd echter 
ook uitdrukkingsmiddel van een Individu : zij wordt ge
sproken door Iemand, zij geeft gevoel, ervaring, mede
deling weer van een individuele mens. Dit zijn a.h.w. de 
twee kanten van één medalje. Alle andere aspekten waa^ 
onder de taal bestudeerd wordt kunnen tot die twee her
leid worden : het individueel en het sociaal-psychologiscli 
aspekt, het sociologisch aspekt (de taal van klassen en 
standen), het geografisch aspekt, — bulten dan natuur
lijk de eigenlijke, specifiek taalkundige aspekten, die 
innerlijke opbouw en evolutie der taal zelf. leder aspekt 
is het onderwerp van een aparte studie. Is een onderdeel 
der taalwetenschap, Is een specialisatie. 

Het ligt niet in onze bedoeling hier aan taalfenomeno-
logie in een notedop te doen : wie dat wi l , kan met vrucht 
het boek van prof. Kwant « De fenomenologie van de 
taal > lezen. Bij het benaderen van de taal als fenomeen 
staan wij voor een dubbele vraag : ten eerste naar het 
wezen der taal, naar de natuur ervan, naar het WAT 7 En 
ten tweede naar het ontstaan, de veranderingen naar ge
nesis en evolutie, naar het HOE en het WAAROM ? 

A A ^ A 
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TAAL : STRIJDOBJEKT ! 

De vraag naar het wezen der taal heeft de wijsgeren 
steeds geïntegreerd : de oudere filosofieën beschouwden 
haar als weergave der werkelijkheid (en dat waren dan 
de realisten] of als weergave van begrippen achter die 
werkelijkheid (en dat waren dan de idealisten). De mo
derne wijsbegeerte, inzonderheid de existentiële, heeft 
de klemtoon gelegd op de verwevenheid van de taal en 
de menselijke existentie, op haar zingevende plaats in 
deze existentie. Zij is meer dan middel van mededeling 
maar een wijze van bestaan I Hiermee raken wij het 
tweede deel aan van onze vraag. Want zowel uit genesis 
als evolutie leren wij de zéér innige verwevenheid van 
taal en bestaan. 

DE TOREN VAN BABEL 

Over het ontstaan der talen en der taaiverscheidenheid 
zijn er een groot aantal teorieën, die meestal aan de eigen 
wereldbeschouwelijke of filosofische opvatting aangepast 
zijn : traditionalistisch, Infusionistisch (Herder), poten-
tialistisch (Humboldt), naturalistisch (het positivisme en 
neo-positivisme). Zij hebben alle hun waarde omdat ze 
alle op een of ander aspekt de klemtoon leggen. De Zwit
serse taalgeleerde Drexel groepeerde de inzichten rond 
een drietal « momenten » : het biologisch-nativistische 
moment, het estetlsch moment en het sociaal-kommunl-
katlef moment. Dit betekent : dat de taal aangeboren, 
met ons menselijk wezen verbonden Is, dat het een uit
drukking Is van ons kreatief vermogen en dat het een 
middel Is tot kommunikatie met anderen. De taal is IndJ-
katlef, Imperatief en interrogatief, zegt de Hongaar Ré-
vesz. Het taalmateriaal echter Is zeer vluchtig : een snel 
Bftstervende klank, een adem, een kort geluld die door 
de minste wijziging In de houding van de taaiwerktuigen 
of door uiterlijke omstandigheden veranderingen kan on
dergaan, is het bouwelement voor sllben, woorden en 
zinnen. Spraak komt van spreken, en hoewel wij meer en 
meer aan de letters zijn gaan denken, vooral sedert de 
boekdrukkunst. Is taal aanvankelijk zeker en hoofdzakelijk 
pefuidsspraak. Maar In dit essentiële ligt reeds mogelijk
heid en neiging tot verandering, tot onbepaaldheid — en 
vandaar ook tot versplintering. Er Is een zekere ambiguï
teit in het wezen der taal : haar opdracht ligt daarin, be
grip en kommunikatie te scheppen binnen een gemeen
schap — maar door haar bouwelementen Is zij meer tot 
kidtvldualiserlng en afscheiding voorbestemd. 

Door de overgang naar de « kultuurtoestand > kwamen 
ook de elementen aan bod, die deze versplintering neu
traliseerden. 

Vooreerst was er het materiële feit van de noodzaak 
tot wederzijds begrip bij uitwisseling van handelsproduk-
ten, die over de dialekten heen naar een gangbare alge
mene taal streefde. Daarnaast kwamen ook motieven van 
geestelijke en inzonderheid religieuse aard en tenslotte 
speelde het groeiende volksbewustzijn en de Idee van 
het volk een rol. 

Waar deze krachten en motieven zich niet tegen de 
taalversplintering keerden, zien wij een veelvuldigheid 
van talen en dialekten. Een ontdekkingsreiziger in het 
Amazonegebied stelt daarbij vast : • De oerbewoners 
van dit gebied vertonen inzake lichaamsbouw, tempera
ment, gevoelsleven, zeden en gebruiken en levenswijze 
een grote overeenstemming. Naar de taal echter verschil-
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len zij zodanig, dat van de twintig Indianen die ons ver
gezellen, er slechts drie of vier mekaar kunnen ver
staan... ». Het ging daarbij niet om afwijkingen binnen 
eenzelfde taal, doch om zeer verscheidene en van elkaar 
heel verschillende talen. Op de Andamanen, in de Indische 
Oceaan, vond men bij de amper 2000 oer-inwoners negen 
dialekten, die zozeer van elkaar verschilden, dat zij geen 
wederzijds kontakt mogelijk maakten. In Australië telt 
men voor een oerbevolking van ca. 150.000 mensen een 
200-tal talen en dialekten. Voor Afrika, dichter bevolkt 
dan de Australische woestijn met zijn 3 inwoners per 
1000 km2, vermeldt men een 514-tal talen en 319 dia
lekten. 

Wij nemen aan, dat de versplintering niet alleen door 
de kultuurtoestand — of liever de afwezigheid ervan — 
teweeggebracht en in de hand gewerkt wordt, maar dat 
ook het milieu zijn rol speelt. Toch zien wij deze veel
vuldigheid in elk natuurlijk milieu : op eilanden en kon-
tinenten, in grote eenzame vlakten en in de bergen, in 
wouden en broesse. 

TAAL : SPIEGELBEELD VAN HET VOLK 

Bij al deze idiomen gaat het echter reeds om volledig 
tot ontwikkeling gekomen talen : van « primitieve » talen 
In de betekenis van die welke in het oerstadium der 
mensheid zouden gesproken zijn, kan hier geen sprake 
zijn, noch wat grammatika noch wat woordenschat be
treft. Nergens kwam men In kontakt met een « onvol
tooid > of embryonnair taalprodukt, maar steeds op een' 
— zij het zeker aan evolutie onderhevig maar afgesloten 
— taaigeheel. 

In plaats van te spreken van < de > oertaal, kunnen 
wij beter van het oer-taalvermogen bij de mens gewagen. 
Wat hij er van gemaakt heeft, en wat hij er nog uit maakt, 
berust in essentie op de verschillen in de aanleg en in het 
hem omringende milieu : de talen zijn steeds een ulV 
drukking van een hele gemeenschap, hoe klein die ook 
weze. Humboldt reeds duidde de kern aan van het onder
scheid : « hun verscheidenheid (nl. die van de talen) is 
er geen van geluiden en tekens, maar het Is een ver
scheidenheid in het beschouwen van de wereld... >. 

in iedere taal, of zij door een natuurvolk of een kul-
tuurvolk gesproken wordt, is de woordenschat een spie
gelbeeld van de belangstellingsgebieden van het betref
fende volk en van datgene wat zijn denken, willen en 
voelen het meest aangegrepen heeft. Daarom vinden wi], 
zoals in de voorbeelden die wij gaven, bij natuurvolkeren 
bijvoorbeeld, een uitgebreide woordenschat over de hen 
dlrekt omringende natuur. Zelfs in kultuurtalen is dit 
zo : het Arabisch, dat toch geen primitieve taal is heeft, 
met al zijn dialekten inbegrepen, 5744 namen voor de 
kameel, telkens anders volgens aard, gebruik, ouderdom, 
geslacht enz. 

Tegenover de veelvuldigheid der talen en dialekten, die 
uit het bouwelement der taal zelf én uit de menselijke 
individuatie voortvloeien, kan alleen de mens de morele 
en geestelijke kracht opbrengen, om deze uitrafeling 
tegen te gaan. De opdracht van de taal zoals de kultuur-
mens die opvat, namelijk als werktuig tot begrip en mede
deling, voltrekt zich eerst volledig waar de taal boven de 
verscheidenheid der dialekten uitgroeit tot vertegenwoo^ 
digster van de volkseenheid. 

Taal IS meer dan individuele uitdrukking of kommunl-
katlemiddel : het is de affirmatie van een volk-zijn, en 
als dusdanig ook een strijdobjekt De taal is niet gans 
het volk : « Ie sang est plus fort que Ie verbe » Maar 
toch hadden de eerste flaminganten en romantici in 
zekere zin toch gelijk : volk schiep taal, maar taal schiep 
ook volksbewustzijn. Zo werd zij Integratiemiddel der 
groep en middel tot afgrenzing Men zou, van louter uti
litair standpunt uit, zich kunnen afvragen of het algemeen 
gebruik van een wereldtaal niet gemakkelijker zou zijn. 
Hierdoor zou het volk echter zijn eigen uitdrukkingsmid
del, aan zijn eigen psychologie en wezen aangepast, ver
liezen. 

Men kan In dat geval verder gaan, en zich afvragen of 
het niet beter zou zijn, deze volksverschlllen ook met de 
taal uit te wissen en de éne mensheid, de « one world » 
waarvan de gelijkschakelende utopisten dromen, zo te 
realiseren. De realiteit antwoordt hierop : er is geen 
abstrakte mensheid, maar er zijn mensen die leven en 
zich organiseren in groepen. De belangrijkste organisatie
vorm, die zich steeds tegenover en boven alle andere 
heeft geaffirmeerd is de nationale, is het volk Deze 
groep, deze organisatievorm is de kern van het organi
satieschema der mensheid : waar dit schema verbroken 
wordt, ontstaan konflikten, wordt de vrede bedreigd. 

Het is daarom, omwille van onze eigen persoonlijkheid 
en die van ons volk dat wij vasthouden aan onze eigen 
taal. Want achter onze taal staat heel onze kuituur. heel 
onze eigenheid, onze vrijheid als mens en als volk Taal 
Is geen toevalligheid, geen verwisselbaar ding zij is de 
belangrijkste expressie onzer volkszlel. Was ze dat niet, 
dan vragen wij ons af waarom zich alle imperiallsmen 
eerst tegen de taal richten en op vernietiging en verdruk
king ervan uit zijn ? Het argument der superioriteit Is niet 
slechts onwetenschappelijk doch ook belachelijk. In 
« Europa Ethnica » verscheen destijds een oproep van 
Noorse universltairen voor de verdediging der bedreigde 
talen. Daarin wordt het innig verband tussen denkwijze en 
taal beklemtoond. « Het is onjuist te geloven, zoals men 
vaak doet, dat de talen van de zogezegde kultuurvolkeren 
superieur zijn aan die van de zogezegde natuurvolkeren. 
Voor de taalkundige, die de enige bevoegde instantie ter 
zake is, bestaat er geen enkele taal die superieur Is aan 
een andere, maar iedere taal heeft waarden die haar 
eigen zijn... ». 

In de strijd, die België tegen Vlaanderen heeft gevoerd, 
Is het niet zozeer om de taal op zichzelf te doen geweest. 
Door de taal zijn ca. een miljoen Vlamingen in Wallonië 
voor ons volk verloren gegaan. Door de taal heeft Brussel 
een morele genocide gepleegd op enkele honderdduizer»-
den Vlaamse inwijkelingen, wier positie van arbeider en 
kleine burger hen blootstelde aan sociale en ekonomische 
druk. 

In zijn beroemd-geworden rede voor de Gentse studen
ten over Rodenbachs droom zei Verschaeve o.m. «Droomt, 
dat Vlaanderen niet steeds naar de taal in den vreemde 
verlieren moet wat zijn eigen aaanwas is... ». 

Wanneer men nagaat, wat Vlaanderen aan « eigen aan
was » verloren heeft in Wallonië, is Brussel en op de taal
grens, dan begrijpt men pas waarom men van officiële 
Belgische, dit is anti-Vlaamse, zijde, de verdrukking van 
de taal op dergelijke wijze heeft doorgevoerd en nog 
voortzet : de daaruitvolgende denationalisatie van een 
paar miljoen Vlamingen moest het al te sterk Vlaams 
overwicht België breken en de Waals-Brusselse overheer
sing in stand houden. 

België heeft niet alleen geleefd op het geduld der Vla
mingen : het heeft ook geleefd door een denationalise
rende taalpolitiek, die van Vlamingen na één generatie 
vreemdelingen maakte... en soms scherp-vijandige vreenv 
delingen. Namen als Outers, Persoons, Van Rijn, Core-
mans, liegen er niet om. 

Op het ogenblik dat de Europa-idee, de volkeren ove^ 
koepelend, een eenheid in verscheidenheid scheppen wi l , 
met eerbied voor eikaars eigenheid, geldt meer dan ooit 
het woord van Gantois : « Europa Is alleen iets waard 
door de intrinsieke waarde van de autentieke volksge
meenschappen, de enig die de naam van volk waard 
zijn... ». 

De intrinsieke waarde dezer gemeenschappen ligt niet 
In hun numerlke betekenis, noch in hun politieke of eko
nomische machtspositie, maar in de waarde en de eigen
heid van hun kuituur, die in de taal weerspiegeld wordt, 
en die hen hun recht op bestaan en vrije ontplooiing ver
lenen. 

Een recht op bestaan en vrije ontplooiing dat wij voor 
onze gemeenschap, en daarmee voor onze taal, blijven 
opeisen... 

jos dierickx. 
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Het dorp Laardonk : onder een schaterende zon trekt de stoet met zijn versierde 
wagens, paarden en dorpefingen naar de grenslijn van de gemeente. Daar zal baron 
en mevrouw van Laar begroet worden. Zij komen het kasteel De Donk bewonen, bi 
zijn welkomrede zal de (aardonkse burgemeester aan de voorouders van de baron 
herinneren... 

voorspel 

de inhuldiging van baron van laar 
Joost zat met de rug tegen de duiven
ti l , zodat hij vlak op de laatste wa
gen keek : een wagen, getrokken door 
zes witte paarden, die met witte lin
ten werden gemend, een wagen als 
een droom, wit van bloemen en en
geltjes en maagdekes, die als kransen 
vormden rondom de mooie Tine, de 
Maagd van Vlaanderen I Het was 
een apotheose ; Tine kroonhalsde 
over de stoet weg, en keek tersluiks 
naar Joost, al blozend, naar Joost die 
bleek zag van verliefdheid. 
Koetsen, in de stad gehuurd, waarin 
pastoor en burgemeester, met ge
meente-, kerke- en armenraad, hadden 
plaats genomen, sloten, achter de 
fanfare, de stoet. 

En de zon laaide over de hoofden ; de 
stoet, beschut door twee rijen eiken 
en beuken waarin een fris koeltje 
kwam spelen met de bladeren, kron
kelde langzaam en plechtig met de 
steenweg voort. 
Rond de hoeven en in de tuintjes van 
de kleine burgers bloeiende gouden
regen, rode meidoorn en witte bal
roosjes. Hoge hagen van maagdelijk 
witte hagedoorn scheidden de tuinen 
van de golvende korenvelden. Eksters 
schetterden en volgden de stoet, bij 
paren. Mussen, die vleugelden en ke
ven in 't mulle zand, werden in hun 
stoeien gehoord en vlogen op, ge
volgd door de tragere leeuwerik die, 
minder schuw, het langst bleef zitten 
en lopen. 

Op de weiden bloeiden de witte sint-
jansbloemen. De koeien, bruin en 
bont, keken met grote, goede koeie-
ogen, en de kalveren staken rug en 
staart omhoog en liepen langs de 

omheinig, achter eikander en achter 
de stoet. 
En de ruiters zetten soms hun paar
den in de draf, keerden dan weer bij 
de stoet, de wagens rolden, mannen 
vrouwen en kinderen liepen mee door 
het karspoor of door de droogstaande 
sloot en de fanfare schetterde feeste
lijk : ,, Waar kunnen wij nog beter 
zijn ? " over en door al de drukte. 

IV 

„ Daar zijn ze ! Daar zijn ze ! " 
In gestrekte draf reed Jan Broeckx, 
de postiljon, stroomopwaarts langs-
heen de stoet, hier met ernst, daar 
met een kwinkslag de groepen aanma
nend, regelmatig aan te sluiten, fiks 
te marcheren en voor de adellijke 
koets een plechtstatige zwenking te 
maken. 

De gesprekken verstomden. 
Voor het brugje waar de Appelbeek, 
de grenslijn der gemeente, onder de 
steenweg doorschoot, hadden de 
twee rijtuigen, die met de in te hul
digen adellijke familie van de stad 
kwamen, stilgehouden. De paarden, 
twee witte en twee voskleurige, spit
sten de oren en trokken op de teu
gels. De koetsiers, in hun licht-brul-
ne overjas met koperen knopen, keken 
onberoerd onder hun hoge, zwart-
glimmende zijden hoed. 
In het eerste rijtuig, een open victo-
tia, zaten Baron en Mevrouw van Laar 
de Laardonk ; hij, groot en struis en 
welgedaan, met de handen op de knie-
en, en aan zijn vlezige vingers een 
half dozijn ringen, met schitterende 
witte, rode en groene edelstenen. Een 
zware snor sneed zijn dik aangezicht 

In twee. Zijn hoed had hij afgezet 
omdat zijn vlak, zwetend kaal hoofd 
toch overlommerd was door de beu-
kekronen. Onder zijn snor speeld» 
een glimlach van goed humeur, onv 
dat al die mensen het zo wel met 
hem en zijn familie meenden. Me-
vrouwke, lang en mager, spichtig en 
bleek, deed ook haar best om een 
goede luim op te houden, hoewel zl} 
onrustig toekeek uit een paar grijze 
oogjes. 

Tegenover hen zaten jonkheer Flori-
mond — een slanke blonde jongen met 
innemende blauwe ogen, nog Ietwat 
jongensachtig In deftig zwart habi|t 
— en mijnheer Jordens, de rentmees
ter met zijn blond baardje, wiens oog
jes achter zijn brilletje vuur schoten 
van olijkheid. De rentmeester was da 
goede geest van de baron ; deze kon 
hem bij geen 'werk van aangelegen
heid' missen, hoewel Mevrouwke hem 
niet lijden mocht. 

Het tweede tijtuig, een rode gesloten 
omnibus, wemelde van witte kinder
kostuumpjes. Twee kindermeiden had
den last om de orde te handhaven : 
de krullebollen wilden alle vier hun 
kopje door de raampjes steken, en 
vochten om het beste plaatsje, om de 
mooie stoet te zien, die ginder aan
kwam, ter ere van papa en mama, en 
ook wel een beetje ter ere van hen. 
Voor het bruggetje draaide de stoet 
om. 

De ruiters groetten, de knapen zwaai
den met vlaggetjes, de meisjes strooi
den bloemen ; de schutters hieven 
hun boog in de lucht en riepen : 
„ Lang zal hij leven ! " 
De Heilige Ambrosius vóór zij bijen
korf gaf zijn bisschoppelijke zegen, de 
Bohemers juichten in 't Bargoens, de 
Maagd van Vlaanderen glimlachte en 
knikte hoofs, de fanfare brak los met 
koper en grote trom : 

Zij zullen hem niet temmen 
De fiere Vlaamse Leeuw ! 

en de koetsen met de overheid hiel
den stil. 

