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Wie de jongste dagen de abonnementenslag volgde kreeg last 
met de zenuwen vooral voor de Top 5. Depré en Anthonis be
oogden het getal 175, Jaspers, .Somers en Vinex de 200. Allen 
bereikten hun doel. Jaspers en Somers kwamen overeen elkaar 
niet met een eenheid te kloppen zo ze boven de 200 kwamen. 
Ze kregen verrassend het gezelschap van Vinex die met een 
winst van 95 op één week hetzelfde aantal bereikt. 

De eerste vijf die samen de jongste week 350 abonnementen 
binnen brachten verdienen in één adem vermeld als Stakano-
visten. 

Ook volksvertegenwoordiger Olaerts beloofde er 100, hij hield 
zijn belofte. Op drie weken tijd kwam Jef Nagels naar 80 en 
eindigde nipt na Frans van Dessel (Nijlen) die 60 wilde be
reiken en er 82 haalde. 

Een woord van dank aan hen die de abonnementenslag mee 
maakten tot wat hij werd. Zes van de 22 eersten behoorden ook 
de twee vorige jaren tot de Top 20 en wel : Depré (tweemaal 
eerste), Caudron, Aendenboom, Op de Beeck, Somers en Jef 
Vinex. Deze laatste behoort trouwens sinds 15 jaar tot onze 
topwervers en kende vroeger ook al jaren met meer dan 200 
nieuwe abonnees. 

Wie van de Top 20 zich vermoeid voelt mag rusten. De abon
nementenslag loopt echter deze maand nog verder voor de ar
rondissementen. 

Mechelen heeft thans de grootste winst, gevolgd door Turn
hout, Brussel, Leuven, Oostende, Hasselt, Aalst, Antwerpen, 
Kortrijk en Roeselare. 

TOP-20 

I .Walter JASPERS (Hombeek) 
Joos SOMERS (St Kateiijne-Waver) 
Richard YINCX (St. Kwintens-Lennik) 

4. Joris DEPRE (Tervuren) 

5. Francis ANTHONIS (Herentals) 

6. Jef OLAERTS (Genk) 

7. Frans VAN DESSEL (Nijlen) 

8. Jozef NAGELS (Oostende) 

9. Joris DE RUYTER (St. Joris-Winge) 

10. Jan CAUDRON (Aalst) 

11. Jef VINCX (Erps-Kwerps) 

12. Herman DE KEGEL (Ninove) 
Huguette INGELAERE (Gent) 

14. Jozef LABAERE (Kortrijk) 

15. Albert AENDENBOOM (St. Niklaas) 

16. Cis NAUWELAERTS (Duffel) 

17. Juul MOENS (Antwerpen) 

18. Romain B06AERTS (Dworp) 

19. Jaklien DE CASTER (Ledeberg) 
Jan MIJLEMANS (Lier) 
Mieke OP DE BEECK (Koningshooikt) 
Paul VAN GREMBERGEN (Ertvelde) 
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De mannen van liet arrondissement Aalst geven momenteel de toon aan in de kampanje tegen Leburton en zijn 
onnoemelijke regering en zij getuigen daarbij van een grote kreatieve vindingrijkheid. Zo hielden ze voriga 
zaterdag te Aalst een « schokaktie » tijdens de voormiddagmarkt en op het ogenblik dat de belangrijkst» 
scholen eindigden. Méér dan 4000 pamfletten werden rondgedeeld, een mikrowagen reed op en neer in da 
straten omheen de markt en intussen stapten sandwic h-mannen met reusachtige spandoeken op. Via een kracti-
tige megafoon werden de duizenden op en om de markt grondig ingelicht over het VU-standpunt. Er was zon 
en véél belangstelling. En om het geheel af te ronden cirkelde inmiddels een "vliegtuig-met-sleep urenlang 
boven de stad : Federalisme, ja I 
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WIE BESTUURT HET LAND? 
Het met veel trompetgeschal aangekondigde plan-

Claes ter bestrijding van de inflatie is uiteindelijk 
een mager beestje gebleken Men kan ten zeerste 
betwijfelen of de hydra van de inflatie daarmee 
doelmatig zal kunnen bestreden worden. Dat zal 
spoedig blijken 

WIJ willen het vandaag echter even hebben over 
een aspekt van de jongste raadpleging van de « so
ciale paitners » dat in de perskommentaren bitter 
weinig aandacht kreeg. De regering is met haar 
« plan » naar het Nationaal Komitee voor Ekono-
mische Expansie getrokken dat een enderonsje is 
van syndikalisten en patroons Daar werd ten slotte 
het regeringsbeleid bepaald in een materie die de 
ganse bevolking in hoge mate aangaat. Het is niet 
de eerste maal dat dit gebeurt, het wordt integen
deel zowat een vaste gewoonte waarbij men zich 
terecht de vraag kan stellen wie uiteindelijk het 
land bestuurt : deze « sociale partners » die op 
geen enkele wijze door het kiezersvolk gekontro-
leeid worden, tijdens gedachtenwisselingen die niet 
openbaar zijn, of het door het volk gekozen parle
ment en de wettelijke regering 

Zelfs de problematiek van de gewestvorming 
werd hen voorgelegd — de plannen Simonet en 
Van Elslande — nog vóór om het even welk parle
mentslid ooit kennis kon krijgen van de uitgebroede 
teksten 

Er is al veel en van diverse zijde geklaagd over 
de teloorgang van de parlementaire funktie, ook 
door vertegenwoordigers van de politieke groepen 
die in de laatste decennia steeds de regeringen sa
menstelden. Maar hel zijn piecies de « grote demo-
kraten » uit deze partijen die er de hoofdschuld 
van dragen dat wij steeds meer in een toestand 
verzeilen waarin het beleid beslissend beïnvloed 
wordt door kleine cenakels van machtige heren die 
aan niemand verantwoording verschuldigd zijn. De 
regeringen onderhandelen steeds meer rechtstreeks 
met hen, over de hoofden heen van de verkozenen 
van het volk, terwijl niemand hen de vraag stelt in 
welke mate zij de mensen demokiatisch vertegen
woordigen over wiens lot en hebben en houden zij 
beslissen. 

Het is een wijze van besturen waarnaar al te 
gemakkelijk gegrepen wordt telkens wanneer «men» 
oordeelt dat het parlement wel eens al te lastig 
zou kunnen zijn. Wie jammert over de teloorgang 
van onze demokratie maar weigert dit aspekt van 
de beleidsvorming kritisch onder de loep te ne
men, bezondigt zich aan hypokrisie. De parlemen
taire demokratie in Belgié wordt op dit ogenblik 
het meest gekompromitteerd door hen die er de 
meeste lippendienst aan bewijzen, de traditionele 
partijen, en niet door de op ingrijpende hervormin
gen aansturende oppositiegroepen 

Paul Martens. 

WIL BELGIË DE OORLOG 
BINNEN ZIJN GRENZEÎ  ? 

Tijdens een recente perskonfe-
rentie te Damascus werden « radi-
kale maatregelen •> tegen België 
gepredikt. Mohammed Mahjoub, 
kommissaris-generaal van het « Bu
reau voor de boycot van Israël > 
gaf volgende toelichtingen : 

« België zou volgens een mede
deling van de Israëlische radio erin 
hebben toegestemd een Belgisch-
Israëlische maatschappij op te 
richten voor de bouw van vliegtui
gen van het type « Commodore 
Jet •> en ' Ararva » en voor pro-
duktie van elektronisch materiaal. 

De VS uitgezonderd is België het 
eerste land dat dergelijk initiatief 
neemt, aldus Mahjoub. België zou 
aan Israël een lening toestaan van 
600 miljoen Belgische frank om het 
projekt te financieren en zou be
stellingen ten belope van 500 mil
joen frank plaatsen bij het bedrijf. 

De verslechtering van de betrek
kingen tussen België en de Ara
bische wereld zal zwaar aankomen, 
zei Mahjoub. Tijdens het jaar 1971 
werd door België aan de Arabische 
wereld voor 32 miljard frank ver
kocht. Voor de handelsbetrekkingen 
met Israël Is dit cijfer slechts vijf 
miljard frank. 

beigische dekmantel 

Het Nationaal Palestina Komitee 
vestigt nogmaals de aandacht van 
het publiek op de installatie te 
Bierset van een Israëlische mili
taire fabriek, die onder de dekman
tel van een — voor de gelegenheid 
geschapen — Belgische maatschap
pij zal werken. 

Het Nationaal Komitee is van 
mening dat er geen enkel ekono-
misch argument bestaat ter ver
rechtvaardiging van dit projekt, 
zelfs indien deze fabriek werk zou 
verschaffen aan minimum 10.000 
personen (zoals de investeerders 
beweren). 

In feite gaat het om een louter 
politieke kwestie : indien de Israe-
lische-Belgische fabriek zich instal
leert, betekent dit dat de regering 
akkoord gaat een grote bijdrage te 
leveren aan de Israëlische oorlogs
poging om België een van de leve-
I anders van het zionistisch leger 
te maken, aldus de mededeling. 

business 

Wij bekennen eerlijk dat wij niet 
meer volgen kunnen. Voor het har
de geld moet altijd weer opnieuw 

het menselijk aspekt wijken. Het 
is duidelijk, wat dit hele opzet ta 
betekenen heeft. Onze hele maat-
schappij hangt aan elkaar van 
schijnheiligheid. Enerzijds wordt de 
mensonterende oorlog aangeklaagd, 
anderzijds wapens geleverd en do 
oorlogsindustrie aan gang gehou
den achter de rug van de goege
meente. Enerzijds wordt op het 
hart en de portemonnee van da 
kleine man beroep gedaan voor da 
onderontwikkelde landen, ander
zijds wordt er stiekem een handja 
toegestoken om diezelfde sukke
laars gewetenloos uit te moorderu 

Wanneer die fabriek er komt en 
op een of andere dag o.m. het mik
punt wordt van de desperado's uit 
Palestina, dan zal er vanzelfspre
kend moord en brand geschreeuwd 
worden en de verantwoordelijkheid 
alweer geschoven op de verkeerda 
ruggen. 

Pp het ogenblik dat wij dit ai^ 
tikel schrijven is er nog geen ba-
slissing getroffen Laat ons hopen 
dat ter elfder ure de geesten mo
gen verlicht worden met tevens 
een vonkje menselijkheid in dm 
harde « business » harten. 

hilda uytterhoeverjj 
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konklusies trekken ? 

Bij de laatste verkiezingen heb 
Ik voor het eerst voor de VU ge
stemd : vroeger stemde ik altijd 
voor de CVP. Misschien kan het u 
Interesseren een paar indrukken te 
lezen over de VU. Ik ben handels
vertegenwoordiger van beroep en 
kom dus met veel middenstanders 
In kontakt. Zonder ooit aan iemand 
gezegd te hebben dat ik voor de 
VU ben, pols ik dikwijls bij mijn 
klanten hoe zij over de VU denken. 

Er is eerst en vooral deze op
vatting : de VU, dat is de Vlaamse 
kwestie. De Vlaamse kwestie, dat 
Is allemaal goed en wel, maar het 
komt op tastbare materiële belan
gen aan en daar hecht de VU te 
weinig belang aan of althans, zij 
legt te veel de nadruk op de Vlaam
se kwestie en veel te weinig op die 
materiële belangen. Een klant zei 
me heel onlangs nog : « Bij de 
laatste verkiezingen is de VU toch 
belachelijk weinig vooruitgegaan 
voor een partij die in de oppositie 
staat. Ze zal nooit en grote partij 
worden als ze alleen maar afkomt 
met leuzen als : 1 Vlaming is 1 
Waal waard, of Vlaanderen eerst 
Ik heb zelf de indruk dat daar iets 
van waar is ; heeft een enquête 
niet uitgewezen dat de belangstel
ling voor een typisch Vlaamse aan
gelegenheid als de Voer slechts op 
de 8ste of de 9de plaats kwam in 
een reeks van 10. Dat is een teken 
dat onze mensen zich niet zozeer 
bekreunen om « de Vlaamse kwes
tie '. De VU zou moeten nuchter 
genoeg zijn om daaruit de konklu
sies te trekken en een realistische 
houding in die zaken aan te ne
men ; als zij ooit regeringspartij is 
door stemmen die zij dank zij deze 
realistische aanpak verworven 
heeft, dan kan ze zoveel als ze wil 
de toestanden in de Vlaamse kwes
tie saneren. 

Natuurlijk wil ik u de onzinnige 
kritiek van sommige klanten aan het 
adres van de VU besparen, maar 
een uitlating wil ik u nog laten 
horen van een oude man, de vader 
van een klant, die ik al jaren ken 
om zijn gezond verstand en zijn 
gezapigheid Gisteren zei hij : . Ik 
vind het een levende schande dat 
de CVP ons, middenstanders, een 
Waalse liberaal op ons dak gescho
ven heeft. En zeggen dat wij red
ding verwachtten van de PVV. 

J.V., Heulen. 

onverschilligheid ? 
onmacht ? angst ? 

De wijze waarop de politiekers, 
of beter de volksverraders, de Voer 
aan Vlaanderen willen ontstelen, 
Is nog veel geniepiger dan hetgeen 
Eyskens de Vlamingen wilde doen 
aanvaarden. Als men akkoord is 
met de voorstellen van Leburton 
dan is er binnen een paar jaar geen 
enkele leerling meer in de Vlaamse 
scholen met het gevolg dat binnen 
minstens 15 jaar de Vlaamse Voer
dorpen volledig zullen verfranst 
zijn, kijk naar Brussel, Edingen, enz. 

De mensen van de Voer die toch 
hun kinderen in Vlaamse scholen 
zouden willen houden [waar zij 
thuis horen) zullen eenvoudig niet 
durven uit angst voor alle moeilijk
heden en broodroof daaraan ver
bonden. 

De Vlamingen in het kanton Ko
men krijgen zogezegd het zelfde 
recht als het tiental Franstaligen 
uit de Voerstreek. Laat ons niet 
lachen. In de veronderstelling dat 
Vlaamse gezinshoofden onderwijs 
In de moedertaal van hun kinderen 
zouden wensen, zullen zij het niet 
durven eisen, het zou levensge
vaarlijk zijn. Waar blijft de Vlaamse 
weerbaarheid ? Wij de meerder
heid in dit land, wat zijn wij toch 
ellendige lammelingen. Indien wij 
maar een tiende gedeelte van de 
strijdvaardigheid van de Walen en 
Franstaligen bezaten, het zou niet 
kunnen gebeuren. Wij hebben de 
nieuwsberichten van de BRT. Wei
nig nieuws van betekenis, maar 
mensen toch, sport en nog eens 
sport. Wij weten alles af van 
Merckx, Eric De Vlamink, Zoete
melk. Zuur melk, enz., maar van dat
gene wat de moeite waard is weten 
wij niets. Hou ze maar dom en on

wetend, dan kan men ons zonder 
protest de ene gemeente na de 
andere ontstelen. Waarom zouden 
zij er mee ophouden, zij krijgen het 
toch altijd. 

Vergelijk het nieuws met dat van 
de RTB. Wanneer de BRT ons reeds 
twintig minuten met alle mogelijke 
sportvedetten heeft gekonfron-
teert is de RTB nog steeds bezig 
zijn kijkers allerlei interessant we
reldnieuws bij te brengen. Is het 
dan te verwonderen dat zij zoveel 
hoger ontwikkeld zijn dan de Vla
mingen die daardoor van de ene 
nederlaag naar de andere sukkelen. 
Wat is er aan te verhelpen 7 Wij 
hebben toch parlementsleden die 
wij dik betalen en die de uitver
koop van Vlaanderen kunnen belet
ten maar, helaas. Waar is der ou-
dren fierheid nu gevaren. 

A.W., Meise. 

alleen gracieus 
en bevallig ? 

Mag ik als vrouw een repliekje 
wagen aan « Wij sport » ? Rood 
verbod. Waarom moet de vrouw 
nu ook weer in de sport gracieus 
en bevallig zijn ? Wanneer ze nu 
toevallig de fysieke en morele 
kracht bezit om harde sporten te 
beoefenen ; waarom moeten de 
mannen haar dat nu ook weer ver
bieden en (of) belachelijk vinden ? 

Voor wanneer de gelijkheid in de 
sport ? Het spektakel is toch voor 
iedereen ! 

R.D.V., Knokke-Heist. 

anti-regeringskampagne 

Hopelijk zal de VU niet alleen een 
krachtige kommunautaire oppositie 
tegen het misbakselakkoord van 
Leburton en C' voeren, doch zal ze 
zich ook militant sociaal en ekono-
misch opstellen. 

Laten we in onze anti-regerings
kampagne speciaal de schijnheilig
heid van de sociaal-ekonomische 
politiek van de « traditionelen » 
aan de l<aak stellen die biezonder 
de kleine man met een klein of be
scheiden inkomen treft : men geeft 
hen 100 fr. om ze te misleiden, ter
wijl de koopkracin met 200 fr. ver
mindert. 

De staatsnationalen herhalen 
maar steeds dat de sociaal-ekono
mische problemen de belangrijkste ' 
zijn, zij zeggen er niet bij dat zij
zelf voor een groot deel aan de 
bazis liggen van wat zij het pro
bleem nr 1 ; de inflatie, noemen. 
De inflatie van ministers, en de 
miljardendans nieuwe belastingen, 
zijn zeker niet van aard de prijzen 
te stabilizeren en de koopkracin te 
vrijwaren. 

K.M., Ganshoren. 
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ook grandioos 

Sommigen hebben regelmatig 
kritiek op het optreden van VU-
voorzitter Van der Eist in politieke 
debatten op TV. 

Welnu, zij die de kon front at ie 
hebben gezien op 31.1.73 zullen ook 
wel vastgesteld hebben dat onze 
voorzitter ook grandioos kan zijn. 

Het is inderdaad zo, dat zowel 
Wilfried Ivfartens als dhr. Grootjans 
op bepaalde ogenblikken zeer ver
veeld waren. Onze voorzitter was 
niet te vermurwen en men mocht 
terecht zeggen, dat hij de ster van 
de uitzending was. 

Velen zullen verrast opgekeken 
hebben, toen de VU-voorzitter uit
riep dat de CVP het monopolie 
wilde hebben over het katholiek on
derwijs en het was wel kenschet
send dat Martens geveld was, toen 
hij geen antwoord had op de strie
mende aanklacht dat katholieke 

leerkrachten bedreigd werden met 
broodroof als zij zich kandidaat 
wilden stellen op een VU-lijst bij 
verkiezingen. 

Uit heel het debat is gebleken, 
dat de traditionelen akkoorden heb
ben afgesloten, waaronder de 
handtekeningen van de partijleiders 
staan ; akkoorden die voor de toe
komst van Vlaanderen niet roos
kleurig zijn. 

Eén geluk hebben wij, nl., dat de 
publieke opinie het komedianten
spelletje van de eigenbelangpoii-
tiekers door heeft. Het is nu maar 
te hopen, dat men niet te vlug 
vergeet en dat men bij de eerst
volgende gelegenheid oordeelt. Het 
is geweten dat alle traditionele par
tijen een hysterische angst hebben 
voor dit oordeel. Dat is het mooiste 
bewijs dat zij zich bewust zijn van 
hun onverantwoorde politiek. 

W.S., Molenstede. 

H O U T W O R M ? 
8ehandettng van dakwerken tegen alle hout-
insekten. TWINTIG JAAR WAARBORG. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek in gans het 
fand. P.V.B.A. INDUSTRADE. Vanderzijpenstr. 
12, Wemmei (Bt.) - Tel. 02/79.20.00. 

aartsdom ? 

Een franstalig Brussels advokaat 
vertelde mij het geval van Vlamin
gen die in Wallonië een onroerend 
goed gekocht hadden en de aan
koopakte in 't Nederlands hadden 
laten opmaken. Hij vond dit bela
chelijk. 

Het toont nog maar eens aan dat 
er met de gepriviligeerde franstali-
ge kaste in dit land niet te praten 
valt. Die mensen hebben kleppen 
voor hun ogen en willen niet zien 
en evenmin willen ze logisch den
ken. Zo ook onze Waalse buur
vrouw die ons zo openhartig onbe
schaamd zegde : 't Is niet dat we 
geen Nederlands kunnen leren, we 
willen niet... 

Daar komt het steeds op neer : 
zij willen niet : de Vlamingen moe
ten niet rekenen op de minste goe
de wil van hunnentwege. 

Om terug te komen op 't geval 
van die Brusselse advokaat : eeu
wenlang werden aankoopakten die 
betrekking hadden op onroerende 
goederen in Vlaanderen in 't Frans 
opgemaakt. Dat schijnt onze advo
kaat altijd volkomen normaal ge
vonden te hebben. Maar nu er zich 
op bescheiden wijze een evolutie 
in de andere richting begint af te 
tekenen begint die spuiter moord 
en brand te schreeuwen. Van oog
kleppen gesproken I Zijn die lui 
dan aartsdom, of willen ze niet 
zien ? ! 

Intussen is het niet slecht dat. 
de Waaltjes op hun beurt kennis 
maken met de onvolkomenheden 
van de Belgische taalwetten ; de 
ééntaligheid van de gewesten en 
in flagrante tegenspraak daarmede 
het dulden van dokumenten in een 
taal die niet van 't gewest is. 

K.C., Vilvoorde 

cov en cvp 

Met dit schrijven wensen w/ ; 
krachtig te protesteren tegen het 
feit dat op verschillende studieda
gen gehouden door COV voor de 
leden van het vrij onderwijs steeds 
en uitsluitend CVP-volksvertegen-
woordigers optreden om een zoge
zegde feestrede te houden. 

In Antwerpen was dat de heer 
Tindemans, in Heverlee zal dat de 
heer Menckens zijn. (Heverlee. 6 
maart 73 : Holiartinstituut). 

Uit deze feiten blijkt volgens ons 
klaarblijkelijk dat zowel het COV 
als de CVP misbruik maken van de 
leraars die deze studiedagen intens 
voorbereiden als van de leden van 
het syndikaat om deze mensen 
een politieke opinie op te dringen. 

Bovendien lijkt het ons zeer mys
terieus wat deze politiekers op een 
studiedag van het Christen Onder
wijzers Verbond komen doen . po
litiekers horen op de eerste plaats 
thuis in het parlement — waar ze 
vaak schitteren door absentie — 
ze hebben zeker niet het recht het 
vertrouwen van de syndikalisten te 
misbruiken om hun politieke ideo
logie op te dringen. 

Hieruit blijkt eveneens dat de 
reden van de andere partijen om 
het vrij onderwijs niet honderd pro
cent te vertrouwen niet van alle 
grond ontbloot is. Op deze studie
dag gaat het voor meer dan 90 % 
om leden en verantwoordelijken uit 
dat onderwijs. 

Het syndikaat (COV), dat steeds 
optreedt als verdediger van het vrij 
onderwijs, (trouwens volgens de 

statuten van het lekenpersoneel 
van het vrij onderwijs mag men 
uitsluitend gesyndikeerd zijn bij 
het COV — of dacht ge dat alleen 
nog mogelijk was in Rusland of 
Spanje of Zuid-Afrika ?), wel dat 
syndikaat stelt hier het vrij onder
wijs in een zeer kwalijk daglicht 
en het mag na al de hoger geciteer
de feiten absoluut geen beroep 
meer doen op de titulatuur van on
afhankelijk en a-politiek. 

Uit deze precedenten kunnen we 
alleen de zekerheid putten dat het 
vrij onderwijs en het COV exclu
sief wensen steun te zoeken bij 
de CVP, die nogmaals de ziel van 
het kind misbruikt (of wenst te 
misbruiken) om politieke doelein
den. 

Meer dan tien jaar later na zo
vele prachtige eisen vóór de rege
ringsvorming verraadt de CVP nog 
steeds dat onderwijs, die kinde
ren, die leerkrachten, die geeste
lijken (hun stemmen die tellen wel) 
en nu wil deze partij ons boven
dien nog laten geloven dat zij wat 
voor het vrij onderwijs doet. Inte
gendeel, zij mogen er zich bewust 
van worden dat zij de grote schul
dige zijn dat diskriminatie zal blij
ven bestaan — of is dat hun wens, 
zodat ze voor een volgende ver-
kiezingskampagne voor de zoveel
ste maal het kinderzieltje kunnen 
aanwenden om stemmen te ronse
len bij de goedgelovige mensen. 

Maar noch de verantwoordelijke 
instanties van het vrij onderwijs, 
noch het COV heeft ooit beroep op 
deze partijen gedaan, alhoewel 
vooral de Volksunie een veel ge
zonder opvatting heeft over ont
zuiling van het onderwijs en het 
depolitiseren van het openbaar 
ambt. 

DKH., Winksele 
P.V.O., Linden 

H.D., Winksele. 

konsekwent 
en consequent 

Het zou nu toch stilaan tijd wor
den dat de redaktie van » Wij » een 
standpunt inneemt inzake de spel
ling van het Nederland. — Waar de 
belangrijkste Vlaamse dagbladen de 
progressieve spelling toepassen, 
liever dan de zgn. « voorkeurspel
ling ', gedraagt ons blad « Wij • 
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tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogefs Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36.10.11 
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Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. {09)22.45.62 

zich op ergerlijke konservatieve 
wijze. — Wanneer ik afdelings-
nieuws inzend bv. over de » KOO », 
wordt dit veranderd in » COO » 
Waarom ? In <i De Standaard «, 
in <• De Gazet van Antwerpen » en 
zelfs in « Het Laatste Nieuws » 
lees ik altijd KOO ! 

Neem nu nog dat men een defU 
nitieve keuze zou doen, en dat men 
' consequenties - schrijft, zoals 
Paul Martens in zijn artikel - tus
sen twee stoelen - (6 jan. 73), dan 
wordt ook verwacht dat hij christen
democraten schrijft en niet •• kris-
tendemokraten ! ». Of Guido De-
lang die de wapenhandel wil • na-
tlonalizeren » doch het dan verder 
heeft over • nationalisatie ». Een 
onbekende schrijver heeft het over 
' staatscrisis » doch « n.m. » heeft 
het over de regeringskrisis op de
zelfde bladzijde drie van het laat
ste nummer. Op biz. 4 heeft het 
iemand over • konservatief per de
finitie » en tevens over « commu
nautaire spanning • . Op bIz. 5 gaat 
het over » sindikaten » en op biz. 

6 over (typisch voorbeeld ». Op bIz. 
7 heeft men veel ' respekt » doch 
niet voor « document <•, in één ar
tikel. Op bIz. 10 gaat een - veilig-
heidsconferentie » door, elders 
1 obstruktie ». Bij Richardson (bIz. 
11) zijn er « psichologische proble
men » en " soldatentypes ». 

Dit alles wordt bekroond in een 
' Sluipmoord op de Spelling » 
(bIz. 16). 

Laten we konsekwent zijn liefst, 
doch minstens consequent... I 

J.N. Oostende. 