Toen de Vlaamse Leeuw was uitge-
dreund, kroop de burgemeester moei
zaam uit zijn koets — een oude, hoge, 
pezige boer met jichthanden, die een 
halve eeuw had gevrocht op een voch
tige hofstee en nu rentenierde in het 
dorp — en, met open geklede jas die 
goed zijn officiële sperp liet zien, trad 
hij op de Victoria toe, wijl achter hem 
schepenen, secretaris en gemeente
raadsleden op een schrede tussen
ruimte volgden. Na een buiging en een 
welgemeend 'bonjour', begon hij zijn 
groot ontvouwd papier af te lezen, 
de welkomstrede door de koster op
gesteld : 

„ Mijnheer de Baron, 
Mevrouw de Barones, 
Lieve Edele kinderen. 

Welke grote eer voor ons, en wat 
een onuitsprekelijk genoegen, u in 
ons nederig dorpje te mogen binnen
leiden, V weer te mogen welkom he
ten op het erfgrond uwer vaderen... 
Elders weten de mensen niet meer 
wat een kasteelheer is. Ze verdienen 
geld genoeg om het kasteel te kun
nen missen — en ook, de heren men

gen zich niet meer onder t vofk. On
bekend Is onbemind, en 't volk laat 
ze staan. 
Maar hier te Laardonk weten de ou
de mensen nog goed hoe het kasteel 
en het dorp altijd één waren. In 1843^ 
toen de ziekte aan de aardappelen 
was, heeft uw overgrootvader de Dro-
gebroodberg laten aanhopen om het 
werkvolk eten te geven, al wonnen 
ze dan ook maar net genoeg om 
droog brood te kopen, zoals de naam 
het aangeeft. 

In de Sansculottentijd deed een van 
Laar de klokken van de toren zinken 
In zijn vijver, en zo werden ze be
waard. 
Ik twijfel er niet aan of in de Gulden-
sporenslag hebben ook de van Laars 
aan de zijde der Vlamingen gestreden 
om het Franse juk af te schudden... " 
Het volk drong langs alle kanten toe 
om met open mond te luisteren. De 
burgemeester had er lust in en las 
zo goed hij kon. En bleef hij soms 
wat haperen, dan knikte uit de hoop 
de koster hem moedgevend toe, willerv 
de beduiden : „ 't is een schone rede
voering, haal ze er maar door met 
ere I " en dan spande weer de burge
meester zijn stemsnaren en riep eens 
zo luid : 

„ . . . Ja, vrienden, laat ons jubelen a^ 
lemaal : Welkom en lang leve mijfv 
heer de Baron I " 
En de leden van de fanfare, die het 
dichtste stonden, en ook sommigen on
der de toeschouwers, meegesleept 
door de koster, herhaalden in koor : 
„Welkom 1 en lang leve mijnheer de 
Baron I " 
Toen haalde ook de baron een papier
tje te voorschijn en begon 'n Vlaamske 
te stotteren waar niemand wijs uit 
werd. 
Mevrouw had die dankrede zelf wil
len opstellen. Wat dacht mijnheer 
Jordens wel ! Dat ze hem altijd no
dig hadden ? Zij kon ook de pen 
hanteren. Vaak herlas zij de toneel
stukken van Racine en Le Cid van 
Corneille, en een lezing over een 
klassiek auteur zou ze te Brussel 
nooit hebben gemist. Zelf had ze 
de dankrede opgesteld in 't Frans 
natuurlijk, en darna, 'zonder iemands 
hulp', bijgestaan door Callewaerts 
Frans-Nederlands zakwoordenboek, 
alles woord voor woord overgezet. 
De mensen rekten de halzen, zetten 
de oren wijd open om toch iets van de 
zin te vatten, doch vruchteloos. De ba
ron spelde maar voort. Mevrouw be
greep maar niet dat er geen applaus 
opsteeg ; jonker Florimond verstond 
wel zoveel, dat hij hoorde dat 't mis 
was, en bloosde... alleen de cfogjes 
van de rentmeester tintelden van on
deugende pret. 

't Was gedaan. De burgemeester wist 
niet wat te doen of te zeggen, en ze 
keken allen zo verdwaasd, dat de ba
ron voelde dat er wat haperde. Hij stiet 
mijnheer Jordens aan en fluisterde : 
„ Ik moet zeker nog wat zeggen 7 
Stook mij eens op, bij beetjes... pas 
trop a la fois... " 

En toen, onder de ingeving van de 
olijke rentmeester, zei hij met gulle 
stem — want het was een gulle man, 
de baron : „ Venten en wijven — ik 
heb stommigheden gezegd — dat weet 
ik — maar dat is niks — laat ons alle
maal naar het dorp gaan — we spoe
len ze door — een zatsel voor iedereen 
— ik geef — een heel gebrouwt I " 
Toen steeg er een geschreeuw en een 
hoera geroep op, dat horen en zien 
verging ! Dat was nog eens een mens I 
Die zou de traditie van de laatste van 
Laar voortzeten, meeleven met de 
mensen en het volk ferm laten drin
ken. Was de burgemeester er niet tus
sengekomen, de mannen van de fanfa
re hadden de paarden uitgespannen en 
de koets op hun schouders naar het 
dorp gedragen ! Doch de burgemeester 
stelde wijselijk zijn veto : de stoet 
moest ordentelijk terugkeren ; daar 
was immers nog het deel van de pas
toor : het welkom in de kerk met het 
Te Deum. 

(vervolgt) 
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voor onze gemeenteraadsleden 

aangepaste speelruimie voor onze kinderen 
I « Wat hebben wij een heerlijke speeljeugd gehad ! » dat kunnen de 

meeste lezers van boven de 40 nog zeggen, daarbij bedenkend dat de 
idnderen nu maar karig bedeeld zijn qua speelruimte. En vooral dan in da 
steden. 

Een en ander heeft nationale dienst voor de jeugd (ministerie van Ne-
derlandse Kuituur) ertoe aangezet een brochure uit te geven over da 
speelruimten van het kind. Deze brochure kreeg de titel « Spet en kind » 
en werd opgesteld door E. Lagrou en J. De Prouvï (van de studiegroep 
Mens en Ruimte). 

In dit artikel willen we ten behoeve van onze gemeenteraadsleden een 
korte bespreking wijden aan het in de brochure behandelde probleem. 

h e t k i n d e n z i j n s p e l 

De brochure berust op degelijke 
Bronden De auteurs gingen eerst 
te rade bij een aantal specialisten 
(sociologen en kultuurfilosofen zo
els Huizlnga en Scheller en kinder
psychologen als Bladergroen en 
Erickson), 

Het spel is immers voor de li
chamelijke en vooral de geestelijke 
en menselijke ontwikkeling van het 
kind even noodzakelijk als melk en 
brood 

Via het spel verkent het kind de 
wereld, oefent het zijn zintuigen, 
ontwikkelt het zijn verstandelijke 
vermogens en krijgt zijn emotione
le wereld gestalte. Al spelend ook 
leert het kind zijn omgeving ken
nen, komt ermee in botsing, leert 
ermee samenleven. Dè grondslag 
voor de sociale relatie wordt via 
de spelaktiviteiten gelegd. Spelver-
bod of tekort aan mogelijkheden in 
het spel fnuiken dan ook de ont
wikkeling van het kind. Een kind 
dat niet mag of kan spelen wordt 
ziek Dat konstateerden de Neder
landse psychologe Bladergroen, die 
een onderzoek op grote schaal 
deed in haar land, waar « flatneu-
rose » een door de woningnood 
veroorzaakt verschijnsel is. 

Zo blijkt verder uit de gegevens 
van de kinderpsychologie welke 
behoeften de kinderen hebben in 
verschillende leeftijdsfasen : een 
peuter of een kleuter kunnen het 
met kleine ruimten stellen, maar 
hebben zandbakken en waterpartij
en nodig. Schoolgaande kinderen 
behoeven meteen grotere ruimten 
waar vooral bewegingsspelen aan 
bod komen. 

Ook rommelweiden en « Robin-
son-speelruimien » waar fantasie 
en avontuur hand in hand gaan, 
zijn in trek. 

Andere schoolkinderen (vanaf ± 
10 en 12 jaar) willen dan weer 
grotere terreinen (sportterreinen, 
voorzieningen voor konstruktieve 
aktiv'teiten en nog veel meer) 
maar ook terreinen met gevarieer
de mogelijkheden (terreinen met 

heuveltjes, bosjes en putten waar
op vrij kan gerommeld worden). 
Ook plaats voor bijzondere soorten 
van vrijetijdsbesteding is bij de7e 
leeftijd erg gewild. In een tijd 
waar de beschikbare ruimte door 
diverse behoeften sterk wordt be
twist, moeten de plaatselijke poli-
tiekers dan ook aandacht hebben 
voor deze vitale voorziening ten 
behoeve van het kind en er in hun 
beleid terdege rekening mee hou
den. 

r u i m t e l i j k e a s p e k t e n 

Daartoe is — in tegenstelling 
met wat men zou denken — liet 
steeds veel geld en grootse aan
pak gemoeid. Inzicht en verbeel
ding, oog hebben voor de moge
lijkheden van beschikbare terrei
nen, soepelheid inzake het maxi
maal benutten van de ruimtelijke 
gegevens van een terrein zijn voor
name eigenschappen. De auteurs 
geven onder de titel « ruimtelijke 
aspekten » een overzicht van jvat 
allemaal mogelijk is, zowel aan in-
formale als formele speelruimten. 

Met informele speelruimten kun
nen b V verbrede voetpaden dienen 
of speelstraten Ook braakliggende 
gionden weleens woonzones kun
nen als rommelweiden prachtig 
dienst doen. Krotopruiming maken 
soms mogelijkheden vrij zoals in 
Amsterdam en in ons land in B-e-
dene. 

Als formele speelgeiegenheden 
komen dan de zand- en waterbak-
ken, de speel- en tuimelweiden, de 
klauter- en bewegingsdingen in 
aanmerking 

Maar voor de « Robinson-speel-
plaatsen » is er de grootste belang
stelling en ook de meeste behoef
te. Het zijn ruimten met geacciden-
teerd terrein (heuveltjes, bosjes, 
putten) — desnoods kunstmatig 
aangelegd — waar men vrij kan 
spelen, houtkonstrukties kan ma
ken, een kamp kan inrichten e d. 

Bij al deze speelruimten worden 
praktische wenken gegeven (zoals 

Plasvijvertjes met kleine diepte zijn een noodzaak voor kleutets 

vereisten van grootte, aard van lig
ging, bereikbaarheid enz) 

De auteurs wijden ook bijzonde
re aandacht aan speelstraten en 
aan de technische en wettelijke 
aspekten (b v. de aanvraagprocedu
re bij het ministerie van Verkeer). 
Er wordt ook heel wat gezegd over 
bewaking en kontrole, maar de 
meest fundamentele bemerking is 
toch dat men liefst speelpleinen 
opbouwt via inspraak van de 
buurtbewoners en ouders omdat 
men daarmee het best de behoef
ten van ouders en kinderen leert 
kennen. Op die manier kan men 
b V ook betere bepaalde oplossin
gen verantwoorden en verkrijgt 
men grotere medewerking (b.v. in 
verband met autoverbod). 

praktische gids 

De drie laatste hoofdstukken 
zijn overwegend praktisch en be
vatten een schat aan handige ge
gevens over : 
• de stedebouwkundige kenmer
ken over de te voorziene maatre
gelen 
• de administratie en financiële 
aspekten 
• aanbevelingen en besluiten op 
verschillende vlakken, waarbij het 
gemeentelijk vlak uiteraard niet 
vergeten word. 

Vooral hoofdstuk 3 lijkt ons be
langrijk als leidraad voor : Hoe be
nut ik mijn ruimtelijke gegevens 
(bevolkingsdichtheid, wegen, woon-
inplanting, aard van het terrein e.d ) 
om aangepaste speelruimte' te le
veren. 

Een aantal technische oplossin
gen (zoals uitkernen b.v.) komen 
hierbij aan bod, maar er wordt 
vooral gewezen op een degelijk 
grondbeleid op gemeentelijk vlak 
wat inhoudt dat onze gemeente
raadsleden meer oog moeten heb
ben op het vrijhouden van ruimte, 
het reserveren, huren of aankopen 
van geschikte terreinen, het be
houd van alle groen. 

Kortom deze brochure — ver
lucht met foto's, plannen en sche
ma's — is een a b c voor alle ge
meenteraadsleden die zich aan 
speelruimten in de gemeenten inte
resseren. 

Ze is te vekrijgen bij de Nationa
le Dienst voor de Jeugd, Korten-
berglaan 158 te 1040 Brussel of op 
het Dosfelinstituut, Tribunestraat 
14 te 1000 Brussel. 

waiter augustijnen. 

Het speelterrein n'Oet vooral uitnodigen fot avontuur. 

we eten 
Breughel vertelde het al in weelde van kleuren en vormen s 

we zijn een volk van feestvierende eters... als we daartoe maar 
enigszins de kans krijgen. In het schilderij « Het gevecht tussen 
Mageren en Vetten » tekende hij bovendien ons noodlot • regel
matig kregen wij met voedselschaarste af te rekenen. Overgroot-
tantes weten het nog : voor de gewone werklui kwamen vóér 
zeventig jaar alleen aardappelen met ajuinsaus op tafel. Als kin
deren hoorden wij de oudsten van de familie nog de negentien-
de-eeuwse ontzetting verteilen : van hongersnood en mislukte 
aardappeloogst... Grootoom diept herinneringen op uit de eerste 
wereldoorlog, en hoe mager iedereen was en hoe welkom de 
Amerikaanse hulp : « poor little Belgium », je weet wel. En onze 
ouders waren zo getraumatiseerd door de schaarste van de 
tweede wereldoorlog — gelukkig was daar de kwikvrije Noord-
zeevls ! — dat zij in 1950 bij het nieuws van het Koreaanse dra
ma verwoed aan het hamsteren sloegen. Misschien ligt nog in 
een schrapraai twintigjarige Tiense suiker, als stille getuige van 
de voorbij angst... In 1956 met de Hongaarse opstand en de 
Suez-oorlog en in 1967 met de brand in het Nabije-Oosten, 
dreef de angstrefleks ons terug naar het deskundig plunderen 
van de kruidenierszaken en levensmiddelenafdelingen van wa
renhuizen. 

Wij slikken desnoods alle bombardementen op Vietnam en el
ders, maar de honger van Biafra en Bangla-Desj greep ons allen 
aan : het kollektief geheugen dat — zo beweren sommigen 
toch — wij allen van onze voorouders meekregen en dat bij 
elk het onderbewustzijn regeert, vertelt ons dat gebrek aan 
voedsel het ergste is dat ons kan overvallen. 

Wij meten de maat van onze welvaart aan de verscheidenheid 
van voedingswaren : wij beperken ons niet tot de eigen in
landse keuken, we slepen ook blikjes lychees en palmharteii 
naar huis, bereiden nasi-goreng en vergasten de vrienden met 
gekerriede gerechten. We werden zo'n internationale eters dat 
we een beetje de festijnen van vroeger vergaten : de winter-
hutsepot en de stampot, de dikke erwtesoepen en de pensen 
allerlei... Gelukkig dachten enkele verlichte geesten dat niet al
leen Walter De Buck of Willem Vermandere de oorspronkelijke 
ongekunstelheid propageren, maar ook de waterzooi en het ko
nijn-op-zijn-Vlaams : stevige literatoren vermeien zich met het 
tema, zoals jullie wel weten. 

En we eten : de voetbalklub vergast de spelers op een mos
selsouper, de schuttersgilde biedt een jaarlijks festijn aan, en 
de vissersvereniging besluit de algemene ledenvergadering met 
sandwiches en koffie. Het doopfeest voorziet versnapering-an ; 
Mies en Jan trouwen en er komt een groot banket ; oom is be
graven en bij de koffietafel herdenken wij zijn daden ; er is geen 
nieuwjaarsvisite zonder lekkers, we trekken op reis naar Skan-
dinavié voor het smorrebrod ; we houden de kinderen zoet net 
ijsjes en lollies en de echtvrienden met stoverij en kalrsge-
braad. 

De ongewoonste zaken verdwijnen in onze bodemloze magen : 
rundshersenen en schaapsharten, mini-slakken en maxi-krabben, 
glibberige oesters en pietepeuterige kikkerbilletjes. We zijn 
welhaast de grootste garnaleneters en we bedachten onze we
reld met friet en biefstuk. En om het geheel rond te maken, 
smullen en likken... 

Sommigen komen in opstand tegen onze eet-kultuur en voed-
selkultus : ze gaan « vegetarisch » leven en openen vleesloze 
restaurants... Zij verdienen een stevige stuiver aan dit voedsel-
protest want niets is aanlokkelijker dan anders-eten : het 19 
anders-leven... We hebben zo'n nood aan originaliteit... 

Anderen trachten met voedselargumenten politieke denkbeel
den te verspreiden : daarom maken zij reklame-propaganda n ï t 
Angola-koff-'- en Cuba-suiker... de kristelijke naastenliefde 
heden uit zich in het hongermaal, het kommetje rijst... 

We houden van rijst : van rijsttaarten en rijstebrij en in de 
volksmond blijft de hemel een oord van eeuwige rijstpap met 
gouden lepeltjes. Onsterfelijke Breughel schilderde ook dat 
de schalen met het gouden rijstdessert als simbool van onze 
smulroes. 

En dat v _ met mes en vork zelfmoord plegen ? Dat we har^ 
oanvallen, bloedopdrang, leverziekte. iicht, astma, hoqe bloed
druk, gal- en xiiersteken zouden vermijden door een lichte so
berheid ? 