De redaktie draagt geen verant
woordelijkheid voor de inhoud der 
gepubliceerde lezersbrieven. Ze be
houdt zich het recht van keuze en 
inkorting voor. Over de lezersbrie
ven wordt geen briefwisseling ge
voerd. 
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mol wordt afgetakeld ten bate van Charleroi 
In zijn interpellatie van 28 fe

bruari heeft VU-senator Van Eisen, 
voor de derde maal op een jaar, de 
aandacht gevestigd op het bedrog 
dat er gespeeld wordt met het 
SCK. Hij heeft er nogmaals de na
druk op gelegd dat er slechts één 
reden is, voor de aftakeling van 
het SCK en de ganse nukleaire 
sektor in de Kempen : <• de op-
richtmg van het IRE te Charleroi » 
en dat enkel en alleen omdat Wal
lonië ook zijn atoomcentrum moet 
krijgen. Wat ze 20 jaren geleden 
op hun grondgebied weigerden om
dat het gevaarlijk was, daarvan 
moeten ze nu het beste deel krij
gen omdat het rendabel is. 

Het bewijs is eenvoudig ! In 
Charleroi wordt op het ogenblik 
met geld gesmeten : 225 miljoen 

investeringen en 100 miljoen wer
kingskredieten. In Mol krijgt men 
niet genoeg om zijn lopende kosten 
te dekken. In Charleroi worden 80 
personen aangeworven (oorspron
kelijk zouden het er 60 zijn), in 
IVlol worden 100 a 200 mensen op 
straat gezet. 

De sterke man achter dit alles, 
is de fameuze sekretaris-generaal 
van Ekonomische Zaken, Baeyens. 
Als Franstalige werd hij benoemd 
tot voorzitter van de beheerraad 
(En als men nu denkt, dat het dan 
te Charleroi een Nederlandstalige 
zou zijn — mis !). Hij maakte deel 
uit van de kabinetten Merlot en 
Leburton, die het IRE deden op
richten, ...en hij moet nu beslissen 
wat er met Mol gebeurt. Senator 
Van Eisen eiste dan ook katego-

riek het ontslag van deze Vlaming
hater en zijn vervanging door een 
Vlaming. Tevens vroeg hij de op
neming van plaatselijke autoritei
ten in de beheerraad, zoals het ook 
voor Charleroi is gebeurd. 

Hij eiste ook om dringend een 
einde te stellen aan de parachuta-
ges van politieke vrienden en ex-
kabinetsleden in de hoogste funk-
ties van het SCK. 

Het Studiecentrum voor Kern
energie in Mol kan op wetenschap
pelijk gebied nog een voorname 
rol spelen, maar dan moet het ren
dabel beheerd worden door be
voegde personen .. en dan mag het 
geen Franstalige « rode burcht » 
blijven onder het kommando van 
Vlaminghater Baeyens. 

de post Is een trage schildpad geworden 
Sinds de Post een zelfstandige regie is geworden loopt de boel daar 

zo stilaan helemaal in het honderd. Nooit werden partikuliere en handels
belangen door al te trage en onregelmatige postbedeling zo geschaad als 
in het afgelopen jaar. Toen de Post nog onder de rechstreekse bevoegd
heid viel van het PTT-departement diende de Staat elk jaar ongeveer 2 
miljard bij te passen. Thans is dit tekort al tot zeven miljard opgelopen ! 

VU-volksvertegenwoordiger Luk Vansteenkiste legde met deze woorden 
de vinger op een erg zere wonde tijdens de bespreking van de begroting 
voor PTT vorige week woensdag In de Kamer. Dat hij inderdaad nagels 
met koppen sloeg — ook al achtte staatssekretaris Daems al die klachten 
overdreven — werd nog deze week beaamd door Kamervoorzitter Van 
Acker himseK. Toen die met de h. Perin over de zaak van de speciale 
kommissie in de clinch lag zei hij letterlijk : « U zegt dat de Post niet 
behoorlijk werkt. Dat is waar. Het is al gebeurd dat een op dinsdag te 
Gent geposte brief mij pas de vrijdag daarop toekwam. Expressbrieven 
krijg ik met vertraging, als een gewone brief ». 

Uit de belangwekkende en pertinente parlementaire tussenkomst van 
Luk Vansteenkiste citeren wij enkele passages uit het « Beknopt Verslag B 
van de Kamer. 

« Wie speurt naar de oorzaken 
van de steeds slechtere gang van 
zaken doet verrassende vaststellin
gen. 

In 1962 werd aangekondigd dat 
mechanisering en automatisering 
de vermindering met de helft van 
het personeel van het postcheque-
ambt zou mogelijk maken. Maar 
sedertdien is het personeel van 
3.000 tot 4.600 gestegen I Niette
min daalde de service voor het 
klienteel. 

De regie gebruikt steeds meer 
moderne machines, maar die wor
den toevertrouwd aan onbekwame 
personeelsleden, aangeduid door 
de vakvereniging van de vorige 
minister. 

De rekruteringen op gewestelijk 
vlak laten veel te wensen over. 
Bij de vast benoemde personeels
leden worden de politieke be
schermelingen bevoordeeld. 

In verband met de verlof- en 
rustperiodes bestaan er onrustwek
kende toestanden. 

Van een vermindering van de 
arbeidsduur is echter enkel op pa
pier sprake. Er zijn nog kantoren 
waar men tien uur per dag moet 
werken ! Wanneer zal de beloofde 
vakantie van drie weken worden 
toegekend ? 

AMENDEMENT-GOEMANS 

VU-kamerlid (Antwerpen) dien
de bij de begroting van PTT een 
amendement in dat een bedrag 
van 10 miljoen frank voorziet, 
door de Staat te storten aan de 
PTT, ten einde verminderingen 
te kunnen toestaan op de aan
sluiting, plaatsing en huurprijs 
van telefooncellen ten gunste 
van zwaar gehandikapten. Dit bij 
uitstel sociale amendement, dat 
een hulpmiddel wil zijn ten ein
de deze mensen via Je telefoon 
uit hun vereenzamng en sociaal 
isolement te helpen verlossen, 
werd echter door de andere 
partijen verworpen... 

Anderzijds worden aan de top 
veel benoemingen gedaan. 

De vroegere minister beloofde 
een decentralisatie van Brussel X. 
De sociale en taaitoestanden al
daar zijn archaïsch. De Vlaamse 
pendelaars en de vreemde gastar

beiders vormen er een proleta
riaat. 

De PTT dient gesplitst door de 
vorming van een Vlaamse en 
Waalse beheerraad, die uitsluitend 
bevoegd zijn voor hun gewest, 
terwijl de gemeenschappelijke 
aangelegenheden door beide raden 
samen moeten worden behandeld, 
evenals de internationale betrek
kingen. 

Deze gemeenschappelijke dien
sten moeten tot het minimum wor
den herleid. 

De RTT moet bewust worden 
van haar sociale taak. Als daartoe 
geen geld is, moet de staatssekre
taris dit bewijzen of moet hij da 
zaak voor de regering brengen. 

In Nederland heeft men het tele-
foon-vrijetijdtarief : van 18 tot 20 
uur, en gedurende het weekeinde 
is het tarief lager. Bejaarden, ge-
brekkigen kunnen gedurende de 
dode uren rustig telefoneren. 

Overname van een telefoon is 
niet toegestaan, zelfs niet voor een 
weduwe ! De vergoeding voor in
stallatie bedraagt dan 500 tot 1.000 
frank. Bovendien is er een waar
borg van 400 F, plus 300 F abonne
mentsgeld, ook al is de telefoon al 
betaald I De overname moet koste
loos gebeuren. 

De tarieven zijn asociaal ; voor 
invalieden, gehandikapten, bejaar
den, enz., is een telefoon geen 
luxe. Men zou hen tenminste het 
abonnementsgeld moeten terugbe
talen. 

Het is onaanvaardbaar dat de 
regie geen rekening wil houden 
met tariefverlagingen om sociale 
redenen, daar waar de gemeenten 
dit wel doen voor gas en elektrici
teit. 

Een ander probleem vormen de 
telefoontarieven, die teveel ver
schillen naargelang de zones. De 
afeglegen zones zijn hier bena
deeld. Waarom geen eenvormig 
tarief invoeren, zoals bij de post !». 

<^F/>iyr<'/Ycfwl 

l WANT YOU 

FOR THE BELGIAN ARMY 

De kampanje tegen de legerplannen van VDB 
laaide deze week weer op. In dit verband ont
wierp de Vlaams-nationale Studentenunie 
(VNSU) van Cent een leuke poster. Wie de 
poster wi l kan hem bestellen door storting van 
25 fr op de postrekening van Kredietbank-
Cent, voor rekening nr. 448.7502251.78 van 
VNSU-Kultuur. 

op kamertemperatuur 
De kamerleden die de jongste 

dagen het meest in de Idjker liepen 
zijn beslist de heren Achille Van 
Acker en Jos Chabert. Ze zijn ook 
iets meer dan gewone kamerleden. 
Jos is nu onlangs minister be
noemd. En hij heeft het verdiend, 
al heeft ie dan zichzelf benoemd. 

Niet alleen heeft hij daarvoor tij
dens de onderhandelingen de CVP 
en zijn goede vriend Wilfried Mar
tens voortdurend tot « toegevin
gen ' moeten dwingen, maar hij 
heeft ook aan broodheer Pol Van
den Boeynants beloofd schone ma
nieren te hebben. 

Want zo men Chabert zelf mag 
geloven, gaat hij het integraal plan 
van de beer Vanden Boeynants uit
voeren. Niet het defensieplan, maar 
het VDB-plan voor Brussel. Aan de 
e Standaard » fmoef je daar overi
gens eens nagaan hoe VDB ge
steund wordt) en Gaston Durnez 
heeft de minister-die altijd-lacht op 
22 februari 1973 toevertrouwd dat 
de sanering te Brussel er voor de 
Vlamingen in bestaat... Frans te 
leren. De minister zal hen daarbij 
helpen met zware subsidies. Wan
neer de frankofonen zullen zien hoe 
ijverig de Vlamingen Frans leren, 
dan zal dat voor hen een stimulans 
zijn om — jawel — Nederlands te 
leren . Honderddrieënveertig jaar 
Belgische geschiedenis mogen dan 
al het krankzinnige van zulke stel
ling bewezen hebben, voor de heer 
Vanden Boeynants, pardon Chabert, 
is het de enige doeltreffende ma
nier om Brussel te verfransen, par

don, te ' pacificeren », want ver
vlaamsen kan je 't nu ook niet noe
men. Zie je, mensen als Chabert 
lachen altijd. Waarom niet overi
gens, ze zijn ruimdenkend en in-
schikkeliik. En als er nu eenmaal 
geen problemen zijn, moet men 
dan altijd zuurpruimen ? 

En Is het voor de CVP-minister 
van Nederlandse Kuituur een edeler 
taak dan de aanvalsplannen van 
PSC-defensieminister VDB, van wie 
hij blijkbaar nog heel veel verwacht, 
te mogen uitvoeren ? Zelfs al moet 
hij al zijn Brusselse vrienden in het 
gezicht spuwen ? 

Wie zijn gezag wil doen gelden, 
is de heer Van Ackere. Niet alleen 
zet hij journalisten aan de deur — 
je moet toch niet alles op straat 
gooien — maar in de kamer beroept 
hij zich voortdurend op het regle
ment, wat de oppositie betreft, en 
op het gezond verstand als het een 
afwijking van het reglement ten 
gunste van de regeringspartijen 
betreft. 

Zo heeft de heer Van Acker zich
zelf in ruggespraak met de heer Le
burton op z'n eentje benoemd tot 
voorzitter van een eigengereid sa
mengestelde kommissie, waarin de 
oppositie nagenoeg over het hoofd 
werd gezien. 

Het zal allicht niet de laatst» 
keer zijn dat hij daardoor in kon-
flikt komt met de oppositie zowel 
van Vlaamse als van Waalse zijde, 
ook al bezweert hij een in woede 
ontstoken Nelly Maes « om t,'-" lief
de Gods • tot bedaren te komen. 
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dosfelakt-iyiteiten 
KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK 

BROEDERBAND ANTWERPEN 
Zaterdag 10 maart 1973 te 20 u. worstenbrood- en appelbol ienavond in 

hotel HANSA, Noorderlaan 97, An twerpen-Luch tba l . 

MAART 1973 
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 
BRUGGE : Kadervormingscyklus • politiek opbouwwerk » (zes
de ies) — W. Augustijnen. Lokaal . Breydelshof, Suveestraat 2 
te 20 uur. 

dinsdag 6 
ST. NIKLAAS : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk • 
(zesde les) — W. Augustijnen. Lokaal : De Spiegel, Stations
straat, te 20 uur. 

vrijdag 9 
HASSELT : Kadervormingscyklus « politiek opbouwwerk » (vier
de les) — J. Gabriels. Lokaal : Cultureel Centrum, te 20 uur. 

KLUISBERGEN : Toeristische mogelijkheden voor onze streek 
J. Hardeman. 

zaterdag 10 
lEPER : Sociaal-ekonomische situatie van de Westhoek. G. Qüa-
ckelbeen. Lokaal : Hotel Britannic, Grote Markt 17, te 14 uur. 

maandag 12 
BRUGGE : Kadervormingscyklus politiek opbouwwerk (zesde 
les) — M. Coppieters. Lokaal : Breydelshof, Suveestraat 2, te 
20 uur. 

FRANS V A N DER ELST. algemeen VU-voorziHcr 
spreekt er over HENDRIK ELiAS 

Deelname in de kos ten : 8 0 f r per persoon, gepens ioneerden : 50 f r ; k o f f i e m e t twee 
vv'orstenbroden of twee appe lbo l len , 

Hoe inschrijven > Vooraf aanmelden bij M . Berghs, C. Gezellelaan 18, 2 5 1 0 Mortse l , 
fe l . 0 3 / 4 9 . 9 9 . 2 8 met opgave of worstenbrood of appeiboi gewenst wordt en overeen

stemmend bedrag storten op giro 8 5 2 . 8 2 van A . Lagast, Edegem. 

(advertentie) 

woensdag 14 
BRASSCHAAT : « Vrouw en Gezin 
meentezaal, te 20 uur. 

{derde les). Lokaal : Ge-

vrijdag 16 
IZEGEM : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » H Co-
veliers. Lokaal : Vlaams Huis, Grote Markt, te 20 uur. 
NSJLEN : Cyclus • Geschiedenis van de Vlaamse Beweging » 
(derde les) — A. De Beul. Lokaal ; Drumband Kempenland, Ge
meentestraat, te 20 uur. 

zondag 18 
LEUVEN : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (vijfde 
en zesde les) — M. Coppieters en W. Augustijnen. Lokaal : Lo
kalen van de Technische Scholen Groep T, Dekenstraat, te 10 u. 

publikafies van het dosfel-
instituut 

In 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. In 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 Dosfelinstftuut 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 sctiat 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 Dosfelinsiituut, 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 BRT 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 Dosfellnstituut 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. 

onwettige 
benoemingen 

Wij hebben in ons blad van 
vorige week melding gemaakt 
van het feit dat er in drie maan
den tijd nagenoeg 5000 onwetti
ge benoemingen werden ver
richt, en dat de BSP-ministers 
daarbij (weer eens) de kroon 
spanden. Op 20 april jl. stuurde 
de toenmalige eerste-minister 
Eyskens een rondschrijven naar 
alle ministeries en parastatalen 
waarbij verboden werd nog tot 
aanwerving in openbare dienst 
over te gaan, tenzij via het Vast 
Wervingssekretariaat. Men hield 
daarmee kennelijk geen reke
ning. Via parlementaire vragen 
heeft VU-senator Vandezande 
dan nagegaan wat er sindsdien 
gebeurde en hij bekwam boven
staand onthullend cijfer. 

In de meeste departementen 
werden tientallen aanstellingen 
toch verricht, maar het depar
tement van PTT en de RTT scho
ten de hoofdvogel af met niet 
minder dan 3.549 onwettige be
noemingen. Bij de parastatalen 
was het Sociale Voorzorg met 
642 onwettige aanstellingen. Als 
wij even rangschikken dan zien 
wij dat BSP-ministers 3.688 on
wettige benoemingen verricht
ten in de departementen, CVP-
ministers stelden zich tevreden 
met 589. In de parastatalen be
noemden de BSP-ers 692 perso
nen onwettellijk, de CVP-minis-
ters 25. Waarmee nog maar eens 
blijkt dat de BSP-ers de kampioe
nen zijn van de onwettige vriend
jespolitiek. 

federalisten 
Bij de volgende wetgevende 

verkiezingen in Frankrijk zullen 
de regionaiistische en federa
listische bewegingen zich in 
verschillende Franse kiesom
schrijvingen opkomen onder de 
titel « Parti Fédéraliste Euro
peen ». 

Er werden kandidaturen ver
meld in Elzas, in Breiagne, Sa-
iroie, in het gebied van de Lan-
gue d'Oc, Katalanië, Franche-
Comté en Frans-Vlaanderen. 

zie niet naar 
mijn daden 

Het weekblad « Links » dat 
ijvert voor « een strijdend so
cialisme » heeft totterdood ge
streden tegen de deelname van 
de ESP aan de vijfledige rege
ring van Leburton. Heel het ar
gumenten-arsenaal van « Links » 
werd ertegen aangegooid, en de 
redaktie zou « nooit » vrede ne
men met zo'n regering. En pa-
tati, en patata. De regering is 
er niettemin gekomen en wat 
zien we nou : een hele groep re-
daktieleden en geestesgenoten 
van " Links » zijn op het eerste 
verzoek ingegaan en maken mo
menteel deel uit van een of an

der ministerieel kabinet in deze 
verfoeilijke regering. Om te be
ginnen is medestichter van 
« Links » Willy Calewaert mo
menteel minister van Nationale 
Opvoeding en het Waalse vriend
je Glinne is minister van Te
werkstelling en Arbeid. Maar er 
is meer : redaktieiid Marijke 
Van Hemeldonck die bij elke ge
legenheid de revolutie metter-
woord predikt, heeft zich even
eens genesteld als attaché in 
de kabinetten van hogergenoem-
de kameraden. Redaktieiid Na-
dia Van Hamma zit op haar 
beurt full-time in het kabinet 
van minister Glinne. En nu maar 
verder het vrije linkse woord 
gepleegd in « Links ». Rebelle
ren in de BSP is — vroeg of 
Iaat — een lonend bedrijf. 
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vijf vervuilers 
in februari 1972 kregen de 

Antwerpse petroleumfirma's de 
aanmaning zich met de gemeen
telijke voorschriften in regel te 
stellen wat het lozen van hun 
afvalprodukten In de Schelde be
treft. Enkele weken geleden wist 
een dagblad te melden dat de 
meeste dit dan ook hebben ge
daan, op vijf na : Mobil Gil, 
Shell, Gulf, Orion en Pam. Een 
gepaste sanktie zou nu moeten 
zijn : deze vervuilers doodge
woon hun lozingsvergunning af 
te nemen. De heren hebben ech
ter een lange en machtige arm. 
Maar wij, verbruikers, kunnen 
hen toch wel doelmatir tot méér 
burgerzin aanzetten, als wij dat 
maar samen willen. Het volstaat 
dat elke automobilist die voor 
milieubeveiliging wat over heeft 
zich in de komende weken de 
namen van de vijf ongehoorza-
men effe herinnert als hij moet 
bijtanken. 

uilenspiegel 
Een Vlaamse automobilist 

vond dezer dagen te Brussel een 
briefje onder zijn ruitenwisser. 
Hij stond blijkbaar verkeerd ge
parkeerd en een dienaar van 
Harmandad die er voorbijkwam 
vond dit een fikse boete waard. 
Het briefje was echter volledig 

in het Frans ingevuld en onze 
automobilist — een flamingant 
— blijkbaar een afstammeling 
van Uilenspiegel. Hij schreef 
een vriendelijk briefje naar de 
Brusselse burgemeester waarin 
hij melding maakte van het feit 
dat hij dit briefje had gevonden. 
Aangezien hij echter geen Frans 
verstond had hi| aan voorbij
gangers gevraagd wat erop te 
lezen stond. Volgens hen was 
het een uitnodiging om naar het 
Bal van de Politie te komen. On
ze flamingant liet dan ook — 
zeer vriendelijk — aan de bur
gemeester weten dat hij naar 
dat bal niet kon komen uit prin
cipe : de uitnodiging was im
mers in het Frans gesteld en 
aangezien de uitnodigende agent 
aan het fiskaal kenteken toch 
kon zien dat het om iemand uit 
Vlaanderen ging... Het wachten 
is nu op een antwoordje, als het 
ooit komt. 

gastarbeiders 
Te Gent spannen een aantal 

mensen zich hard in om de be
trekkingen tussen inwoners en 
gastarbeiders wat menselijker 
en hartelijker te maken. In het 
kader van de geplande « week 
van de gastarbeiders » (van 2 
tot 11 maart] richt het Gastarbei-
dersberaad-Gent een volks ver-
broederlngsfeest In op zaterdag 
3 maart vanaf 19 u. In de stads-
school van de Neermeerskaai 
(Watersportbaan). Er zijn daar 
kleine recepties voorzien op zijn 
Arabisch, Spaans en Turks door 
gastarbeiders geserveerd, er is 
een « taartenkermis » aangebo
den door de Gentenaars en de 
Gentse kunstenaar Walter De 
Buck zal animeren. De toegang 
tot het feest is gratis. Kleinkun
stenaars en liefhebbers die een 
kreatieve bijdrage willen leve
ren stellen zich vanaf 18 u. In 
verbinding met Walter De Buck. 

seksvertoon 
In een advertentieblad uit het 

Gentse lazen wij vorige week 
de aankondiging van een mode
show met « originele en exklu-
sieve lente- en zomermodellen ». 
Daar is op zichzelf niets onge
woons aan, ook niet dat deze 
modeshow door zou gaan in de 
parochiezaal van de goede ge
meente Melle. Wij keken ech
ter toch even op toen wij lazen 
dat de inrichters in genoemde 
parochiezaal, ter verstrooiing 
van het publiek, zouden zorgen 
voor « sfeer, leute en... seksver
toon ». Nu, voor ons hoeven ze 
het niet te laten, maar we vin
den het toch wat eng dat de 
pastoor ter plekke — die blijk
baar geen graten vindt in seks
vertoon — steevast blijft weige
ren zijn parochiezaal ter be
schikking te stellen van de plaat
selijke Volksunie wanneer die 
bijvoorbeeld een bal wil inrich
ten. Seksvertoon mag al, maar 
politiek blijft vooralsnog taboe, 
't is me 't wereldje weL. 
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proefproces 

Te St. Denijs-Westrem werd 
enkele jaren geleden een gigan
tische Superbazar gebouwd. Zo
als achteraf bleek na klacht bij 
de Raad van State : zonder wet
telijke bouwvergunning. In feite 
zou dit bouwwerk — dat inmid
dels volop geëxploiteerd werd 
en wordt — nu moeten afgebro
ken worden, maar ge ziet van 
hier... De Vlaamse drukkings-
groep voor de Zelfstandigen 
« HALT » vond een en ander 
toch wat al te gortig : de grote 
groepen bouwen er maar op los, 
mét of zonder vergunning, en 
de overheid laat maar betijen. 
Als een kleintje hetzelfde zou 
wagen, dan wordt dadelijk in
gegrepen. En « HALT » besloot 
het bewijs daarvan te leveren. 
In hetzelfde St. Denijs-Westrem 
werd tijdens de nacht een cha
let door « HALT » gebouwd zon
der bouwtoelating. Gevolg : gro
te nervositeit bij de overheid, 
die wel doorhad dat « HALT » 
op die manier op een soort 
proefproces aanstuurde, waaruit 
zou blijken in welke mate een 
onderscheid wordt gemaakt in 
de praktijk tussen de groten en 
de kleintjes. Dit proces komt er 
nu : op 12 maart moet voorzit
ter Carette te 9 u. verschijnen 
voor de Korrektionele Rechtbank 
te Gent. Het wordt nog span
nend. 

de sleutel 

Nu de PVV terug in een rege
ring genesteld is, keren de blau
we gelegenheidsflaminganten zo 
stilaan terug naar de oude uni
taire schaapsstal. Te Evere hield 
PVV-voorzitter Grootjans een 
speech waarin hij de regering-
Leburton met haar 36 ministers 
« een dure oplossing om de weg 
naar regionalisering op te gaan» 
noemde. Hij vond daarbij nog 
dat deze « oplossing » toch nog 
altijd goedkoper uitvalt dan het 
federalisme (sic !). En dan moet 
je horen : « Er wordt immers 
al te vaak lichtzinnig geschermd 
met federalisme, dat voor som
migen een toverformule lijkt. 
In werkelijkheid is federalisme, 
althans in ons land, niet van 
aard om de spanningen weg te 
nemen ». De h. Grootjans vroeg 
zich — erg origineel — boven
dien af « of de federalisten wel 
weten wat ze willen ». En dan 

ze! hij iets dat alleszins het on^ 
houden waard is : « De Vlaam
se PVV heeft met de bijzondere 
meerderheid nu de sleutel In 
handen om elk politiek avontuur 
buiten de deur te houden >. En 
uit wat voorafgaat is het niet 
moeilijk te begrijpen met wat 
Grootjans onder « avontuur » 
bedoelt : het federalisme. 

knack en elias 

Het weekblad « Knack » heeft 
op zijn beurt effe aandacht ge
schonken aan het overlijden van 
dr Hendrik Elias. Het is een ar
tikel geworden dat in ruime 
Vlaamse kring nogal wat scham
pere opmerkingen heeft uitge
lokt. Wij komen er volgende 
week trouwens op terug. Hoofd-
redakteur Sus Verleyen is een 
man die over een van de aller
beste pennen in Vlaanderen be
schikt, maar ditmaal is hij ge
woon aan het lullen geslagen. 
Het feit dat de hele Vlaamse 
beweging hem niets zegt omdat 
hij blijkbaar nooit naar de diepe 
beweegredenen ervan is gaan 
tasten, heeft hem parten ge
speeld. Of heeft hij zich in deze 
materie laten leiden door zijn 
redakteur Struye die, inzake 
mentaliteit tegenover alles wat 
met de Vlaamse beweging te 
maken heeft, gerust familie kon 
zijn van de gelijknamige senaats
voorzitter ? Wie een dergelijk 
onderwerp wil aansnijden — en 
dan nog bij een open graf — 
zou zich wel wat beter dienen 
te informeren dan alleen maar 
wat oppervlakkig grasduinen in 
lijvige boekdelen. Of is het hele 
geval er gewoon kommercieel 
op gericht in bepaalde kringen 
een goed punt te scoren ? Deze 
week verscheen een reklame 
voor « Knack » in « Volksgazet ». 
Het kan toevallig zijn naturlijk. 

bekroning 

In Monte Carlo is een BRT-
programma «Bestemming Noord
zee » bekroond geworden met 

de milieu-prijs van prins Rai
nier. Een welverdiende pluim 
voor het werk van producer 
Frans Frederickx (foto) die zich 
sinds jaren in de Vlaamse tele
visie verdienstelijk maakt met 
programma's die de bewustwor
ding inzake de problematiek 
van het leefmilieu in hoge mate 
bevorderen. Bij die gelegenheid 
past het tevens een woordje 
van hulde te brengen aan 
tekstschrijver Roeland Dirks, 
die op dit ogenblik onbetwist
baar een van de allerbeste 
milieu-publicisten is in Vlaan
deren. Van zijn hand verscheen 
zopas bij het Davidsfonds een 
boek dat elk milieu-bewuste 

Vlaming zou moeten bezitten : 
« Stervende Natuur ». Wij wen
sen producer Frederickx en 
Roeland Dirks nog vele vrucht
bare inspiratie en de mogelijk
heid verder te werken in de
zelfde zin. Van harte proficiat 
met de prijs. 

verdubbeld 
in 7 jaar 

Van 1965 tot 1971 zijn de be
lastingsontvangsten in België 
nagenoeg verdubbeld ( + 9 7 %) . 
Na Nederland is dit de sterkste 
stijging van de hele EEG. In 
1971 bestonden deze belastin

gen In België voor 51,2 % uit 
indirekte belastingen, volgens 
sommigen de meest onrecht
vaardige belastingsvorm. 

waar gaan we 
naartoe ? 