Néé, we zwijgen al. 
huguette d.b. 
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zaterdag 24 februari 

# 13u30 Gent Film 
9 13u45 Meml inc Dokumentaire 
O 14u 10 De beminde sheri f f Avonturen 

f i lm met Elvis Presley 
O 16u00 Volksunivers i te i t 
O 18u 00 Fabelt jeskrant 
O 18u05 Ode aan een paard Jeugdf i lm 
O 19u20 Charl ie kelner (Chaplin] 
O 19u 45 TV nieuws 
O Korea Kolorama Optreden van de •• Korea 

Folk Ar ts Troupe • met zang en dans 
O 20u 40 De vrol i jke dokters van St Swi 

th in 
# 21u05 Echo 
9 21u35 Karnavalslied 73 Een jury u i t 

Vlaamse en Nederlandse Karnavalpnnsen 
kiest het beste karnavalslied van di t jaar 

O 22u 25 Mannix 
O 23u 15 TV-nieuws 

zondag 25 februari 

o 14u 30 De kat Jeuqdfeui l leton 
O 14u55 Baron Munchhausen 
O 15u15 Binnen en buiten 
O 17u 15 Dansen Europese kampioen 

schappen Latijns Amerikaanse dansen 
O 18u 15 Fabelt jeskrant 
O 18u 20 Sportreportage 
9 18u50 Zoals het klokje thuis t ik t Do 

kumentaire 
O 19u35 Openbaar kunstbezit 
O 19u45 TV nieuws 
O 20u 00 Sportweekend 
O 20u 25 De vorst innen van Brugge 
O 21u15 Liedjes voor Luxemburg Prese 

lekt ie van het l iedje dat België zal zingen 
op het Eurov'isiesongfestival 73 

# 22u 00 De laatste dagen van John Dil 
l inger Speldokumentaire over de laatste 
levensjaren van de beruchte gangster ui t 
de jaren dert ig 

O 22u 50 TV nieuws 

maandag 26 februari 

o 
o o 
• 

o 

d 

o 
o 
o 
o o 
o o • 

t 

c 

19u10 
19u45 
20u 10 
tiefilm 
21u40 
van een 
22u40 

Sporttribune. 
TV nieuws 
Incident in San Francisco Poll-

Inspraak '73 Het « verleden » 
22 jarige 
TV-nieuws 

insdag 2 7 febuari 

14u00 
18u00 
18u05 
18u30 
19u05 

Schooltelevisie 
Fabeltjeskrant 
Follyfoot 
Tienerklanken 
Gastroqramma Het vrije woord : 

Het Willemfonds 
19u45 
20u 10 
21u 10 
bedrog 
22u 00 

TV nieuws 
De kleine waarheid 
Verover de aarde Het hemels-

Armoede m België Kris Borms 
stelt een onderzoek in 1 
22u45 TV nieuws 

woensdag 2 8 februari 

o 
o 
o c • 
o • 

• 

o 
o 

17u00 
18u40 
18u45 
18u50 
19u20 
19u45 
20u10 

Jevanjong 
Fabeltjeskrant 
De olifant komt Korte tekenfilm 
Milieubescherming Herhaling 
Politieke tribune De Volksunie 
TV nieuws 
Maximiliaan van Mexico Spel-

dokumentatie in twee delen 
21u40 
tus 
22u40 
23u00 

o 23u 05 

Konfrontatie Debat over abor-

Horen en zien 
TV-nieuws 
Schaatsen Wereldkampioen-

schappen in Bratislava Vrije figuren voor 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 

o o o 
o c 

14u00 
ISuOO 
18u05 
kenfilm 
18u 10 
18u35 

Schooltelevisie 
Fabelt jeskrant 
Boudewijn de pakjesdaqer Te 

De woudlopers 
U en uw gemeente Herhaling 

paren 

donderdag 1 maart 

o iBuOO Fabelt jeskrant 
O 18u05 Calvin en de kolonel Tekenf i lm 
o 18u30 Tienerklanken 
9 19u 10 Survival Dokumentaire 
O 19u45 TV nieuws 
C 20u 10 Wachtwoord Kwis met Piet Van 

Brabant en Frans Verleyen 
f 20u 40 Maximi l iaan van Mexico 2e deel 
O 22u 15 Premiere 
C 22u 55 TV nieuws 
O 23u00 Schaatsen 

vrijdag 2 maart 

O 

o 18u00 
O 18u05 

18u20 
Engels 

# 18u50 
ta i re 

O 19u2a 
O 19u45 
O 20u 10 
e 20u55 

Fabelt jeskrant 
Fi lmmuseum van de schater lach 
Technisch en wetenschappel i jk 

De reuzen van A th Dokumen 

Ziet u er wa t m ' 
TV-nieuws 
Oorlog en Vrede TV reeks 
Panorama 

Ö 21u40 Schaatsen Wereldkampioen
schappen m Bratislava 

O 22u30 TV nieuws 
# 22u35 De andere f i lm Der Bomberpi lot 

van de Duitse cineast W Schroeter 
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opgave 51 
HORIZONTAAL 

1) Verzet 

2) Ingenieur 
Achter 
Stoomschip 

3} Slaapkleed 

4) Engels oor 

5) Plantjes aan de oppervlakte 
van st i ls taand water 

6) Klooster l ing 
Welaan 

7) Duitse badplaats 

8) Vogel 

9) Selenium 
Frans pers voornaamwoord 

10) Speelkaart 

1 2 3 4 5 

VERTIKAAL 

1) CVP ver ta ler 
2) T i idpeik 

Twee k l inkers 
Grondsoort 

3) Dubbele medekl inker 
4] Anagram van • HEN » 

Anagram van « DEEN » 
5) Vocht ig 

Kippenprodukt 
Studentenkamer 

6) Korte zware overjas 
7) Russisch keizer 

Planeet 
8) Geneesmiddel 

Spor tknng 
9) Ex s t ie r 

Baskische vr i jhe idss t r i jders . 
10) Reuzenhagedis 

8 10 

8 

9 

10 
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ITALIË 
DE PAASFEESTEN TE ROME I 

Achtdaagse v l ieg tu igre is me t g rond ig bezoek 

aan de Eeuwige Stad 

MAANDAG 16 TOT MAANDAG 23 APRIL 

1 dag Te 13u30 met een DC9 van Alital ia uit Zaventem naar 
Rome, waar aankomst te 15u25 Middagmaal aan boo 'd Per 
autocar naar ons hotel, in het centrum van de stad 

2e tot 7e dag Zes vol le dagen verbl i | f te Rome in het hotel 
Tiziano met goede keuken alle kamers met bad of stortbad 
Centraal gelegen Grondig bezoek aan de oude en de moderne 
stad Ook uitstappen naar Subiaco Tivoli (waterkasteel van 

Hadnanus) , Castel Gandol fo, Montecassino en Ostia Bi jwonen 
van de Paaslpechtigheden ' 

Be dag • Nog een morgen te Rome Te 16u20, met een DC 9 
van Al i tal ia naar Zaventem, waar aamkomst te 18u25 

R e i s s o m : 1 1 . 8 0 0 f s . , a l l e b e z o e k e n e n u i t s t a p p e n 

i n b e g r e p e n . 

Een muzeumkaart waarmee U nog andere dan de in het reis 
programma voorziene musea kunt bezoeken is eveneens in 
de reissom begrepen 

Toeslag voor éenpersoonskamer ( ind ien beschikbaar) 1 300 fr 
Voor deze reis is de gewone identiteitstkaart voldoende 

Inl ichtingen 2000 ANTWERPEN ST JACOBSMARKT 45-47 — TEl (03) 31 76 80 en in al onze andere kantoren : 
9300 Aalsf Kerkstraat 12 - Tel (053)717 27 — 8000 Brugge, Wollestr aat 28 - Tel. (050) 364 43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel ( 0 2 ) 1 8 5 5 5 5 1 7 8 3 6 1 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - T e l ( 0 1 1 ) 5 6 3 1 0 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 . Tel. (099)23.60.21 — 
3500 Hasselt Demerstr<tat 60 62 - Tel (011)235 70 — 8500 Kortr i jk, St-Jorisstraat 33 - Tel (056)235 15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel (061)267 20 — 2300 Mechelen O L Vrouwstraa» 34 - Tel. (051)4 20 09 — 8400 Oostende Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roe-
selare St Michielsstraat 7 Tel (051)223 63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76 38 95 — 2300 Turnhout, Herenfalsestraat 3 -
Tel (041 )428 40 — 1300 Vi lvoorde heldenple in 22 - Tel (02)5117 .15 

ö r rèé i t • étèNcLviaéK. V&TÓlimT 
I N K A 

TUmhoulsebaaiMOS - BonMfMUI 
TgL.oa.aa.70.00 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 

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

voor A L U w b ie ren 

en L imonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel (09)22 45 62 

HOUTWORM? 
BahandeHns van dalmetfcen tegen alle hout-
Insektea TWINTKI JAAR WAARBOflQ. 
Dok. op aanvraag. QtaUs bestek In gans het 
land P.VSAINOUSTRADE. VandenQpenstr. 
12, Wemmei (Bt) - Tal 02/79J>OJOO. 
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nieuwe romans 
Men kan bezwaarlijk zeggen dat onze prozaiiteratuur aan bloed

armoede lijdt. Althans zeker niet kwantitatief. Want het aantal ro
mans en verhalen dat momenteel jaarlijks op de boekenmarkt komt 
en — als het lukt — ook in de biblioteek van het lezend publiek, is 
legio. Is deze literaire mededeelzaamheid een gevolg van de demo-
kratisering van het onderwijs 7 Dat de demokratisering het percen
tage van literair en andere begaafden verhoogd heeft, geloven wa 
niet, maar wij menen wel dat het mogelijkheden geboden heeft aan 
wie vroeger geen kans zagen. Is deze opvoering der produktiviteit 
in het kwantitatieve ook een kwaliteitsverbetering geworden ? 

Men kan geen romanschrijven leren en er steekt een heel stuk 
aangeboren talent in het schrijven van een verhaal, in de kunst van 
het vertellen. Maar wél kan men leren lezen en de literaire horizon 
verruimen, wél kan men leren de taal beter en vlotter hanteren. En 
uit menige na-oorlogse roman, ook als hij het peil van de vooroor
logse niet overtreft, blijkt wel het gevolg van een groter spreiding 
van het ABN en van een uitbreiding van het taalonderwijs. 

In het korte overzicht dat hierna volgt, en waarin wij enkele jongst 
verschenen werken zullen voorstellen, zijn verschillende generaties, 
schrijfwijzen en auteurs vertegenwoordigd. Meteen geven zij ook 
een aanduiding omtrent het niveau waarop deze literatuur zich be-
het romangenre en in het proza in het algemeen en geven zij ook 
een aanduiding omtrent het niveau waarop deze literatuur zich be
weegt. 

Robin Hannelore (Gust Ob-
bels) kwam in het literaire 
nieuws met het tijdschrift « Hei
be l , en in de literatuur met een 
twaalftal dichtbundels, 'n vier
tal romans en twee bundels no
vellen. 

Nu verschenen — binnen be
trekkelijk korte tijd — twee ro
mans van hem : « De schaamro
de rapsodie » bij de uitgeverij 
De Roerdomp, Bracht, en « De 
traditionele kus » bij de Boeken-
gilde De Clauwaert, Kessel-Lo. 

Een rapsodie was bij de Grie
ken een rondtrekkende volks-
ïanger, die zijn inspiratie putte 
uit het volksleven en verschil
lende episoden uit dit leven ta
melijk los verbond : uit deze 
rangen zijn de latere epen ont
staan. Ook Robin Hannelore, de 
schaamrode rapsodie, bezingt 
In de gelijknamige roman een 
kleine gemeenschap en zijn ver
haal is samengesteld uit ver
schillende verhaalkernen. De 
vier verhalen worden enerzijds 
door de verteller, die mét die 
gemeenschap leeft, een beetje 
afzijdig weliswaar maar zonder 
er vreemd aan te zijn, en ander
zijds door de gemeenschap zélf 
waarin ze zich afspelen tot een 
eenheid verbonden : een een
heid van plaats en een van per
soon. 

In zijn tweede roman « De tra
ditionele kus » is het kader van 
het dorp (hier schrijvers woon
plaats : Grobbendonk) eveneens 
aanwezig. In d:t kader met en
kele « uitstappen » naar Antwer
pen en Lier — realiseert zich de 
liefde van twee jonge mensen 
die elkaar kennen van in het 
weeshuis, tegelijkertijd gesticht 
voor ouden van dagen, in Grob
bendonk. De liefde tussen Rod 
en Tensia, gegroeid uit een 
Jeugdige vriendschap vindt na 
een tragisch ongeval en andere 
wederwaardigheden en dank zij 
een geheimzinnige (magisch-re-
llstische) bemiddeling een opti
mistisch slotakkoord en een 
happy end. 

Hannelore heeft het aange
durfd, zowel de gesmade «dorps
roman» als de even gesmade 
« optimistische « roman, bijna 
als een protest tegen het mo
dernistisch konformisme, in ere 
te herstellen. Dat hij 't met mo
derne middelen doet, wars van 
sentiment zowel in 't ene als in 
het andere geval maar toch niet 
jsonder de liefdevolle toeneiging 
tot zijn mensen, tot het werkelij
ke en fiktieve in roman en le
ven, verleent aan beide romans 
een zeer eigen, eigentijds en 
toch onbetwistbaar met de tra
ditie van de roman als verhaal 
verbonden uitzicht en aantrekke
lijkheid. Zonder de pretentie van 
• grote literatuur », bewijzen ze 

de literaire veelzijdigheid van de 
auteur. 

« Zonder Protest » van Her
man Leys, verschenen in de 
reeks Merkstenen van Orion-
DDM, is de tweede roman van 
deze auteur. Het is het verhaal 
van een man van vijftig, stads
ambtenaar, gehuwd, vader van 
2 kinderen. Een man zoals er ve
le zijn, één uit de vaak gesmade 
meerderheid die niet protes
teert, die zonder grote woorden 
of geschreeuw de "dagelijkse 
taak vervult. Hij bekijkt zijn ei
gen standplaats in de maat
schappij, in de wereld en in de 
tijd.'Zonder akkoord te gaan met 
wat deze ti jd, deze maatschappij 
en wereld aan de' individualiteit 
van de mens aandoen.en in een 
menselijk weerloosheid erte
genover, bepaalt hij zijn plaats. 
Soms is er een wegvluchten in 
de droom van 't luisterijk verlo
den van zijn stad, waar hij de 
registers van de burgerlijke 
stand inschrijft, maar deze po
ëtische en historische escapa
des beletten hem niet de wer
kelijkheid te zien ; zonder pro
test, zonder opstandigheid, 
maar met een op zijn vijftig jaar 
wel eens té zwaar wegende ont
goocheling. De fysische (én mo
rele ?) inzinking die hem tot 
een verblijf in een inrichting 
dwingt, betekent echter een 
soort katharsis, een loutering, 
een relativatie van de proble
men. Hij heeft nu de tijd om 
zijn toestand te overdenken, te 
herwaarderen wat de kern is 
van zijn bestaan en wat zijn ge
luk betekent : de vrouw, het 
gezin. 

De vakantie die volgt op zijn 
ziekenhuisverblijf betekent een 
herbeleven van zijn huwelijk, 
een herbronning van de liefde, 
een nieuw vitaal geluk en een 
erkenning tevens der échte le
venswaarden en der betrekke
lijkheid van de dingen 

Behalve het verhaal van een 
man die de morele en fysische 
inzinking die hem bedreigt 
overwint ; die In zijn positie als 
lid van de grote « zwijgende 
meerderheid » in de maatschap
pij geen reden tot schaamte ziet, 
geen reden tot protest, maar 'n 
aansporing tof levensbevesti
ging in de kleine kring waarin 
hij geplaatst is, is « Zonder Pro
test » ook een zeer zuiver en 
mooi liefdesverhaal van twee 
mensen die in het huwelijk van 
elkaar niét vervreemd zijn, en 
die mettertijd zich meer en 
meer bewust worden van de on
derlinge afhankelijkheid in het 
diepe gevoel dat elkaar ver
bindt, en dat liefde heet. De de
gradatie van het huwelijk tot 
een rationeel kontrakt en van 
het gezin tot een presidentloze 

republiek-in-het-klein, zonder de 
irrationele binding der liefde en 
de hiërarchie van het ouderlijk 
gezag, heeft van de gezinsop
vatting een karikatuur gemaakt : 
in plaats van de verhoudingen 
te verbeteren werden ze ont
menselijkt. Men kan geen maat
schappij die de fouten van een 
koud rationalisme als een stig
ma draagt, met een rationalisti
sche teorie aan de basis verbe
teren. 

De liefde der gehuwden, de 
liefde én eerbied der kinderen 
voor de ouders en, omgekeerd, 
de eerbied en liefde der ouders 
voor de menselijke persoon in 
hun kind : zij alleen zijn nu en 
morgen (en waren ook gisteren) 
basis voor een maatschappij 
met een menselijk gelaat. 

Wat deze hymne aan de ech
telijke liefde betreft, die het 
laatste deel van het boek uit
maakt, denken wij aan hetgeen 
Robert Poulet schrijft in zijn es-
sai « Contre I'Amour •> : <• La 
tendresse conjugale ne parait 
fade et monotone qu'a ceux qui 
ignorent Ie continuel tressaille-
ment du bonheur. . ». Hetzelfde 
maar op uitvoerige wijze en ge
ïllustreerd aan het voorbeeld 
van de vijftiger en zijn vrouw, 
zegt Herman Leys in zijn roman. 

Het verhaal is rond het hoofd-
personnage gekoncentreerd : de 
vrouw, de kinderen en het mi
lieu komen minder uit de verf. 
Een zeer poëtische stijl, met 
een afwisseling van ik- en j i j-
vorm, die in elkaar overglijden 
zonder hapering, schaadt niet 
aan het realisme en aan de be
grijpelijkheid en leesbaarheid 
van dit verhaal met zijn overi
gens rechtlijnige konstruktie. 

« Zonder Protest » is een mooi 
boek. Het is ook een waar boek. 
Waar in de weergave van de 
mens en zijn zoeken naar het 
geluk. Waar in de weergaven 
van de mens en zijn zoeken naar 
het geluk. Waar in datgene, wat 
tot dit geluk leiden kan : de op
rechte liefde van man en vrouw, 
Waarop niet alleen het gezin, 
maar langs het gezin ook de 
hele maatschappij zal moeten 
blijven steunen, wil ze niet die 
andere irrationele kracht ten 
prooi vallen : het menselijke 
egoïsme, met zijn machtswellust 
afgunst en haat. 

Een totaal andere wereld ont
vouwt Paul Vanderschraeghe in 
• Op de Spiegel gezet », even
eens uitgegeven bij Orion-DDB 
in de reeks » Merkstenen ». 
• Ontvouwt » is eigenlijk te 
sterk : het verhaal is meer 
een aanduiding van gemoedstoe
standen, gebeurtenissen, epi
soden, alle min of meer met el
kaar verwant, geplaatst in het 
kader van een historisch-onbe-
paalde tijd, in een landschap dat 
nu eens aan Galicië of de Oekra-
iene, dan weer aan Slowakije 
of Hongarije doet denken. Ook 
de namen doen dat trouwens : 
Slavische zoals Groesjenka 
staan naast Hongaarse als San-
dor. Dit alles is niet van aard 
om de lezer een duidelijk beeld 
te geven van wat er zich eigen
lijk waar afspeelt. Ook de kon-
toeren der in dit verhaal optre
dende personen zijn meestal 
vaag gehouden. Zoals in vorige 
verhalen en romans van Vander
schraeghe is ook hier de sol
daat de centrale figuur (en de 
simbolische figuur) in een spel 
van menselijke macht en on
macht, passie en onthechting, 
liefde en haat, leugen en waar
heid. De lijnen vervagen tussen 
de gevoelen, tussen de mensen, 
tussen de landschappen, zelfs 
tussen de jaren en tijdstippen. 
Wij zien heel het gebeuren zich 
afspelen als in een spiegel : in 
hetzelfde vlak weergegeven, op 
dezelfde afstand teruggebracht, 
ontdaan van de nuancerende ele
menten. De verwondering maakt 
plaats voor een zich laten mee

gaan : al lezend stelt men geen 
vragen meer over datgene wat 
de mensen en het gebeuren on
derling distancieert, maar men 
laat het verhaal over zich heen
gaan. Dit gaat des te gemakke
lijker, spijts de hierboven ver
melde verhaaltechniek, omdat 
Vanderschraeghe een vloeiend 
warm en keurig Nederlands 
schrijft en de moderniteit van 
zijn behandeling van de fabel 
in zHjn geheel weet te verbinden 
met een vlotte verhaaltrant in 
de onderscheiden delen. De 

techniek van zijn verhalen zelf 
echter, dit aanduiden en weg
laten, dit realisme in een irre-
el klimaat maakt de lektuur van 
zijn werk allesbehalve licht, en 
de penetratiemoeilijkheden die 
de struktuur en het hele opzet 
van het boek opleveren, beper
ken uiteraard de lezerskring 
voor dit soort roman Wat aan 
zijn literaire waarde en zelfs 
aan de noodzaak om ook op der
gelijke persoonlijke wijze de ro
man te struktureren, helemaal 
geen afbreuk doet 

Johny the Selfkicker, Nederlands mooiste warhoofd met zijn 

gedichten ' tiidens • de nacht » 

elektrische 

navels met koppen ! 

(e m ) « De Navel Op De Kop » Is op het goede pad !! Dit 
bewezen ze op zaterdag 3 februari l.l. in de zaal van de « Cam-
brinus » te Zwevegem. 