Ergens in Vlaanderen veron
gelukte dezer dagen een jonge 
— en Vlaamsgezinde — rijks
wachter. Hij werd onder zeer 
grote deelneming en met mili
tair eerbetoon door een rijks-
wachtpeleton en een afvaardi
ging rijkswachtofficieren ten 
grave gedragen. Normaal wordt 
op het einde van zo ean dienst 
in de kerk op het orgel de Bra-
bonconne uitgevoerd. Dit ge
beurde deze keer niet en wel op 
uitdrukkelijk verzoek van de fa
milie... 

voor vlaamse 
kinderen is 
een bouwval 
wel genoeg 

Zij die beweerden, geen schrik 
te hebben voor het Nederlands
talig onderwijs na de afschaffing 
van de beruchte « liberté du 
père de familie » meenden het 
eerste jaar nadien opgelucht te 
kunnen zeggen « ziet ge wel, er 
is geen achteruitgang ». Sinds
dien zingen deze « strategen » 
een toon lager want het Neder
landstalig onderwijs in het Brus
selse boert zienderogen achter
uit. Dat is niet alleen het gevolg 
van de invoering van de liberté 
voornoemd maar ook door de 
schandalige verwaarlozing van 
de gebouwen, waarin de Neder
landstalige klassen « gehuis
vest » zijn. Het jongste schan
daal in de reeks is de « karton
nen school te Laken », waar 
weliswaar naar het heet het 
beste onderwijs gegeven wordt 
doch in materiele omstandighe
den, die elke beschrijving tar
ten. De ouders hebben, het ter
gen moe, de koe bij de horens 
gevat en de Brusselse bevoeg
de schepen Van Halteren het 
mes op de keel gezet. Van Hal
teren kwam met halve oplossin
gen voor de dag : uitwijking 

naar het Astridpark, of naar een 
nieuwe vestiging in de Repreven-
straat. De ouders weigeren dat, 
want deze uitwijking betekent 
de dood van de bouwvallige en 
elke veiligheid ontberende wijk-
school te Laken. In afwachting 
dat er een nieuw schoolgebouw 
zou komen namen de ouders 
vrede met de school in het As
tridpark (en niet met een twee
de uitwijking naar de Repreven-
straat). Van een uitwijking naar 
Vlazendaal (op meer dan drie 
kwartuur rijden van de buurt) 
wilden ze helemaal niet weten, 
voorstel dat Van Halteren ter 
elfder ure nog uit zijn regenten
mouw toverde. 

Het incident tekent eens te 
meer én hoe men de Vlaamse 
ouders en kinderen in de « capi
tate » behandelt én hoe laks de 
kleurpartijen, maar dan vooral 
de CVP, reageren tegen de fran-
kofone aanmatigingen en prove-
katies, niet alleen linguïstisch 
doch ook op sociaal en pedago
gisch vlak. 

franse 
indringers 

Te Moelingen in de Voer
streek, waar het gemeentebe
stuur nipt in handen kwam van 
de « Retour a Liège »-kliek, 
houdt men maar niet op met 
pesterijen tegen het Vlaams on
derwijs aldaar. Zo besliste het 
gemeentebestuur een Vlaams 
klaslokaal door een kartonnen 
scheidingswand in tweeën te 
delen om in de helft van het lo
kaal kinderen van de antiwette-
lijke Franse klas onder te bren
gen. Men kan zich inbeelden tot 
wat een ideaal-pedagogische toe
standen dit aanleiding geeft... 
Reeds in november van vorig 
laar beval zowel gouverneur Rop-
pe van Limburg als de toenmali
ge onderwijsminister Claes dat 
de frankofone indringers het lo
kaal dienden te ontruimen. Maar 
dit gebeurde nog niet. Woensdag 
is nu een delegatie Limburgse 
leden van de « Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten » o.l.v. 
onze vriend Jaak Gabriels sym
bolisch een stenen muurtje gaan 
metselen in het betwiste lo
kaal. Daarmee is nog maar eens 
de aandacht gevestigd op de 
absurde laksheid van de verant
woordelijke overheden waar het 
franskiljonse wetsovertredingen 
in de Voerstreek betreft. 

malkaders in de spaar- en liifrentekas 
Via de kranten hebben onze lezers kunnen 

vernemen dat een FDF-lid de minister van 
Financiën heeft geïnterpelleerd om te protes
teren tegen de taalkaders die door de huidi
ge minister werden voorzien in de Spaar- en 
Lijfrentekas en waarbij een verhouding van 
56 Nederlandstaligen • 44 Franstaligen werd 
opgelegd. 

Onze mandataris in de Senaat, de h. Vande-
zande, is hierop tussen gekomen om nog te 
protesteren tegen de lage cijfers, die in het 
taaikader zijn bepaald en die beslist nadelig 
zijn voor de Vlamingen. 

De h. Vandezande liet gelden dat hij op 
het Senaatspodium geen protest heeft ge
hoord tegen de beslissing van de minister
raad om in Waters en Bosse i een verhouding 
75 F - 25 N in de taalkaders in te schrijven. 
Er was tevens geen protest tegen de beslis
sing om in het NWOl een verhouding 63 F -
33 N in de taalkaders in te schrijven. 

Hieruit kan worden besloten dat de Frans
taligen goed bediend worden en dat hiertegen 
( •en enkel bezwaar wordt gef»rmuleerd. 

Doch, past men elders dezelfde beginselen 
toe, dan schreeuwt men moord en brand en 
wordt de staking afgekondigd. 

Vervolgens ging hij over tot een zeer nuch
tere bespreking van de werkelijke toestand 
in de ASLK. 
1. Aantal spaarboekjes in de agentschappen. 

Totaal aantal : 1.505.125. 

Nederlandstalige agentschappen : 772.053 
of 52.04°o, d.w.z. 66%meer dan de Franstalige 
agentschappen. 

Franstalige agentschappen : 471.280 of 
31,38%. 

Brusselse agglomeratie : 249.624 of 16,58%. 

Volgens de taalwet (art. 43, § 3) mag Brus
sel niet meetellen voor de taalkaders en dan 
komt men tot 60,25 N tegen 29,75 F. 

a) Neemt men tegen de wet in de redene
ring over, van de direktie va i de ASLK, waar 
Brussel wèl mee moet tellen, dan komt men 
tot de volgende cijfers. Volgens de ASLK is 
het werk in Brussel als volgt verdeeld (26% 

N • 72°o F), met veel sociale druk. 
— Nederlandstalig : 56,35%. Dit cijfer komt 
overeen met het percentage van het taaika
der. 
— Franstalig : 43,65%. 

b) Indien men uitgaat van een 38 N • 62 F-
verhouding in Brussel — wat overeenkomt 
met de werkelijkheid (hypoteekleningen, le
vensverzekeringen, boekjes postkantoren, 
richtingen NMKN, diskontokantoren) 
krijgt men de volgende cijfers : 
— Nederlandstalig : 58,34%. 
— Franstalig : 41,66%. 
2. Spaaroverschot 1971. 

Totaal bedrag : 6.865.784.000 fr. 
— Nederlandstalig : 3.745.580.000 fr. 
54,55%, hetzij 91 °o méér dan de Franstalige 
agentschappen. 
— Franstalig : 1.959.399.000 fr of 28,54%. 
— Brussel : 1.160.805.000 fr. of 16,91%. 

a) De volgende verdeling van de direktie 
ASLK (26 N-74 F), welke in strijd is met de 
wet, ziet eruit als volgt : 
— Nederlandstalig : 58,95%. 

ve-
dan 

of 

— Franstalig : 41,05%. 
b) De verdeling volgens de werkelijke ver
ding in Brussel, doch ook in strijd met da 
wet, is de volgende : 
— Nederlandstalig : 60,98%. 
-T Franstalig : 39,02%. 

Maken we een vergelijking van de spaar
boekjes met het spaaroverschot, dan ziet 
men dat het spaaroverschot per boekje veel 
gunstiger ligt voor het Nederlandse taalge
bied. Het gemiddelde spaaroverschot be
draagt voor een Nederlandstalig boekje : 
4.782 fr. en voor een Franstalig boekje i 
4.149 fr., hetzij een verschil van 15,25%. 
BESLUIT 

Boekjes : 58,34% Nederlandstaligen (werk-
volume). 

Spaaroverschot : 60.98°i> Nederlandstali
gen (geldvolume). 

Dit is de taal der crjfers. We kunnen en
kel betreuren dat de taalkaders nog niet 
voordelig zijn voor de Vlamingen en dat ds 
minister aan de ministerraad geen besluit 
voorgelegd heeft om de verhouding N -F ook 
door te trekken vanaf de graad van direkteur. 
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Tijdens de jongste straatbetoging voor vrije abortus 
ging BSP-medevoorzitter Cools ostentatief de Naamse 
vrouwenaris Peers gelukwensen. Dr. Peers bracht en
kele weken in de gevangenis door omdat hij 320 abor
tussen had verricht, wat vooralsnog door de wet ver
boden is. Rond het geval Peers hebben de voorstan
ders van vrije abortus een felle kampanje gevoerd, 
waardoor de problematiek van de zwangerschapsonder
breking snel geaktualiseerd werd. Het ziet ernaar uit 
dat de wetgeving op de kontraceptiva en in verband 
met zwangerschapsonderbreking dan ook in deze 
legislatuur zal worden aangepast. Alle partijen en 
groepen in onze samenleving bepalen nu een voor een 
hun standpunt. Ook de Volksunie zal eerlang haar hou
ding in deze aangelegenheid nader toelichten. Inmid
dels vrezen wij dat de straatbetogingen en de felle 
moties van voor- en tegenstanders het klimaat zullen 

vertroebelen, terwijl nochtans, méér dan voor om het 
even welke andere aangelegenheid, bij de pai lemen-
taire behandeling van deze delikate pioblematiek sere
niteit geboden is. 

BSP-medevoorzitter Van Eynde schreef onlangs dat 
het tot geen -< abortus-oorlog » mag komen. Dat zou 
indeidaad onzinnig zijn. Het geëngageerde optreden 
van zijn kollega-voorzitter Cools zal echter — gezien 
het standpunt van de CVP-PSC niet bijdragen tot het 
bedaren van de gemoederen. Dat dit het leven van 
deze ongewenste regering zou kunnen verkorten zul
len wij niet betreuren. Wij zouden het echter een 
absurde toestand vinden wanneer morgen de pro- en 
de kontra-kampen met vliegende vaandels en slaande 
trommen tegen mekaar zouden optrekken. Dit is een 
zaak die niet op straat of in verhitte meetingzalen 
moet worden uitgevochten ! 

Oostende klaagt 
sabena-dishrimlnatle aan 

(Sw) — Op initiatief van VU-ge-
meenteraadslid mevrouw Depoorter 
heeft de gemeenteraad van Oost
ende — eindelijk — geprotesteerd 
tegen de verregaande disi<rimina-
tie van de luchthaven van Middel
kerke door « onze nationale lucht
vaartmaatschappij Sabena ». Enkele 
maanden geleden wijdde ons blad 
trouwens een artikel aan de struk-
tuur van het Belgisch luchthaven-
en vliegveldennet en werd even
eens gewezen op de diskriminatie 
van de Vlaamse vliegvelden ten 
voordele van Waalse, die in geen 
enkel opzicht aanspraak kunnen 
maken op de verkeersdichtheid van 
de Vlaamse doch niettemin duide
lijk bevoordeligd worden, om dan 
niet te spreken over de monopo-
liumpositie van de Sabena, die 
eveneens stelselmatig wordt uit
gespeeld tegen Deurne en Middel-
kerke. 

Zonder opgave van redenen mo
gen bepaalde vrachten niet te Mid
delkerke worden gelost. Wanneer 
mist te Zaventem uitwijking ver
oorzaakt, verwijst de Sabena bij 
voorkeur naar buitenlandse lucht
havens, in onderhevig geval Schip
hol en Orly, niettegenstaande Mid
delkerke speciaal als uitwijkhaven 
werd uitgerust ! Sabena-piloten 
krijgen opdracht, eerst drie buiten
landse uitwijkhavens te kiezen 
vooraleer aan Middelkerke te den
ken ! Dat dit veel hogere verplaat
singskosten veroorzaakt en de 
winstmogelijkheden in eigen land 
beperkt of vernietigt, schijnt de be
stendig deficitaire Sabena niet te 
deren. Het zijn uiteindelijk de be
lastingsbetalers die het slachtoffer 
zijn van deze totaal onekonomische 

willekeur, vermits zij het zijn die 
het Sabena-verlies elk jaar moeten 
bijpassen. Dat komt neer op dub
bel verlies. Zelfs de wijzigingen in 
de landingsmogelijkheden ingevol
ge verandering van zichtbaarheid 
worden met grote vertraging aan 
de Sabena-piloten jnedegedeeld, 
wat het sabotagekarakter van deze 
diskriminatie nog meer onder
streept. 

Behalve Oostende — en Brugge, 
dat Middelkerke als dichts bijge
legen luchthaven in geval van doel
matig gebruik als eigen luchthaven 
zou kunnen beschouwen — is men 
ook in toeristische kringen niet te 
spreken over deze nochtans on
duldbare diskriminatie. In laatste 
instantie is de regering, als voog
dij-instantie van de Sabena, voor 
deze wantoestanden verantwoorde
lijk. De zgn. Vlammgen die de jong
ste jaren het departement van Ver
keer beheerden (voogdijministerie) 
hebben mets, maar dan ook niets 
gedaan om evenwicht te scheppen 
tussen Zaventem, Deurne en Mid
delkerke, integendeel : volgden ze 
niet slaafs de Sabena-diktatuur, ze 
deden er vaak nog een schep bij 
[vooral ex-mmister Bertrand is in 
dit verband berucht geworden). 

We zijn benieuwd naar de reak-
tie van de regering op dit eerste 
officieel Oostends protest, dat een 
konkreet gevolg Is van het wurgend 
Belgisch centralisme. De hele 
kwestie kan dienen om een aktuele 
illustratie te geven van wat een 
volwaardige gewestvorming zou 
kunnen zijn, om niet te zeggen : in 
een federaal België zou een der
gelijk schandaal eenvoudig ondenk
baar zijn. 

voor onze landbouwers 

de europese landbouworganisaties 

stellen nieuwe prijzen voor 
De EEG-kommissie heeft aan de 

negen Europese ministers van Land
bouw voorgesteld de prijzen voor 
landbouwprodukten voor het oogst
jaar 1973-1974 niet in te voeren op 
1 april maar op 1 mei e.k. De laat
ste jaren was het een gewoonte ge
worden de nieuwe orijzen per 1 
april in te voeren We zegden wel 
een gewoonte, want in feite zou
den de landbouwprijzen, die ieder 
jaar aangepast worden, op 1 augus
tus moeten van kracht worden Om 
allerlei redenen is men daar in het 
verleden van afgeweken en ten
slotte maakt het niet zo een ver
schil uit wanneer de nieuwe prij
zen ingevoerd worden, als ze er 
maar komen. Overigens zal iede
reen er wel van overtuigd zijn dat 
de nieuwe prijzen die vastgelegd 
worden van het allergrootste be 
lang zijn voor de leefbaarheid van 
onze tienduizenden land- en tuin
bouwbedrijven 

De nieuwe prijzen komen dus 
één maand later, waarom ? Om 
verschillende redenen uiteraard. De 
belangrijkste .eden is het feit dat 
de prijzen van de landbouwproduk
ten in de negen landen moeten ge
lijk zijn Dat onderstelt ook dat de 
verschillende Europese munten hun 
waarde ten overstaan van mekaar 
behouden en dat is nu juist tijdens 
de voorbije weken niet het geval 
geweest. De moeilijkheden met de 
Italiaanse lire maken dat speciale 
maatregelen moeten getroffen wor
den (een uiterst ingewikkelde aan
gelegenheid) om de landbouwers 
van het ene land geen extra voor
delen te geven ten overstaan van 
de landbouwers van een ander land. 
Bovendien staan in Frankrijk de 
verkiezingen voor de deur en de 
ministerraad van de Negen wil lie
ver opnieuw rond de tafel gaan zit
ten als de Fransen een nieuwe re
gering hebben en dat kan niet meer 
voor 1 april. 

Deze moeilijkheden waren voor 
de COPA [de vereniging van Euro

pese landbouworganisaties) geen 
reden om hun prijsvoorstellen voor 
de landbouwprijzen aan de Europese 
kommissie voor te leggen. De Copa 
eist een gemiddelde prijsverhoging 
van 7,5%. Redenen daarvoor : de 
lonen zijn verleden jaar met 12% 
gestegen, de inflatie steeg in het
zelfde jaar met 6% en voor dit jaar 
verwacht men dat de prijzen van 
veevoeders, meststoffen, machines 
enz. flink zullen stijgen. In onder
staande tabel ziet men hoe het ge
middelde van 7,5 % over verschil
lende landbouwprodukten werd ver
deeld. 

Zachte tarwe : -I- 4,5% 
Harde tarwe : -f 9 % 
Gerst : -h 5,5% 
Rogge : -f 5,5% 
Maïs : -f 5,5% 
Rijst : + 7,5% 
Suikerbieten : -I- 6,5% 
Oliehoudende zaden : -f 5 % 
Olijfolie : H- 10 % 
Tabak : f- 9 % 
Wijn : -t- 8 % 
Groenten en fruit : -f 7,5% 
Rundsvlees : -f 8,5 % 
Varkensvlees : -f 6,5% 
Melk : -f 8,5% 
Vlas en hennep : 
'n steunpremie van 8 500 fr. per ha. 

Bij deze tabel enkele opmerkin
gen : 
1 Als de Copa prijsverhogingen 
voorstelt, en in de veronderstelling 
dat de ministers de voorstellen tot 
op zekere hoogte aanvaarden wat 
te verwachten is, dan betekent dit 
nog niet dat d : landbouwprijzen 
ook in de praktij'< zullen omhoog 
gaan. In feite stelt men voor de 
interventieprijzen te verhogen In
terventieprijzen zijn de laagst toe
gelaten prijzen, m.a w. de markt
prijs mag niet onder deze prijs da
len. Voor granen en rundsvlees bv. 
ligt de marktprijs ver boven de 
richtprijs of interventieprijs Het 
tekort op de wereldmarkt voor gra
nen en de aankoop van graan door 
de Oostbloklanden maken dat de 

graanprijzen ook volgend jaar bo
ven de richtprijs zullen liggen. 
Overigens blijft er een tekort aan 
rundsvlees zodat ook dit produkt 
een verkoopsprijs aan de produ
cent zal halen die hoog boven de 
minimumprijs zal liggen. 

2. De Copa eist dat een aanmoedi
gingspremie zou uitbetaald worden 
ter aanmoediging van de ruidvlees-
produkte. Dat zou bv kunnen neer
komen op het uitbetalen van een 
paar duizend fr. per dier dat bv af-
gemest wordt tot 500 kg. Dit voor
stel werd al een paar jaar geleden 
gedaan doch blijkbaar wordt het nu 
uit de koelkast gehaald Daarmee 
hoopt men het vleestekort onge
daan te maken. 

3. De Copa heeft nog gee.i voorstel
len gedaan die moeten toe'aten de 
melkprijs werkelijk te verhogen. Dit 
is in ieder geval duidelijk, een hoge
re melkprijs onderstelt dat de melk-
produkten zoals boter, volle en ma
gere melkpoeder, kaas. enz. duur
der kunnen verkocht worden. En 
zeggen dat die prijzen moeten de 
hoogte ingaan is gemakkelijker dan 
het ook werkelijk doen. 

4 Algemeen verwacht men dat de 
prijzen van de groenten en fruit in
derdaad met 7,5% zullen kunnen 
stijgen omdat de nieuwe EEG-lan-
den nl Engeland, Ierland en Dene
marken grote hoeveelheden groen
ten en fruit moeten invoeren. De 
uitvoer naar deze landen gaat veel 
gemakkelijker nu ze lid zijn van de 
EEG 

Tot daar deze voorstellen van de 
landbouworganisaties Het staat als 
een paal boven water dat er prijs
verhogingen komen doch over de 
« grootte » ervan zullen de minis
ters nog lange nachten moe+en pra
ten Wij wachten, met grote span
ning en aandacht, af welk stand
punt onze minister zal innemen, dan. 
weten we wat deze regering voor 
onze landbouwers werkelijk wil 
doen. 

dc 

Op 15 februari II. werd het aanvullend verslag besproken dat 
CVP-volksvertegenwoordiger Duerlinck opgesteld had namens de 
bijzondere kommissie, gelast met het onderzoek nopens « de 
vervolgingen ten laste van twee leden van de Kamer van Volks
vertegenwoordigers » [Babyion en Kuypers). 

Wij willen het hier niet over de inhoud van het verslag heb
ben maar over een zinsnede die ongewild veelbetekend is. De 
heer Duerlinck schrijft in de aanhef van zijn verslag : • ... op 
11 juli 1972 hebben enkele leden van de Volksunie gemeend 
uiting te moeten geven aan hun bezwaren tegen het beleid van 
de USSR met betrekking tot de behandeling van de Baltische 
minderheden ». 

Het wijst op een merkwaardige zienswijze, van « de Baltische 
minderheden » in de USSR te gewagen. 

Zij sluit in dat de USSR niet een federale staat zou zijn, be
staande uit vele gelijkberechtigde volkeren, maar een unitaire 
staat, waarin een meerderheidsvolk woont (de Russen) en... 
minderheden [w.o. Baltische). Is het dit wat de heer Duerinck 
heeft willen laten verstaan ? Heeft hij op bedekte wijze te ken
nen willen geven dat hij zich niet laat vangen door het schijn-
federalisme van de Sovjet-Russische grondwet ? 

Of heeft hij integendeel onuitgesproken dit unitair-Russische 
standpunt overgenomen door de hele Sovjet-Unie te beschou
wen als een Russische staat waarin ook « minderheden » leven ? 

duerincl('s 
dublieizinmge 
"minderlieden" 

Tegen deze zienswijze zouden wij toch bezwaren hebben. Voor
eerst dient de heer Duerlinck te bedenken dat het grootste 
gedeelte van de Sovjet-Unie door deze minderheden bewoond 
wordt ! Ook is het eigenaardig dat sommige zgn. minderheids
volkeren zich in hun geheel binnen de Sovjet-Unie bevinden. Zo 
bv. de Oekrainers (44 miljoen), de Uzbekken (5 miljoen) en... 
de Baltische volkeren. Zij allen zouden geen « minderheden » 
zijn indien zij de kans kregen, een eigen staat uit te bouwen, 
zoals Portugezen, Denen, Finnen, ja zelfs Polen en Roemenen, 
om van de gedekolonizeerde Afrikaanse en Aziatische volkeren 
niet te spreken. Die kans echter krijgen zij niet. Zij werden 
wel bedacht met de status van « republiek », maar de feitelijke 
macht wordt — zoals overal waar kommunisten aan 't bewind 
zijn — door de Partij uitgeoefend en daar zijn Russen de baas 
op niet-federalistische wijze. 

De Baltische volkeren hebben van de oktoberrevolutie van 
1917 gebruik gemaakt om zich van de Russen los te trekken. 

Tussen de twee wereldoorlogen leidden zij (praktisch voor het 
eerst in hun geschiedenis) een onafhankelijk bestaan In drie 
staten : Estland, Letland en Litauen. In 1939 werden zij door de 
Russen weer « helm ins Reich » gehaald. En sedertdien zijn zij... 
Baltische minderheden. 

Op deze wijze zou het volstaan dat Duitsland of Frankrijk de 
hand legt op Benelux om het hele Nederlandse volk tot minder
heid te maken. 

karel jansegers. 
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nefast unitarisme 

Na de interpellaties Moreau, Cout-
teau en Colla over de mijnsluitingen. 
hield kamerlid Olaerts een bondige 
tussenkomst met enkele vragen. Voor
eerst lichtte hij het juridisch statuut 
van de kolenmijnen toe : het zijn geen 
staatsbedrijven, geen privé-bedrijven 
en evenmin gemengde bedrijven. Hun 
juridische vorm wijst naar de Naam
loze Vennootschap, met aandelen in 
partikuliere handen doch sterk gerem
de beheerraden, die niet mogen be
slissen over produktiepeil, afzet of 
verkoopprijzen. Dat doet het min. van 
Ekonomische Zaken. Er is dus geen 
risikodragend kapitaal meer, geen 
kostprijsberekening, wel ontmoedigde 
direkties. Dit alles is een ongerijmde 
toestand waarvan de belastingsbeta
ler het slachtoffer is. 

Met aan de Waalse mijnen verspilde 
gelden — 80 miljard — had men Wal
lonië een gezonde infrastruktuur kun
nen geven, nu deed Wallonië een 
slechte zaak, gevolg van het unitaris-
tisch beleid. In een federale struktuur 
zou Wallonië zijn rekonversie veel 
doelmatiger hebben doorgevoerd. Dat 
geldt trouwens ook voor het Kempens 
bekken, verre van uitgeput. 

Kamerlid Olaerts twijfelde er aan of 
er wel een Belgisch koienbeleid is en 
stelde dat er geen personeelsbeleid 
Is. Olaerts stelde ook preciese vragen 
nopens de toekomst van het KS-bek-
ken en de rol van ons land in de EG. 

kerncentrum mol 
gediskrimineerd 

Na de Interpellatie Van Rompaey 
over de staking te Mol stelde kamer
lid Belmans het dupespel aan de kaak 
dat ten nadele van Mol wordt gespeeld 
door de oprichting van het Centrum te 
Charleroi. Hij herinnerde aan zijn voor
spelling van 1968, toen wijlen Merlot 
verklaarde dat de kosten voor Charle-

Na de bespreking van de begroting 
van de Middenstand 1973 stelde se
nator Coppieters vast dat het mid-
denstandsbeleid der opeenvolgende 
regeringen tot nu nog al te weinig 
een programmabeleid is geweest, 
hoewel precies de zelfstandigen in dit 
land veel meer zouden moeten b3ge-
leid worden omdat zij niet zoals de 
grote bedrijven holdings kunnen op
richten in het buitenland of schijnba-
lansen opstellen doch volledig op zich 
zelf zijn aangewezen in een samen
leving waar iedereen behalve zij op 
kritieke momenten wordt geholpen. 
Ze verdienen nochtans beter want hun 
produkten zijn tot ver buiten de gren
zen doorgedrongen. Coppieters pleit
te dan voor de koppeling van ambach
telijke kunst aan het toerisme, want 
binnen enkele jaren heeft Vlaanderen 
340.000 arbeidsplaatsen nodig. Met ra
tionele hulp zou dan de KMO, toch de 
grootste afnemer van arbeidskrachten 
een groot deel van deze arbeidsplaat
sen kunnen kreëren. 

Als eerste stap naar een program
mabeleid ziet spreker de wetenschap-

roi slechts 75 miljoen zouden bedra
gen ; nu staan we al aan 225 miljoen ! 
Grote vrijgevigheid te Charleroi, kre
dietbeperking en personeelsinkrim
ping te Mol. Vervolgens wraakte de 
heer Belmans de heer Baeyens als 
voorzitter van de beheerraad, omdat 
deze tegen de KAO en toch op per
soneelsafdankingen aanstuurt door de 
schrapping van de bepaling te eisen, 
nl. dat er geen afdankingen om ekono
mische redenen mogen doorgevoerd 
worden. De politisering der kaders en 
direktie moet trouwens ophouden ! 

De heer Belmans pleitte dan voor 
de afschaffing van sommige kumuls, 
de opname van plaatselijke vertegen
woordigers in de beheersinstanties en 
voor de inspraak van onderuit. Waar
om de Ek. Raad voor Vlaanderen niet 
bij het beheer betrekken ? De expan
sie te Charleroi moet ophouden tot 
het behoud van het centrum van Mol 
gewaarborgd is. Men moet de dubbele 
administratie afschaffen, men moet 
naar besparingen streven door schrap
ping van te dure of prestige-program-
ma's, er dient gestreefd naar nieuwe 
perspektieven voor de experimentele 
reaktor, de fusiereaktoren, milieuver
ontreiniging, enz., waarvoor alle be
trokken departementen toelagen moe
ten geven evenals de privé-sektor. 

Dit zijn de wensen van het perso
neel, dat zware inspanningen leverde 
en nu slecht wordt beloond. Tot slot 
vroeg kamerlid Belmans de minister, 
de verworven rechten te waarborgen. 

tante post « bevorderd » 

tot schildpad 

Tijdens het debat over de begroting 
PTT 1973 hield kamerlid Luc Vansteen-
kiste een zeer opgemerkte tussen
komst, waarin scherpe en gefundeerde 
kritiek op de slechte werking van de 
PTT-diensten werd uitgeoefend. De in
voering van de regie-formule — het 
pessimisme van de VU ter zake is 
juist gebleken — Is alles behalve een 
goede zaak geweest : nooit was de 
toestand bij de post zo slecht. Luc 
Vansteenkiste somde dan een reeks 
sprekende voorbeelden op, met klin
kende cijfers, krasse staaltjes, pleitte 
voor de splitsing van de beheerraad in 
een Vlaamse on Waalse raad, herlei
ding der gemeenschappelijke diensten 
tot een minimum, voor bewustwording 
van haar sociale taak e.d.m. We ver
wijzen naar bladzijde drie waar deze 
tussenkomst uitvoeriger wordt weer
gegeven. 

Ook kamerlid dr Goemans sloeg in 
dit PTT-debat nagels met koppen, maar 
dan meer specifiek over de toestanden 

pelijke bepaling van de taak en de 
plaats van de middenstand in de 
maatschappij. Het voornaamste pro
bleem is echter de schaalvergroting : 
de bloei van de gespecialiseerde klei
ne bedrijven bewijst dat het geloof in 
de vrijheid der ondernemingen niet 
misplaatst is. 

Behalve een ekonomisch-technisch 
vraagstuk is er een maatschappelijk 
vraagstuk, nl. de aansluiting van ie 
middenstand bij de moderne samenle
ving. We moeten de middenstand j i t 
de sfeer van zelfverdediging halen, 
ontwikkelingskansen moeten niet 
slechts vrij maar ook geopend wor
den. Senator Coppieters gaf daarvan 
enkele voorbeelden ; struktureel ge
zien moet de staat de KMO's, in volle 
ontwikkeling, begeleiden en moet hij 
ingrijpen wanneer omschakelingsmo-
gelijkheden de privé-sektor te boven 
gaan. 

Het aandeel van Kleine en Middel
grote ondernemingen in de Belgische 
ekonomie : 90 t.h. der ondernemingen, 
waarvan 75 t.h. eenmanszaken, 40 t.h. 
tewerk gesteld bij de KMO's, 17 t.h. in 
de handel en 39 t.h. in de grootnijver-
heid. Terecht moet dus deze groep bij 
de sociale programmalle betrokken 
worden en dienen de KMO's in een 
algemene ekonomische planning be
trokken te worden. Zoals voor de gro
te bedrijven dient er fiskaal rekening 
gehouden met het feit dat een deel 

in het Antwerpse De keren dat dr Goe
mans al gepleit heeft voor een reële 
verbetering der postdiensten zijn niet 
meer te tellen en ondanks de schild-
padreaktie der betrokken ministers 
blijft hij doorhameren. Hij pleitte voor
al voor decentralisatie in de Antwerp
se postdiensten en vroeg ook aandacht 
voor zijn amendement ten gunste van 
de gehandikapten. Lees ook daarover 
meer op biz. drie. 

abortus 

Mevrouw Dinant interpelleerde de 
minister van Justitie over de zaak dr. 
Peers. Aanknopend daarbij stelde ka
merlid De Beul dat gezien de evolutie 
der opvattingen het abortusvraagstuk 
van de morele naar de medisch-sooialo 
sektor moet overgeheveld worden. 

vu-neen tol 

onderwijsbegroting 

Bij de stemming over da begrotingen 
van nationale opvoeding verantwoordde 
volksvert. Raskin de negatieve stem
ming van zijn fraktie om volgende drie 
redenen : 1. Wij hebben als oppositie
partij geen vertrouwen in het beleid 
van de vorige en de huidige regering ; 
2. We aanvaarden niet dat begrotingen 
door het parlement behandeld worden 
op een ogenblik dat de erin voorziene 
kredieten volledig werden opgebruikt ; 
3. Het kan al evenmin door de beugel 
dat de ministers begrotingen verdedi
gen die door hun voorgangers werden 
ontworpen en uitgevoerd. Daardoor 
wordt de essentiële taak van het par
lement, nl. de kontrole op 's lands 
middelen, overbodig — en wat erger 
is — onmogelijk ! 

milieuvervuiling 

Tijdens het vragenuurtje wenste ka
merlid Luc Vansteenkiste meer bijzon
derheden te vernemen over de ver-
brandingsstoffen in de centrale te 
Ruien-Kluisbergen, waar een vijfcfe een
heid in werking zal gesteld worden. 
Na de beroering in de Vlaamse Arden
nen door de verbranding van bevuilen-

* 

van de winst aan zelffinanciering 
wordt besteed. 

Coppieters wees dan op de diskri-
minatie tussen de supermarkten en de 
middenstandszaken : alle hulp voor de 
eerste, aan zich zelf overgelaten bij 
de tweede. Hij eiste inspraak op voor 
de middenstand in de bestemmings
plannen, pleitte voor een gespeciali
seerd financiëringsorganisme voor 
winkelcentra en kleine ondernemingen 
in de stadskernen, het oprichten van 
ambachtsparken, in bepaalde streken 
beter dan industrieparken, gelijke voet 
qua rijkssteun aan de KMO's als aan 
de grote ondernemingen en het aan
trekken van de KMO's naar bepaalde 
gewesten door een politiek van fi
nanciële en fiskale maatregelen. Hij 
bepleitte verder de differentatie van 
het beroepskrediet, meer faciliteiten 
aan jonge ondernemingen, een aanpas
sing van het vennootschapsrecht -iat 
nu te veel in funktie staat van de 
grote ondernemingen, een grondige 
aanpak van de omscholingsproblemen. 

Dit alles vergt een nekoordineerd 
beleid, maar het dep. Middenstand 
schijnt echter in de globale ekonomi
sche planning niet mee te tellen. Zo 
dienen kredieturen niet alleen voor 
jonge arbeiders doch ook voor jongs 
middenstanders te tellen. De leerse-
kretariaten beantwoorden immers niet 
meer aan het gestelde doel. 

Fiskaal raadde de interpellaat de 
minister aan, de BTW globaal te ber

de pitch verbond men er zich zonder 
nadere uitleg toe geen pitch meer te 
verbranden. Kamerlid Vansteenkiste 
vernam dat nu te Ruien een brandstof 
gebruikt wordt die verdacht veel aan 
pitch gelijkt. Hij wou dan ook graag 
weten welke brandstof het is, gemid
deld dagelijks gebruik, welke kontro
le, door wie en welke frekwentie, welk 
verschil er tussen pitch en de gebruik
te brandstof is en de herkomst ervan. 

Uit het antwoord van staatssekreta-
ris D'Hoore blijkt dat het om extra
zware fuel gaat, waarvan het zwavelge-
halte 1,50% lager ligt dan dat van 
pitch (4,48%). Er is geen overheidskon-
trole, wel toezicht door de arbeidsin-
spektie of door een erkend labo. Uit 
dit antwoord blijkt duidelijk dat er nog 
steeds met zwavelvervulling dient ge
rekend. 

zeesluis 

en grondverzakking 

Enkele maanden geleden ontstond 
grote beroering te Zeebrugge, naar 
aanleiding van grondverzakkingen en 
schade aan talrijke woonhuizen inge
volge de graafwerken voor de nieuwe 
zeesluis. Nu deze werken werden her
vat vroeg kamerlid Leys opheldering 
over de nieuwe metode van werken, 
welke vertraging is ontstaan en wat 
er met de schadevergoeding aan de 
getroffen bewoners van Zeebrugge zal 
gebeuren. 

Minister Califice — in het Frans — 
antwoordde dat nu een metode wordt 
toegepast zonder verlaging van het 
grondwater. Een studie tot voorkomen 
van verzakkingen is evenwel nog niet 
voltooid, terwijl de opgelopen vertra
ging vermoedelijk zal kunnen ingelo
pen worden. Qua schadevergoeding 
verwees de minister naar de aanne
mer. Vermits deze alle verantwoorde
lijkheid verwerpt, werd tegen hem een 
kortgeding ingespannen. 

inoverwegingneming 

Het wetsvoorstel Olaerts, tot wijzi
ging van de wet van 14 juli 1960 be
treffende de schadevergoeding toege
kend aan de staat wegens inbreuk Op 
de bepalingen van art. 104, 109 en 113 
tot 123 decies van het strafwetboek, 
werd in overweging genomen. 

zien voor kleine en middelgrote on
dernemingen terwijl de twee-maten-en-
twee-gewichten-politiek in RMZ slechts 
door de fiskalizering van de RMZ kan 
weggewerkt worden. Eén enkel RMZ-
instituut is hier aangebracht. 

De minister kan niet meer voorbij
gaan aan het vraagstuk van de tewerk
stelling in deze sektor, net zomin als 
men kan voortgaan met het benadelen 
van de kleine winkeliers ten voordele 
van de grootwarenhuizen, des te meer 
daar ze niet aan fiskale ontduiking 
doen zoals de grote distributiecentra. 
Ons fiskaal stelsel moet eerlijker uit
gebouwd worden. Het is daarom onbe
grijpelijk dat deze regering een be
leid van konjunkturele steun, krediet
faciliteiten, fiskale bijstand en techni
sche bijstand aan de KMO's niet in 
haar programma heeft ingeschreven. 
Na bondig nog over de diskriminatie iz 
pensioenen, kinderbijslagen en ziekte
verzekering te hebben gesproken kon
digde senator Coppieters aan dat zijn 
fraktie deze begroting afwijst : men 
moet ophouden te spreken over de on
vervangbare rol van de middenstand, 
het is de tijd van d3 konkrete voor
stellen, de tijd om 40% der aktieve 
bevolking te betrekken bij een aktief 
en stimulerend overheidsbeleid. De 
zelfstandigen brengen meer op van 's 
lands penningen dan de grote onder
nemingen, ze hebben dan ook recht 
op hun volwaardig aandeel. 

grondig saneringsplan voor de middenstand 
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BOEKBESPREKING 

Vlaamse emigratieregering in duitsland na septemlier 1944? 
In de tweede aflevering van ,'e 

« Bijdragen tot de Geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog » 
(oktober 1972) worden een aantal 
artikelen gepubliceerd over uiteen
lopende onderwerpen. Prof. Baltha
zar leverde een studie over de so
cialistische internationale, meer 
bepaald over de Londense debat
ten in 1940-41. F. Selieslagh bestu
deerde de werking van de klandes-
tiene KAJ in Duitsland (1942-44). 
J. Dujardln handelt over de Belgi
sche Nationale Beweging (1941-44) 
J. Fosty over de Belgische netten 
In Frankrijk. J. Gotovitch geeft een 
beeld van de klandestlene pers in 
België in 1940. J. Wynants behan
delt een lokaal onderwerp : het ge
meentebestuur van Verviers in 
1940-41. 

Interessant van Vlaams stand
punt is vooral de studie van Wil
lem C.M. Meyers over een Vlaam
se emigrantenregering in Duitsland 
na september 1944 : • de Vlaam
se Landsleiding «. Interessant om
dat het hier gaat over een episode 
die zich afgespeeld heeft in een 
periode van grote verwarring en et 
tot nu toe weinig of niets over ge
kend was, tenzij door ingewijden. 
De auteur behandelt eerst tie 
vlucht naar Duitsland en het ont 
haal aldaar van de Vlaamse emi
granten. Het zouden er 15.000 ge
weest zijn. Dan komt hij tot de 
oprichting van de zgn. « Vlaamse 
Landsleiding ». Het initiatief ging 
uit van dr. J. Van de Wiele, lands-
leider van de DEVLAG en vi/erd 
O.m. gesteund door Cyriel Ver-
schaeve, A, Borms en Antoon JR-
cob. De bedoeling was klaarblijke

lijk wel een emigrantenregering in 
het leven te roepen die door Duits
land alsdusdanig zou erkend wor
den en die in de « Reichsgau Flan-
dern » aan het bewind zou komen 
wanneer de Duitsers België zouden 
heroveren. Deze erkenning is er 
maar half en half gekomen. Alles
zins vaardigde Van de Wiele « be
velen » uit voor de Vlamingen aie 
in Duitsland verbleven. (Niet te 
vergeten dat er buiten de zgn. 
emigranten toen een paar honderd
duizend Vlaamse arbeiders \'\ 
Duitsland waren, vrijwillige arbei
ders en verplicht tewerkgestelden). 
Vooral spande hij zich in om zo
veel mogelijk Vlamingen aan Is 
werven voor de Waffen SS, voor 
een Division Langemarck. Hij pooq-
de ook de Vlaamse Wacht, de 
Vlaamse Wachtbrigade van Turck-
sln en de Vlamingen uit de 
NSKK-regimenten in te lijven bij 
deze SS-Divisie. Hij botste hierbij 
op tegenstand en verzet, door hem 
toegeschreven aan de tegenwer
king van het VNV en de weigering 
van de dr. Elias, leider van het 
VNV, om de Landsverdediging !e 
erkennen of er mee samen te .ver
ken. 

Dr. Elias had inderdaad bij zijn 
aankomst in Duitsland de beslis
sing genomen een einde te stel
len aan de kollaboratiepolitiek. Het 
VNV zou zich van iedere politieke 
aktiviteit in Duitsland onthouden. 
In feite was dit de laatste faze van 
zijn konflikt met de Duitsers, meer 
bepaald met de SS. Hij werd onder 
zware druk gezet. Van de Wiele en 
ook Verschaeve schreven naar 
Himmler (november 1944) om hern 

te beschuldigen van tegenwerking 
en sabotage. Het resultaat was dat 
Elias voor de keuze gesteld werd 
zijn medewerking te verlenen of 
« Vlaanderen nooit meer terug te 
zien ». Hij bleef weigeren en Him
mler besliste hem « kalt zu stel
len ». Hij werd gearresteerd en van 
Lippstadt in Westfalen, waar hij 
verbleef, overgebracht naar Zuid-
Duitsland waar hij geïnterneerd 
werd in een hotel te Hirschegg in 
het « Kleines Walsertal ». Hij 
kwam er terecht in een zonderling 
gezelschap. Hij trof daar o.m. aan 
onze landgenoot Raymond De 
Becker, de gewezen Italiaanse 
eerste-minister Francesco Nilti, 
een gewezen Franse eerste-minis
ter, Albert Sarraut, de gewezen 
Franse ambassadeur te Berlijn, 
Francois Poncet, de hertoginnen 
van Aosta en Spoleto, enz... 

Hij is er geïnterneerd gebleven, 
afgesloten van de buitenwereld, 
tot wanneer Franse troepen begin 
mei 1945 in de streek toekwamen. 

De auteur maakt wel gewag van 
de brieven van Van de Wiele en 
Verschaeve aan Himmler, maar 
zonder duidelijke referentie. Het 
zou toch de moeite waard geweest 
zijn deze dokumenten in extenso 
te publiceren in plaats van er vaag 
weg naar te verwijzen en er één 
passage uit te publiceren. Ik ver
moed dat er wel iets meer in deze 
brieven stond. 

In een nota van de hand van dr. 
Elias dd. 27 oktober 1945, in mijn 
bezit, lees ik dat hij op 13 septem
ber 1944 te Keulen een onderhoud 
had met Reeder en Grohé. Tijdens 
dit onderhoud deelde hij hen zijn 

beslissing mee dat het VNV zich 
van iedere politieke aktiviteit zou 
onthouden. 

In de volgende weken, schrijft 
hij, vernam hij dat jonge Vlamin
gen « gemobiliseerd » werden en 
onder dwang ingelijfd. Hij kreeg 
een dergelijk mobilisatiebevel in 
handen. Hij begaf zich naar Keulen 
— op een zondag — kon Grohé 
niet bereiken maar had een onder
houd met een naaste medewerker 
van Grohé, Ohling. Deze beloofde 
hem dat een einde zou gesteld 
worden aan de gedwongen inlijving. 
Er kwam inderdaad, schrijft Elias, 
een einde aan de mobilisatie en 
een gedeelte van de gemobiliseer-
den V'jeré weer vrij gelaten. 

Vansina in zijn boek over Ver
schaeve vermeldt dat deze zich zou 
verzet hebben tegen het invoeren 
van de « dienstplicht •> voor de 
Vlamingen die in Duitsland ver
bleven door de Landsleiding. Dit in 
november 1944. Wat is er juist ge
beurd ? Heeft de auteur hierover 
niets gevonden ? Ik vind er niets 
over in zijn bijdrage. 

Het zwakke punt in deze studie 
is dat zij slechts gedeeltelijk steunt 
op archiefstukken, grotendeels 
echter op verklaringen van de be
trokkenen zelf post factum en wel 
vele jaren post factum aan hem 
zelf gegeven met het oog op zijn 
studie. Het is duidelijk dat derge-
lljk materiaal van uit het oogpunt 
van de historische kritiek met 
voorbehoud moet behandeld wor
den en zoveel mogelijk gekontrol-
leerd. Men heeft soms de Indruk 
dat de heer Meyers te gemakkelijk 
deze verklaringen zonder meer 

aanvaard. Er zijn daarbij ook I » 
terpretaties die hij schijnt over té 
nemen. Het w^ekt verbazing wani 
neer men deze studie leest dat eeö 
ganse reeks mensen in de laatste 
maanden van de oorlog nog in da 
llluzie leefden dat Duitsland de 
oorlog nog kon winnen en dat liet 
België terug zou veroveren. Het 
von Rundstedt-offensief heeft wel 
een kort moment deze llluzie ge
voed. Maar reeds tevoren waren 
zij druk in de weer met allerlei 
plannen en met de onderlinge ver
deling van de ministerportefeuilles. 
Het is een louter toeval waarschijn» 
lijk dat zij zich tijdens 't Ardennetv 
offensief met het oog op hun t©. 
rugkeer naar Vlaanderen verza
meld hadden in het plaatsje met 
de kenschetsende naam : Wahn. 

Tragisch moet men wel het lot 
noemen van het jeugdbatatjon, sa
mengesteld uit 16 - 17 jarigen, dat 
in de laatste maanden van de oor
log nog opgericht werd en dat 
omstreeks 25 april 1945 in de om
geving van Prenzlau door de Rue-
sen in de rug aangevallen werd t n 
volledig vernietigd. Er zijn verant
woordelijkheden waarvoor men 
huivert. 

Deze bijdrage van de heer 
Meyers is een verdienstelijke sti»-
die, maar vergt toch enig voorbe
houd. Omwille 'van de nogal eenzij
dige Informatie waarop hij voor 
een deel steunt en de wijze waar
op hij bepaalde voorstellingen of 
interpretaties post factum gegeven 
te gewillig overneemt. 

f.v.d.e 

Vijfentwintig jaar geleden, op 
24 februari 1948, overleed Er-
nest Van der Hallen. Moeten wij 
herhalen in welke omstandighe
den ? Na een gevangenschap 
van drie maanden, die zijn reeds 
zwak gestel had ondermijnd, 
kampte hij tegen de dood aan. 
In de periode tussen zijn vrij
lating en zijn dood schreef hij 
zijn « Brieven aan EIckerlyc ', 
een fragment van een roman, ar
tikels, boekbesprekingen. Vijan
digheid, onbegrip, kleinzielig
heid en haat waren de gevoe
lens waarmee ieder Vlaamsge-
zinde in die tijd af te rekenen 
had. Ook Ernest Van der Hal
len. Zelfs na zijn dood : op zijn 

W/es Moens en Verschaeve ! 
Daarom is het onze taak. het 
zuiver, ongeschonden beeld te 
bewaren van hen die in doen 
en denken, in woord en daad 
zich radikaal tot de Vlaams-na-
tionale gedachte bekend heb
ben. 

— Meer dan het leed dat Van 
der Hallen aangedaan werd door 
Vlaanderens vijanden, grieft ons 
het leed dat hem en zijn jon
gens aangedaan werd door hen 
die gisteren diktatoriaal de 
jeugd voor zich opeisten om ze 
binnen de brave partijpolitieke 
banen, onder de dreiging van 
bisschoppelijke banvloeken, tot 
makke Vlaamse schapen te ma

de Katolieke Aktie en de KSA 
een werkelijke terreur tegen 
AKVS-studenten begon, schreef 
Nest Van der Hallen zijn « Brie
ven aan een jonge Vriend » 
waarin duidelijk stelling geko
zen wordt tussen gezag en 
volk. Op het ogenblik dat in de 
scholen het AKVS een hopeloze 
strijd leverde, va.i vlaggen en 
geldmiddelen beroofd werd, aan
gevallen door de Cruysbergh-
sen, Dondeynes en Dubois ; laf
hartig in de rug geschoten in 
de « Standaard » met een reeks 
leugenachtige aitikels van Rub-
bens, bereikte Van der Hallens 
woord vele << gelsoleerden » 
sterkte hen in hun Vlaams-na-

ernest van der hallen (1898-1948) 

begrafenis ontbraken de grote 
mannen uit de literatuur, de kui
tuur, de politiek. 

Bij de bitterheid om de vroe
ge dood van iemand, die wij ge 
rust een slachtoffer der repres
sie kunnen noemen, voegt er 
zich een andere. W/ant tegen de 
zuivere, idealisiische figuur van 
Van. der Hallen, zijn radikaal 
Vlaarns-nationalisme en zijn 
evangelisch kristendom en te
gen de jeugd die hem tot gees
telijk raadsman had aanvaard in 
het AKVS stonden zij, die uit 
klerikale, autoritaire machtswel
lust, en uit kruiperige dienst
baarheid aan een anti-Vlaams 
(wereldlijk én kerkelijk) gezag, 
hém en zijn jeugdbeweging 
naar het hart staken. 

Het is deze bitterheid om de 
— meebeleefde — strijd die in 
ons opwelt, wanneer wij van
daag woorden van waardering 
over hem horen vanvjege de op
volgers van zijn vroegere bela
gers... Reeds in 1958 publiceer
de ' Hernieuwen » een hulde-
artikel aan Van der Hallen, waar
in het zó voorgesteld werd als 
zou hij het AKVS verlaten heb
ben ' omdat het te politiek 
was » •— Het is de taktiek van 
de geestelijke vervalsing : gis
teren was het Rodenbach, van
daag Van der Hallen, morgen 

ken. Meer dan de anti-Vlaamse 
repressie, die geleid door men
sen die wij als Vlaanderens vij
anden kennen, stoot ons de hou
ding tegen het hoofd van hen 
die gisteren katolieke jongens 
de kerk uitdreven, zoals te Turn
hout is gebeurd en te Heren-
tals, omdat zij de begrensdheid 
van het kerkelijk gezag inzake 
politiek dierven proklameren en 
bet recht op een eigen vader
land dierven opeisen — en die 
vandaag de naam Van der Hal
len in de mond nemen. 

Het zou lachwekkend zijn, in
dien het niet zo treurig was, te 
moeten vaststellen dat nü juist 
aan die zijde alle gezagsrem-
men losgegooid worden, en dat 
de progressieve klerikalen van 
nu in hun vooruitstrevendheid 
een autoritair gebleven zijn als 
in hun konservatisme gisteren. 

Welke betekenis heeft Nest 
Van der Hallen gehad, en welk 
is de invloed geweest van de 
studentenbeweging waarmee 
zijn naam onafscheidelijk ver
bonden is ? Wie de geschiede
nis van de studentenbeweging 
herleest, zoals wij die jaren ge
leden in dit blad hebben samen
gevat, vindt het antwoord erin 
op de eerste vraag. Toen men 
van klerikale zijde de onafhan
kelijke Vlaamse studentenbon-
den naar de keel greep en via 

tionale overtuiging en redde zo
doende oen keure van studen
ten voor de latere Vlaamse be-
A/eging. 

— Op het tweede gedeelte 
van de vraag : wat is de invloed 
geweest van de beweging, voor 
wie Van der Hallen als geeste
lijk raadsman gold ? Kunnen wij 
slechts herhalen wat wij des
tijds in dit blad over het AKVS 
schreven. Vooreerst vormde zij 
een generatie van jonge, natio-
riaal bewuste leiders, die, ook 
na het teloorgaan der massa
beweging, in de kernbeweging 
AKVS trouw bleef. Niet waar, 
' Bardit - in Oost-Vlaanderen ; 
dr. Leo Wouters ? 

Zij zorgden voor de konti-
nuiteit in de beweging tot vóór 
en tijdens de jongste wereld
oorlog : een kontinuiteit die 
door de repressie zo rampzalig 
gebi oken werd. Het AKVS schiep 
daaibij een klimaat van offer
vaardigheid en idealisme, dat 
zich eveneens sociaal en reli
gieus uitte. 

Het latere « manifestatie »-
katolicisme, de « sociaal-geën
gageerde jeugd" met de Mao- en 
Marx-lezende proosten, kan op 
dat gebied van de vorige gene
raties nog wat leren I 

Tenslotte droeg de studenten
beweging machtig veel bij tot 
de radikalisering en de geeste

lijke fundering van de Vlaamse 
nationale beweging. 

De tragiek van Nest Van der 
Hallens leven is de tragiek der 
studentenbeweging geweest. 
Zijn grote verdienste voor Vlaan
deren ligt in zijn aandeel in 
deze beweging, waarvan de in
vloed tot op heden nog nawerkt. 