Daar werd immers, op initiatief van het kleinteater BMZ (kk-
teater waarover we het in onze rubriek reeds eerder hadden) cJe 
nieuwe kabaretgroep officieel boven de doopvont gehouden ! 

•• De Navel Op de Kop • : een merkwaardige naam voor een 
niet minder merkwaardig viertal. Trouwens, wie uit onze streek 
kent ze met ? 

Sep (Jozef Kindt) en Mark Eggermont, beiden uit Waregem en 
Jaak en John Decnudde, beiden uit Zwevegem. 

Het programma van •• De Navel Op De Kop » bestaat uit een 
gevarieerde afwisseling van poëtische teksten, muzikale solo's 
en knettergekke kolderliedjes. 

Voor de vokale noot zorgen vooral John en Sep die tesamen 
een indrukwekkende stem-eenheid weten te vormen. Hun tek
sten zijn gevormd uit een eenvoudige doch veelal verassende 
opeenvolging van humoristische uitdrukkingen. 

Muzikaal ecliter staat de groep op een heel hoog niveau, 
vooral door de fabelachtige gitaarkunst van Mark Eggermont en 
de zuivere viooltechniek van Jaak Decnudde 

Daarbij is alle muziek door Mark Eggermont zelf gekompo-
neerd en berust hoofdzakelijk op een harmonisch wisselspel 
tussen gitaar, viool of banjo i 

In elk geval, tijdens hun première te Zwevegem hebben de 
mensen van « De Nave' Op De Kop » bewezen dat ze wel eens 
nieuw leven zouden kunnen brengen in de Vlaamse kabaret-
wereld I 

Maar enfin, een ferme proficiat hebben zij nu alvast ver 
verdiend IMavels met koppen ' 
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duimen voor berten... 
Mocgan wordt het wereldkampioenschap veldrijden gereden. De vraag 

hierbij is : wordt Berten van Damme eindelijk wereldkampioen ? De man 
die hem tot dusver de weg versperde, Erik de Vlaeminck, is, denken wij, 
niet klaar om Berten te bedreigen. Wie dan wel ? Zijn eigen zenuwen ? 
Pech ? Ergens een nobele onbekende uit het al zo kleine wereldje van de 
crosse>-s ? Wij duimen voor de « leeuw van Laarne », die, als hij mocht 
winnen, emmerkens vol bleit van emotie. Niet dat Berten een boterham 
minder of meer zal eten als hij wint of niet wint. Hij is een welstellend 
man, dank zij hard werken en « oppassen », zoals dat in de Vlaamse tra
ditie ligt. Wij vermoeden dat de wielersport voor hem tenslotte niet veel 
meer is dan een (dikke) bijverdienste. Wanneer wij voor hem hopen dat 
hij morgen wint, dan is het omdat hij zovele jaren zonder versagen dat 
doel heeft nagejaagd. Zo'n doorzettingsvermogen verdient zijn beloning. 

^.supporteren voor erik 
Het is voor niemand een geheim dat Erik De Vlaeminck zelf groten

deels schuld draagt in de belabberende konditie die hij de laatste tijd ten 
toon spreidt. Hij heeft het trouwens zelf herhaaldelijk gezegd. Het is ook 
niet de eerste keer dat de kwaaie beest van de weelde hem gebeten 
heeft. Vroeger kwam hij dit dank zij zijn geweldige klasse altijd gemak
kelijk te boven. Deze keer niet. Met de steun van o.m. zijn broer heeft hij 
zich in de strijd tegen zichzelf geworpen. Wij hebben daarvoor veel res-
pekt. VS/se niet zoveel respekt aan de dag legde, waren de supporters die 
verleden zondag te Heusden zagen hoe Berten van Damme — steeds 
leer gereserveerd in zijn uitlatingen over Erik, en dat is fijn — Erik spor
tief afmaakte. Ons deed het pijn aan het hart die massa, naamloos en 
wreed, bezig te zien met het kraken van een man die nochtans de bewon
derenswaardige moed aan de dag legt om zelf te herstellen wat hij zelf 
verprutst heeft. Nu heeft Erik de Vlaeminck supporters nodig, jongens. 
Supporters die hem helpen zijn moeilijkste koers te rijden. Niet tegen 
van Damme of welke koereur ook. Zijn koers tegen zichzelf En wij hopen 
van harte dat hij ze met glans wint. 

alleluja 
Ze zeggen dat er in Engeland een voetbalklub Is die er een eigen aal

moezenier op nahoudt Daar is niks op te zeggen, want de •< klap » en de 
» manieren » van veel sjotters zo een beetje kennende, denken wij dat 
die man daar meer dan zijn handen vol heeft Wij vragen ons zelfs af 
waarom men bij ons dat voorbeeld met volgt Heel wat progressieve on
derpastoors zouden daar beter hun draal kunnen vinden dan tussen de 
oude, eerbiedwaardige maai toch zo moeilijke geschriften En onze voet
ballers zijn al niet veel beter dan hun Britse kollega's Ge moet de « me
moires » van Roger Claessen maai eens lezen Daarenboven zou het een 
oplossing zijn voor de werkloosheid m de geestelijke stand In ieder van 
onze 2 000 klubs een vertegenwoordiger van iedere erkende godsdienst, 
en dat voor ieder taalstelsel, er zouden subiet vijftig zestigduizend werk
zoekenden van de straat zijn Tenslotte maar dat gaat ons eigenlijk niet 
aan, zou het prachtige nieuwe wegen openen voor een moderne liturgie . 

Onze renners zijn al een poosje aktief in het Zuiden. Zo won Frans 
Verbeeck verleden week al de Beausolei', en de Frans wordt zowaar de 

'« prins van de Azurenkust » genoemd Wat met mag gezegd worden met 
» miss Cöte d'Azure » (dit voor degenen die Frans niet zo goed kennen). 
Buiten Verbeeck - kapten » Pintens, Van Linden, en zowaai een zekere 
Merckx al « gensters >•. en alles ziet er dus naar uit dat er vooi de andere 
landen niet veel wielerroem meer zal te rapen zijn, waar de Belgen langs 
zijn gekomen Wat de extra-sportieve firma's betreft, gingen de eerste 
suksessen naar Duitsland Het was namelijk voor die groep dat Georges 
Pintens de Ronde van Andaloesiè won En om de zaak rond te maken, 
moeten wij hier nog aan toevoegen dat bij de sportdirekteurs ook alle 
eer naar die van ons ging De ploeg Rakado v>/ordt namelijk geleid door 
onze grote landgenoot Lomme Driessen, onder supervisie van Florent 
Van Vaerenbergh. 't Kan werkelijk niet op„ 

Mooi duel : Larsen (Union) - - keeper Braem (Antwerp) 

wat ? 
Na het kampioenschap van Bel

gië veldrijden werden de renners, 
traditiegetrouw, verzocht een plas
je te produceren, om na te gaan of 
zij niet van verboden pottekens ge
snoept hadden Voor Michel Baele 
bleek de test positief. En hij was 
juist aangeduid om deel te nemen 
aan het wereldkampioenschap. Ge
lukkig liet Baele een tegenonder-
zoek uitvoeren, en dit bleek dan 
negatief te zijn Wij zijn er blij om, 
en dat zal Baele ook wel zijn. Noch
tans vragen wij ons af hoe dat nu 
kan de ene keer positief en de 
andere keer negatief. Het moet 
dan toch zijn dat één van de twee 
onderzoeken niet al te ernstig is 
verlopen Wij mogen toch wel ver
onderstellen dat men naar dezelfde 
sporen van schadelijke produkten 
speurt ' Wij schreven het jaren ge
leden al • de manier waarop men 
de bestrijding van de doping aan
pakt, lijkt nergens op. In het geval 
Baele werd één van de twee ver
gissingen begaan • of wel werd de 
man onschuldig beschuldigd — wat 
WIJ aannemen —, ofwel werd zijn 
schuld weggemoffeld — wat wij 
met geloven, maar wat in de wie
lersport toch wel eens gebeurt. 

kompetitie 
Zondag hebben wij moeten uit

slapen (ge moogt driemaal raden 
waarvan), en wij hebben van het 
voetbalgebeuren dus niets meer 
gezien dan wat onze onvolprezen 
teevee er ons heeft willen van to
nen Dat volstond echter om vast 
te stellen dat Klub Brugge te 
Mechelen beweeglijk was als een 
paardetram, en héél kontent mag 
zijn met het bekomen puntje. Stan
dard deed het niet veel beter. Hoe
veel serieuze doelpunten hebben 
die wonderboys de laatste weken 
nu al gescoord ? En Anderiecht zal 
op Berchem misschien ondervon
den hebben dat het niet volstond 
dat Brusselse gazetten schrijven 
dat het « in de saccoche » is, op
dat het ook waar zou zijn. Al met 
al dus hebben de « groten » het 
maar flauwkens afgelapt. En wat de 
rangschikking betreft : Brugge 
heeft nog steeds een voorsprong 
van vier punten Wij zouden zeg
gen . als ze die voorsprong behou
den, dan worden ze kampioen. En 
dat zal gaan tijd worden. En voor 
onze maat Omer vrezen wij dat 
voor Crossing deze keer de klok 
geluid heeft Wat ook al een poosje 
te verwachten was. 

halve oplossing 
Wij meldden verleden week dat 

er van een profkompetitie (voet
bal) voorlopig geen sprake is, maar 
dat er wel profklubs zouden komen. 
Nu is dat op zichzelf al een nete
lige kwestie. Stel dat er profklubs 
komen. Dan zijn er natuurlijk ook 
niet-professionele klubs. Gezien het 
« recht op arbeid » zou een niet-
professionele klub haar spelers 
niet kunnen verbieden een kon-
trakt, als prof, aan te gaan met een 
profklub Dit impliceert dat de en
kele beroepsklubs in België bij alle 
andere klubs de beste spelers zou
den kunnen gaan opsnorren, zonder 
dat deze daar iets kunnentegen 
doen. Tenzij . zelf zoveel betalen 
aan de spelers dat het voor hen 
niet interessant meer is beroeps
speler te worden De kompetitie 
zou dan ook verlopen met twee 
soorten klubs onder elkaar. Of dit 
uiteindelijk geen problemen zal 
stellen (onpartijdigheid van de 
scheidsrechters, publicitaire steun 
van de pers enz ) is een vraag die 
op dit ogenblik ook nog niet zon
der enige aarzeling te beantwoor
den is. 
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EEN JUWEEL MET STANDING 

KIES JE BEST BIJ 

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

2000 Antwerpen 

;, Tel. : 33.46.31 

h HORLOGES-LONCI NES 
VERDAL - MONDiA 

AANSTEKERS DUPONT 

ir KOELTOeai 
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ETN JEURISSEN PVBA DeWinterstraat24 
Bqraerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31 

N A T I O N A L E LOTERIJ 

5d. TRANCHS 

HOOG LOT 

15 MILJOEN 

• n . . • 

VIJFTIEN loten 
van 1 MILJOEN 

Trekking op 5 maart 

HET BILJET z 300 fr. 
HET TIENDE J 33 fr. 

95.967 LOTEN VOOR EEN TOTAAL VAN 1 2 6 M I L J O E N 

gemeenteiijke 
melkkoe 

Sedert mr. Gooris, de voorzitter van Ra-
cing-White, de gilee van de burgemeester en 
schepenen van zijn gemeente ging natblei-
ten om meer poen te krijgen voor zijn voet
balklub, is men overal aan het krijsen ge
gaan dat de gemeentebesturen de klubs be
ter moeten helpen. 

hl een échte sportkrant lezen wij dat het 
niet volstaat één of meer miljoenen af te 
dokken. De gemeente moet ook zorgen voor 
da nodige installaties en voor het onder
houd ervgn De reden ligt voor de hand . de 
(dubs zorgen voor de sportopleiding van de 
teugd, en nemen de gemeenten aldus een 
dure taak en verantwoordelijkheid uit de 
Band. Zij moeten daarvoor billijk vergoed 
worden. 

Als belastingsplichtige wilden wij daar toch 
een bedenking bij maken, met voor ogen het 
geval van een dorpje in onze buurt. 

Er wonen daar drieduizend mensen, en er 
Is daar vanzelfsprekend een voetbalklub. 

Het gemeentebestuur heef acht miljoen uit
gegeven om twee voetbalvelden aan te ko
pen en één uit te rusten met kleedkamers, 
tribune, chalet, verlichting en al wat erbij 
hoort. Onderhoud, en onkosten van water, 
vuur en licht vallen ook ten laste van de ge
meente. 

Heel de boel wordt verhuurd voor 50.000 
fr. per jaar, aan de voetbalklub alléén, maar 
die heeft het recht onder te verhuren. Wat 
zij ook doet. Dit roept een eerste situatie 
m het leven : wanneer de dorpsonderwijzer 
met zijn jongens eens zou willen sjotten, 
zou de gemeente aan de klub daarvoor toe
lating moeten vragen, eventueel zelfs huur 
betalen voor haar eigen terrein. Vermits de 
opbrengst van de reklameplaten en het cha-
letje ook voor de klub zijn, en vermits die 
geen uitgaven heeft voor aanleg, onderhoud 
(en evenmin voor gemeentebelastingen) — 
wij weten niet of het nu nog het geval is, 
maar enkele jaren geleden kreeg de klub 
zelfs nog subsidies — komen die 50.000 fr. 
in feite neer op « een frank en een sjiek ». 

Temeer omdat de klub al een paar jaren 
op die terreinen speelt zonder iets te be
talen. Er moet hier en daar nog een deur 
geschilderd worden, of een stopkontakt ge

plaatst, ziet ge, en er was overeengekomen 
dat er maar zou betaald worden als alles in 
orde was. Dit heeft de klub niet belet alvast 
te reklameren dat zij veel te veel moet be
talen, dat het een schande is, dat hier dit 
en daar dat, enfin, dat zij het vel wordt af
gestroopt. 

Als wij nu eens even gaan schatten wat 
die klub aan de gemeente kost, dan komen 
wij aan iets van een slordig miljoen per 
jaar, voor afkortingen van de lening, uitvoe
ren van onderhoudswerken, een werkman, 
en dagelijkse onkosten van elektriciteit, 
stookolie, enz. 

Wat krijgt de gemeente — en hier bedoe
len wij daarmee de drieduizend « zielen » 
die er wonen — nu in ruil voor dat jaarlijkse 
miljoen ? 

Wel, een paar dorpelingen zitten in het 
klubbestuur, zij het in ondergeschikte pos
ten, want de « grote mannen " komen van 
bulten de gemeente. Een paar jongens mo
gen ook op het mooie veld spelen, want nog 
niet alle spelers van de eerste ploeg zijn 
aangekochte « vedetten ». Mits betaling van 
50 fr. mogen alle dorpelingen het terrein be
treden om naar 'een match te komen kijken. 
En helemaal gratis krijgen zij bovendien het 

plezier van naar hartelust uit te weiden over 
het eigenaardige financiële beleid van het 
klubbestuur. 

Véél is het niet voor een miljoen. Wij 
dachten zo dat voor één vierde van dat be
drag het gemeentebestuur op vijf plaatsen 
in de gemeente een weide van één ha kan 
huren, daar, al naar de bestemming van het 
terrein, wat ballen, planken, touw, houtblok
ken, spaden kan leggen, én een man betalen 
om op de terreinen een oogje in het zeil 
te houden en op te spelen als de kreativitelt 
van de jeugd de verkeerde kant uitgaat. Op 
die manier zou zij sport- en spelgelegenheid 
bieden aan alle kinderen, en niet enkel aan 
een paar enkelingen, walrin de « mannen 
van 't bestuur » een toekomstige en verkoop
bare vedette zien. 

Op die manier zouden de mensen uit de 
gemeente ook goedkoper gediend zijn, en 
volgens ons ook beter. 

Dat de klubbesturen het hier niet eens 
mee zijn, aanvaarden wij graag. Zoals wi j 
ook graag hun mening hier zullen afdrukken 
als zij ons die willen toezenden. Maar zij 
moeten er wel zorg voor dragen dat zij da 
opcentiemen niet doen stijgen. Wij betalen 
al genoeg. 
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v u j o - v e r k i e z i n g a r r . k o m i t e e 

Vrijdag 2 maart zullen van 20 tot 21 u. 30 de verkiezingen voor 
het nieuv\/ samen te stellen « Arr. VUJO-komitee Antwerpen » plaats
grijpen. 

Stemgerechtigden zijn alleen de VU-leden [jongeren) tussen 16 
en 25 jaar [geboren tussen 3 maart 1948 en 2 maart 1957) op vertoon 
van hun VU-lidkaart 1973 + identiteitskaart, en dienen voor te ko
men op de « leden-computerlijst » van hun afdeling. 

In de volgende hiervoor centraal gestelde lokalen zullen de stem-
burelen ondergebracht zijn : 
— Te ANTWERPEN : VU-sekretariaat (Stad), Wetstr. 12 : voor de 
VU-jongeren van de afdelingen Antwerpen, Berendrecht, Berchem, 
Borgerhout, Burcht, Deurne, Ekeren, Hoboken, Kalmthout, Kapellen, 
Merksem, Stabroek, Wilrijk, Zwijndrecht. 
— Te WIJNEGEM, Vleminckhof, Marktplein 8, voor de VU-jongeren 
van de afdelingen Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Broechem, Ranst, 
Schilde, Schoten, 's Gavenwezel, St Job in 't Goor, Westmalle, Wij-
negem, Wommelgem + de kernen afhankelijk van een dezer afde
lingen. 
— Te EDEGEM, gemeenschapscentrum Drie Eiken, Drie Elkenstr. 128, 
voor de VU-jongeren van de afdelingen Aartselaar, Boechout, Boom, 
Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Hemiksem, Rumst -f de 
kernen afhankelijk van een dezer afdelingen. 

De bekendmaking van de verkozen kandidaten die het nieuw arr. 
VUJO-komitee zullen vormen, zal in dit weekblad, onder dezelfde 
rubriek geschieden in de « Wij «-uitgave nr. 10 van 10 maart 1973. 

Hugo COVELIERS, Wim CLAESSENS, 
Nationaal O/Voorzitter. VU-arr. Sekretarls. 

anfwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
VVM-AVOND 

Op dinsdag 27 februari te 20 u. 
30 verwachten wij al onze VU-man-
datarisen (arr. Antwerpen) op onze 
VVM-gespreksavond, dit maal in 
het gemeenschapscentrum « Drie 
Eiken », Drie Eikenstr. 128 te Ede
gem. Het onderwerp « Schelde-Dijle-
plan » zal uiteengezet worden door 
een van de meest bevoegde desbe
treffend, de h. dr. jur. Zwaenepoel. 
Wij verzoeken onze mandatarissen, 
mogelijke vragen omtrent dit on
derwerp, nu reeds schriftelijk over 
te maken aan VVM-voorz. Hugo An-
dries, Turnhoutsebaan 116, Borger
hout, tel. 36.59.67. 
VU-HARMONIE ANTWERPEN 

Op zondag 4 maart : uitstap en 
deelname aan de karnavalstoet te 
Wuppertal (Duitsland). Wie gaat 
nog mee ? Inschrijven bij P. Van de 
Voorde-Berkenlaan 63, Wilrijk, tel. 
27.00.71. Deelnameprijs : 250 fr. 
Vertrek : Draakplaats, Antwerpen 
op 4 maart te 6 u. stipt. Terug rond 
inidernacht. 

Zaterdag 10 maart, 7e verjarings
bal in zaal « Maria Immaculata », 
Steenbokstr., Antwerpen (Zuren
borg). Steunkaarten : 40 fr. Aan
vang : 20 u. 30. Orkest : « Axel and 
the Lonelies ». Loten en steunkaar
ten bij alle leden en in lokaal Café 
den Draak •, Draakplaats 1, te Ant
werpen. 
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 
«atirische komedie « Oorlogsman-
nen » (van Georges Bernard Shaw) 
brengt ons dit jaar een biezonder 
aangename avond. U moet echt 
geen doorgrond toneelliefhebber 
zijn om deze biezondere satirische 
komedie te komen zien. Sukses op 
voorhand verzekerd I Wees tijdig 
om uw plaatsen te bespreken. Doe 
het alvast nu om zeker te zijn ! 