Tenslotte : wat betekent de 
letterkundige Van der Hallen ' 
Zijn werk werd, eveneens als 
dat van de meeste niet-in-het-
spoor lopenden, erg geminimali
seerd. Wanneer men weet dat 
een boekje als • De Vf/ind 

_ Waait > in 1926 geschreven 
"werd, en men gaat na wat er 
toen opgeld deed in onze lite
ratuur, krijgt men echter al een 
objektievere indruk. In later 

werk heeft Van der Hallen zich 
als een buitengewoon verteller 
ontpopt, bv. in zijn reisverha
len. En met - Brouwer » schiep 
hij een werk dat een ereplaats 
in onze literatuur waard is. Wat 
hijzelf was, en wat hij in de 
studentenbeweging legde, te
kent ook zijn literair ceuvre : 
voornaamheid, persoonlijkheid, 
stijl — naast een voor die tijd 
vaak ongewone taaizuiverheid. 

Wij kunnen bij de herdenking 
van zijn dood, slechts de wens 
herhalen die Leo Wouters in bet 
Van der Hallen-gedenkboek in 
.1958 neerschreef : zijn geest 
herleve in een nieuwe, aanko
mende jeugd ! 

ios dierickx. 
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verhelderende verklaring over brussel 

Vlaams Komitee 
voor Brussel 

Komitee voor 
de randgemeenten 

Vlaamse 
volksbeweging 

Door een valse euforie bij de enen, ver
moeidheid of .moedeloosheid bij de anderen 
stelt men vast dat een aantal Vlamingen ge
neigd zijn hun v\/aakzaamheid in verband met 
wat zich te Brussel afspeelt te verzvtfakken. 
Zich hiervan bewust hebben het Vlaams 
Komitee voor Brussel, het komitee voor de 
randgemeenten en de Vlaamse volksbewe
ging besloten over te gaan tot een stelsel
matige en bestendige samenwerking voor 
hun stellingnamen en akties rond het pro
bleem Brussel en Vlaams-Brabant. Deze 
hoopgevende koncentratie van Vlaamse 
krachten met een duidelijk eisenprogramma 
werd deze week afgekondigd in een memo
randum tijdens een perskonferentie van de
ze Vlaamse verenigingen. 

Uitgegaan werd van de nu wei onweer
legbare stelling dat de Vlamingen te Brussel 
alleen heil hadden kunnen verwachten van 
wetten waarvan de naleving door strenge 
sankties ware verzekerd geweest. De lijn 
is echter gegaan in de richting van een 
steeds grotere taalwillekeur onder het mom 
van vrijheid. 

Zelfs een zaak als de oprichting van een 
kiesarrondissement Halle-Vilvoorde, waar alle 
Vlamingen het zogenaamd eens over zijn, 

kon nog steeds met wat PSC-chantage belet 
worden. De reaktionnairen blijven sterk. Zo
wel voor de gewestvorming als voor de de
centralisatie blijft het bij holle formules. 

En dan de toestand in Brussel zelf. Zo
lang men daar niet komt tot het stelsel van 
de subnationaliteit voor Vlamingen en Walen 
blijft de zogenaamde erkenning van de twee 
gemeenschappen een holle frase, en zal men 
er een voortdurende strijd de geesten zien 
vergiftigen. 

Deze idee van de subnationaliteit moet nu 
door informatie en allerlei initiatieven po
litiek rijp zijn en verwezenlijkbaar gemaakt. 

Ook te Brussel moeten de <• gemeenschap
pen » bepaald worden. De Vlaamse minder
heid zal dan automatisch beveiligd worden 
tegen afbrokkeling. De taalvrede zal dan zo 
komen, omdat men na enkele tijd het pogen 
tot denationalisatie toch moet opgeven. Zo
wel administratief, fiscaal, militiegebied, ge
rechtelijk zal het duidelijk zijn tot welke 
groep een individuele Brusselaar behoort. 
Afzonderlijke kiezerslijsten voor stemmen en 
gekozen-worden. Wat psichologisch belang
rijker is : « de benoembaarheid » in open
bare funkties. waar wettelijke taalrollen be
staan, zou dan ook veel klaarder worden. 

Een spelletje als dit van de agglomeratie-
verkiezingen van 1971 zal dan onmogelijk 
worden, want het thans geldend kriterium 
van de taal van de identiteitskaart biedt 
niet de minste waarborgen voor een echte 
politieke vertegenwoordiging van de Vla
mingen. 

Naast deze voor de nabije toekomst le
vensnoodzakelijke beschikking van de subna
tionaliteit, zijn er de dringende opgaven van 
het ogenblik. Het ingaan tegen de voortdu
rende achterstelling van elke dag moet on
verpoosd verder gezet. Een testgeval wordt 
de vervaldatum van september '73. Dan moe
ten de taalwetten van Hertoginnedal toege
past zijn voor het kleine stukje dat ze als 
pro-Vlaams bevatten : de pariteit voor de 
hogere gemeentefunkties in de agglomeratie. 
De afgetalkelde Vaste kommissie voor taal-
toezicht moet ook dringend gereorganiseerd. 

Vertrekkend van uit een grotere bewust
wording rond het strijdpunt Brussel, moet in 
de volgende decennia de Vlaamse beweging 
klaar komen met de zwaarste opdracht uit 
haar bestaan : haar numerieke meerderheid 
omzetten in financiële en ekonomische 
macht overkoepeld door eigen Vlaamse po
litieke strukturen : het federalisme. 

« Mirages voor Basken » blokietterden een 
tijd geleden Franse en Belgische kranten 
toen de Franse minister Marcellin Spaanse-
Basken begon uit to drijven. De tegenprijs 
voor de Mirages door Spanje in Frankrijk 
besteld. « Hopelijk doet België niet hetzelf
de als het eens wat meer witloof aan Fran
co kan verkopen » spotte toen een Vlaams 
weekblad. Is het zover ? 

Via Baskische vluchtelingen in ons land 
bereikte ons een uitdrijvingsbevel (Ordre de 

franco -tliuisiiesteld 

quitter Ie pays) tegenover een jonge Bask 
van 23 jaar, Juan Echeverria-Elorza uit Bilbao. 
Verdacht tot de ETA te behoren moest hij 
reeds als 19-jarige student zijn Baskisch va
derland verlaten toen de Spaanse bezetters 
van zijn land hem wilden aanhouden. Hij 
kreeg politiek asiel in Engeland, maar tijdens 
een proces in Spanje waarbij een van zijn 
beste vrienden werd ter dood veroordeeld, 
was hij betrokken in een relletje aan de 
Spaanse ambassade te Londen. Gevolg en
kele maanden gevangenis en dan uitdrijving. 
Hij kwam nu in België aan. Vraag tot ver
blijf geweigerd. 

Wij zagen het papiertje « binnen de vier 
dagen het land verlaten of anders met de 
boeien aan tot aan de grens gebracht ». Re
den : « Parce que la Belgique n'est pas Ie 
pays d'accueil ». Inderdaad, Engeland was 
het ontvangstland. Gaat er nu een pingpong-
spelletje met een Baskische jongeman be
ginnen over en weer de Noordzee. Zo ziet 
men hoe koud men mensen uit een bezet 
vaderland kan behandelen eens ze in het 
raderwerk van de harteloze staatsadministra-
tie belanden. Minister Vander Poorten gaf 
ondertussen een eerste uitstel. 

Het dossier zal onderzocht worden. Wij 
hopen dat zijn diensten of hijzelf niet zo na
ïef of oppervlakkig zullen zijn zich to base
ren op de leugendossiers die door de Spaan
se inkwisitiebloedhonden kwistig door Euro
pa worden verstuurd als het over Baskische 
vrijheidsstrijders gaat. Het toppunt ware In
derdaad dat men dit onderdrukkingsspelletje 
van deze Spaanse diktator ging meespelen : 
• Por dies e Espana ». 

Wij velgen deze zaak van nabij en zullen 
onze lezers op de hoogte hoogte houden van 
de verdere evolutie. 

WX. 

wij in nederland 

wadden-eiland mag geen gas-eiland worden 
(jeeveedee) De wedloop tussen een aantal petroleum-

en aardgasmaatschappijen naar onderaardse v bellen » in 
het noorden van Nederland en het zogeheten Kontinen-
taal Plat van de Noordzee heeft thans tot een situatie 
geleid waarbij het unieke Waddengebied ernstig wordt 
bedreigd. Deze dreiging geldt met name het tot de pro
vincie Friesland behorende eiland Ameland, een prachtig 
natuurgebied met duingronden en een waardevolle flora 
en fauna, geliefd bij vakantiegangers uit binnen- en buiten
land. Ter verdediging van dit nog uitzonderlijk mooi plek
je Nederland tegen de energiepolitiek van « Den Haag •• 
(want de regering geeft de concessies uit aan de petro
leum- en gas-boorders] is de Landelijke Vereniging tot 
behoud van de Waddenzee nu terecht een massale kam-
pagne begonnen. 

Deze vereniging — bijna 30 duizend leden, onder wie 
ook een aantal buitenlanders — tracht met petities aan 
de regering en door het verstrekken van informatie in 
haar veelgelezen « Waddenbulletin » de publieke opinie 
te mobiliseren tegen de uitvoering van de plannen die de 
Nederlandse Aardgas-Maatschappij (NAM) met Ameland 
heeft. Waaruit bestaan die plannen ? Er zouden twee 
hoorplaatsen op het eiland worden ingericht en drie op 
de Noordzee in de direkte omgeving van Ameland. Voorts 
zouden 5 meter hoge gebouwen en tanks worden ge
plaatst, zou een vlampijp verrijzen en zouden buizen en 
pijpen door de natuurgebieden worden aangelegd. Dat 
een dergelijke aanpak het eiland onherstelbaar zou aan
tasten, is duidelijk : de ongerepte natuur zou moeten 
buigen voor de techniek, en Ameland, dat per saldo maar 
25 km lang en nog geen 4 km breed is, zou veranderen 
in een ongenietbaar landschap. 

boringen zijn in niemands belang 

Nu is het in dergelijke zaken altijd een kwestie van het 
afwegen van verschillende belangen tegenover elkaar. 
Als Nederland het aardgas dat zich onder en nabij Ame
land bevindt, absoluut nodig heeft, zou wellicht een offer 
aan een stuk landschapsschoon onvermijdelijk zijn. In dit 
geval echter is het overduidelijk dat de winning van aard
gas op deze plek in niemands belang is. De Landelijke 
vereniging tot Behoud van de Waddenzee heeft een 
werkgroep van bekwame specialisten en vooraanstaande 
geleerden een rapport laten vervaardigen waarin dat goed 
gedokumenteerd wordt aangetoond. De rapporteurs laten 
zien dat het hier niet om een landsbelang gaat omdat de 
hoeveelheid Amelands aardgas nauwelijks voldoende is 
om gedurende één jaar de Nederlandse energiebehoefte 
te dekken. Het zou dus zeer kortzichtig zijn een primair 
natuurgebied voor goed te vernietigen teneinde slechts 
korte tijd te kunnen voldoen aan de vraag naar energie. 
Dat is één punt. 

De winning is bovendien niet in het belang van het 
Waddengebied, van Friesland, van Ameland en van de 
natuur, zeggen de rapporteurs. Het waddengebied is een 
groot natuurgebied van internationale betekenis en mag 
daarom niet aangetast worden. De Nederlandse regering 
heeft trouwens bij herhaling schriftelijk vastgelegd dat 
aktiviteiten zoals aardgaswinning op de Waddeneilanden 
niet kunnen worden toegestaan. Voor de provincie Fries
land zou de bedrijvigheid van de NAM geen enkel profijt 
opleveren en evenmin van betekenis zijn voor de werk
gelegenheid. Voor het eiland zelf, dat leeft van het toe
risme en van veeteelt, zou de industriële aardgaswinning 
funest kunnen zijn. Echte natuurliefhebbers zouden zeker 
niet langer hun vakantie op Ameland gaan doorbrengen. 

Wat tenslotte de natuur betreft, behoeft men slechts 
de vele lektuur over het Waddengebied na te gaan om te 
beseffen dat een aanslag op deze streek onvergeeflijk is. 
Schaarse vogelsoorten (kiekendieven. veld-uilen, klapek-

sters, enz.) maken Ameland tot een kostbaar natuur-re
servaat. Daar komt nog bij dat op dit eiland rond de vijf
honderd verschillende wilde hogere planten groeien, dat 
is bijna 40 procent van de gehele Nederlandse flora. Ook 
botanisch vormt Ameland dus een gebied dat beschermd 
dient te worden. 

gas komt straks toch van elders 

Alles bij elkaar zijn er dus redenen genoeg voor de Ver
eniging tot behoud van de Waddenzee om zich schrap te 
zetten tegen de overheidsplannen en de voornemens van 
de NAM. De plannen ten opzichte van Ameland komen 
trouwens toch in een vreemd daglicht te staan als men 
weet dat de aardgashoeveelheden ter plaatse in de verste 
verte niet opwegen tegen de voorraden op het deel van 
het kontinentaal Plat dat verder van de Waddeneilanden 
verwijderd ligt. Bovendien bevinden zich buiten Neder
land gigantische hoeveelheden aardgas waarop men 

AMELAND 
BOOREILAND . . . ? 

straks binnen Nederland toch aangewezen zal zijn. Men 
denke aan Noord-Afrika, het Nabije Oosten en Rusland 
Voor de aanvoer van aardgas uit dergelijke gebieden 
worden trouwens op de Maasvlakte bij Rotterdam al in
stallaties gebouwd ! 

De aktiviteiten van de Vereniging tot Behoud van da 
Waddenzee verdienen, naar wij menen, de steun van alle 
milieuvrienden. Omdat ook uit het Vlaamse land menige 
toerist zijn vakantie op Ameland pleegt door te brengen 
(we hebben zelf op het eiland al diverse Vlamingen ont 
moet) geven we hier het adres van de genoemde vereni
ging : Voorstraat 18, Harlingen, Nederland. Het hierboven 
al gesignaleerde - Waddenbulletin > dat door de vereni
ging wordt uitgegeven, is et het oog op de bescherming 
van het milieu zowat de belangrijkste regelmatige uitgave 
in Nederland 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanteg 
J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
f208 Schellebdle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

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

Koop bi j ons in ver t rouwen 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter De Bisschop - Rita lauwereys 

Koud en warm buffet 
Gezell ige Vlaamse sfeer 

wekel i jkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredevb-eg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
uw grote vijanden steunen ? 

Bij ons radikaal Vlaams brandvers 
flroot voordeel . 

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

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Tel. (02)65.81.41 

HUIS MEYNTJENS OKTAAF 
Dorpsfraat 47 - TEL. 52.89.38 

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

fo lderdeuren, louverdrape, 
luxaf lex, schi lderwerken. 

VU-leden en o Wij «-lezers lO?^ 
vermindering. 

Jan PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

. HET PALINGHUIS » a / d Schelde 
Het huis met famil ietradi t ie 

Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

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

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIJNCAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRUZEN 

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

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

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

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141 

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

vol. pens. 300 fr. alles inbegr. 

Vlaamse gotische stij'schouw ? 
of slerschouw naar eigen keus 
in volslagen artisanaatswerk ! 

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

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kort ing 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken ). VERHULST 

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

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD, Braeckmansstraat 34 

RUMST 
Veersfraat 91 , RUMST 

T«l. (03)78.33.97 - (03)78.13.71 
Erkend verdeler van 

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 
•• 

DE LATTER - MEUBELEN 
Stationstraat 29, 9900 EEKIO 

Tel. (09)77.23.22 

Bespreek tijdig uw villa, 
appartement of studio voor 

uw verlof aan zee f 
Vraag onze gratis katalogus 

met foto's. 

WfST-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 korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Sfationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buf fet Nette bediening 

G E L D 
Voor een persoonli jke lening 1ste 

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

Oudenaardse Steenweg 121, ERPE 
Tel. (053)229.11 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage ST-JOZEF 
Assesteenweg, 117 — TERNAT 

Tei. (02)52.13.12 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

VERZEKERINGSKANTOOR 
WALTER MAES 

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

Voor afspraak, te l . : 36.30.29 

BINNENHUISVERSIERING 
ROELANTS P. 

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

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

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

gemaakt. 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT CLASAL 

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 

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

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

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

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens 
DE VOERSTREEK 

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

Kerkstraat 53 - Moelingen 

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 — 

Mevrouw LAURENT - DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS pvba 

Wouter Haecklaan 4 DEURNE 
Tei. 21.27.59 - 21.27.75 

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

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

ZEEVISGROOTHANDEL 
— Prijslijst op aanvraag — 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

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 I N 
T KREKELHOF 

HET DRANKHUIS MET SFEER 
Open vanaf 14 uur 

Elke dinsdag gesloten. 
Brusselbaan 11, Gooik 

Tel. (054)348.57 

Rolluiken en plastieken cornichen 
Bekleding van oude cornichen 

Herstelling van rolluiken 
A. VAN EECKHOUDT 

EN ZOON 
steenstraat 89 — 1686 - GOOIK 

Tel. 02/52.40.23 - BTW 570.173.324 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, Leopoldstraat, An twerpen 
Tel. (03)33.92 65 

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

PAUL SUYS 
Molenvest 50 HerentaU 

Tel. (014)21.207 

Vlamingen, 
1 ^ 1 vraag GRATIS ADVIES 

l * 7 * M voor üw hypotheek-
^ ^ • ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw -bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.y. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! ! ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

in een gezellige sfeer. 
Nadien kri jgt U gratis gedurende 5 uur 

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

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen, 
ANTWERPEN : 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 : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi . - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke • Tel. 059/320.86 
Wij zoeken dr ingend : als medewerkers : Ernstige fami l ies waarvan 
de man of de v r o u w de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale we t - Liefst mensen van 't vak 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

matthieuli beddlenbedrijf 
biedt voor elk probleem een woonlnrlchting ^_yy^^^\ 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

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

begrepen 
— Trouwkleed kopen + kado van de firma + feestkleed a)s 

trouwgeschenk. 

Al onze artikelen kunnen 8TEE08 AFZONDEftLUK BEKO
MEN worden 

Magazijnen open ledere dag van • tot 90 i)> 
Gesloten op zondag van 12 u. tol maandag f S u. Will Tura gekleed bij 

het huls STANDING 

STANDING DENDERMONDSESTEENWEG, 2 U 

WIST M.êmii 
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de wereld 

parlementsverkiezingen 
In frankrijk 

(Argos) Uit de rezultaten van opiniepeilingen kan men alles aflezen 
uitgenomen de verkiezingsuitslagen zelf. Voor de parlementsverkiezingen 
die vandaag 4 maart in Frankrijk plaats hebben zijn die « sondages » 
buitengewoon leerrijk geweest : omdat ze maandenlang haast wekelijks 
werden gepubliceerd waren ze ahw de koortskromme van Frankrijks 
elektorale bewogenheid. Toch houden ze hoegenaamd geen prognoze in 
van de konfrontatie die vandaag bij onze zuiderburen begint en aanstaande 
zondag met een tweede stemronde besloten wordt 

Vooreerst vertrekken opiniepeilingen vaak van onkontroleerbare impon-
derabilia. De bedoelingen die de kiezer in januari en februari heeft te 
kennen gegeven hoeven immers niet noodzakelijk samen te vallen met 
zijn uiteindelijke optie Hier bovenop speelt dan nog de anomalie van 
Frankrijks verkiezingssisteem : de getalsmatige samenstelling van de di
verse distrikten is toch zeer heterogeen zodat een minderheid van kiezers 
een meerderheid van mandaten kan opleveren. Een kommunistisch kan
didaat heeft voor zijn verkiezing nseer stemmen nodig dan een socialist 
die op zijn beurt meer stemmen moet voorleggen dan een Gaullist Men 
heeft uitgerekend dat de regeringsmeerderheid rond premier Messmer 
zich met 38 pet van de stemmen kan handhaven (als de stemmen ietwat 
gelukkig gespreid liggen) terwijl de linkse unie van Mitterand met 46 pet 
nog best het pleit kan verliezen ! 

Zoals bekend veroor loof t Frankri jk zich de weelde van twee s temronden. 
Maar in de race naar die eerste stemronde benadrukt iedere part i j haar 
eigen prof ie l , hetgeen meteen inhoudt dat elke part i j een gedempte maar 
verb i t terde s t r i jd voert met haar beste koal i t iepartner zo gingen de so
cia l is ten tegen de kommunisten te keer te rw i j l de onafhankel i jke repu
bl ikeinen van Giscard d'Estaing het om de haverklap met hun gaul l ist ische 
bondgenoot aan de stok hadden Bij de tweede stemronde (10 maart) 
gaat het meer om het charisma {in zeer brede zin) van de kandidaten. 
Wie zijn kiezers niet welgeval l ig is of antipatie sor teer t word t genadeloos 
op ZIJ geschoven Zolang de zgn koal i t ies met als aparte blokken de eerste 
s temionde ingaan zal de harde konfrontat ie tussen l inks en rechts (met 
de reformateurs schr i j l ings op de weegschaal ') beperkt bl i jven to t het 
afbakenen van de invloedzones tussen bepaalde maar vaag omschreven 
strekkingen binnen diverse « d iukkingsgroepen » Een toeval l ige massa 
bij opiniepei l ingen betrekken kan bi jgevolg met to t akkurate prognozes 
le iden. 

Tot de haast t radi t ionele t rends behoort in Frankrijk vanouds de arg
waan van het kiezersbestand tegenover de twee sterkste en best georga-
nizeerde part i jen gaul l is ten en kommunisten Jarenlang hebben de gaul
l is ten luidkeels verkondigd dat de Fransen voortaan te kiezen hadden 
tussen de Gaulle en Moskou « Wi j » of « zij • zo riep André Malraux 
ui t toen hi j in zijn beste jaren de ant i -kommunist ische kru is tocht predikte 
Maar di t al ternat ief l i jk t vandaag in zijn s impl is t ische formuler ing kom
pleet achterhaald De aanhangers van de regermgskola l i t ie bekennen zich 
in meerderheid to t de onafhankel i jke republ ikeinen van Giscard d'Estaing . 
of to t de t rouw gebleven cent r is ten rond Duhamel en Frontanet Slechts 
een minderheid zweer t nog bi j Messmer en Alam Peyref i t te Men mag 
met vergeten dat de gaul l is t ische part i j heel wat odium op zich geladen 
heeft toen ze plots het middelpunt werd van schandalen, gaande van 
korrupt ie to t belast ingsontduik ing Schaamteloos heeft ze de kommunika-
t iemedia (radio, tv , boulevardbladen) naar haar hand gezet De Franse 
kiezer neemt dat met en ook binnen de' meei derheid is hiertegen heftig 
verzet losgekomen Anderzi jds wordt ook l inks met gr i l l ige verschuiv ingen 
gekonfronteerd De socia l is t ische part i j die al zo d ikwi j ls voor dood werd 
afgeschreven heeft onder Mi t te rand veel s impat ie gewonnen, vooral bij 
het katol ieke bevolkingsdeel De kommunisten zijn hier met erg gerust 
op A i bij vor ige verkiezingen hadden de social isten meer mandaten bln-
nengerui fd dan hun rode broeder Ditkeei zouden ze ook meer s temmen 
kunnen halen wat voorzeker met in de l i jn van de kommunist ische wensen 
l igt. Tot dusver konden de volgel ingen van Marchais, steunend op hun 
gigant isch parti j-apparaat (en op de CGT !) met recht beweren dat zij 
de meerderheid van de Franse arbeidersbevolk ing ver tegenwoord igt , dat 
ze het standpunt is van alles wat in Frankri jk Imks denkt en voel t Maar 
ook dat IS vandaag met langer zeker 

Het want rouwen van vele Fransen tegenover autor i tair geleide apparaat
part i jen van rechts en l inkse die de staat naar hun eigen evenbeeld w i l len 
omvormen is gezond en hoopvol tegel i jk Waar het stompzinnige alterna
t ief « Gaul l isme of kommunisme » op de achtergrond t reedt kr i jgt Fran
kr i jks ekonomie vandaag al gunst ige perspekt ieven Verder zijn het ook 
weer de koal i t iepai tners en niet de tegenstanders van de grote pai t i jen 
die de ol igaiche aanspraken van gaul l is ten en kommunis ten af remmen 
Wie vandaag m de toekomst denkt en even de prezidentsverkiezingen 
van 1976 onder de ingebeelde loep neemt ziet al een duel tussen Giscard 
d'Estaing en Mi t terand Als die prognoze bewaarheid word t zou de twee 
burokrat ische massapart i jen als vanzelf een sekondaire rol opgedrongen 
worden, waarbi j de tegenste l l ing <• Gaul l isme kommunisme » zou ver
val len De gebeur l i jkheid dat social isten en onafhankel i jke republ ikeinen 
naar mekaar toegroeien (met de reformateurs als moderator) zou voor
zeker tegemoetkomen aan in Franki i jk van ouds ingewortelde burgei l i jke 
verzucht ingen Tegeli jk zou dergel i jke ontwikke l ing een eind maken aan 
de absuide polarizatie van rechts en l inks Inmiddels bl i j f t het vermoeden 
gelden dat de konf iontat ie van 4 en 10 maai t met eens een echte s t r i jd 
tussen l inks rechts is daar zij toch gekondi t ioneerd wordt door erg on
duidel i jk geprof i lee ide koal i t iegroepen zonder ideologisch gezicht 

Drukte w Zaventem en Antwerpen op de luchthaven als gevolg van de stakingen in Paiiis, 
in Antwerpen inscheping van 35 ton levensmiddelen en huloniatenaal voor Managua de ge
teisterde hooidstad van Nicaragua 
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deze week 
!n de wereld 
• Vietnam-konferentie te Parijs : de minis
ters van Buitenlandse Zaken van volgende 
landen nemen er aan deel : USA, Engeland, 
Frankrijk, Sovjet-Rusland, China, van Noord-
Vietnam, Zuid-Vietnam, de Vietkonregering 
en van de vier kontrole-ianden Canada, In
donesië Polen en Hongarije Ook de UNO 
neemt er aan deel in de persoon van sekre-
taris-generaal Waldheim. Het is van 1962 ge
leden dat de ministers van BZ van Amerika 
de SU en China nog samen konfereerden 
(konferentie van Geneve over Laos) 

• Amerikanen bombarderen kommunistische 
troepen in Laos op verzoek van regering 
Soevannah Foema Hevigste gevechten in 
Cambodga sinds begin van de burgeroorlog 
In Vietnam zelf duren de bestandsschendin
gen, waarop N-Vietnam dreigt met stopzet
ting van de uitwisseling der krijgsgevange
nen 

• Onrustig weekend in Ulster met katolieke 

betoging in stadje ten zuiden van Belfast 

tegen de internering van Noordierse katholie

ken 

• Israel geschrokken van internationale 
reakties op het neerschieten door Israëlische 
straaljagers van een Libisch passagiers
vliegtuig boven de Sinai Uit de bandopna
men van de « zwarte doos » van het neer
geschoten vliegtuig blijkt duidelijk dat de 
bemanning dacht boven Egypte te vliegen 
en de jagers voor Egyptische Migs aanzag 
De Israëlische regering wijt alles aan een 
misverstand en pleit haar piloten van kwaad 
opzet vrij. Ze zal de nabestaanden der 
slachtoffers vergoeden. 