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

ANTWERPEN (Stad) 
ABONNEMENTENSLAG 

Loopt nog door in onze afdeling. 
Onze bestuursleden behaalden er 
in het totaal 123 nieuwe abonne
menten. Ze doen nog voort. Beste 
wervers nog steeds aan kop : 
Moens 39 en De Roover 25. Elk 
steunabonnement is welkom. We 
kennen wel leden die in de onmo
gelijkheid verkeren een jaarabonne
ment te nemen. Stort 350 fr. op 
PR 15.02 van Euralbank te Antwer
pen voor rek. nr. 2/0494 van VU 
Antw. Stad. We verwittigen u wel 
aan wie we dan het abonnement 
doorgaven. 
VLAAMS VERBOND 
VAN GEPENSIONEERDEN 

Heden zaterdag 24 februari te 16 
u. maandelijkse koffietafel met dia's 
In het lokal Op Sinjoorken (bij dhr. 

Bachot), Kipdorp 9 (einde gang), 
Antwerpen. Het lokaal is open elke 
woensdag- en zaterdagnamiddag 
vanaf 15 u. Ook op zondag toegan
kelijk vanaf 15 u. 
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. 
WANDELING 

Naar het verdronken land van 
Saaftingen op maandag 23 april, 2de 

AKTIE ". NEEN LEBURTON 
Offensief tegen Leburton breekt 

los. Vele handen nodig. Neem kon-
takt met een der bestuursleden. 

BERCHEiVi 
LEDENVERGADERING 

Op donderdag 8 maart spreekt 
voor onze leden senator Hector De 
Bruyne. Niemand die belangstelt in 
aktueie problemen, vooral de toe
stand er middenstand, mag op 
deze vergadering ontbreken. Volks-
vert. dr. Hector Goemans zal voor
af enige toelichtinj geven omtrent 
beslissingen op gemeentelijk vlak. 
BUSSEN... BUSSEN... BUSSEN... 

Nadat onze plakploeg schitterend 
werk leverde is er werk aan de 
winkel voor onze « busploeg ». De 
folders liggen klaar. Houdt u ge
reed ! U wordt nog verwittigd I 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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
ling van 27 april. Op het program
ma : • De Oorlogsmannen » van 
B. Shaw. Wie nog plaatsen wenst 
kan kontakt nemen met Vital Pee
ters, Apollostr 47, tel. 21.46.24. 

BORGERHOUT 
WILLY KUIJPERS 

Onze ledenvergadering van vrij
dag 12 februari j l . hoorde een merk
waardige uiteenzetting van onze 
volksvert. Willy Kuijpers over de 
situatie in Vlaams-Brabant. In een 
pittige kommentaar en aan de hand 
van fraaie lichtbeelden kregen wij 
een beeld over dit bedreigd gebied. 
Denken wij vooral aan het besluit 
« Antwerpenaars, geen nutteloze 
diskussies maar redt mee Brussel 
en Vlaams-Brabant ». 
AKTIE . NEEN LEBURTON • 

Zoals voor een tweetal weken 
vooropgezet staat onze afdeling in
derdaad haar nian. Zij zorgde im
mers voor een pamflet dat in 
alle bussen van de gemeente te
recht kwam. Er worden nog nieuwe 
akties voorbereid. Werk mede en 
geef uw naam op aan onze verant
woordelijken voor de propaganda L. 
Broeckx, tel. 36.32.31 en P. Van der 
Spurt, tel. 36.94.40. 
VUJO-VERKIEZINGEN 

Alle jonge VU-leden van 16 tot 
25 jaar notere de datum van vrij
dag 2 maart. Deze dag gaan van 

20 tot 21 u. 30 de verWezIngen door 
in het sekretariaat In de Wetstr. 12 
te Antwerpen vaar het arr. VUJO-
komitee, Alle VUJO-belangstellen-
den uit Borgerhout nemen kontakt 
op met Walter Van Nispen, Wolfja-
gerslei 14. 
DANSFEEST 

Men vergete niet de avond van 
ons bal dat doorgaat op zater
dag 17 maart a.s. in de zaal Reuzen-
poort, Turnhoutsebaan. Men zegge 
het voort en kome met vrienden en 
kennissen hierheen I 
TONEELAVOND 

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

BORSBEEK 

SOC. DIENSTBETOON 
Maandelijkse zitdag van gemeen

teraadslid Peer Van Nuffelen en 
COO-lid Frans Van Loveren op 
dinsdag 6 maart van 20 u. 30 tot 
21 u. 30 in café Riviera (centrum). 

COO-voorz. Staf Kiebooms houdt 
elke maandag zitdag van 20 tot 21 
u. in het oud gemeentehuis. 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Zaterdag 31 maart voor alle le
den, vrienden en simpatisanten. 
Een tipisch oud Borsbeek gerecht 
en een pittig orkestje zullen de 
moeilijksten kunnen bevredigen. 
Nadere inlichtingen volgen nog. 

BRASSCHAAT 
VROUW IN DE WERELD VAN NU 

Het Dosfelinstituut afd. Bras-
schaat-Antw.-Voorkempen richt een 
zeer interessante kursus in op 
21 maart, steeds te 20 u 30, op de 
woensdagen 28 februari en 14 en 
gemeentelijke feestzaal Door Ver-
straetenlei. 

Tema's : geschiedenis van de 
emancipatie door Nelly Maes, volks
vert. ; vrouw en gezin door mevr. 
Brouwers-Uytterhoeve, PAG Meche-
len ; vrouw en arbeid, door mevr. 
Hicquet van KAV ; paneelgesprek 
betreffende voorgaande onderwer
pen, paneel samengesteld uit oa.. 
mevr. Renard, mevr. Joli, mevr. 
Brouwers-Uytterhoeve, mevr. Nuyts. 

Bijdrage per avond : 25 fr. Wij 
verwachten een zeer grote opkomst, 
stel ons niet teleur ! Uw aanwezig
heid is voor ons een stimulans voor 
alle verdere aktiviteiten. Uw voor
stellen en wensen zijn ook van har
te werkom. 
VUJO 

Op 2 maart allen (beneden 25 j.) 
naar de verkiezingen in het Vle
minckhof te Wijnegem. 

Op 10 maart : overdag : tentoon
stelling « Hoe groen was Bras
schaat ? » (Sporta) ; avond : Vujo-
dansavond (zaal Sporta). 

Op 11 maart : overdag : tentoon
stelling «Hoe groen... » ; avond : 
kleinkustavond met Zjef Vanuytsel 
en het Gents Mimeteater. 

Je ziet, het neusje van de zalm. 
Jeugdigen tot 88 jaar, hou die da
tum vrij. 
VVVG 

ledere woensdag kun je terecht 
vanaf 14 u in ons lokaal Vogelzang, 
Miksebaan, voor alle soorten ge-
zelschapspelen, o.a. pitjesbak, kaar
ten, scrabble, monopoly en zelfs 
het geliefde ganzekensspel. Ook Je 
handwerk of knutselwerk mag je 
meebrengen of kom gewoon een 
babbeltje slaan. Je vindt er altijd 
wel je vrienden weer, onder het 
genieten van een frisse pint of 
een lekkere koffie. 

Op 7 maart plannen we een Ar
mand Preud'homme avond met 
lichtbeelden. Op dezelfde atum hou
den we bestuursverkiezing. De de
tails krijgt u thuis gestuurd. Voor 
alle bijzonderheden wendt u tot de 
voorlopige bestuursleden. 
GEMEENTERAAD EN OPPOSITIE 

Komt allen naar onze gemeente
raadszitting, beter dan het zotste 
TV-programma, een klucht enig in 
zijn soort ! Allen daarheen op 28 
februari. Waar hardwerkende oppo
sitieleden voor clowns worden ver
sleten ! 28 februari, 20 u. 30, men 
zegge het voort. 

BROECHEIVI 

GESPREKSAVOND 
Maandag 26 februari spreekt 

volksvert. André De Beul over «Ak
tueie problemen» in KSA-lokaal, Lo-
str., te 20 u. Alle vrienden uit Broe
chem en omstreken worden daar 
verwacht. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Kaarten van 100 fr., genummerde 
zitplaatsen en kaarten van 40 fr. 
(niet genummerde) kunnen van nu 
af reeds worden besteld. Hou 25 
mei vrij. Wij zorgen voor gezamen
lijke verplaatsing, zoals alle jaren 
aan gunstprijs. 

LEDENHERNtEUWINQ 
Is volledig. Niemand heeft ba-

dankt, en een tiental nieuwe leden 
werden reeds geworven. 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

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

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

EDEGEM 
KOLDERBAL 

Dit dansfeest van 3 maart a.s. om 
20 u. 30 in de ruime hallen van Co-
va (Prins Boudewijnlaan) belooft 
een toppunt te worden. Er valt ech
ter nog heel wat te doen. Werkers 
worden verwacht in Cova : dinsdag 
27/2 om 20 u., woendag 28/2 om 
20 u., vrijdag 2/3 vanaf 14 u. tot 
23 u. en zaterdag 3/3 gans de dag. 
Prijzen voor de tombola kunnen be
zorgd worden aan H. Janssens, P. 
Boudewijnlaan 381. 
VUJO 

Vrijdag 2 maart, verkiezing voor 
arr. komitee in « Drie Eiken ». Wij 
verwachten een grote opkomst. 
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 ». 
VVVG 

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

EKEREN 
LEDEN EN ABONNEMENTEN 

Wie de Volksunie sterker wil 
maken wordt lid of neemt een abon
nement op « Wij ». Inlichtingen 
steeds te bekomen op het VU-sekr. 
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41 of 
bij een bestuurslid. 

HERENTALS 
GEMEENTERAAD 

De ruzie in de CVP-meerderheid 
zou een voorlopige oplossing krij
gen. In feite beet burgemeester 
Van Doninck en zijn schepenkollege 
in het zand. Twee CVP-opposanten 
Peeters en Van Kerkhoven zullen 
als schepenen worden aangesteld 
voor drie Jaar. Tegenbos mag 18 
maanden blijven en wordt dan ver
vangen door Pauwels voor 18 maan
den. Binnen 3 jaar komt De Peuter 
terug aan bod, ook Tegenbos en 
gaan Peeters en Van Kerckhoven er 
weer uit. Het CVP-gekrassel is on
navolgbaar. 

De VU heeft in gans de krisis — 
die een feitelijke onbestuurbaar
heid van de stad meebracht — haar 
oppositierol voortreffelijk vervuld. 
De schermutselingen en drijverij
en achter de CVP-schermen wer
den door de VU nauwkeurig en juist 
openbaar gemaakt. Ook de kordate 
houding op de raad oogstte algeme
ne waardering. Zonder twijfel maakt 
het VU-optreden indruk te Heren-
tals, zelfs bij tegenstrevers. 
DE KLEINE WAARHEID 

Deze week komt het nieuwe VU-
Kantonblad onder deze titel van de 
pers. De oplage bedraagt 20.000 
eksemplaren, gratis huis aan huis 
bedeeld in alle gemeenten van het 
kanton Herentals. 
PLAKAKTIE 

Honderden grote anti-Leburton 
plakbrieven en aankondigingen voor 
de VU-kantonvergadering te Vorse-
laar op 2 maart e.k. versieren He
rentals. De Vujo bewees bij de 
jongste plaktochten nogmaals haar 
stevige en doeltreffende organisa
tie. 
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. 

HINGENE 
EERSTE BAL 

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

HOBOKEN 
VUJO 

VuJo organiseert een voettoch| 
door de Kalmthoutse heide op zon#, 
dag 14 april. Verder informatW 
wordt u toegezonden. 

KONTICH 
DANSFEEST 

Vanavond in de Magdalenazaal, 
jaarlijks groot bal van de Vlaams^ 
Kring. Eén van de toppunten m het 
Vlaams verenigingsleven rond het 
Antwerpse Ook u zijt hartelijk wel
kom. 
AFDELINGSWERKING 

Ook in Kontich is het politiek kli
maat gunstig voor de Volksunie. 
Niet alleen een steeds stijgend aan
tal leden — 1973 wordt een rekord-
jaar — maar ook het lezerspublierk 
op « Wij » groeit. Een abonnementje 
mag er nog wel bij ; u hoeft slechts 
het sekretariaat te verwittigen, tel. 
57.09.82, en wij doen het nodige. 

Een nieuwe start eveneens voor 
onze streekpers, het eerste num
mer rolde van de pers — 4500 ex. 
— en een uitgebreide ploeg bussers 
bracht het op 3 dagen ter bestem
ming. « Wij in Kontich » zal voor
taan om de twee maanden over 
heel de gemeente verspreid wor
den. 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mattheys-
sens op woensdag 28 februari van 
19 tot 20 u. in lokaal Alcazar. Assis
tentie van prov. raadslid Jef Steurs. 
KNS-VOORSTELLING 

Op vrijdag 27 april, zie arr. be
richtgeving. Kaarten te bekomen 
bij onze propaganda-verant\/V. Luo 
Defossé, l<eizershoek 210, telefoon 
57.31.31. 
OVERLIJDEN 

Op 11 februari overleed, na een 
langdurige ziekte, de h. Juul Torfs, 
vander van onze leden Rik Do 
Wever en Irene Torfs. Het bestuur 
betuigt de achtbare familie nogi 
maals haar deelneming. 

MORTSEL 
KNS-VOORSTELLING 
(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 Claes-
sens, Mortsel) of 21.46.24 (Vital 
Peeters, Berchem). 

KATELIJNE WAVER 
DANSFEEST 

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

ST. AMANDS 
GESPREKSAVOND 

Sen. H. De Bruyne spreekt over 
« Waarom werd Unctad III een mie» 
lukking ? » op vrijdag 2 maart om 
20 u. in zaal De Leeuw, Van Droo-
genbroekstraat. 

ZOEKERTJES 

1) Sociaal assistent, in orde 
met legerdienst zoekt betrek
king in het Antwerpse. 
2) Juffrouw, 22 j . lager middel, 

onderwijs + diploma steno-
daktyla, zoekt part-time betrek
king, prov. Antwerpen. 

3) Boekhouder met ruime er
varing zoekt passende betrek
king Brussel of omgeving. 

4) Dokterassistent met erva
ring zoekt betrekking bl] huls
arts, specialist of in kliniek. 

5) Ingenieur met jarenlange 
ervaring Kongo en Nigeria 
zoekt betrekking voor private 
firma In Latijns-Amerlka, het 
Midden-Oosten of Afrika. 

6) Jonge man In orde met le
gerdienst, diploma A l , sekre
tariaat - moderne talen, zoekt 
passende betrekking, Brussel-
Mechelen, Antwerpen. 

7) Verkeersexpert, schadeop
neming, zoekt passende betrek
king, liefst prov. Antwerpen of 
Limburg. 

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

Voor 1 tot en met 8 schrijven 
of opbellen Senator W. Jorls-
sen, Louisastr. 31, 2800 Mech. 
Tel. (015) 435.96 

gemeente ekeren 
concert 

De Raad van Beheer van de Gemeentelilke Muziekschool richt, In samen
werking met de Gemeentelijke Culturele Raad en onder auspiciën van da 
Dienst voor Volksontwikkeling van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, 
op VRIJDAG 2 MAART 1973 te 20.30 uur In zaal Zllverheem te Ekeren-
Zilverenhoek een concert in dat zal verzorgd worden door het trio CAMB-
RATA BELGICA. Op het programma werken van Telemann, G. Fr. Hand^ 
J.M. Leclair en de Boismortier. 



20 wu - 24-a-n 

MERKSEM 
PROPAGANDATOCHT 

Samenwerkend baden onze pro
pagandaleider Omer Stevens en 
Jef Van Gils, voorz. van de VU-jon-
geren Merksem, op zaterdag 3 fe
bruari, in de namiddag, niet een 
gans stel jongeren, een propagan-
datocht belegd op de wandelpaden 
van onze druk bezochte winkel-Bre-
dabaan. Met aan het hoofd 'n sterk 
In het oog springend bord in reuze
letters geschilderd • Vlamingen. 
hou uw centen klaar, Leburton is 
daar », volgden zij op een lange rij 
achter elkaar, verschillende jonge
ren allen dragers van borden met 
daarop toepasselijke teksten. On
derwijl werden de talrijke wande
laars, die simpatiek toekeken aller
hande pamfletten van de Volksu
nie in de handen gestopt. Men mag 
dan heel de gemeente volplakken, 

' maar een stunt als deze staat bo
ven alles. De bevolking ziet dat 
graag, en onze tegenstanders voe
len zich ongemakkelijk. Bravo jon
gens I 
GOUDEN BRUILOFT 
Een onzer oude leden, Frans Bos-
mans en zijn gade Maria Th. Jans-
sens vierden hun gouden bruiloft. 
Vijftig jaren is lang Frans, maar als 
Vlaming moogt gij met gerust ge
weten achter u kijken naar de ja
ren die voorbijgingen. Wij wensen 
u en mevrouw nog vele jaren met 
voorspoed en een goede gezond
heid vanwege de Vü-Merksem. 
NIET VERGETEN 

Het groot jaarlijks dansfeest van 
de VU-Merksem in de grote zaal 
De Garve, op zaterdag 3 maart. 
Ruime gelegenheid om te parkeren. 

Ook niet te vergeten de dia-sono-
rama-avond door de h. René Her
man over Emiel Hullebroeck, op 
vrijdag 14 maart, in het Vlaams 
Huis Tijl, Bredabaan 298. Kaarten 
te bekomen bij Monique, de waar
din van Tijl. en bij K. Van Bockel, 
St Lutgardisstr. .56, tel. 45.57.77. 
Prijzen der kaarten : 20 ir. 
MEDEDELING 

Daar de h. Urbaan Dubois, tot nog 
toe voorzitter van de Vlaamse Kring 
Groeninghe geroepen werd tot een 
funktie, onverenigbaar met zijn 
voorzitterschap van de kring, was 
Groeninghe zonder voorzitter. In 
zijn plaats aangesteld is als voor
zitter van Groeninghe onze vriend 
Rik Raes, in de aktieve Vlaamse 
midens van onze gemeente vast 
geen onbekende. Rik Raes, door 
allen gewaardeerd als een eenvou
dig bescheiden werker, zoals wij 
hem nu jaren kennen, met een 
nuchtere kijk op de zaken en die 
van aanpakken weet. Groeninghe 
zal aan de Rik een goed voorzitter 
hebben. 

MOL 
VLAAMSE MUZIEKMAATSCHAPPIJ 
KEMPENLAND 

Op zondag 4 maart gaat Kempen-
land samen met de Harmonie van 
Antwerpen naar Wuppertal om mee 
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 Goudbloem» 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. 

NIEL 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Vandaag 24 februari te 18 uur, 
bieden we in de zaal Familie, Dorp-
str. 46, aan onze leden en simpati-
KINDERFEEST 

Morgen 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 de 
best verkleede kinderen. 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdagavond vanaf 19 u. 30 
af zijn onze vrienden De Koek, De 
Meulemester en Michiels in het 
sekretariaat ter beschikking van 
mensen met administratieve moei
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-
wordt door ons opgepikt. We be
schikken over kaarten 2e rang (80 
fr.) en zijbalkon (60fr.). 

NIJLEN 
VOORDRACHTENCYCLUS 

Vrijdag 2 maart : Lic. Walter Luy-
ten : • van 1929 tot heden (inzon
derheid de oorlogsgeschiedenis en 

repressie). 
Vrijdag 16 maart : kamerlid An

dre De Beul : « Zelfbestuur door 
federalisme en wat daarna ? ». 

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

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van 10 tot 12 u, is 
burgemeester K. Verberne op het 
genieentehuis. Hij zal u graag hel-

TURNHOUT 
DIENSTBETOON 

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

Gemeenteraadslid Rudi Beau-
fays. Rodenbachplantsoen 117, tel. 
44489. 

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

Verantwoordelijk bestuurslid voor 
dienstbetoon : Arthur Robberechts, 
Neerhofstr. 14, tel. 44893. 
DERDE WERELD 

Vrijdag 16 maart een tweede ge-
spreksavond over « De VU tegen
over de ontwikkelingssamenwer
king » in de bovenzaal van hotel 
. Terminus » te Turnhout. Inleiders 
zijn de sen. Van Eisen en De Bruy-
ne. 

VORSELAAR 
GERARD SLEGERS KOMT 

De afdeling Vorselaar heeft een 
nieuwe start genomen. Het bestuur 
is met enkele nieuwe krachten uit
gebreid. Het aantal leden en le
zers van • Wij » kan er zeker ver
dubbeld worden. Als inzet van de 
nieuwe werking wordt op vrijdag 
2 maart om 20 u. in de Parochiezaal 
(aan de kerk) een volksvergadering 
ingericht, waarop sen. Gerard Sie
gers het woord zal voeren. Vanzelf
sprekend worden alle VU-leden uit 
Vorselaar hierop verwacht, naast 
een sterke vertegenwoordiging van 
andere afdelingen en ook alie be
langstellenden buiten de partij. 

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 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Op dinsdag 27 februari, richt de 
Vlaamse Vriendenkring, samen met 
de jeugdgroepering Ahoy en de 
groep Ontikkelingssamenwerking, 
een debat in over ontwikkelingssa
menwerking. Sen. Hektor De Bruy-
ne zal het politiek aspekt, op Bel
gisch vlak, bespreken. Dhr. Kamiel 
De Smet leidt het gesprek. Deze 
avond vindt plaats in de Jongens-
lokalen op de Wommelgemsestwg 
(20 u.) en niet, zoals eerder gemeld, 
in het Vleminckhof. 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Op zondag 15 april reizen wij per 
autocar naar de Voerstreek, Mon-
chau en Aken. Houdt nu reeds deze 
datum vrij. Prijs per persoon 130 fr. 
Kinderen 75 fr. Inschrijvingen in 
Vleminckhof. 
NAAR DE POESJE 

Zaterdag 10 maart met z'n allen 
naar de Poesje om « tranen te la
chen ». Familie, vrienden en kennis
sen zijn ook welkom. Gezien de 
vertoning om 20 u. begint vertrek
ken wij om 19 u. 15 op de Markt. 
Personen zonder wagen kunnen bij 
anderen instappen. Toegang : 35 fr. 
GEMEENTERAAD 

De datum werd vastgesteld op 
2 maart. 

WILRIJK 
BAL 

Ons jaarlijks lentebal gaat door 
op 31 maart in de zaal « 't Gast-
hof », Heistraat, nabij de Bist. 
Meer details volgende week, maar 
wees er tijdig bij, want het Gast-
hof is niet zo groot als zaal St Ur
sula en... 't wordt ook dit jaar weer 
een stormloop. Kaarten vanaf nu 
bij de bestuursleden en militanten. 
Ook bij Juul Cautreels, Vredelaan 
65, tel. 27.03.18. 
OPERATIE . SCHERP GEZIEN • 

Reeds enkele leden en simpati
santen boden ons aan een handje 
toe te steken bij de verspreiding 
van « Scherp gezien •. Guy Egger-
mont, Hulststr. 18, tel. 28.05.62 
komt nog enkele mensen tekort 
om de hele zaak terug vlot te heb
ben. 2 of 3 uurtjes per maand voor 
de partij is toch niets te veel ge
vraagd, vooral nu de CVP (uit wre
vel of uit schaamte ?) ook een ga-
zetteke is gaan uitgeven. Komaan, 
even de handen uit de mouwen, dan 
loopt alles terug gesmeerd ! 

WOMMELGEM 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Op 7 april in 't Keizershof, Das-
str. 24. Houd nu reeds de datum 
vrij. 
KNS-VOORSTELLING 

Dat Leburton - er uit • moet, 
dat weet u al. En dat het straks 
weer « kiezen » is, dat lezen wij 

niet in de sterren. Daarom heeft 
ons arr. - poen van doen ». U kunt 
hen helpen. Kom naar de KNS op 
vrijdag 27 april om 20 u. Kaarten 
voor De Oorlogsmannen (G.B. Shaw 
kunt u bestellen bij onze bestuurs
leden of op ons sekretariaat, Wel-
komststr. 116. 

brabant 

Brussel-Haüe-Vil voorde 

ARR. B A L 

Z a t e r d a g 2 4 - 3 - 7 3 . M e l i -

H e y z e l , B r u s s e l . 
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 bewegingswij
zer moet op het arr. sekretariaat 
binnenzijn ten laatste zaterdag. 

VUJO (Arr.) 
Zaterdag 3 maart komen ai de 

Vujo-verantwoordeiijken van B.H.V 
samen. Om 15 u. :n Waltra (KVS), 
Arduin, Brussel. 

ASSE (Fed.) 
KOLPORTAGE 

De federatie organiseert een kol-
portage te Ternat op zaterdag 3 
maart. Samenkomst om 14 u. aan 
de kerk van Ternat. Allen op post. 

BOORTMEERBEEK 
VOLKSVERGADERING 

Woensdag 28 februari te 20 u. in 
de zaal Brouwershuis, Dorpsplein, 
volksvergadering. Volksv. W. Kuij-
pers bespreekt de aktuele situatie 
m.o. de voorstellen Van den Boey-
nants, onderwijsprobleem en « Wat 
met Brussel ? • Een pamflet over 

DWORP 
BAL 

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

HALLE (Fed.) 
KALENDER 

3 maart : AfdtÜngsbal St. Gene-
sius-Rode, zaal De Kroon. 

9 maart : afd. bal Lot. 
24 maart : Arr. bal in de Meli. 
4 mei . Federatiebal in KOC De 

Bres te Halle. 
7 april : afd. bal, Buizingen. -
12 mei : Bal te Dworp, 
19 mei : Bal, St Pi eters-Leeuw, in 

De Jonge Deken. 

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 smulpartij, in de 
Parochiezaal. 

LEUVEN-NOORD (Kanton) 
GESPREKSAVOND 

Op woensdag 7 maart om 20 u. 
in zaal Brouwershuis, Overstr. 22 
te Veltem, organiseren de VU-afd. 
van het kant. Leuven-Noord een 
gespreksavond met sen. M. Van 
Haegendoren en volksvert. W. Kuij-
pers. 

« Zij en Wij », een pallet vol 
hangijzers, diskussievuur, ' spette
rende vragen ! Voor of tegen de 
VdB-legerhervormingen ? Is dat de 
schoolvrede ? Wat met de inflatie? 
Provincie Vlaams-Brabant ? Wat 
met de Voer ? En de 100 andere. 

LEUVEN 
KALENDER 

24 feb. : Vergadering Ziekenfonds
wezen, zaal « Egmont », Brussel, 
15 u. 

24/2 : " Stuif in . met Vujo-Zi-
chem in dancing <• The Hippy » met 
DJ Fred Steyn van Radio Luxem
burg. 

27 feb. : Informatie- en gespreks-
cyclus « De Vlaamse Beweging 
van gisteren tot morgen ». zaal 
Trefpunt 81. 

28 feb. : Driehoekstocht Woluwe-
Ottignies-Leuven door VNSU en 
VVB, 14 u. 

28 feb. : Centrum Gemeentebe
leid, cafetaria BMW-garage, Brus
selse stwg, Winksele. 

28 feb. : Volksvergadering kanton 
Haacht, te Boortmeerbeek, zaal 
Brouwershuis. 

28 feb. : Paneelgesprek « Pro
gressieve frontvorming », zaal Tref
punt 81. 

1 maart : arr. bestuur. 
2 maart : Mens, arbeid en kapi

taal, in Parochiezaal Van Bladelstr., 
Herent. 

4 maart : Lessenreeks • Politiek 
opbouwwerk ». Tweede dag. 

7 maart : Volksvergadering In de 
zaal Brouwershof, Overstr. Veltem-
Beisem. 

9 maart : Werkvergadering pers 
en propaganda, St. Jozefsschool, 
Heverlee. 

10 maart : Kulturele kleinkunst-
avond, ingericht door VU-Bouter-
sem, zaal Lemoine, Lubbeeksestr., 
Roosbeek, 20 u., toegang 25 fr. 

12 maart : Leuvense werkgroep 
Samenlevingsopbouw, zaal Trefpunt 
81. Inleiding door R. Masure, Wel-
waartskomitee Oost-Brabant. 

12 maart : arr. bestuur. 
13 maart : Lessencycius « De 

Vlaamse Beweging van gisteren 
tot morgen ». Paneelgesprek. Zaal 
Trefpunt 81. 

15 maart : Kant. werkgroep, Xa-
verlanum. Tienen. 

17 maart : Gezellige dansavond 
in de zaal Brouwershof, Veltem. 

18 maart : Lessenreeks « Politiek 
opbouwwerk », slotdag. 

20 maart : Volksvergadering in 
lokaal « Supportersklub Fr. Ver-
beeck », tegenover kerk Wilsele-
Putkapel. Tema « Vlaams Brabant 
bedreigd ». 

23 maart : Statutaire arr. raad, 
zaal Trefpunt 81. 

26 maart : Arr. bestuur. 
31 maart : Bal, afd. Tildonk-Wes-

pelaar. 
14 april : Bal, afd. Tervuren. 
21 april : Bal, afd. Molenstede. 

LIEDEKERKE 
FEDERATIEBAL 

Het bal van de fed. Asse gaat 
dit jaar te Liedekerke door op za
terdag 14 april in De Nieuwe Zaal, 
Stationsstr. 54, om 20 u. met het 
orkest The May Jinns. Nu reeds 
noteren. 

LOT 
1ste BAL . PEPER EN ZOUT . 

Op 9 maart te 21 u. met de zange
res Roswitha en het orkest Frans 
Bonne. Zaal Alcazar, Dworpsestr. 
208. 

LOT-ST PIETERS-LEEUW 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Bob Maes en fed. schepen 
Frans Adang houden zitdag, elke 
laatste dinsdag van de maand. 
Lot : Fr. Walravensstr. 85, van 19 
tot 20 u., tel. 76.33.04. 

St Pieters-Leeuw : De Jonge De
ken, Rink, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

Lot : elke zaterdag van 11 tot 
12 u., F. Goetgebeur, Fr. Walrae-
vensstr. 85, tel. 76.3.04. 

MERCHTEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

MUIZEN 
WELKOM ! 

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 

PEUTIE 
NIEUW BESTUUR 

Wij brengen u graag ter kennis 
dat te Peutie een nieuwe VU-afde
ling gesticht werd op 16 januari 
1973 in aanwezigheid van de h. dr 
Anciaux, de h. E. Cleckx, kant. 
voorz., de h. A. Lesage, federatieÜd 
en mej. Els Grootaers, arr. afgev. 
Werden als bestuursleden verko
zen : voorz. : J. Van Steen ; sekr. : 
R. Verbist ; penningm. : L. Jacobs ; 
prop. : F. Kuyl ; org. : P. Bekkers. 
SOC. DIENSTBETOON 

Het SOC. dienstbetoon zal ver
zorgd worden door dr Anciaux of 
P. Deneve, elke 2e maandag bij A. 
Lesage, Vijfhoekstr. 51a, van 19 
u. 30 tot 20 u. 30. 

ROOSDAALBORCHTLOMBEEK 
VOLKSVERGADERING 

Maandag 5 maart om 20 u. in ca
fé Piepa, hoek Populierenstr.-IJze-
renkruisstr., met volksvert. Vik An
ciaux en fed. schepen Jef Valke
niers. Ze zullen er praten over de 
toestand op nationaal en federatie-
vlak. 

RUISBROEK 
STICHTINGSVERGADERING 

Op 31 januari II. had In het lo
kaal " Bierkelder » de stichtings
vergadering van de plaatselijke VU-
afdeling plaats, in aanwezigheid 
van sen. Lode Claes, leden van het 
arr. bestuur en het bestuur van de 
raad van afdelingen der federatie 
Halle, alsmede het voltallig afde
lingsbestuur van St. Pieters-Leeuw 
met hierbij natuurlijk haar federa-
tieschepen F. Adang. Het is inder
daad F. Adang geweest die samen 
met de kernverantwoordelijke van 
Ruisbroek, Guido Vandervelde, de 
afdeling van de grond kreeg, en 
niet zonder moeite, daar we Ruis
broek tot de eerder moeilijke ge
meenten kunnen rekenen. Het is 
een politiek onduidelijke fabrleks-
gemeente met oude bevolking 
(65% geensioneerd) maar we zijn 
ervari overtuigd dat onze afdeling 
met goede moed gestart, hier dege
lijk werk zal verrichten, we had-

en hier Immers met de laatste V M » 
kiezingen reeds 1/6 van de ste»» 
men. 

Nadat sen. Claes, onder de vorm 
van een zeer gemoedelijke t o » 
spraak, de Vlaamse beweging hl 
haar huidig stadium belichtte, e» 
het belang benadrukte van akkur» 
te afdelingswerking, werd het niew» 
we bestuur als volgt samengesteld I 
voorz. : Guido Vandervelde ; pe» 
ningm. : Jan Piet Jaukes ; org. | 
André Uytroever ; prop. : George» 
Feytens ; BL : mevr. Vandervelde 
mevr. Joukes-Schats, dhr. D« 
Weerdt. 

Na de bestuurssamenstelling 
werd besloten zo vlug mogelijk 
met een afdelingsblad van start t« 
gaan, en tot slot werd de kersv«^ 
se penningmeester met een ka»> 
bodem van 3.000 fr. naar huis g » 
stuurd, geschonken door de a fd» 
ling St. Pieters-Leeuw, aan haar 
« petekind-afdeling ». 

SGHEPDAAL-ST. MARTENS-LENNHC 
HAANTJES EN 
BIEFSTUKKENFESTIJN 

Zaterdag 17 maart vanaf 18 u. e« 
zondag 18 maart vanaf 12 u. in zaai 
Select, Statlon-Schepdaal. 's avond» 
Disc-Jokey. Hartelijk welkom. 

ST. KATHERINA-LOMBEEK 
HAANTJESKERMIS 
Iedereen welkom op zaterdag 24 
februari vanaf 18 u., zondag 25 va» 
af 12 u. en maandag 26 vanaf 19 ik 
in zaal Uilenspiegel, Kerkstr. 26. 

SINT-KWINTENS-LENNIK 
MOSSELFESTIJN 

Op zaterdag 3, vanaf 18 u., zon
dag 4, vanaf 12 u. en maandag % 
maart 1973 vanaf 18 u., wordt i » 
gezellig estaminet ; « In de veiv 
zekering tegen de grote dorst N 
tegenover de kerk te Elzeringen. 

Smakelijk I 
SPREEKBEURT 

We hebben het genoegen u irtt 
te nodigen tot het bijwonen va« 
een spreekbeurt over « De G » 
schiedenis van de Vlaamse Bewe
ging » te houden door de h. A J . 
Aernouts, licentiaat In de geschie
denis en oud-leraar. Deze spreel»' 
beurt heeft plaats op vrijdag » 
maart e.k. om 20 u 30 in ons lo
kaal, hierboven vermeld. 

ST. GENESIUS-RODE 
DANSFEEST 

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

WEERDE 
LUSTRUMBAL 

Zaterdag 17 maart VU-lustrumba< 
in zaal Flora te Weerde. 

VELTEM-BEISEM-WINKSELE 
WELKOM 

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

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

ZICHEM 
WELKOM 

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

oost-vlaanderen 

DIENSTBETOON VOLKSVERT. 
FRANS BAERT 
GENT 

Eerste zat. van de maand, thuis. 
Kon. Astridlaan 123, Gent. 10u.30 -
12U.30 en na afspraak. 

Tel. 09/22.52.06. 
WAARSCHOOT 

Eerste zat. van februari, april, 
juni, oktober, december, bij Fons 
Van Holderbeke, Stationstr. 8. 
Waarschoot. 14 u. - 15 u. 
OOSTAKKER 

Eerste zond. van de maand, af
wisselend in 't Smisken (Lourdes) -
(februari, april, juni) en St Bavo, 
Dorp (maart, mei, juli). 11 u. - 12 u. 
MALDEGEM 

Tweede zat. van de maand, bIJ 
Christ De Ruyter, Rotsart de Her-
talnglaan. 10u.30 - 11 u. 
AALTER 

Tweede zat. van de maand, In 
café Casino, Markt. 11u.15 - 12u.30. 
LANDEGEM 

Tweede zondag van de maand, blJ 
Guido Schaeck, Vosselarestraat. 

11 u. - 12 u. 
HEUSDEN 

Tweede maandag van de maand, 
bij Koen Van Meenen, Neerbroeh-
straat. 19 u. - 20 u. 
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Z<TDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDRIA 

Gent : sekretariaat, Keizer Karel-
str. 101, alle weekdagen van 9 tot 
12 u. en de woensdagnamiddag. 

Merelbeke : Hundeigemsestwg 
859, dinsdag van 14 tot 17 u. 

Nevele : Cyi-iel Biiyssestr. 2, don
derdag van 14 tot 15 u. 

Wetteren : De Klokke, Koningin 
Astridl. 27 (brug), woensdag van 
14 tot 15 u. 

Dendermonde • Den Ommeganck, 
Grote Markt 18, woensdag van 16 
tot 17 u. 
VERENIGING VAN 
VUAMSE ZIEKENFONDSEN 

Voordelige reisgelegenheden voor 
de leen der Vlaamse Ziekenfondsen. 

1. Loano, Italié, 14 dagen Liguri-
sche kust, maand mei, treinreis. 

2. Palamos, Spanje, 14 dagen Cos
ta Brava, vakantiemaanden, lucht
reis. 

3. Zuid-Afrika, 3 weken, april, Ju
l i , september, december, familiebe
zoek of toerisme. 

Schiiftelijke inlichtingen op het 
sekretariaat des respektievelijke 
mutualiteiten of sekretariaat van 
Ziekenfonds Flandra, Keizer Karel-
str. 101, Gent. 

AALST (Ai-r.) 
KADERDAG 

De kaderleden noteren nu reeds 
de datum van de volgende kader-
dag ; zaterdagnamidag 24 maart. 
Uitnodigingen volgen. 
DIENSTBETOON 

Het gewestelijk sekretariaat van 
het OCDNV organiseert op maan
dag 26 februari te 20 u. 30 in het 
lok. « De Vriendschap » een ver
gadering voor alle verkozenen en 
afdellngsverantwoordelijken voor 
soc. dienstbetoon. Op de dagorde : 
huidige toestand van het sociaal 
dienstbetoon in het arr. Aalst ; 
nieuwe zitdagen ; vormen van cen
trale hulp aan verkozenen en so
ciale werkers. Ook andere belang
stellenden zijn welkom. 
AKTIE . NEEN LEBURTON . 

De eerste faze — de plaktocht — 
werd oor nagenoeg alle afdelin
gen afgewerkt zoals gepland was. 
De tweede faze is deze week ge
start. 60.000 pamfletten werden de
ze week onder de afdelingen ver
deeld om gebust te worden. Een 
gekombineerde aktie mikrowagen-
spandoeken-pamfletten heeft deze 
voormiddag plaats tijdens de weke
lijkse markt te Aalst. Elke afdeling 
zorgt voor eigen plaatselijke ini
tiatieven in het kader van deze 
tweede aktie-faze. Richtlijnen wor
den eveneens verstrekt door het 
arr. bestuur, [Zie rondschrijven van 
15 februari jl.). 