• Het incident met het Libische passa
giersvliegtuig werpt een schaduw op de 
Egyptische vredespeilingen in Londen en 
Washington, waaruit sommigen konkluderen 
dat Israel het incident uitlokte met opzet, 
ten einde een mogelijk Amerikaans initiatief 
of voorstel dat afbreuk doet aan de annexa-
tieplannen van Tel Aviv, te voorkomen Ara
bische organisaties kondigden represailles 
aan 

• Na de tweede, onverwachte spekulatiegolf 
tegen de dollar en een nieuwe « goud
koorts » verhoogt Washington de diskonto-

voet tot 5.5 t.h. Scherpe sindikaie kritiek in 
Amerika op de « hebzucht van de An'ieri-
kaanse banken en grote onderneminoen die 
de munt van hun land hetpen ver^ariieren ». 
De vakbonden en de parlementaire f nancele 
kommissie ei^en een vei hoogde invoer'>e-
lasting. ten einde de Amerikaanse hdndeis-
balans in evenwicht te krijgen 

• De jongste goudspekutatie is een goede 
zaak voor 's werelds belangrijkste goudpro
ducent, de republiek Zuid-Afrika die de 
waarde van fiaar goudvoorraad in een jaar 
met ca 30 procent ziet stijgen 

• Lid van Bader-Meinhoffbende Horst Mah

ler tot Iwaalf jaar gevangenis veroordeeld. 

• Studenten betogen voort in Griekenland 
tegen de afschaffing van uitstel van leger
dienst voor studiedoeleinden Intussen wer
den heel wat studenten vervroegd bij het 
leger ingelijfd. 

• Regering van Suriname erkent de be
langrijkheid der voorbije stakingen Een pei
ling van de Nederlandse tv wijst uit dat een 

meerderheid Suriname nog niet rijp acht 
voor volledige onafhankelijkheid en « in het 
ergste geval » een binding via de Kroon met 
Nederland wenst 

• In Chili worden op 4 maart parlements
verkiezingen gehouden De levensmiddelen-
schaarste en de levensduurte, gepaard met 
een snel in omvang toenemende zwarte 
markt zijn de voornaamste thema's van da 
kiespropaganda der oppositiepartijen. 

• Onrust aan de WestduiKe universiteiten 
duurt voort, vooral als gevolg van de agita
tie van flink georganiseerde linkse studen
tenorganisaties, die niet alleen hervormin
gen van het universitair onderwijs nastreven 
doch ook een grondige maatschappij-her
vorming. 

• Eerste EG-ministerberaad over een « so
ciaal beleid op Europees vlak » Intussen zit 
de Europese landbouwpolitiek in het slop na 
de jongste monetaire perikelen 

• President Lanusse van Argentinië op of
ficieel bezoek in Spanje, waar ex-president 
Peron in ballingschap leeft. In Spanje gaan 
toenemende geruchten over een grondige 
regeringswijziging, waarbij de technokraten 
aan invloed inboeten ten voordele van d« 
Falange. 
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Op 19 februari 1473 werd te Thorn in 

Westpruisen Nicolas Koppernigk geboren. 

Onder de naam Copernicus zou hij we

reldberoemd worden als de astronoom die 

de omwenteling der planeten rond de 

een vaststelde en in een lijvig werk beschreef. 

De geboorte, vijfhonderd jaar ge

leden, van de grote Duitse geleerde zal 

waarschijnlijk aanleiding geven tot vie

ringen en herdenkingen allerhande. Dat hierbij 

al eens een loopje met de historische 

waarheid zal genomen worden, is bijna 

zeker. Want zowel Duitsers als Polen eisen 

Copernicus als een der hunnen op. Er zijn 

nochtans voldoende historische gegevens 

aanwezig over Silezische afstamming. Dat 

het door de Duitse ridderorde gestichte, 

een sterk Duits-Silezisch karakter ver

tonend Thorn zich ten tijde van 

Copernicus in een westpruisisch vorsten

dom onder Poolse koningen bevond 

^tans het door Polen geannexeerde Westpruisen) 

doet hier afbreuk aan. Niemand zal Kant 

een Rus noemen omdat zijn vaderstad 

Königsberg door de Sovjets nu Kalinin

grad wordt genoemd. Niemand zal 

Hauptmann een Pools letterkundige 

noemen omdat zijn silezisch Agnetendorf na 

1945 door Polen werd ingelijfd, en 

beroemde Duitse dichters zoals Angelus 

Silesius en Martin Oppitz worden daarom 

evenmin Polen, omdat hun Silezische 

heimat voor Duitsland verloren ging... 

Staatsgrenzen verschuiven en of die 

verschuivingen al dan niet erkend worden: 

zij veranderen niets aan historische en 

volkse realiteiten. En een historische 

werkelijkheid is ook de kuituur, het geestes

leven, dat niet alleen de mensen maar 

ook landschap en steden heeft getekend : niet 

niet zonder reden heeft bijvoorbeeld 

Danzig een Vlaams uitzicht in zijn historische 

gebouwen, en over Copenicus' vaderstad 

zegt een schrijver dat de torens er aan 

de Vlaamse belforten doen denken. 

De betwisting over de nationaliteit 

van de grote geleerde zou ons koud kunnen 

laten, indien wij er niet een kultureel 

annexionisme in ontwaarden, een impe

rialisme dat zich historisch wil recht

vaardigen — maar dat wij evengoed elders 

als hier bij ons verwerpen en bestrijden. 

1 1473 -— 17 februari — geboorte van 1 
1 Copernicus 1 

1491 / 
1495 
1 4 9 7 -
tel 
1 5 0 0 -
1 5 0 3 -
1506/ 
in Heil 
1507 -
tionibu 
1 5 1 2 -

1494 — universiteit van Krakau 
Student in Bologna 

— opname in Ermlands domkapit-

— in Rome 
— doktoraat in Ferrara 
1512 — bisschoppelijk raadsheer 
berg 
— laatste hand aan « De revolu-
s » 
— naar Frauenburg 

1 1516/20 — administrator in Allenstein 1 
1 1523 Algemeen beheerder van het 1 
1 diocees Ermland (Frauenburg) 1 

1 5 4 3 -
bus » 
1543 

— Publikatie van « de Revolutioni-

Overiijden van Copernicus 
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land, mensen en tijd 

Om de afstamming en de familietoestand van Coperni
cus enigszins te begrijpen, moeten wij terugblikken in de 
geschiedenis van de veertiende eeuw, toen de Poolse ko
ning Kasimir III een beroep deed op Duitse boeren, koop
lieden en ambachtslieden om het ongekultiveerde gebied, 
vooral in het Westen van zijn rijk dan, te komen ontgin
nen en er zich te vestigen. 

Zo vertrokken er in de eerste helft der 14e eeuw ver
schillende golven • kolonisten » vanuit Thuringen, Meisse, 
Silezié : voornamelijk boeren. Kooplieden en ambachts
lieden uit Breslau vestigden zich in Thorn en Krakau. On
der hen bevonden zich de Kopperniks. Begin van de 15e 
eeuw waren zij reeds deelgenoten in het bankierskantoor 
van Johannes Sweidnitzer In Krakau. De Kopperniks kwa
men van het dorpje Köppernig tussen Weidenau en Neisse. 
De naam zelf is Silezisch, hoewel hij voor de Polen be
grijpelijk was : het Poolse • koprnic » betekende immers 
kopersmid. 

In het Silezisch dialekt wordt, evenals in het Nederlands, 
de hoogduitse pf omgezet in een dubbele p, zoals in 
Apfel (Appel), Kupfer (Kupper). De uitgang ig is 'n plaats
aanduiding, zodat Köppernig beduidde : plaats waar zich 
koper bevindt. De vader was reeds in 1448 aktief in Dan-
ziger handelszaken, speelde een rol in de dertienjarige 
oorlog tussen het vorstendom Pruisen en de Duitse orde 
en werd in 1458 burger van Thorn. Uit Krakau was hij — 
ook om politieke redenen — weggetrokken bij de strijd 
tussen de Poolse adel en het Duitse patriciaat. In 1463 
werd hij in het schepenengerecht In Thorn gekozen en 
trouwde met de dochter van Lucas Watzelrode. De Wat-
zelrodes waren eveneens van Silezische afkomst, uit 
Munsterberg, drie mijl van Koppernik, daar waren zij ge
komen vanuit hun oude heimat Hessen. Zij waren een aan-
geziene familie : de oude Lucas Watzelrode speelde een 
belangrijke rol In de strijd tegen de Duitse orde. De bur
gerlijke vrijheidsidee verzette zich tegen de adel en West
pruisen tegen de Orde : Watzelrode deed daarbij beroep 
op de Polen. 

Dit uitspelen van de Polen tegen de Orde belette geens
zins een vasthouden aan de eigen nationaliteit, en Prui
sen stelde nadien ook zijn eisen aan de Poolse koning : 
de Pruisische steden wilden vrij zijn. Polen bevond zich 
in een eigenaardige situatie : als bufferstaat tussen Euro
pa en Azië was zijn westelijke helft in Duitse handen. 
Bij de vrede van Thorn werd bepaald dat Oostpruisen aan 
de Duitse Orde als leengoed werd toegewezen, en dat 
Westpruisen, als « koninkrijk Pruisen », onder protekto-
raat van de Poolse koning zou staan. De Duitsers aldaar 
hoopten op een vrij losse band, een soort persoonlijke 
unie, maar de Jagellonen waren nog strenger dan de Or
de, en pogingen tot polonisering werden er genoeg onder
nomen, zoals o.m. in het bisdom Kulm. Toen Copernicus' 
vader stierf werd de jonge Nicolaas toevertrouwd aan 
zijn oom, Lucas Watzelrode junior, die in 1478 domheer 
werd te Leslau en daarna in Ermland. De zoon bezat de 
eerzucht, de machtswil en de diplomatie van de vader. 
Hij werd bisschop van Ermland, zeer tegen de wil van de 
Poolse koning in, en hij zou onverspoosd zijn droom van 
een vrij Duits aartsbisdom Ermland dat heel vorstelijk 
Pruisen omvatte trachten te verwezenlijken. 

de student 

Of Copernicus zijn eerste stappen in de wetenschap 
deed aan de domschool te Leslau, is niet zeker. Wel staat 
vast dat hij aan de universiteit te Krakau — de beroemd
ste astronomische hogeschool van Europa — studeerde 
en de colleges volgde van Albert von Brudzewo. Het was 
de periode, dat Krakau een centrum van westerse kuituur 
was : Velt Stoss beeldhouwde er omstreeks die tijd het 
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nicolaas 

beroemde IVIaria-altaar en er was een belangrijke kring 
van humanisten. Men bevroedde dat de tijd voor een om
wenteling stond. Alle kennis die tot dan toe vaststond, 
wankelde, en de bestaande teorieën bleken niet meer 
geldig. Bodzewo was niet de initiator, de wegwijzer voor 
Copernicus, maar deze laatste voelde de onzekerheid bij 
diegenen aan, die juist de zekerheid er wetenschap moes
ten vertegenwoordigen. 

Wanneer hij 22 jaar was, werd hij door toedoen van 
zijn oom domheer benoemd in het Ermlandse domkapittel : 
hij was toen nog geen priester, alleen diaken. Zijn benoe
ming werd echter door Rome niet bekrachtigd. In de win
ter van 1495 op 1496 werd hij priester gewijd. De zomer 
daarop was hij student in de rechten : zijn oom had hen» 
bestemd voor een juridisch-diplomatieke loopbaan. 

In 1496 komt hij in Italië aan, en hij laat zich aan da 
universiteit van Bologna inschrijven. Dat hij zich niet in 
de Poolse, maar in de Duitse studentenkorporatie iaat op
nemen, evenals andere Pruisische studenten van het 
Frauenburgse kapittel (Albert Bisschof en Fabian Tettin-
ger) wijst nog eens op het feit, dat Copernicus zich hele
maal géén Pooi voelde. Hij volgde er wel recht, en promo
veerde in 1503 te Ferrara als dr in kerkelijk recht. Zijn 
grote belangstelling gold echter een andere fakulteit 1 
die van de wetenschappen. 

Zijn leraar in astronomie was Dominicus Novara. Wat 
Copernicus in Krakau bevroedde, werd hier zekerheid. 
De oude teoretische konstrukties moesten herzien wor
den of verworpen. De filosofie moest zich wetenschappe
lijk funderen, een « filosofie van het laboratorium » wor^ 
den en telkens opnieuw haar formulering aan de bevlndir>-
gen der wetenschap toetsen : er zijn geen onverbrekell}-
ke, absolute waarheden in de wetenschap. De zakelijke, 
nuchtere Pruis heeft echter ook nog het Silezische bloed 
in zich, dat een Jacob Böhme en een Angelus Silesius 
voortbracht : deze hang naar het mistieke brengt hem tot 
het neo-platonische idealisme. 

Na Bologna, gaat hij naar Padua en naar het nabijgelegen 
Ferrara. In 1503 is hij terug In Pruisen. Vanaf 1506 tot 
1512 bewoont Copernicus het slot Heilsberg van de bis
schop van Ermeland, en van 1516 tot 1520 het slot Allen
stein, telkens in de hoedanigheid van administrator. 

Intussen had hij de zeven axiomatische konklusies van 
zijn waarnemingen neergelegd, waarvan de zesde stelling 
luidt, dat de beweging van de zon slechts schijnbaar is en 
dat de aarde draalt rond de zon (in • De hypotheslbus mo-
tuum coelistium a se consitutis commentariolus ». 

In 1507 had hij zijn hoofdwerk « De revolutlonibus er
bium coelistium » beëindigd, dat nadien door de uitgever 
een onschuldiger t i tel, • De revolutionlbus » zou krijgen. 

tussen politiek en wetenschap 

Copernicus 's funktie als administrator vergde heel wat 
van zijn t i jd, van zijn juridisch-diplomatieke kennissen en 
van zijn uithoudingsvermogen. Meer en meer werd hIJ 
ook betrokken in het konfllkt dat enerzijds met de Duitse 
Orde, anderzijds met de Poolse adel en de Poolse koning, 
de geschiedenis van Westpruisen vele jaren lang had be
ïnvloed en dat het land tengevolge van oorlog en vernie
ling had geteisterd. De zelfstandigheid, zowel tegenover de 
enen als tegenover de anderen, werd sterk gedragen door 
de burgerlijke vrijheidsgedachte, zoals die zich ook eer
der in Vlaanderen en Italië had doen gelden. Tegenover 
de Polen kwam dan nog een niet te miskennen national!-
teitsgevoel te staan. Copernicus woonde de zitting bij van 
de Prulsissche landdag waar zijn oom Lucas Watzelrode, 
de eed In het Pools weigerde. Door zijn funktie was Co
pernicus, of hij het wilde of niet, mede betrokken in de 
politiek die zijn oom voerde — en die niet alleen de per
soonlijke macht van de bisschop van Ermland, maar ook 
de onafhankelijkheid van heel Westpruisen en de Duitse 
taalkundige, kulturele en volkse aanwezigheid aldaar wil
de gewaarborgd zien. 

Copernicus nam een werkzaam aandeel aan de Rijksdag 
te Graudenz, was afgevaardigde van het domkapittel te 
Frauenburg op de Pruisische landdag en werd na de dood 
van zijn oom belast met het beheer van het hele bisdom. 
De troebelen die gepaard gingen met de benoeming van 
een nieuwe bisschop hadden weer eens de reeds voor
noemde tegenstellingen voor oorzaak evenals het Poolse 
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Copernicus 

•treven om de eigenmachtige Watzelrode door een mani
puleerbaarder man te doen opvolgen. Deze opvolger — 
Fabian von Lossainen — bleek echter niet zo gewillig als 
de koning zich gedacht had en hij zette Watzelrodes poli
tiek voort. Op de rijksdag te Thorn in 1519 drongen de 
Poolse raadsheren aan op oorlog tegen de Orde, die haar 
aanspraken op het Pruisisch gebied niet matigde. De oor
log brak uit. Copernicus, die zijn beheerdersfunktie na de 
benoeming van de nieuwe bisschop had neergelegd en 
zich te Frauenburg aan de wetenschap wijdde, werd nu 
door de bisschop van Ermland naar Allenstein gezonden. 
De oprukkende troepen der Orde belegerden de stad en 
Copernicus kreeg van Fabian bevel, de verdediging te or
ganiseren. Alle aanvallen werden afgeslagen ; de Orde 
trok zich uit Ermland terug naar Oostpruisen maar de 
brandende dorpen en verwoeste velden getuigden van 
de oorlog. 

Na Fabians dood werd Copernicus weer beheerder van 
het bisdom, dat nu heel vorstelijk Pruisen omvatte. 

Inmiddels had men ook elders niet alleen Copernicus' 
organisatorische maar ook zijn wetenschappelijke gaven 
erkend. Het Lateraans koncilie vroeg hem in 1514 advies 
over de hervorming van de kalender. 67 jaar later, bij 
de invoering van de gregoriaanse kalender, werd hiervan 
gebruik gemaakt I 

...de aarde draait rond de zon... 

Tijdens zijn verblijf te Frauenburg, als bisschoppelijk 
raadgever In Heilberg, vóór zijn latere funkties in Allen
stein en opnieuw in Frauenburg, had hij over tamelijk veel 
t i jd beschikt voor zijn astronomische onderzoekingen, 
zijn medische kennissen waren hem goed van pas geko
men als beheerder van het Stift Allenstein, en tijdens de 
moeilijke periode van de oorlog. Zijn kennis van de na-
tuurwentenschappen, naast zijn organisatorisch talent, wa
ren hem uitstekend van pas gekomen bij het afwenden 
van de dreigende hongersnood na de verwoesting van de 
oogst. 

Heideland werd ontgonnen, de verbindingswegen wer
den verbeterd en Copernicus beperkte zelfs zijn perso
neel om de zo vrijgekomenen als « kolonisten > te 
kunnen vestigen. Men deed beroep op hem voor een 
hogstnodige munthervorming en hij schreef hierover een 
wetenschappelijk traktaat. 

Zijn belangrijkste werk hebben wij reeds vernoemd : 
het was al in 1530 gereed voor uitgave, maar werd pas in 
1543, kort voor zijn dood, gepubliceerd, en dit op aan
dringen van vele vrienden : Tiedemans Giese, bisschop 
van Kuim, kardinaal Nicolaas Schönberg, professor Georg 
Rheticus van Wittenberg e.a. 

Het boek werd gedrukt te Nurenberg onder toezicht 
van Osiander, die er wijzigingen in aanbracht omdat hij 
van kerkelijke zijde moeilijkheden verwachtte : hij liet de 
«uteur daarom in veronderstellingen spreken. 

Copernicus' boek is een der belangrijkste astronomische 
werken die er bestaan. Hij verdedigt er met een uitzonder
lijke nauwgezetheid zijn inzichten, die niet op gedachtelij-
ke konstrukties maar op jarenlange wetenschappelijke 
vaststellingen zijn gebouwd. 

Er was werkelijk moed toe nodig, om als eerste in het 
toenmalige Europa zich openlijk van de aristoteliaanse we
reldbeschouwing af te keren, en het geomentrische .stel
sel van Ptolomeus te vervangen door het heliocentrische. 
De opvatting van een draaiende aarde was echter niet 
nieuw : al in de vierde eeuw vóór Kristus werd door de 
Phytagoreërs Hicetas en Ecphantos en door Heraclides 
Ponticus deze mening uitgesproken, en ook wat de cen
trale plaats der zon in het stelsel betreft waren er reeds 
Griekse voorlopers, o.m. Aristarchos van Samos. Coper
nicus heeft echter de wetenschappelijke fundering ge
bracht, ofschoon hij zelf van de onvolmaaktheid van zijn 
werk overtuigd was. Pas met Keplers ellipsen zou het 
«isteem een logisch geheel vormen. 

Alle verzet ten spijt, zou het dan ook uiteindelijk triom
feren. Intussen had voor de waarheid der wetenschap 
echter menigeen moeten lijden en zelfs sterven. Het geval 
Galilei is bekend en in 1600 werd Giordano Bruno te Rome 
openlijk verbrand omwille van het feit, dat hij aan zijn 
• ketterse » opvatting niet wou verzaken. Aanvankelijk 
was men in de kerk nochtans niet vijandig gezind tegen
over Copernicus' werk, dat trouwens aan Paulus Iti was 

opgedragen. Toen het aantal aanhangers groter werd, en 
de inkwisitie ketterse opvatitngen meende te bespeu
ren in Copernicus' werk, werd het op de index geplaatst 
in 1616, en pas in 1759 daarvan geschrapt. Een uitdrukke
lijke toelating om het sisteem te verdedigen kwam pas in 
1822 ! 

Niet alleen de inkwisitie, maar ook Luther en Melanch-
ton waren heftige tegenstanders der nieuwe opvatting 
van het planetenstelsel. 

kind van zijn tijd 

Copernicus was een kind van zijn tijd : een tijd die 
de twijfel als stimulerend element bij het vinden der 
waarheid invoerde en die de oude dogmas niet alleen 
mytisch maar ook rationeel wilde benaderen : als zodanig 
Is er met onze tijd wel een parralleel te ontdekken. 

Een paar jaar na de voltooiing van Copernicus' werk 
schrijft Erasmus zijn • Lof der Zotheid » en Machivalli 
zijn « Principe ». Een tiental jaren te voren was Savonarola 
als ketter verbrand, en tien jaar later publiceerde Luther 
zijn teses. De omwenteling in de wereld van het denken 
ging niet aan de astronoom, die daarenboven een grote 
eruditie op andere gebieden had, voorbij : hijzelf zou in 

deze omwenteling door zijn werk trouwens een voorna
me plaats bekleden 

Als kristen, als priester, ziet hij oorzaak en gevolg vare 
de Lutherse hervorming, en de uitbreiding ervan tot in 
de meest-oostelijke Duitse landen, tot in de eigen omge
ving : de familie van de nieuwe bisschop van Ermland 
werd in 1522 door de Luthersen uit Danzig «verdreven. 

Copernicus was zeker niet Luthers : hij stond wel ver 
van de « Deus absconditus » van de Augustijner monnik. 
Evenmin was hij echter een fervent verdediger van da 
pauselijke almacht en hiërarchie en van de Vadergod der 
middeleeuwen. Het goddelijke was voor hem : de macht 
die de wetten ontwerpt en de orde handhaaft m de kos
mos ; de grote « werkmeester » in dit wereldgebouw. 

Copernicus was priester, maar ook politikus, administra
tor, munthervormer, medikus, astronoom, wijsgeer, mili
tair organisator, landbouwkundig hervormer. In deze veel
heid in eenheid werd wel eens het eerste vergeten. Het 
priesterschap was een noodzaak geweest voor zijn werk, 
en de priesterwijding was toe.n vaak slechts een formali
teit tot machtsverwerving. Dit verklaart de levenshouding 
van menig priester in die tijd : het menselijke dat hen 
niet vreemd bleef, werd door hen ook niet als vreemd 
ervaren. Zo ging het ook ,Tiet Copernicus en -Anna Schil
ling, dochter van Matz Schilling, die hij vaaK bezocht in 
de vaderlijke muntwerkplaats. Uit de ontmoeting ontstond 
een idylle, een verhouding, een liefde : pas ais hij zestig 
was en op aandringen van zijn bisschop zou hij haar door
zenden en een andere huishoudster zoeken. Ook hierin 
was Copernicus kind van zijn tijd, en van de opvattingen 
en geplogenheden die er toen heersten, of wij die nu 
goed- of afkeuren, begrijpen of er ons over verwonderen. 

Copernicus overleed in 1543 : hij werd begraven in de 
Domkerk van Frauenburg. De beeldhouwer Thorwaldsen 
ontwierp het standbeeld te Warschau. Zijn vaderstad 
Thorn richtte er een op in 1853 en Krakau in 1900 Hier
mede werd hulde gebracht aan de man die op het gebied 
van de astronomie en het wetenschappelijk benaderen 
van de kosmos volbracht wat Erasmus toen deed als mo
ralist, wat Luther voltrok in het religieuse, wat de re
naissance deed op het gebied der kunsten, de humanisten 
op dat der kuituur. 

Het werk van de Pruisische astronoom Copernicus is 
een essentieel dokument geweest voor een wetenschappe
lijke benadering en doorgronding van de kosmos en daar
mee niet alleen een mijlpaal op de onderzoekingstocht 
van de mensen in de sterrenhemel, maar ook op de weg 
van de mens naar zijn vrijheid en ontvoogding. 

i,d. 
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ons feuillefon (5) 

VERGMl 
door JOZEF SIMONS 

De volkse stoet ontmoet op de gemeentegrens baron van Laar met zijn gevolg. 
De Laardonkse burgemeester begroet de nieuwe bewoner die op zijn beurt de 
Laardonkenaars dankt... 

voorspel 

de inhuldiging van baron van laar 
Baron van Laar gaf iedereen de hand, 
ook zijn rentmeester, die hem uit de 
nood had geholpen en dit toppunt der 
apotheose had laten bereiken, mijn
heer Jordens, die reeds de brouwer 
had gewenkt om over de uitvoering der 
gedane belofte te beraadslagen. De 
fanfare speelde een bolkakige Braban-
gonne en hu I vooruit was de weg ! 
,,Ou'est-ce que tu m'as done fait di
re ? " vroeg de baron nieuwsgierig. 
De rentmeester stond hem te woord, 
zei hoeveel het kosten zou, er bijvoe
gend dat de verkoop der bomenveiling 
meer had opgebracht dan hij verwacht 
had, en dat de goede mensen toch op 
de een of andere manier beloond moes
ten worden voor al hun last en moeite. 
Mevrouw trok een zure lip, maar de 
baron was tevreden, en jonker Flori-
mond had er genoegen in, de gezichten 
van die massa mensen te zien schitte
ren van blijheid. Het was een triomf
tocht als voor een bevrijder van 't va
derland. 

Aan de kerk stapten ze uit. Pastoor 
Boone, zijn dun grijs haarkuifje op
waarts gekruld, zijn twee duimen tus
sen singel en soutane, heette hen 
glimlachend, al stotterend, welkom en 
leidde hen allen door de middenbeuk 
tot vooraan in het koorgestoelte. 
Een klein lof en het Te Deum zouden 
worden gezongen, maar eerst beklom 
de onderpastoor de kansel, om in op
dracht van de pastoor, een toespraak 
te houden. Hij hield ze evenwel in een 
geheel andere geest dan de stotteren
de pastoor ze zou hebben uitgespro
ken. 

Afkomstig uit de stad, gezond volks-
gezind, was de kapelaan niet gewoon 
te flemen of te kruipen. Terwijl in het 
kerkportaal de- deuren nog maar toe 
sloegen van laatkomers en achterblij

vers, stond hij op de predikstoel, het 
hoofd met de zwarte sluikharen recht
op, rank en rilde, met in het ascetisch 
bleek gelaat, 'n scherpe neus en kin 
en doordringende ogen. 
Hij keek over die jammerlijke kudde, 
waarvan hij medeherder, of, zoals hij 
zelf te zeggen placht, 'de schaaps
hond' was. Een sterke geest in een 
zwakke leest, verdroot het hem dat 
hij in dit kleine nest zijn poeier moest 
verschieten, want hier was de rechte 
geest niet in te krijgen ; zijn durf en 
doelbewustheid hadden geen vat op die 
lamlendige sleurmensen, gewoon in 't 
gareel te lopen zonder ooit te slaan, 
petieterig, kleingeestig en kleinzielig. 
,, In de naam des Vaders... " De kape
laan maakte het kruisteken en alle 
geluid verstomde. Want prediken ! Dat 
kon hun steedse onderpastoor, en de 
boeren gingen er fier op. Luisteren de
den ze met hun twee oren — geen 
een die sliep, zoals de meesten onder 
de sermoenen van de pastoor — luis
teren genoeg, doch daarna, het beaam
de in praktijk brengen ? Dat was een 
ander paar mouwen. „ Dat is meel uit 
een andere zak ", zei de maalder, de 
meest-meegaande. 