AALTER-LOTENHULLE 
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. 

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. 

DRONGEN 
IJZERBEDEVAARTAVOND 

Aangemoedigd door het sukses 
van de Voeravond, richt VOS-Dron-
gen op woensdag 7 maart een IJzer-
bedevaartavond in. U krijgt de ge
legenheid de mooie en onvergete
lijke kleurenfilm van de IJzerbede
vaart 1972 te zien met waarschijn
lijk nog een toemaatje. Die avond 
gaat door in het hotel-restaurant 
Barloria {afrit A-weg) te 20 u. 

Toegang voor leden vrij Belang
stellenden hartelijk welkom. 

DE PINTE-ZWIJNAARDE 
DANSFEEST 

Traditiegetrouw zal het jaarlijks 
dansfeest van de afelingen De Pin-
te en Zwijnaarde-Zevergem dit jaar 
plaats hebben op zaterdag 24 febru
ari in de Begoniazaal, PIntestr. te 
De Pinte. 

EEKLO 
WELKOM 

De VU-afdeling Eeklo nodigt al 
haar leden, vrienden en simpati-
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, Eeklo 
(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, Eeklo, 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 u (café Rembrandt, Sta-
tionsstr). 

De Jonge Filemon (COO-lld), 
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-
tionsstr). 

Everaert André (ambtenaar Cen
traal Handelsregister) • elke 1e 
maandag van de maand (café Rem
brandt) 

Roels 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.) 
VNJ-DANSFEEST 

Op 10 maart gaat in de zaal Roe-
lad. Korte Kruisstr. 3 te Gent, het 
4e 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. 

GENT 
KAMERADENBAL 

Het topbal van het jaar I Zater
dag 3 maart om 21 u in Roeland, 
Gent. Inrichters • Sneyssenskring. 

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. 

HEUSDEN 
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. 

MEETJESLAND ~ 
VERGADERINGEN 

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. 
TONEEL 

Op maandag 12 maart richt VU-
afdeling Eeklo een toneelavond in. 
Opvoering van « De Bruiloft • B. 
Brecht. Aanvang 20 u. Inkom 60 fr. 

sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 26 februari : sen. H. De Bruyne en volksvert. A. De Beul 
K O N T I C H ' ' " ' * ^ ' " ' ^ * ^ ' ' ' ^ ^ * Wetstraar 12 (tel. 36.84.65)), van 16 tot 20 ü. 

Woensdag 28 februari : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal : Alcazar, Mechelsestwg 22 (tel. 37.13.32) van 19 tot 20 u. 

arr. brussef 
EUGEEN DEFACQ 
c * ' ' ^ ^ ^ dinsdag van de maand van 7 tot 8 u : Lokaal Uilenspiegel te 
St. Katharma-Lombeek (voor de federatie Asse). 

Laatste dinsdag van de maand van 7 tot 8 li : Lokaal In de Welkom. 
a txaerdestraat te Buizmgen (voor de federatie Halle) 

Andere afspraken voor dienstbetoon in andere afdelingen dienen op-
nö T c f o T ^ f * *u T\^.f" ""^^ !«merlid De Facq via telefoon 09/226423 of 
?/?;- A«n ,,°.t^'^'"'''*®''''* °P ^^'•^^ = Domentstraat 3, 1705-Essene. v i t , ANOIAUX 

^ ^ ^ n V f ^ i - ^'!l^"^^i- 24 feb vanaf 20 u. in café bij Desees, Stwg naar 

Dewae? ' " ^ ' ^ ' ' ^ " ' ^ * " ' ^ ' °^ ^"*^^' ^ " schepen Emiel 
WOLVERTEM en MEiSE ; cfr. infra. 
Doorlopend op afspraak : Kiepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 59.54.55. 
Federatieschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109 te 1600 St. Pieters-

Federatieschepen FRANS ADANG : 

^ " ' ^ T l f 7 7 318T" ^^ *°* ^^ "•' f'"=^''^°e'<sestwg 109, St. Pieters-Leeuw, 

Agglomeratieraadslid JAN DE BERLANGEER 

'^'^'bruriaan' m ^ '̂̂ '•''̂ ^^" ^^" ^° *°' " "• ̂ 'i ^'"'s' °^ Smet, J. Du-
JEHE : alle zaterdagen van 11 u. 30 tot 12 u. 30, ten huize. De Smet De 

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

arr. furnhout 
Volksvertegenwoordiger BELMANS 
or^-^.^PJ^'^'^ '• " ^ «""sdag, 20 u. 15, in café Vrijheid, Vrijheid 92. 
BEERSE : 3e dinsdag, 21 u., in Vü-lokaal, Gemeentepleïn 5. 
GEEL : iedere maandag van 18 tot 19 u. 30, Possonsdries 7. 
HERENTALS : 2e dinsdag, 21 u., in Kempenland, Statieplein. 
L !^?5^J"° " ' ' ' • ^® dinsdag, 21 u. 45, in De Nieuwe Kroon, Markt. 
urn o^fJ^.'^J^'^ '• ^^ dinsdag, 19 u. 30, in De Tram, Vrijheid. 
, . r rnlncr, '• ̂ ^ dinsdag, 21 u. 45, in Duivenlokaal, Grote Steenweg 135. 
WEERHOUT : 4e dinsdag, 21 u. 45, in café Weversberg 41. 
KASTERLEE : 2e dinsdag, 19 u. 30, in Breugelhcf, Geelsebaan. 
MOL : 4e dinsdag, 21 u., in De Valk, Hoek Corbiestr.-Rondplein. 
„ ^ . , 1 " ' ' ' ^ " ° " ' ' ' = ̂ ® 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. 
,^9^^?. l / r . l l ' ' ' "®' '^9 ' ^^ "• 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.,Jn 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 Hauwe, Kerkplein. 
VOSSELAAR : 4e maandag, 19 u. 30, in café De Zwaan, Kerkplein. 
Senator JORISSEN 
HERENTALS : 3e maandag, 19 u., in café De Zalm, Grote Markt. 
HERSELT : 2e maandag, 18 u. 30, in café Bij de Mike, Bergom. 
VORSELAAR : 3e maandag, 18 u. 30, in ' e t Bierhuis, Kerkstr. 

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

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

vrijdag van de maand van 7 tot 8 u. of na afspraak. 
TIENEN : bij J. Weyne, Leuvenselaan 43, tel. 016/834.35, maandag, dinsdag 

en vrijdag van 18 tot 20u., alsook de zaterdagvoormiddag. 
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. 016/835.52, maandag, 

woensdag, donderdag en vrijdag van 20 tot 21 u. 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, alle maandagen v. 20 tot 21u. 
Kanton Zoutleeuw-Landen : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 4e maandag : 
DRIESLINTER : café Cameo, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 tot 21u. 
Leuvense Agglomeratie : sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
Heverlee, tel. 016/245.45, na afspraak. 
Sen. R. Vandezande. Naamsestr. 167, Leuven, tel. 016/284,20, elke dinsdag 
van 19u30 tot 21u30. 

'''Sb°eeksTst^g?39naT?0'tS1" '"^^"'^^' ""'«^' *^°°^^-'«-
t'el" o T s X t ï a X V a ï ' " ' * - ""• ' " " " ' ' " ^ ' « - ' ' " « " - « * - ^3, Herent. 
HEVERLEE : Fr. Aerts, gemeenteraadslid, Kapelberg 19 ; mevr. A. Vloe-
^.^.'f^-^%^°\S^'»^^'^i^^^^'isUd, St. Jorislaan 12, tel. 270.37 ; H. Lorent 
lid COO. Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34 •-"rent, 

o?m°HPUPm«^" ' ' ' i . ^^" - "• Y^"' '^^^" ' '^ ' 'e^'^'-e 3e maandag : OUD-HEVERLEE : café Dorpsplein, 20u. 
TERVUREN-M9ORSEL : prov. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid G. 

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

DUISBURG : prov. raadslid J. Depré, 3e donderdag, bij J. Robeet Nede^ 
Duisburg, van 20 tot 21 u. "uueei, ™eae^ 

NEERIJSE : bij J. De Baetselier. 
HULDENBERG : bij J. D'Haene. 
Kanton Haacht : 

^ ° ° S t o f 20U3Ö.''""^ ''^"^'^' "''^^ ''^^^*^*- '^ ^ " ' « •"««""^S- ^ » 

"^^- l *^nf«M?«^I^ / ' - ° '•F'""- r^^*'*"'' ^ ' V" " 8^^'e"' Kruisstr. 29, Tremolo, tel. 016/618.04, na afspraak. 
ROTSELAAR : prov. raadslid E. Besien, bij M. Mispelter, Aarschotsestwg 

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

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

f»T«Tc/™' 'c f^ ' ' '• Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halenstr. 37, Hoeleden, 
I C ; T C \ / I I ^ Ó ® J ; . ^ ^ " ''^'® ^"^® ^® ®" 3e maandag en op afspraak 

„ .^ • , . ^^"^ •• schepen R. Overloop, St. Michielsstr. 12, Veltem, tel, 
016/482.75, na afspraak. 

Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandag : 
OUD-HEVERLEE : café « De Luchtbede », Statiestr. 1, vanaf 20 u arr. dendermonde 
1ste zaterdag van de maand : 

ml^^r^^füJRfl '»! '- ' -^ = ^^" ^ * ° * ^° "• ' " café Centrum, WIeze. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans, Kasteel-

str. 186, Buggenhout, tel. 332.64. 
LEBBEKE : van 10 tot 12 u., in Gasthof Pips, Leo Duboisstr. 28, Lepbeke. 

tel. 215.31. 
1ste woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : van 18 tot 20 u., in Den Ommeganck. Grote 

Markt, Dendermonde, tel. 052/225.67. 
2de zaterdag van de maand : 
OVERMERE : van 8 tot 10 u., in Den Hoorn, Centrum, tel. 09/735507 
WETTEREN : van 14 tot 16 u., in De Klokke, Vlaams Huis. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : van 16 to 18 u., in Paling-

huis, Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde. tel. 43.246. 
SOC. DIENSTBETOON : VOLKSVERT. AVIEL GEERINCK 
3de zaterdag van de maand : 
!?.''^iyi51!. •.^^" ^ * ° * ^° "•• •''J ̂ ddy Van de Bogaerd, Krulsbeeldstr 42. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12u., bij mr. Keldermans (zie hoger). 
WAASMUNSTER : van 14 tot 16 u., in Spijshuis Dennenland. Ommeganck-

dreef, tel. 47041. 
3de woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : van 18 tot 20 u.. in Den Ommeganck (zie hoger). 
4de zaterdag van de maand : 
OVERMERE-BERLARE : van 8 tot 10 u., in Den Hoorn (zie hoger) 
LEBBEKE : van 10 tot 12 u., in Gasthof Pips (zie hoger), 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : van 14 tot 16 u.. in Palings-

huis (zie hoger). 
GREMBERGEN : van 16 tot 18 u., in Uilenspiegel. Dorp 1, 

Het sekretariaat soc. diensbetoon van volksvert. A. Geerinck is gevestigd 
bij de heer Achiel Sogers, Bakkerstraat 67. Grembergen, tel. 052/23B89 

arr, brugge-torhout 
ARR. BRUGGE 
VARSENARE : zaterdag 3 maart, 10 tot 11 u., P. Leys, café « De Leeuw ». 
JABBEKE : zaterdag 3 maart, 9u.30 tot 10u.30, Van In, bij Eeckeloo. Aart-

rijksestwg. 39. 
VELDEGEM : zaterdag 3 maart, 9 tot 10 u., V. Verbeke, bij Maenhout, K. 

Albertlaan 59. 
LOPPEM : zaterdag 3 maart, 10 tot 11 u., V. Verbeke. bij H. Verhaeglie, 

Stationsplein 12. 
BLANKENBERGE : zondag 4 maart, 11 tot 12 u., P. Leys, café «Rodenbach». 
SIJSELE : dinsdag 6 maart, 19 tot 20 u., P. Leys, bij Hoornaert, Oedelemse-

str. 57. 
HEIST : vrijdag 9 maart, 18 tot 19 u., P. Leys, bij J. Deroose, Bondgenoten-

laan 57. 
KNOKKE : vrijdag 9 maart, 19 tot 20 u., P. Leys, bij V. Delille, Helmweg 12. 
ZEDELGEM : zaterdag 10 maart, 10 tot 11 u., P. Leys, bij V. Vierstraate, 

Kuilputstr. 83. 
ZUIENKERKE : zondag 11 maart, 11 tot 12 u., J. Frijns, café « De Smidse ». 
ST. KRUIS : maandag 12 maart, 19 tot 20 u., G. Van In, bij O. Dombrecht, 

Engelendalelaan 89. 
ASSEBROEK : maandag 12 maart, 20 tot 21 u., P. Leys, bij Reynaert, Nieuw-

str. 25. 
RUDDERVOORDE : dinsdag 13 maart, 19 tot 20 u.. P. Leys, café Vandaele. 
TORHOUT : zaterdag 17 maart, 9 u. 30 tot 10 u. 30, Van In, bij P. Vlieghe, 

Hofstr. 9. 
LISSEWEGE : zaterdag 17 maart, 10 tot 11 u., P. Leys, bij G. Bouwens, Sta-

tionsstr. 15. 
NIEUWMUNSTER : zondag 18 maart, 11 tot 12 u., J. Frijns, café Gemeente

huis. 
MOERKERKE : zondag 18 maart, 10 tot 11 u., J. Deroose, bij J. Debbout, 

Hoornstr. 41. 
DUDZELE : woensdag 21 maart, 20 tot 21 u., G. Van In, café De 3 Zwaenen. 
OOSTKAMP : zaterdag 24 maart, 1 Otot 11 u., P. Leys, bij N. Nollet, Lege-

weg 169. 
BRUGGE : elke zaterdag, 11 tot 12 u., alle mandatarissen, in Breydelhof. 
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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 Vossel houdt elke «wa
terdag zitdag van 10 tot 11 uur in 
het gemeentehuis. 

MERELBEKE 
LEDENVERGADERING 

De ledenvergrdering van 16 fe
bruari werd een volslagen sukses. 
Ruim honderd leden en simpatisan-
ten beantwoorden de oproep van 
het bestuur. Het fijne mosselsou
per, het gezellig samenzijn in een 
echte familie-geest, en vooral de 
korte, kernachtige speech van sen. 
Wim Jorissen « deden » het. Be
sluit : de VU wordt te IVIerelbeke 
de volkse partij bij uitstek. 

NINOVE 
VLAAiVlSE SPORTKRING 

Eerste initiatief : voettocht van 
2 km morgen 25 febr. '73 ; ver
trek : 9 u 30 stipt op de Graan
markt. Terug rond 17 u Iedereen 
welkom. 
SOCIA,U DIENSTBETOON 

Morgen 25 febr. '73 bij Georget
te De Kegel, Leopoldlaan 86, Nino-
ve : van 10 u 30 tot 13 u. Provin
cieraadslid Bert De Cremer ^al 
aanwezig zijn. 

OUDENAARDE-RONSE (Arr.) 
AUTOKARAVAAN 3 MAART 

Een karavaan van het arr. Kort
rijk komt om 16 u. aan de kerk te 
Kerkhove. Vandaar rijdt zij een 
stuk door ons arr., o.m. door Kluis-
bergen. Het gevaar van de Pitch 
is ver van voorbij. Het protest 
blijft tot wanneer het gevaarlijk 
roet uit onze Vlaamse Ardennen 
verdwijnt. Wie zaterdag 3 maart 
maar een paar uurtjes vrij heeft 
sluit bij deze autokaravaan aan. 
Ook tegen Leburton gaat het. 
ARR. BAL 

Zaterdag 17 maart gaat ons 13e 
arr. bal door in het schoolkompleks 
te Oudenaarde (Leupegem). Flink 
orkest : Midnight-combo. Al onze 
simpatisanten worden die avond 
stellig verwacht met familieleden 
en vrienden. Maak er zelf een groot 
sukses van. 
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 voile maand inspanningen te 
leeren. Verder werden de politieke 
toestand en de propaganda bespro
ken, alsook de ruilverkaveling in 
de Vlaamse Ardennen. 
AKTIVITEITENKALENDER 

9 maart : Kluisbergen : 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 Dosfeiinstituut. 

14 april : avondfeest afd. Munk
zwalm (spreker : sen. De Bruyne). 

SINT AMANDSBERG 
DIENSTBETOON VAN DE 
GEMEENTERAADSLEDEN 

Elke dag na telefonische af
spraak. Jan Ritzen, Antwerpse 
steeweg 387. Tel. 284512 ; Dries 
Caluwaerts, Waterstraat 133. Tel. 
511583 1 Hugo Waeterloos. Isidoor 
de Vosstraat 29. Tel. 284299. 
KOMENDE AKTIVITEITEN VAN DE 
GOOSSENAERTSKRING IN 
SAMENWERKING MET DE 
VU-AFDELING 

Zaterdag 7 april 1973 : de h. 
Arthur De Bruyne (redakteur van 
't « Pallieterke ») over « Tjechen 
en Slovaken ». 
(receptie inbegrepen). 

WORTEGEM-PETEGEM 
AVONDFEEST 
SENATOR SLEGERS KOMT I 

Ons jaarlijks avondfeest wordt 
gehouden op zaterdag 24 maart in 
de zaal Alfons De Sterke, Krauwel-
str. 11B, Petegem a/d Schelde. Aan
vang om 20 u. Naast het traditioneel 
etentje krijgen vvij een gastspreek-
beurt door onze Limburgse sen. 
Geraard Siegers. Schrijf tijdig in 
(100 fr.) bij Fons De Sterke, Krau-
welstr. 3, of bij Jan Van Cauwen-
berghe, Waregemseweg 11, beiden 
te Wortegem-Petegem. Uw inschrij
ving geeft recht op gratis toegang 
tot het afdelingsbal van 21 april. 

west-vlaanderen 

ADINKERKE 
KOLPORTAGE 

Op een minimum van tijd konden 
vorige zondag meer dan 100 num
mers van « Wij » verkocht worden. 
Beste dank aan de propagandisten. 
En nu vooruit met een nieuwe abon
nementenslag I 

BLANKENBERGE 
KAARTING - PITJESBAK 

Op 24 maart in café Sportief. 
ARR. AUTOKARAVAAN 

Op 25 maart in sterrit naar Tor
hout. 

BRUGGE 
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. 

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. 

DiKSMUIDE 
ESEN 

Nieuw sukses met kolportages : 
inderdaad met een kleine ploeg 
propagandisten werden ongeveer 
honderd nummers van » Wij » aan 
de man gebracht in het stadsdeel 
Esen. Of dat een prestatie is. Een 
bijzondere pluim gaat naar de 12-
iarige Gerda Serpieters die er de 
meeste verkocht ! 

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. 

GÜLLEGEM 
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-

HARELBEKE 
WERKING 

Door onze afdeling werden 5000 
pamfletten rondgedeeld. 

Goed nieuws voor onze leden, 
simpatisanten en andersgezinden. 
Vanaf deze maand wordt een zit
dag voor dienstbetoon ingericht 
door onze afdeling welke zal ver
zorgd worden door onze volksvert. 
Luk Vansteenkiste. Deze zitdag zal 
plaats vinden elke laatste zaterdag 
van de maand van 17 u. 30 tot 18 
u. 30 in ons lokaal « De Zwaan », 
Dorpstr. te Stasegem. 

Sluit aan bij een Vlaamse Zie
kenkas, West Flandra. Alle inlich
tingen en inschrijvingen bij : R. 
Stock, Vlaanderen laan 46, Harel-
beke en G. Vandenboschelle, Steen-
bruggestr. 29, Harelbeke (Stase
gem). 