„Vae divitibus... Wee u, rijken ! Het 
is gemakkelijker voor een kemel door 
het oog ener naald te kruipen, dan voor 
een rijke in te treden in het Rijk der 
Hemelen. 
Evangelie volgens de H. Mattheus, XIX 
hoofdstuk, 24e Vers ". 
Weer had hij zijn toehoorders beet. 
Was dat een gelegenheidsvers ? De 

. rentmeester knikte van op het koor : 
die zou wel in de handen hebben ge
klapt, had hij gedurfd. 
En toen, na een korte welkomstgroet, 
begon hij over de plichten der rijken 
in de huidige samenleving. „Zondert 

/ 

u niet af in uw waranden en op uw 
kastelen... komt te midden van het 
volk staan... gij, die misschien zijn 
taal nog niet kent, begint ze met u 
eigen te maken .. verder, leert de ge
breken en de noden van de mensen 
kennen... werkt mede met de geeste
lijke en met de wereldlijke overheid 
aan de ontwikkeling, de heropbeuring 
van wie achterlijk en onmondig zijn... 
Orde en ondergeschiktheid moeten er 
wezen, maar, zoals in een bos de 
schoonste jonge stammen niet altijd 
het meest licht en lucht krijgen om 
op te groeien boven de andere uit, zo 
staan ook in de maatschappij niet al
tijd de besten op de eerste plaatsen... 
Elders hebben geld en adel reeds veel 
van hun prestige ingeboet — voor God 
teilen alleen de adel van inborst en de 
verdiensten der goede werken —, hier 
echter vindt gij mensen die naar u op
zien en u ter wille zullen zijn. Dat zij 
u hebben ingehaald, dat alleen spreekt 
boekdelen Geeft hun dan ook het goe
de voorbeeld, bezorgt uw werklieden 
en bedienden een menswaardig be
staan... De tijden zijn voorbij dat men 
op de pastorie kon komen zeggen : 
'Houd gij ze dom, ik zal ze arm hou
den, zo blijven we samen de baas' 
Weest vrijgevig voor de armen. Bouwt 
geen kapel aan uw kasteel, maar komt 
met uw kinderen en dienstboden naar 
de dorpskerk en weest de parochie tot 
voorbeeld. Helpt ons het drankmis
bruik uitroeien, werkt het vooral niet 
in de hand, helpt ons ons volk verede
len en hier op aarde zult gij worden ge
ëerbiedigd door de mensen, en hier
namaals gezegend door de Heer ". 
Daarop hief de pastoor zenuwachtig 
het Te Deum aan. 

De rentmeester kon niet wachten, 
schoot onmiddellijk de sacristie in, op 
de terugkerende kapelaan toe : ,, Ge 
hebt er mi] daar eentje in mijn rech
teroog gegeven met uw zinspeling op 
het gebrouwt. maar ge hebt gelijk, op 
dit punt zoals over de gehele lijn. 
Wij zullen wel overeenkomen". 
Nieuwsgierig vroeg de onderpastoor : 
,, Hebben de baron en mevrouw niets 
gezegd ? " 

,, Jawel, Mijnheer zei : 'II parie un 
beau flamand', en Mevrouw : 'II a l'air 
distingue ". 

,, En wat hebben ze ervan verstaan ? " 

,, Geen bakkes... " 

Na het lof reden al de koetsen naar 
het kasteel, waar een feestmaal werd 
opgediend voor de familie, de geeste
lijke en de wereldlijke overheid. In het 
dorp begonnen de brouwersvyagens te 
rijden en de mensen te drinken. De 
jonkheid ging aan de dans in al de 
lokalen waar harmonica's en koperen 
speeltuigen haar lokten ; de paartjes 
liepen verliefd langs haag en kant, de 
Maagd van Vlaanderen aan de arm van 
de manke pikkelaar... En Joost deed zo 
goed zijn woord bij vader, de Anti
christ was zo fier op zijn dochter en zo 
blij dat Joost boerke Van Gevensteen 
de mond had gestopt, dat de verzoe
ning niet kon uitblijven. 
's Avonds, na de verlichting en het 
vuurwerk in de warande, lieten Joost 
en Tine het volk naar huis spoeden, om 
langzaan> achteraan te komen, de war
me hoofden tegen elkaar... 

En. toen ze Tines huis naderden, zagen 
ze, bij het bleke maanlicht, twee dror»-
kemans, die arm aan arm In de sloot 
waren gesukkeld. De Roervogel en de 
Antichrist, volledig verzoend, maar zo 
stom zat, dat ze niet meer wisten wat 
er gebeurd was, en, niet gewoon een 
kasteelheer in te halen, huilden met 
gezwollen lippen, de Roervogel : 
„ Leve de nieuwe- pastoor I " en de 
Antichrist : „ Leve onze nieuwe burge
meester ! " 

Naar het voorbeeld van Noë's goede 
kinderen, brachten ze eerbiedig eerst 
de Antichrist naar huis — dat was 
maar een stap — en toen ging Fons 
nog mee met Joost en met Tine, om 
ook de Roervogel thuis en te bed te 
krijgen. 

eerste hoofdstuk 

op de donk 

Hoog gerezen boven de prevelende 
warandekruinen, wierp de zon een bre
de lichtvlek schuin op de wand van de 
ruinie slaapkamer waar jonkheer Flo-
rimond nog te bed lag, met een sigaret 
in de mond. 
Hij was reeds te been geweest om, 
met zijn warme kamerrok om de 
schouders geslagen, vanuit de erker 
de opkomende morgen te bewonderen. 
Wat een rustige pracht, in de lichte 
zomermist stralenloos de zon te zien 
rijzen, een gele oranjeappel gelijk, dan, 
naarmate de morgennevelen opklaren 
en verzwinden in het ijle, het licht te 
zien vloeien en schitteren op de rode 
daken in de verte, tegen de vale lucht, 
op bomen en struikgewas, op gras en 
bloemen in de warande. Mezekes zon
gen, koninkjes kwetterden en een 
leeuwerik hing te prediken ginder bo
ven 't korenveld. 

Nog vakerig echter na die vermoeierv 
de inhuldigingsdag, was hij terug tus
sen de lakens gekropen en had, daar 
hij de slaap niet meer vatten kon, een 
sigaret opgestoken. 
Die wondere, potsierlijke, en toch 20 
plechtige, tot nadenken stemmende 
dag van gisteren, was voor Florimond 
een revelatie geweest, iets dat hem 
een richtsnoer in de hand gaf voor 
komende daden, een openbaring die 
aan gans zijn leven een inhoud kon 
schenken, die wijding over hem had 
gebracht, en om hem verwijding van 
alle horizonnen. 

Dat waren dus de Laardonkse merv 
sen I Mijnheer Jordens had zich, als 
immer, aangesteld als een hansworst. 
Want die simpele, naïeve, dienstbare 
lui, nog naar « het kasteel » opziende 
als ontvoogden, hadden meteen het 
warmkloppend hart van de geestdrifti
ge Florimond veroverd. Dat waren de 
mensen die, van geslacht tot geslacht, 
met zijn voorouders hadden geleefd, 
en lief en leed met hen hadden ge
deeld in de loop der geschiedenis ! 
Hij had aan mijnheer Jordens ge
vraagd de familiepapieren te willen 
rangschikken met al de werken die 
erbij konden te pas worden gebracht. 
Dat zou een aangename, een belang
wekkende studie zijn voor de aarv-
staande grote vakantie ! En als voor
studie, omdat de grotere helft dier 
oude papieren in 't Vlaams gesteld 
waren —er waren er ook in 't Frans, 
in 't Spaans, in 't Duits, in 't Italiaans 
— studeerde hij reeds enkele weken 
iedere avond een uurtje Nederlandse 
spraakkunst. Méér tijd kon hij er voor
lopig niet aan besteden, omdat hij half 
juli zijn eerste examen af te leggen had 
in de wijsbegeerte, voorbereidend tot 
de studie in de rechten. 

(vervolgt) 
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maatschappij 
Vlaamse archeoloog 
in madrid 

Dr. Antoon Vollemaere, een 
volbloed Vlaming, ia vertrokken 
naar Madrid waar hij als gast
docent seminarie zal geven 
over de precolumbiaanse ge
schriften en hun ontcijfering. 
Dr. Vollemaere is paleograaf. 
Hij promoveerde vorig jaar — 
fia geheel zelfstandig gestu
deerd te hebben aan de Sor-
donne te Parijs — met een 
«Joktorstesis « Nouvelles Inter
pretations de i'écriture des 
Codes Mayas ». 

De titel van doctor in de 
Latijns-Amerikaanse studies af
deling paleografie, behaalde 
deze Vlaming in het Frans. Deze 
titel werd voor het eerst in de 
hele wereld toegekend. Zijn stu-
diedirekteur was professor en 
polltikus, Jacques Soustelle, 
welbekend ook buiten de louter 
arohelogische kringen. 

Het ontcijferingswerk van dr. 
Vollemaere, vooral wat de 
Mayageschriften betreft, werd 
fn 1969 bekroond met de Chris-
toffel Plantijnprijs. Dr. Volle
maere is werkend lid van de 
» Société des Americanistes ». 
\n 1972 werd hij naar het kon-
gres van hetzelfde wetenschap
pelijk genootschap in Rome ge
stuurd met als gevolg dat hij 
nu kultureel raadgever is van 
het « Institute di Studi Trans-
culturail > te Milaan. 

Dr. Vollemaeres verblijf aan 
de universiteit is niet van lang
durige aard en is het gevolg 
van het feit, dat zijn speciali
teit In ons land niet wordt ge
doceerd. 

Wedden dat dr. Vollemaere 
In het buitenland alweer als 
• Belg » — en bijgevolg frans-
talig — staat opgetekend ? 

«Heen plaats 
voor mannen 

Een kortgeding tegen de Ne
derlandse staat werd uitgelokt 
door de 26-jarige Dorelles 
Kraakman uit Utrecht. Zij acht 
zich van staatswege gediskri-
mineerd omdat haar sollicitatie 
naar een betrekking bij het 
ministerie van Buitenlandse Za
ken werd afgewezen. Gezegd 
was dat op de desbetreffende 
afdeling alleen werk was voor 
mannen. De funktie voor de
welke mevr. Kraakman zich aan
bood, was die van beleidsme
dewerker bij de direktie van 
Buitenlandse Zaken voor de 
voorbereiding van internationa
le verdragen. Hoewel in de aan
kondiging vermeld stond, dat 
alleen mannen voor de vrij
staande betrekking in aanmer
king kwamen, belde zij toch op 
naar den Haag. Zij beschikte 
Immers over het vereiste di
ploma. 

De advokaat van de Neder
landse staat verklaarde inmid
dels dat het ministerie verkeeid 
handelde en dat alles op een 
misverstand berust. De jonge 
vrouw zet echter door om een 
beginseluitspraak uit te lokken. 

God geve ons nog veel me
vrouwen Kraakman I 

n a a k t e 

w e t e n s c h a p s v r o u w 

Het weekblad van het Vati-
kaan « l'Osservatore della Do-
menlca » bracht kritiek uit op 
de 42-jarige Winn Sargeant, die 
In West-i rian het stamhoofd 
Obaharok aan de haak sloeg 
door hem een bruidschat van 11 
varkens en 5 lappen stof te of
feren. 

Volgens de 17-jarige zoon van 
de wetenschapsvrouw zal zij 
het wel gauw uitmaken met 
haar papoeaman, zoals ze dat 
ook deed met een Dajak met 
wie zij van 1986 tot 1969 ge
trouwd was. « Moeder » ver
klapte zoonlief « bestudeert de 
seksuele gewoonten van allerlei 
stammen om er een boek over 
te schrijven ». 

Er is inderdaad geen betere 
manier voor het verzamelen van 
deze stof dan zo een • huw«-
lijk > I 

De Indonesische overheid zit 
Inmiddels erg verveeld met het 
geval. Zij oordeelt dat de we
tenschappelijke aktiviteiten van 
Winn Sargeant in strijd zijn met 
het ontwikkelingsplan, dat In
donesië in West-lrian aan het 
uitvoeren is. Zo wil men zo snel 
mogelijk het naaktlopen aan de 
primitieve volkstammen verbie
den, terwijl Winn Sargeant 
even naakt rondloopt als haar 
man en nieuwe familieleden. 
Kolonel Soestrisno, stafchef 
van het militair opperbevel In 
West-lrian, heeft mevr. Sar
geant nu gelast onmiddellijk te 
vertrekken. Anderzijds kreeg 
het immigratiedepartement Ie 
Djakarta opdracht het visum 
van de Amerikaanse niet meer 
te verlengen. 

Wij onthouden ons van alle 
kommentaar ! 

m a n n e n r e g e l e n he t w e l 

Liechtenstein kan misschien 
wel een paradijs zijn voor be-
iastingontduikers maar alles
zins nog niet voor bewuste 
vrouwen. 

De mannen van het kleine 
vorstendom hebben zich mei; 
2.128 stemmen tegen 1.875 bij 
een referendum uitgesproken te
gen kiesrecht voor hun vrouwe
lijke landgenoten. Als de voor
standers het hadden gewonnen 
zouden de Liechtensteinse vrou
wen meer in de politieke pap 
te brokken hebben gekregen 
dan de mannen. In teorie altans 
Met 4.531 zouden de stemge
rechtigde dames een meerder
heid van 136 uitgemaakt heb
ben, Aangenomen wordt, dat 
juist daarom de meeste man
nen tegenstemden. 

Na Monaco, San Marino en 
Andorra is Liechtenstein — ge
kneld tussen Oostenrijk en 
Zwitserland — de kleinste 
staat van Europa. 

Te mijden ! 

t e w e i n i g 

Volgens het in Londen gepu
bliceerde resultaat van een en
quête zijn de meeste Engelse 
huisvrouwen van mening dat 
hun man hen te weinig huis
houdgeld afdraagt. 

Van 1.208 huisvrouwen vond 
56 t.h. het niet genoeg en 44 

t.h. voldoende. Vreemder is 
dat 35 t.h. der ondervraagde 
vrouwen niet eens weet hoe
veel hun man eigenlijk verdient. 

De enquête onthulde verder 
dat naarmate het echtpaar ou
der is, de mannelijke weder
helft minder geneigd is geld te 
geven. Ongeveer 64 t.h. der 
vrouwen van boven de 65 blijkt 
niet te weten hoeveel geld er 
binnenkomt. 

a l w e e r e e n v r o u w e l i j k e 

v o o r z i t s t e r 

President Nixon heeft mevr. 
dr, Dixy Ray, die hoogleraar in 
de zoölogie aan de universiteit 
van Washington is geweest, be
noemd tot voorzitster van Je 
Amerikaanse Kommissie voor 
Kernenergie. 

Dr. Ray, die niet getrouwd is, 
volgt dr. Hames Schlesinger op 
als hoofd van deze kommissie. 
Zij zal onder meer toezicht hou
den op de ontwikkeling van de 
kernwapens en het vreedzaam 
gebruik van de kernenergie. 

Goed zo I 

vtb-prijs voor 
Jozef deleu 

De prijs van de Vlaamse 
Toeristenbond voor een vreem
deling of een landgenoot, die 
in het voorbije jaar het best 
Vlaanderen in het buitenland 
heeft bekend gemaakt, is voor 
1972 toegekend aan Jozef Deleu 
uit Rekkem aan •• de schreve ». 
Deze laatste is uitgever van het 
nieuwe tijdschrift «Septentrion» 
een Franstalige tegenhanger 
van het eveneens algemeen 
kultureel tijdschrift « Ons Erf
deel ». 

Volgens de jury is het tijd
schrift een belangrijk medium 
voor het uitdragen van de 
Vlaamse kuituur over de gren
zen heen. 

In « Septent-fion » wordt 
vooral aandacht besteed aan 
stromingen van allerlei aard in 
de Nederlandse gemeenschap. 
Aan Jozef Deleu werd een reis 
van een maand in het buiten
land aangeboden. 

hi Ida uytterhoeven. 

ddl In thee 

lindaan In chocolade.. 
De kwik-ïn-de-vis zaak blijft koppen in de kranten hafen, nu eens worden 

geruststellende berichten de wereld ingestuurd die dan weer gevolgd 
worden door verklaringen die het tegengestelde bewereit. Raak er maar 
wijs uit. 

Ons voedsel kan echter nog andere « ongewenste stoffen > buiten 
kwik bevatten. In onze dokumentatie zitten een paar artikels waarin de 
uitslagen worden meegedeeld van onderzoekingen op lindaan In chocol» 
de en DDT in thee. Het eerste onderzoek werd gedaan door het ministe
rie van Volksgezondheid, de tweede analyse door de Nederlandse Keu
ringsdienst van Waren in^'s Hertogenbosch. 

Allicht weet men dat sommige scheikundige bestrijdingsmiddelen die 
in de land- en tuinbouw worden gebruikt zekere « reststoffen a kunnen 
nalaten in bespoten voedingsprodukten. Die reststoffen, bv zeer kleine 
hoeveelheden DDT, stapelen zich op in het lichaam zonder dat de ve^ 
bruiker daar enige hinder van voelt. Er bestaat nochtans een kans dat 
na verloop van jaren de opgestapelde dosis groot genoeg wordt zodat de 
verbruiker wel zekere nadelen kan ondervinden. 

Het onderzoek naar het gehalte van het bestrijdingsmiiddel lindaan In 
chocolade werd dus door Volksgezondheid uitgevoerd op verzoek van een 
onbekend gebleven chocoladefabriek. In de kleinhandel werden een vijf
tigtal monsters genomen van verschillende merken. In alle stalen werd 
lindaan gevonden met een gehalte variërend van 0,1 tot 0,17 PPIM (Parts 
Per Million - delen ger miljoen). 

Logischer wijze moet men hieruit besluiten dat er ook lindaan in de 
grondstoffen voorkomt, een vermoeden dat na onderzoek bleek juist te 
zijn. Specialisten merken hierbij op dat de gevonden hoeveelheden lin
daan niet alarmerend zijn. Toch zal men regelmatig de grondstoffen voor 
de chocolade bereiding moeten kontroleren op het gehalte aan allerlei 
pesticiden. Dergelijke kontrole onderstelt echter dat vooraf de maximum 
toegelaten gehaltes worden vastgelegd en zover is men nog niet. Het 
spreekt vanzelf dat grondstoffen die teveel reststoffen van pesticiden 
zouden inhouden moeten vernietigd worden. Dat zijn drastische maatre
gelen doch er zit niets anders op omdat bv. lindaan niet door een of 
andere behandeling uit de grondstoffen kan verwijderd worden. Misschien 
moet men er de ontwikkelingslanden, de grondstofproducenten, ertoe 
overhalen bestrijdingsmiddelen te gebruiken die weinig, of beter nog, 
geen reststoffen achterlaten. 

Deze laatste veronderstelling is echt wel haalbaar dat blijkt o jn . uit 
het onderzoek naar DDT in thee dat voor enkele maanden in Nederland 
werd gedaan. De Keuringsdienst onderzocht 55 monsters en stelde vast 
dat in alle monsters DDT aanwezig was. De gevonden dosissen waren 
echter uitermate laag, zo laag zelfs dat ze zich niet kunnen opstapelen in 
ons lichaam. Bij het thee zetten op de bij ons gebruikelijke manier blijven 
de aanwezige reststoffen geheel in de bladeren achter. In de theebladeren 
vond men gemiddeld 0,26 PPM DDT (en nooit meer dan 2 PPM), daarvan 
komt echter minder dan 0,5 t.h in de thee zelf. 

Dat weinig DDT als reststof werd gevonden is gewoon verheugend. 
Nader onderzoek naar de redenen hiervoor bracht aan het licht dat in 
Ceylon, de grootste wereldproducent van thee, nog slechts op 9 t.h. van 
de plantages DDT ais bestrijdingsmiddel wordt gebruikt. De thee voort
brengende landen schijnen te weten dat de aanwezigheid van grote hoe
veelheden bestrijdingsmiddelen een ernstig beletsel kan vormen voor de 
uitvoer naar Europa en Noord-Amerika. Indien toch bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt wacht men met de oogst tot het produkt voldoende is 
afgebroken en bladeren die rechtstreeks met DDT bespoten zijn worden 
zelfs helemaal niet geoogst. 

Als je dit allemaal bekijkt zou je moeten geloven dat men in de ont
wikkelingslanden meer oog heeft voor de gezondheid van de verbruiker 
dan bij ons. De verbruiker zelf kan er alleen blij mee zijn toch het neemt 
niet weg dat men de overheid er moet toe verplichten regelmatig de 
grondstoffen te onderzoeken die in de voedingsnijverheid gebruikt wor
den om gebeurlijke « ongevallen » te voorkomen. Totnogtoe is men in dit 
land nog zover niet. Wij vragen ons af hoelang het nog zal duren voor 
de regering met de bescherming van de konsument komaf maakt, of is 
dit alleen een slogan die het enkel doet net voor de verkiezingen 7 

k.c 
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ZATERDAG 3 MAART 

O 13U.30 : Wie weet, wint ! (Scholenkwis). 
O 14U.15 : Charlie rekwisiteur (Chaplin). 
O 14U.30 : Een muzikale reis. Duits amuse

mentsprogramma. 
O 14U.55 : Gent-Gent. (Reportage van het 

vertrek en de aankomst van deze wieler
wedstrijd). 

O 16U.15 : Mijn lichaam en Ik — Technisch 
en wetenschappelijk Engels — Milieube
scherming. 
18U.00 : Fabeltjeskrant. 

Tekenfimtreln. 
De vorstinnen van Brugge. Herha-

O 
O 18U.05 
O 18U.15 

ling. 
O 19U.05 
O 19U.45 
O 20U.10 
O 21U.10 

thin. 
• 21U.35 
C 22U.05 
O 22U.55 
O 23U.00 

Doorgaand verkeer. 
TV-nieuws. 
Rudi Carrel (Show). 
De vrolijke dokters van St. Swi-

Echo. 
Sheriff Gade. 
TV-nieuws. 
Schaatsen. 

schappen in Bratislava, 
Wereldkampioen-

ZONDAG 4 MAART 

O IOu.30 . 
C 14U.30 • 
O 14U.S5 : 
O 15U.15 : 
O 17U.15 : 
O 18U.15 : 
O 18U.20 • 
• 18U.46 : 

Eucharist ievier ing. 
Voor boer en tuinder. 
Baron Münchhausen 
Binnen en buiten 
Tienerklanken. 
Fabelt jeskrant. 
Sportreportage. 
De bronnen van de Maas 

mentaire. 
O 19U.13 • 
O 19U.38 • 
O 19U.45 . 
O 20U.00 : 
• 20U.25 

Arnie 
Openbaar kunstbezit 
TV-nieuws. 
Sportweekend. 
De ingebeelde ziekte. 

van Mol ière 
O 22U.30 : 
C 23U.00 : 

Pv ëzieprogramma. 
TV-nieuws. 

Doku-

Blijspel 

MAANDAG 5 MAART 

O 18U.00 
O 18U.05 
O 18U.30 

Fabeltjeskrant. 
De woudlopers. 
Korte film. 

O 18U.40 : Mijn lichaam en ik. Herhaling. 
O 19U.10 : Sporttribune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
#1 20U.10 : Armoede in België Een onder

zoek van Kris Borms. 
O 20U.55 : De laatste oever. Science fiction. 
O 23U.05 : TV-nieuws. 

DINSDAG 6 MAART 

O 
o 
• 

o 
o 

18U.00 
18U.05 
18U.30 

Fabelt jeskrant 
Fol lyfoot. 
Tienerklanken. 

ezie 1973 (reportage). 
19U.05 
19U.45 

o 20U.10 

• 

o 
c-

21U.30 

Kijk en kook. 
TV-nieuws. 
De kleine was 
Een huisvrouw 

Een programma over 
vrouw. 
22U.20 
22U.55 

Vergeet niet 
TV-nieuws. 

Nacht van 

rheid. 
is 

de 

te 

ook een 

de po-

mens. 
thu iswerkende 

lezen. 

WOENSDAG 7 MAART 

O 17U.00 
O 18U.40 
O 18U.45 
O 18U.50 
C 19U.29 
O 19U.45 
O 20U.10 
O 20U.35 
# 21U.25 
O 22U.10 
C 22U.30 

Jevanjong. 
Fabelt jeskrant. 
Boudewi jn, de pakjesdrager. 
Mi l ieubescherming. Herhalins 
Poli t ieke t r ibune. BSP. 
TV-nieuws. 
Dubbeldekkers. 
Mary 's magazine. 
Konfrontat ie. 
Horen en zien. 
TV-nieuws. 

DONDERDAG 8 MAART 

O 
o o o c 
• c 

o 

Schooltelevisie. 
Fabeltjeskrant. 
Calvin en de kolonel. 
Jonger dan je denkt. 
Krea-tv-tijd Postzegel verzamelin-

UuXX) 
18U.O0 
18U.05 
18U.30 
18U.55 
gen. 
19U.10 
19U.45 
20U.10 
Dürrenmatt 
Strindberg 
21U.50 : Première 

Tekenfilm. 

Mexico. Dokumentaire. 
TV-nieuws. 
Play Strindberg. Toneelstuk van 

naar •• Dodendans » van A. 

O 22U.30 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 9 MAART 

O 14U.00 : Schooltelevisie, 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Tekenfilmtrein. 
O 18U.15 : Verkeersveiligheid. 
C 18U.20 : Technisch en wetenschappelijk 

Engels. Herhaling. 
O 18U.50 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.03 : Luceat. 
O 19U.45 : TV-nieuws. ' 
O 20U.10 : Oorlog en Vrede (TV-reeks). 
% 20U.55 : Panorama. 
% 21u,40 : Victor de Vasarely. Dokumentai

re over de Hongaarse schilder. 
O 22U.30 : TV-nieuws. 
O 22U.35 : Schütz In the Round. Festival van 

Vlaanderen. 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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HORIZONTAAL 

1) - Onenigheid. 

2) - Mast - stelsel, teorie - dubbe

le klinker. 

3) - Bespotten. 

4) - Anagram van « REN -̂ - kip-

penprodukt. 

5) - Rij. 

6) • Pensionnaat. 

7) - Paard - Soort voedsel. 

8) - Frans departement in de 

Alpen - meisjesnaam. 

9) - Vogel - muzieknoot. 

10) - Soort narcis. 