Wie of wat u bent, de Volksunie 
kan u helpen ! 

HOUTHULST 
LEEUWENBAL 

In de zaal « Rozenhof » te Kler
ken gaat ons derde Leeuwenbal 
door, en wel op zaterdag 10 maart 
as. Inkom 49.90 fr., start 20 u. 
Grote tombola met talrijke prijzen. 

lEPER 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Frans Blancquaert houdt zit
dag in ons lokaal, café « Het Bel

fort •, tedere 1e en 3e zaterdag, 
vanaf 11 u. 

Men kan zich ook wenden tot 
gemeenteraadslid Jan Carpentier, 
Gildenstr. 6 (tel. 209.16) en tot 
COO-lid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 
(tel. 219.16). 

Wie met sociale of administratie
ve problemen te kampen heeft, 
kan altijd op onze VU-mandataris-
sen en -bestuursleden een beroep 
doen. 
VVI 

De VVI-dia-avond over het Verre 
Oosten genoot een ruime belang
stelling, zowel vanwege leden als 
niet-leden. Dank zij de h. Pyck, die 
niet alleen interessante kommen
taar over zijn foto's leverde, maar 
ook voor aangepaste muziek had 
rjezorgd, werd het een bijzonder 
aangename en leerrijke avond. 

Voor onze volgende samenkomst 
spreken wij af op 17 maart. Dit 
keer wordt het een Breughel-avond 
op de Rode Berg. 
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. 

lEPER-BRIELEN 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag : iedere dinsdag van 17 tot 
17 u 45. Adres : bij Lejeune Julien, 
Veumseweg, leper Veurne) . 

IZEGEM 
ONZE ONTMOETING EEN SUKSES 

245 mensen waren aanwezig op 
vrijdag 16 februari in hotel Centu
ry. « Ongelooflijk •> was het woord 
dat we van de pers hoorden, en 
toch. 245 mensen die geboeid luis
terden naar onze algemene voorz. 
Frans Van der Eist bij zijn uiteen
zetting over de huidige politieke 
toestand. 245 mensen die sen. M. 
Coppieters volgden in z'n toespraak 
over het schoolpakt, de aanwezige 
leerkrachten een riem onder het 
hart stekend. 245 mensen die volks
vert. Nelly Maes in haar schalks
heid toejuichten toen zij het had 
over het plan-Vanden Boeynants. 
245 mensen, ouderen en jongeren 
die daarna nog veel, nog lang ge
praat hebben met de hh. Vander 
Eist en Coppieters en mevr. Maes, 
met elkaar. 245 mensen die elkaar 
« ontmoet » hebben... een sukses I 
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. 

KOEKELARE 
FAMILIEFEEST 

Morgen 25 februari om 14 u. 30 
gaat ons eerste groot leden- en fa
miliefeest door in de zaal Terbas-
senweide. Mogelijk is er nog plaats 
Stel u in kontakt met een van de 
bestuursleden. 
KOLPORTAGE 

Onze afdeling, geholpen door pro
pagandisten van heel het kanton, 
richt haar kolportage in op zondag 
4 maart a.s. Verzamelen om 9 u. 
30 aan café De Hertog van Aren-
berg. 
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. 

LD & DRIEKPALLEN 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 25 februari wordt 
er gekolporteerd met « Wij » in de 
gemeenten Lo en Driekpallen. Ver
zamelen : ofwel bij Leo Devreese, 
Vlaams Huis, Diksmuide om 9 u. 
15, ofwel bij Rik Ascrawat, te Lo 
om 9 u. 30. 

SOC. DIENSTBETOON 
L. VANSTEENKISTE 

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 : 25-2 ; 4-3. 
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 ! Maak het gezellig op 
zijn Vlaams in zuivere Keulse sfeer. 
Breng vrienden en kennissen mee I 
Zet ze een feestneus op I 

LEDEGEM-DADIZELE 
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. 

LEFFINGE-SPERMALIE 
VLAAMS BRABANT EN BRUSSEL 

Op vrijdag 9 maart vindt in het 
Bierhuis om 20 u. een dia-avond 
plaats over Vlaams Brabant en Brus
sel. Jaak Vandemeulebroucke zal 
de toelichting en kommentaar ge
ven. Toegang kosteloos. 
BROCHURE PASTER VERSTEELE 

Begin juni 73 verschijnt een boei
ende brochure over paster Verstee-
Ie : foto's, getuigenissen en kom-
mentaren belichten het leven van 
deze hoogstaande Vlaamse priester. 
Het boekje werd samengesteld 
door Gilbert Devriendt, onze afd. 
sekretaris (prijs : 60 fr. te storten 
op PR 401409 van ASLK, Nieuw
poort, voor rek. 62487-01 met ver
melding « Paster Versteele »). 

MENEN 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

ledere vrijdagavond om 20 u 30 
sociaal dienstbetoon door dr. Van-
holme en Joel Tahon in lokaal Oe 
Beiaard, Kortrijksestraat 3 tel. 
28.99. COO-lid Stefaan Taccoen ie
dere maandagavond op afspraak 
Kortrijksestraat 338, tel. 536.06. 

MIDDELKERKE 
GESLAAGD BAL 

Wij danken de vele vrienden die 
ons jaarlijks bal weer deden uit
groeien tot volledig sukses. Ook 
dank aan de vrienden van de omlig
gende afdelingen. Tijdens het bal 
konden vier nieuwe abonnementen 
op « Wij » gemaakt worden. 
GEBOORTE 

Op 4 februari kwam er een doch
tertje bij Eric Lecomte en Liliane 
Lagrou, een Jessie. Hartelijke ge
lukwensen. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
KADERDAG 

De arr. kaderdag zal dit jaar 
plaatsvinden op zondag 18 maart 
van 9 u. 30 tot 12 u. 30 in het 
Vlaams Huis te Diksmuide. Van 
Brussel uit zullen twee sprekers ge
zonden vi/orden, over de politieke 
toestand en over de intensifiëring 
van het afdelingsleven. 
KALENDER 

13 maart : Arr. kaderdag in Diks
muide. 

13 maart : Ledenfeest en hulde 
aan veteranen. De Panne, d'Anvers. 

14 april : Afdelingsbal Zarren-
Werken, in Riva. 

5 mei : Afdelingsbal gezamenlijk 
van Eernegem en Bekrowest in 
zaal Riva-Venus. 

20 mei : Arr. raad Diksmuide. 
17 juni : Arr. raad Diksmuide. 

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 Belfort, Grote 
Markt, Veurne. 

OOSTENDE-Centrum 
HUWELIJK 

Op 17 februari trad ons lid Da
niël Menu in het huwelijk met Rita 
Van De Velde. We wensen het 
bruidspaar veel sukses toe. 

OUDENBURG-ETTELGEM 
ONS DERDE BAL 

Onze beide afdelingen houden 
ook dit jaar hun bal gezamenlijk, 
en wel op 10 maart in de zaal " Ge-
neverpniete » (Stationsstr.). Aar»-
vang : 20 u. 30. Toegang : 40 fr. 

POPERINGE 
DOSFELINSTITUUT 

Een 50-tal geïnteresseerden heb
ben de gekommentarieerde dia
voorstelling over de « Geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging • door 
de h. Daniel Merlevede bijgewoond. 
Eens te meer mogen we zeggen dat 
de afwezigen ongelijk haden wan* 
de aanwezigen hadden niets dan 
lof voor de boeiende en overtui
gende geschiedenisbelichting. 

Langs deze weg elen wij aan al^ 
Ie geïnteresseerde verenigingen 
het adres mede van de h. Daniel 
Merlevelde : Brugseweg 32, te 8900 
leper, tel. 057/34136. 

Het Dosfelinstituut Poperingo 
stelt nog meerdere interessante 
scholingsavonden in het vooruit
zicht. 
SPORT- EN REKREATIEZONE 

De VU-afdeling werd, dank zij on
ze positieve inzet, uitgenodigd tot 
verdere deelneming aan de plan
ning en de uitbouw van het sport
terrein. 
ANTI LEBURTON-AKTIE 

Een harde, zware en vermoeiern 
de kampanje staat voor de deur. 
Onze militanten scherpen reeds de 
wapens. 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag : ledere dinsdag van 19 
tot 1 9u. 30. Adres : Bruggestr. 10. 
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 
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. 
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. 

WERVIK 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag : 3 maart 1973 van 10 tot 
11 uur. Adres : Coudyser Mau-
digde : Claeys Jozef, Ten Brielen-
laan 108. 

WINGENE 
Vandag 24 februari te 20 u. In 

de zaal Roco : ontmoeting met de 
Volksunie. Walter Luyten, partijbe-
stuurslid, komt ons onderhouden 
over de aktuele politieke toestand. 
Daarna gezellig samenzijn met op 
het menu : zwijn aan het spit. Al
len hartelijk welkom. 

WOESTEN 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Zitdag : iedere dinsdag van 18 
tot 18 u. 45. Adres : café « De 
Leeuw van Vlaanderen », Dorp. 

ZARREN-WERKEN 
GEBOORTE 

Onze vrienden Pillaert-Devolder 
verheugen zich met een zoontje 
Lieven en Duyck-Verstraete even
eens met een zoontje Kristof. Onze 
hartelijkste gelukwensen. 

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. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
•208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurno 

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

Koop bij ons in ver t rouwen 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters : 
Wal ter De Bissctiop - Rita Lauwereyt 

Koud en warm buf fe t 
Gezel l ige Vlaamse sfeer 

wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - HEKELGEM 

Tel. {053)687.40 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

Blijft- gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
UV7 grote v i janden steunen ? 

Bij ons radikikaal Vlaams brandvers 
groot voordeel . 

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

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bi jgaarden 

Tel. (02)65.81.41 

HUIS MEYNT|ENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Itrulbeekse s twg 32 - TEL. 52.74.72 
V loerbek led ingen, tapi j ten, papier, 

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU- leden en . W i j »- leiers 1 0 % 
verminder ing . 

)an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

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

Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

•wek, rustdag : v r i jd 14u tot zat. 16u 

V lamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIjNCAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

3 0 % Kort ing aan iedereen 
V A N DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

Leder- en kunst lederwaren 
Kle in- 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 
Uitabter : TERSI JULIEN 

vol. pens. 300 fr. alles inbegr. 

Vlaamse gotische st i j lschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus 
In volslagen art isanaatswerk ! 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wi l r i j k 
Tel. 87.51.07 - 87.51.54 ook na 19u. 

Natuursteenbedr i j f - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kor t ing 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken ). VERHULST 

Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W. 
Tel. (03)75.97.00 

SANITAIRE- en KEUKEN-
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD, Braeckmansstraaf 34 

RUMST 
Veerstraat 9 1 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nutt ig komfor t 

DE LATTER - MEUBELEN 
Stationstraat 29, 9900 EEKIO 

Tel. (09)77.23.22 

Bespreek t i jd ig uw vi l la , 
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 kort 
T.V. V A N A F 9.000 F 

r>g 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF V A N VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

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

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

2de of 3de rang, wend t U tot 
Frans Van Moorter 

Oudenaardse Steenweg 121, ERPE 
Tel. (053)229.11 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage ST-|OZEF 
Assesteenweg, 117 — TERNAT 

Tel. (02)52.13.12 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 

VERZEKERINGSKANTOOR 
WALTER MAES 

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

Voor afspraak, tel . • 36.30.29 

BINNENHUISVERSIERING 
ROELANTS P. 

St. Benediktusstraat 1 1 , Mor isel 
Tel. 40.12.57 - na 7u30 : 55.47.94 

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

de fabr iek, dus lage pr i jzen. 
Speciale pr i jzen voor zelfplaatsers 
Gord i jnen en overgordi jnen gratis 

gemaakt. 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

ANTWERPEN 03/35.60.69 
LEUVEN 016/347.94 
HASSELT 011/216.23 

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

TIELT (W.VL.) 051/420.15 
GENT 09/25.50.85 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

Schranslaan 70 - 1840 EPPEGEM 
Tel. 015/629.42 - 5% aan VU-Ieden 

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens 
DE VOERSTREEK 

Rust in uniek landschap 
Inlicht. : V.V.V. DE VOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moe l ingen 

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

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

Tel. 013/41.742 en 41.743 
MIELE - AEG - LINDE 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mev rouw LAURENT - DELEU 
Kortri jksestraat 3 - MENEN 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS pvba 

Wouter Haecklaan 4 DEURNE 
Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

F 1 T O 
Kollegestraat 79-81 
2440 GEEL Tel. 014/59369 

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismi jn 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 

Ai le beenhouwersbenodigdheden. 
Inrichten van beenhouwer i jen en 

van kr-uidenierswinkels. 
Restaurantskeukens, e d. 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, Leopoldstraat, An twerpen 
Tel. (03)33.92.65 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdel ingsvlaggen in a l 
le grootte en model len. 
A l ler le i w impels - gebordeerde ken
tekens - zelfklevers - tafe lv laggen, 
sjaals of l intjes (V I . Leeuw, TiJI, 
Goedendag) voor feesten - geel -
zwarte wimpels aan koorden van 
10 m. voor versier ing - alle bi jbeho-
r igheden. 

PAUL SUYS 
Molenvest 50 Herentals 

Tel. (014)21.207 

V lamingen, 

vraag GRATIS ADVIES 

l * T * i voor uw hypotheek

leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortr i jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

van 9 tot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

^ 

KINDERARTiKELEN ; p looi - en wandelwagens - bedjes en wieqen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - was

tafels en waskussens - k inderkleding 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - turnk led i j - ' ru i teru i t rust ingen - p ing-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaat

sen - kampingart ikelen - turngerei . 

SPEELGOED : ui tgebreide keus in merkart ikelen : autobanen -
elekr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - fraktoren -
poppen - poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - aile soorten meka-
nieken - schooltassen - borden - tu inmeubelen - tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

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 Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl . 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugst r . 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Au toweg . Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kor t r i jk ) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astr idlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 p i . - te l . 051/728.22 
DRONGEN : Au toweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venlo 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 Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wi j zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige famil ies waarvan 
de man of de v rouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schriftel i jk aanbieden bi j : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien, 

erkend door al le ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnummer !) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van d i t b lad 10 % kor t ing 

m i B 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIIF KUNNEN n.v. 
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 

ANTWERPEN 

Meir, 18 
tel. 03/31.78.20 (5 I.) 

GENT 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat, 
tel. 011/544.42 

22 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 
tel. 016/337.35 
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Een smalle houten brug verbindt in Brussel F » 
briekskaai Links met Fabriekskaai Rechtik TO'H 
brug maakt een vreemde indruk in een stad van 
één miljoen inwoners en van honderd-metershoge 
buildings die alle autonoom rechtop staan, een 
kakafonie van staal en glas die de buitenlandse 
steden doet knarsetanden van bittere spijt omdat 
zij voor Brussel model hebben gestaan. 

Bij die brug nam ik Klaas Jongen mee in mijn 
auto. Weliswaar had hij niet de bedoeling gehad 
te lijten, maar omdat hij niets eens meer wist of 
hij al of niet het liftgebaar had gemaakt en omdat 
hij woont in een dorp waar Ui op weg naar huis 
doorheen moet, besloot hij toch maar in te stap
pen. Hij bracht de geur van een herb er g-o p-zondag
morgen mee in mijn auto. Zijn vaal grijs en ver
waarloosd uniform van fabrieks wacht er verspreid
de een zerpe geur en de sigaretten die hij rookte, 
kruidden de wansmaak van deze ontmoeting zo
zeer, dat ik blij was mijzelf in volmaakt evenwicht 
te voelen tussen ontspannen ernst en lichamelijke 
gewichtloosheid. 

Ja maar, ik herteen je nog, hoor ! riep hij kin
derlijk uitbundig. 

Klaas Jongen was de norse bruggewachter in 
A., die ons destijds met bedreigingen en verwensin
gen verhinderde onder de reeds neergelaten slag
bomen heen te schuiven op het gevaarlijke ogen
blik waarop het middenvlak van de brug reeds om
hoog werd gehesen. Wij namen die risiko's niet als 
knapen, maar als jonge volwassenen en hierom 
precies kon Klaas zo heftig uitvaren en met zware 
politieboeten dreigen. Die bedreigingen waren 
steeds geloofwaardig, ze vormden een onafscheid
baar geheel van zijn voorkomen dat natuurlijk ge
zag en respekt afdwong. 

En nu zat naast mij een heel andere Klaas. Het 
was duidelijk dat hij niet meer zou aandringen 
om zijn pose te redden, hij was zichtbaar en voel
baar in een minderheidspositie terechtgekomen 
tegenover mij, die toch ook maar laag op de socia
le ladder was blijven staan en daarenboven steeds 
een kinderlijk respekt heb opgebracht voor men
sen die dag voor dag een kurkdroog openbaar 
ambt uitoefenen met een feilloze stiptheid. Die 
plotse minderwaardigheid van Klaas Jongen kwet
ste me diep, ze kon alleen verklaard worden door 
jaren van uitzichtloze ellende en tegenslagen die 
niet meer in te dijken zijn. 

de vereniging 
Ik heb je vader best gekend, zei hij, het leven 

was ook voor hem geen rozenbed. Hij vloekte. Hij 
wou praten met iemand, de herinnering aan mijn 
vader was alleen een aanleiding daartoe. Het man-
nenverdriet kroop van onder zijn vloeken door. 
De drunk kwam daar vooi niets tussen, hij zei het 
zelf en het was waar ook. Het was allemaal begon
nen toen zijn vrouw stierf, maandenlang had hij 
zitten kijken naar die lege plek in huis, aan tafel, 
tijdens de lange uren van de avonden en de nach
ten. Hij had vroeger nooit gedronken, maar die 
leegte, die leegte. Hij ging tenslotte leven met een 
vrouw die net als hij in die wrede eenzaamheid 
verloren ging. En bij de brug ginder kon men niet 
eeuwig blijven relcening houden met zijn miserie, 
in de openbare dienst mag je alles, behalve hele 
dagen afwezig blijven. Zijn gehuwde zoon hield 
slechts korte tijd respekt voor zijn ontspoorde 
vader gaaf, spoedig bleef die weg, hij kwam alleen 
terug om de inboedel uit het verlaten huis te sle
pen. Tot de krisis aanbrak : wat moeder daar ge
plaatst en geschikt en bewoond heeft, daar moet 
jij je smerige poten afhouden. Een erge vechtpar
tij ontstond hierbij wel niet, maar een dag later 
werd ik door een auto van mijn fiets geslingerd 
en toen verbleef ik gedurende zes maanden in het 
hospitaal, nadien keerde ik nooit meer naar mijn 
huis terug. En toch is mijn zoon zomaar niet de 
eerste de beste, dat lean ik je zweren. Hij herpakte 
zich van zijn emotie. Mijn zoon is een leraar, een 
goed leraar bovendien. Hij is intelligent en werk
zaam. Hij zou in die vereniging moeten komen 
waar jij in bent, zei hij zonder overgang. 

Wij spraken nu de hele weg aan een stuk door 
over die vereniging. 

Ik liet hem uitstappen in het dorp waar hij was 
gaan wonen, samen met die andere eenzame ziel. 
Je moet mijn zoon in je vereniging krijgen, zei hij 
opnieuw. Hij sloot het portier en wuifde. Ik wuif
de terug en hij keerde op zijn stappen. Denk erom, 
drong hij aan. De vereniging. Ik zal gelukkig zjin 
als hij erbij is. Je moet mij beloven dat je het me 
komt vertellen eens het zover is. 

Hij stak ontspannen doch beheerst de straat 
over. Eigenlijk was hij nu al gelukkig. 

frans-ios verdoodt. 