VERTIKAAL 

1) - Afsctirtft. 
2) - Gemeente in <te provincie 

Afrtwerpen. 
3Ï - Grensrivier tussen Oost-

Duitsland en Polen. 
4) - Sprookjesfiguur - Frans voejf-

woord - Europeaan. 
5} - Getallen waarmee men deelt -

Duits telwoord. 
6) Mannetjeshond - anagram van 

« TBC » - muzieknoot. 
7) - Hollandse jongensnaam - han

delsregister te Antwerpen. 
8) - Storm. 
9) - Vragend voornaamwoord 

dubbele klinker - dit is. 
10) - Doos om vuur te maken. 
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Ĥ 

M 

-̂B 
Ni 

0 0 L 
f 

•m • • 
/ 1 L 

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 ..o 
loniaal. zoekt dringend zo mogeliik 
aangepast werk 3ontHCt via sen 
M. van Haegendoren, Guido Gezel-
ielaan 63 3030 Heverlee (tel. 016/ 
245 45) - R 13 

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

Kontakt via 02/53.91.62 of via 
(ederatieschepen Marcel De Broyer 
(Overijse), tel. 02/50.61 76 R17 

Partikulier verkoopt nieuw mod. 
app met hall, living. 1 kamer, b.-
kamer, keuken -l- terras. Klaar ein
de '73. Zeer voordelige prijs. Schrij
ven bureel blad of Tel 02-23 22 13 

— R 23 

Driikkersgast en leerjongen voor 
eer. 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 aangepa,ste 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. Niki»as tel. 03/76.49.74. — R 22 

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

19 jarige juff. Leerbeek zoekt een 
betrekking als bediende (daktilo-
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 
3rvaring zoeken nieuw werkmilleu. 
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 

Kunstgebitten reparaties. Chazalla-
laan 83, Schaarbeek. Tel. 34X16.43, 
na 18 u. : 25.46.42. — R 20 

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
to r Graag een antwoord aan Rita 
Haudenhuyse, Tuinwijk Jan Verhae-
gen 5, 9220 Merelbeke. — R 19 

Handlangers — jonger dan S5 
jaar—voor ploegwerk In draadtrek-
kerij worden gevraagd in Leuvense 
omgeving. Kontakt via senator M. 
van Haegendoren, Guide Gezeiie-
laan 63 — 3030 Heverlee — tel. 
016/245.45. R 26 

Gepensioneerde Rijkswachter in de 
streek van Gent zoekt werk voor 
halve dagen als telefonist-portaer 
en Wein bediendenwerk. Zich in 
verbinding stellen met voiksv. 
Frans Baert, Koningin Astrt<iUan 
123 Gent. R 31 

25-jarige jongeman — lager en ho
ger middelbaar, evenals normaal 
onderwijs en A-1 technisch inge
nieur scheikunde — zoekt werk als 
technisch ingenieur scheikunde in 
de streek Tienen-Leuven. Kontakt 
via senator M. van Haegendoren, 
Guido Gezellelaan 63 - 3030, Hever
lee (tel. : 016/245.45). — R 30 

Bedrijf in volle expansie vraagt 
meubelmakers voor onmiddellijke 
indiensttreding. Zeer interessante 
voorwaarden. Inlichtingen tel. : 
014/239.18. — R 28 

AANBOD VOOR DE STREEKPERS ! 
Uitstekende okkasie te koop : OfF-
setmachine, type Rotaprint + bij-
behorigheden. Vooral geschikt voor 
kleinere en middelgrote oplage. 
Zéér interessante prijs !!! Telefo
neer : Flor Cools (03)86.69.98 (na 
18 uur). — R 29 

GROOT-GENT 
Betrekkingen gezocht voor : Boek
houder A6/A2 - 34 jaar. Magazijnier-
bediende - 32 jaar. Vrouwelijke b«-
diende boekhouding - 19 Jaar. Voor 
inlichtingen rich wenden : O. Van 
Ooteghem - provincieraadslid. Rode 
Kruisstraat, 7 - 9001 - Gentbrugge. 
Tel. 09/52.72.87. —R 27 
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het toplicht is zoel< 
Er was eens een klein Chinees 

|ongetje. Li-Tsjl luidde zijn naam 
«n hij was veerjongen op de gele 
etroom. In de nok van het hutje op 
fijn vlot, hing een toplicht. Dit top-
JScht was een veelkleurige lantaarn. 
P P zekere nacht was het net of het 
ifentaartje uit wou gaan.Toen Li-Tsjl 
«ijn hand uitstak, viel het lantaarn-
fle in het diepe water. Het gekste 
was dat het lantaarntje onder wa
ter bleef branden. Het veerjongetje 
*vou het grijpen en viel in de 
»troom. Iets of Iemand greep hem 
beet en trok hem door een diepe 
holte In een grote grot, waar het 
wemelde van griffoenen. Op een 
tflveren troon zat de koning. De 
kleine veerjongen was bang en 
weende. De koning echter troostte 
liem vriendelijk en vertelde hem 
dat hij vele nieuwe dingen van een 
endere wereld zou leren. Kleine Li 
bleef er wonen tot de volgende len
te. Hij leerde er de taal van de die
ren, de planten en de stenen. Toen^ 
hij volleerd was, kreeg hij de toe
lating om naar de mensen weer te 
keren. Bij de oever van de Hoang-
Ho groeide er een kruid, maankruid 
Seheten. Li-TsJI kreeg verbod dit 

kruid bij de naam te noemen. Zo
niet zou hij alles vergeten wat hij 
geleerd had en ook het lantaarntje 
zou hij kwijt zijn. Het jongetje be
loofde oprecht dit woord uit te spre
ken en hij meende het. 

Toen hij behouden terugkwam 
aan de oever van de Hoang-Ho zag 
hij zijn wenende moeder zitten. Een 

'slang had haar gebeten. « Gebruik 
toch maankruid, moeder > zei Li-
Tsji. Wip, zegde het lantaarntje en 
huppelde de dijk af, recht het wa
ter in. En kleine Li vergat meteen 
wat hij bij de griffoenen geleerd 
had. En toen hij 's avonds wilde uit
varen, zag hij dat zijn toplicht zoek 
was. . 

Dit prachtig Chmese sprookje is 
het tema van de eerste roman van 
Andries Bogaert. Een schrijver die 
zeker niet aan zijn proefstuk is, 
vermits hij o.m. zes toneelstukken 
en drie verzenbundels op zijn aktief 
heeft. Voor degenen die Andries 
Bogaert nog niet zouden kennen, 
verklappen wij dat hij geboren 
werd in Engeland in 1918. Zijn va
der was zeekapitein en diende tij
dens de oorlog 1914-1918 in de 
Royal Navy. Hij deed schitterende 

TELEX 

Enkele weken geleden liet het Interdiocesaan Perscentrum de tweede 
aflevering van de Persgids verschijnen. 

Deze aflevering, gewijd aan de Belgische en een aantal buitenlandse 
weekbladen (ook • Wij . ) , bestaat uit een stel van 76 steekkaarten die zo
wel de politieke en de algemene informatiebladen als de vrouwenpers en 
de jeugdpers behandelen. 

Aan ieder weekblad is één steekkaart gewijd. Deze bevat een reeks 
technische gegevens die meestal nergens anders te vinden zijn (eigenaar, 
oplage, uitgever, verspreiding onder het lezerspubliek, enz.) en een kriti
sche evaluatie over de politieke oriëntatie, de socio-ekonomische strekking, 
de kulturele inslag en de algemene stijl van het weekblad. Deze veelzijdige 
Inlichtingen laten toe zich een duidelijke idee te vormen over elke publi-
katie. Zij maken van het geheel een nuttig en onmisbaar werkinstrument 
voor al wie zich op de hoogte wil stellen van de pers en de informatie 
In het algemeen. 

Ter herinnering kan worden aangestipt dat de eerste aflevering van de 
Persgids, gewijd aan de Belgische en buitenlandse dagbladen, einde 1971 
verscheen. Hiervan zijn nog een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. 

De prijs van beide afleveringen afzonderlijk bedraagt 55 fr. ; van de 
twee afleveringen samen 105 fr. Te bestellen bij LiCAP, sv, Guimardstraat 
|5, 1040 Brussel, tel. 02/12 33.79. Kan ook bekomen worden langs de boek
handels. 

^ 

Het Stadsbestuur van Tielt schrijft een poëzieprijsvraag uit ten bedrage 
van 25.000 fr. 

ledere mededinger mag een niet-gepubliceerde bundel gedichten inzen
den. Deze zullen in getypt schrift en op vijf (5) exemplaren ingezonden 
worden, uiterlijk tegen 15 mei 1973 aan : 
• Zesde poëzieprijs van de stad Tielt ., Stadhuis, Markt 13 B — 8880 Tielt 
— België. 

De gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn. leder ingezonden 
exemplaar zal een schuilnaam of een kenspreuk dragen. Samen met de 
Inzendingen zal, onder gesloten omslag, de naam en het adres van de 
Inzender ingediend worden. Op de buitenzijde van deze omslag zal de 
«chuilnaam of de kenspreuk vermeld staan. 

De jury bestaat uit de hh. Jan Vercammen, Willem M. Roggeman, Anton 
Van Wilderode, Willy Spillebeen en Walter Haesaert, tevens sekretaris. 

De proklamatie van de uitslag van deze prijsvraag is gepland op zater
dag 30 juni 1973. 

^ 

Nog tot en met vrijdag 9 maart vindt in het Centraal Station te Brussel 
ftentoonstellingszalen) voor de 11e maal de Vlaamse Boekenbeurs plaats. 

In het hart van de hoofdstad, op het kruispunt van alle wegen (en spoor
wegen...) zullen tienduizenden weer in de gelegenheid worden gesteld 
om kennis te maken met wat aan informatie, literatuur en lektuur tijdens 
dit voorjaar voorhanden is. De Vlaamse Boekenbeurs te Brussel zal op 
voormelde dagen gratis toegankelijk zijn van 10 tot 19 uur. 

Andries Bogaert 

studies in de oude humaniora. In^ 
het verfranste Vlaanderen van toen, 
gebeurde dit natuurlijk in de Franse 
taal. Dit stimuleerde zijn Vlaamsge-
zindheid en uit liefde voor zijn moe
dertaal liep hij konservatorium waar 
hij fonetica en diktie studeerde. Na 
Nederlandstalige normaalstudies 
volgden handelsstudies en in Duits
land deed hij hogere studies in de 
pedagogiek. Op het ogenblik is hij 
direkteur-generaal van de Erasmus-
scholen in Vlaanderen. 

De roman zelf leest zeer vlot, al
hoewel de aanvang minder vaart 
vertoont en niet altijd weet te boei
en. Naarmate men verder leest, 
beseft men steeds meer dat An
dries Bogaert een man is, die eer
lijk zoekt naar de zin van het be
staan. Drie grote vragen : van waar 
komen wij ? Wat zijn wij ? Waar 
gaan wij heen ? beheersen duidelijk 
ïijn leven, zoals van elk denkend 
mens Dat de schrijver heel wat 
filosofische werken gelezen en be
studeert heeft — ook oosterse — 
valt af te leiden uit de hoofdfiguur 
Dirk. Dries Bogaert is overtuigd dat 
Europa, dat de ganse wereld het 
toplicht kwijt en hopeloos op zoek 
is. Nochtans is « Op zoek naar het 
toplicht » geen negatieve roman. 
Integendeel zelfs. Zegt niet de zoon 
van Dirk « de leer van de toekomst 
is de eeuwenoude leer van Kristus, 
de leer van de liefde ». En is de 
leer van de liefde niet het enige 
middel om het toplicht terug te 
l/inden ? 

Ook verraadt de auteur zijn gro
te liefde voor Vlaanderen en zijn 
onwankelbaar geloof in ons volk, 
ondanks alles. 

Wij zijn overtuigd dat Vlaams
nationalisten dit werk met genoe
gen zullen lezen, wegens de vele 
herinneringen die het oproept. 

hi Ida uytterhoeven 

« Het Toplicht is zoek ». Uitgeverij 
Saeftinghe, Westerio, 180 fr. 

In de Hendrik de Brae-
keleergalerij (VTB) te 
Antwerpen ging een re-
trospektieve Ferdinand 
Vercnocke door. Tevens 
werd voorgedragen uit 
zijn werk. Onze foto : de 
baarbreker. Volgens de 
schilder-dichter : een 
schans tegen.de opruk
kende vloed, en een sim-
bool. Het suggereert 
Vlaanderens eeuwenlan
ge strijd. De baarbreker 
wordt wel geslagen, 
maar begeeft niet ! 

siiili 
Pwill 
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masa/SÈiam 

Hendrik Brugmans, gewezen rektor van het Europa-kollege te 
Brugge, is een welbespraakt man : dat hebben wij reeds in me
nige televisie-uitzendingen gehoord. Maar hij voert ook een niet 
onaardige pen, en bij al zijn publikaties over Europa, die, naar hij 
zegt, met plezier geschreven werden, heeft hij in « Denkend aan 
Europa » een boekje geschreven voor zijn plezier. Het is, zoals 
hij zelf zegt, een liefdesverklaring geworden aan Europa. Ge
schreven niet tot stichting of kulturele opvoeding, en zeker niet 
als Europese propaganda, maar om de lezer deelgenoot te maken 
van Brugmans' liefdesverhouding tot dit turbulente en aartskon-
servatieve, zichzelf getrouwe en altijd weer andere Europa. Hij 
zal, zegt hij, zijn mededingers geen getuigen sturen voor een 
duel : hoe meer minnaars, hoe meer vreugd... 

Er staan in de achttien hoofdstukken van dit boek heel wat 
plezierige, leerzame en interessante dingen, heel wat wetens
waardigheden. 

Hendrik brugmans : 

» denkend oan europa" 
Toch is het Europa dat Brugmans — blijkens zijn uiteenzet

tingen — voor ogen zweeft, niet het Europa waar wij heen wil
len : het Europa der volkeren, niet dat der staten. Dat taal- en 
kuituurgemeenschap ook volksgemeenschap betekent, stelt na
tuurlijk in een Europa waarin staten het nog voor het zeggen 
heben, die multinationaal en derhalve meestal ook anti-volks zijn 
in de ene of andere richting, heel wat problemen. Wie zich te
gen zelfstandigheids- of eenheidsbestrevingen, of zelfs tegen 
het simpele recht tot deze bestrevingen, keert, kan geen goed 
Europeaan zijn : bij hem komt de staatschauvinist van onder de 
schapenvacht uit kijken. 

Brugmans' kennis over Europa is uitegbreid. Zo uitgebreid 
zelfs, dat hij in het « Deutschland über alles » een versregel 
vindt die luidt •< so weit die deutsche Zunge reicht »... Zover ik 
weet, schreef Hoffman von Fallersleben in de drie mij bekende 
strofen zo iets niet, al zou hij met de inhoud van dat vers wel 
akkoord gegaan zijn... ! Tenzij de dichter van « Vlaanderen, dach 
en nacht denc ie aen U » nog een vierde strofe van hei 
« Deutschland lied » zou gemaakt hebben... 

Brugmans schrijft vlot, en de lektuur van zijn boekje is, ook 
wanneer men met al zijn badenkingen niet akkoord gaat, pret
tig om lezen. 

Denkend aan Europa, 252 biz. Lanoo, Tielt. 

piet vermeyl'en : 

''mijn socialisme » 

Dit boekje (150 bIz.) kreeg de 
vorm van een reeks interviews door 
G. Daeninck. 

Het woordje « mijn » in de titel 
is al vast merkwaardig. 

Inderdaad is de intellectueel en 
hoogleraar prof. Vermeylen, alhoe
wel trouw partijlid, ook iemand die, 
binnen de enge bewegingsvrijheid 
die de BSP toelaat, een persoonlijk
heid is gebleven. 

Ik herinner mij nog hoe hij des
tijds de enige socialist was om in
zake filmkeuring zedelijke normen 
te verdedigen die waardering ver
dienen. 

Geen enkel politiek tegenstrever 
zal ontkennen dat P. Vermeylen een 
eminent jurist is (vader van de 
Raad van State) en een breedden-
kend mens. Deze geestesgestelte-
nis en zijn persoonlijke situatie als 
sociaal « taaigrensgeval » hebben 
als gevolg gehad dat hij vaak voor 
de Vlamingen onaanvaardbare hou
dingen innam. Daarbij is dan weer 
niet te vergeten dat hij vrijwillig 
zijn politieke karrière wou schaden 
om zich als Rode Leeuw te mel
den. 

Het oordeel dat wij hebben en 
dat de geschiedenis kan vellen over 
de zoon van August Vermeylen 
mag ons niet verhinderen de lek
tuur van onderhavige publikatie 
aan te bevelen aan allen die zich 
in of naast het politieke leven be
wegen. 

Wij citeren enkele passussen die 
ons troffen en hopen ze niet uit 
hun verband te rukken. Men oor
dele : 

' Ik zou de fundamentele gege
vens van de socialistische idee als 
volgt willen uitdrukken : « Het so
cialisme wenst de volledige gees
telijke vrijheid van de mens te ves
tigen in een sociale organisatie die, 
door een juiste verdeling van de 
natuurlijke goederen, de mens van 
de materie zal bevrijden, en hem 
tot zijn volledige ontplooiing zal 
bijstaan ». 

' Deze libeiale filosofie behoudt 
haar waarde voor zo ver ze de 
mens geestelijk verheft, door hem 
verantwoordelijkheidszin in te pren
ten. Maar toch houdt de liberale 
doctrine de destruktieve kiemen 
van het brutale geweld in zich. 

' Onlangs heeft mijn vriend 
Pierson nog aangestipt dat er, op 
1.970.000 aangeslotenen bij de 

RMZ, 423 700 voor een lager bedi ag 
dan 6.000 fr. ingeschreven zijn. 

' Hetzelfde geldt voor een land 
als de USA waar volgens recente 
peilingen 6 % van de arbeiders 
werkloos zijn, d.w.z. circa 6 mil
joen, wat de regering ertoe ge
dwongen heeft maatregelen te ne
men die ons ook treffen I De eer
ste weldaad van het kollektivisme 
moet zijn, aan de meest dwingende 
behoeften van de bevolking te vol
doen en dus niet, de produktie te 
laten leiden door zuiver winstbe-
iag. 

' In de USA waar de spreiding 
nog groter is, zijn 2 % van de aan
delen voldoende om de macht in 
handen te geven van zeer beperkte 
groepen. Iedereen weet verder dat 
de Amerikaanse ekonomie die bij 
ons, op zijn zachtst gezegd, de 
toon aangeeft, niets kan onderne
men zonder de zegen van het Pen
tagon, dat heel de metaalnijverheid 
controleert. 

• Er bestaat geen tegenstelling 
godsdienst-socialisme. Het beste 
bewijs is dat in bijna alle landen 
de grote meerderheid van de so
cialisten gelovigen zijn en dat de 
statuten van de BSP beginnen met 
de verklaring dat iedereen lid mag 
worden « zonder onderscheid van 
filosofie of godsdienstig geloof ». 

' Wat de gelovige betreft, lijkt 
het mij toe dat hij het vrij onder
zoek kan aankleven als hij meent 
dat zijn kerk de waarheid heeft 
gevonden en verkondigt : zelfs een 
dogma aannemen betekent niet, dat 
men geen vrij onderzoeker is. Het 
IS niet omdat de kerk een waar
heid tot dogma heeft verheven, dat 
het geen waarheid meer zou zijn. 

' Om dit te vei mijden moet men 
zorgvuldig regeiringspolitiek van 
partijpolitiek scheiden Een . minis
ter IS een persoon die op een be
paalde plaats een bepaalde taak 
dient te vervullen en ook vervult, 
een taak die wel beperkt is, maar 
toch niet gering. Men mag echter 
niet te veel van hem verwachten, 
en hijzelf mag zijn aktie niet over
schatten. Als men de politikus als 
een tovenaar beschouwt, zal hij 
altijd ontgoochelen •. 

m. van haegendoren. 

« Mijn Socialisme •, P. Vermeylen. 
uitg. J.L. Verval, Brussel. 

http://tegen.de
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twee woordjes met,.. 

Verleden week hebben wij maar 
eens « streken » gehad, en wij 
d jn, lijk een serieuze sportieve-
Ing, naar de voorstelling van een 
rennersploeg gaan kijken. Omdat 
wij uitcenodigd waren, en omdat 
wij eens wilden horen hoe het er 
h) zo'n wielerklub tegenwoordig 
aan toe gaat. 

Een van de eerste bezoekers was 
de pastoor. Twee woordjes met 
hem leerden ons dat wij van hem 
ook niet veel konden leren. Hij 
werd nochtans dikwijls gefotogra
feerd. 

Over de meer technische zaken, 
zoals aantal aangesloten renners, 
aantal verdiende palmen, aantal ge
wonnen klassementen en kam
pioenschappen, aantal aangesloten 
leden en zo kunnen wij niet veel 
meer vertellen. Wij hebben het 
ergens opgeschreven, maar waar ? 

Twee woorden met de voorzitter 
maakten ons duidelijk dat het in 
deze tijd, zo kort bij Brussel (wij 
waren in Machelen), een heksen
toer is nog een wielerklub recht 
te houden. Wat wij graag geloven. 

Waaroid ?e het dan doen ? Omdat 
ze gebeten zijn door «de mikroob», 
en omdat zij iets willen doen voor 
de jonge renners. 

• 

Sedert vele jaren vertoevend in 
het midden van vele jonge mensen 
van velerlei soort, moeten wij met 
de hand op het hart getuigen dat 
wij zelden een zo frisse bende za
gen als die ploeg koereurs van 
Machelen. 

Twee woordjes met enkele renners 
leerden ons dat zij er wel aan 
dachten een Merckx of een Van 
Looy te worden toen ze nog 
« jong » waren. Maar nu, op de 
gevorderde leeftijd van zeventien, 
achttien jaar, was de wielersport 
een ontspanning die ze met hart 
en ziel beleven. Na de school en 
na het werk. 

De diskoers waren kort. Wij ont
houden vooral het woord van de 
voorzitter : « Wij leren die jongens 
koersen. Wij leren ze vooral mens 
zijn ». 

Twee woordjes met een bestuurs
lid moesten ons overtuigen dat de 
klub niet leefbaar is zonder de wel

willende medewerking van de fir
ma Smith's (chips). 

• 

Oe slechtste diskoer was zeker 
en vast die van de Smiths'-man. 
Hij wist alleen te zeggen dat de 
koereurs moeten leren in klubver-
band rijden, om later in dienst van 
een ploeg te kunnen rijden. Wij 
begrepen : in dienst van vedetjes 
en fjrma'kens. 

Twee woorden met die Smith's-
man over het al dan niet rendaren 
van publiciteit op rennersbu '•sen 
volstonden om ons te doen begrij
pen dat hij dit een tè onnozel on
derwerp vond. Hij moest rap r j g 
iets gaan drinken met een paar 
mensen. Ais wij ons verder vei gis
sen, dan is dat zijn schuld. Hij had 
maar een woordje uitleg moeten 
geven 

• 

Een bestuurslid vertelde ons dat 
Smith's zo ongeveer 2.000 fr. per 
jaar en per renner afdokt. Voor de 
klub in kwestie moet dat dus on
geveer 50.000 fr. zijn. Voor de kas
sier een niet onaardig bedrag, ver
onderstellen wij, al wordt het niet 
betaald in geld, maar in natura : 
broeken en truien (met de firma
naam). 

Voor een firma lijkt 50.000 fr. in 
ruil voor zoveel publiciteit ons 
eerder weinig. Wat heeft een grote 
firma nog aan publiciteit voor 
50.000 fr ? 

Ons komt voor dat het meer de 
firma's zijn die de klubs moeten 
danken, dan omgekeerd. En strikt 
persoonlijk zouden wij blij zijn als 
onze klubs het zo ver zouden kun
nen schoppen dat zij niet langer 
« mersie » hoefden te zeggen voor 
wat « getapisseerde » truien. Maar 
dat is dan meteen het hele pro
bleem van de gekommercializeerde 
wielersport. 

Op 10 oktober 1972 werd door enkele 
Vlamingen uit Vorst, St Gillis en Ukkel be
sloten de werkgroep « Sport in Zuid-Brus
sel » op te richten. Deze werkgroep werkt 
onder de leiding en de animatie van de 
sportafgevaardigden van de socio-kulturele 
raden van dez? drie gemeenten. 
,, Enkele Nederlandstalige sportverenigingen, 
'waar de voertaal Nederlands is en de Vla
ming zich bijgevolg thuisvoelt, bestonden 

Itoeds. 
Als voornaamste kan men de wandelgroep 

« Wandelia » van St Gillis o.l v. mevr. Paula 
Reynaert de « Vlaamse turnklub Vorst » 
o.l.v. mevr. Mestdag de •> Stalle turngroep » 
te Ukkel o I v. Raf Meurisse en de « Ukkelse 
rwemklub voor vrouwen » o.l.v. mevr. Sche
pers, vermelden. 

Op het programma van de werkgroep staan 
voor 1973 drie belangrijke punten ; 
1. Het Olympisch minimum start op 15 april 

met de wandelproef in 't Zoniënwoud. 

2 Oprichting van een Vlaamse voetbalploeg 
Zuid-Brussel m het najaar van 1973. 

3 Nederlandstalige judo-kursussen van 1 fe
bruari af 
Alle Vlamingen van Zuid-Brussel en omge

ving kunnen inderdaad zeer binnenkort iede
re donderdagavond van de week van 19 u 45 
tot 21 u deze judolessen komen volgen in 

s p o r t het sportpaleis van Vorst-Nationaal. 
De bijdrage bedraagt slechts 150 fr. per 

maand 
Meerdere inlichtingen betreffende dit 

z u i d - b r u s s e l eerste gezamelijk initiatief van de werkgroep 
Sport in Zuid-Brussel worden graag ver
strekt door volgende sportieve Vlamingen in 
Zuid-Brussel 
— Frans Leempoeis, Alsembergsesteenweg 

129, 1060 Brussel - tel. 37.87.66 
— Piet Mestdag, Driesstraat 13, 1190 Brus

sel - tel. 77.22.22 
— Raf Meurisse, Hamstraat 48, 1180 Brussel 

- tel. 74.41.39 

m 

Hewel, het wereldkampioenschap cyclocio&s is nog geen kleine verrassing geworden Waar wii gedacht hadden 
— op gro.id van de slappe uitslagen van de vooibije weken — dat Enk De Vlaeminck ziin enorme inzinking 
nog lang niet te boven was gekomen, vond hij er niet beter op dan maar zeil weieldkampioen te worden. Voor 
de 7de keer En waar wij gedacht hadden dat Berten Van Damme, bii iedere gelegenheid tot dusver sterker dan 
Erik, bijna niet kon vei liezen, daar speelde Berten het klaar toch maar vierde te eindigen. Voor Erik moet het 
een enomie voldoening zijn geweest zich, ondanks alles wat in de voorbije maanden en weken is gebeurd, 
opnieuw de sterkste te weten. Voor Berten een enorme ontgoocheling. Nooit was zijn kans, ooit nog eens 
weieldkampioen te woiden, zo groot als dit jaar. En nu zal Berten er geen boterham minder om eten, maar 
die wereldtitel was in feite het enige dat hem nog ontbrak. Als u het ons vraagt • als 't maar dat is. Maar 
Berten zal er wel anders over denken. 

sukses 

Men kent ons standpunt tegeit-
over het veldlopen voor dames. Wil 
voelen zeer veel voor dat soort 
sportbeoefening, maar wij hebben 
er en hekel aan dat dit moet oi>-
gevoerd worden als een spektakel' 
tje. Wij vinden dat het niet meer 
om de sport gaat, maar om een 
kijkstukje dat een spektakulair 
tintje krijgt, omdat het opgevoerd 
wordt door dames. Nochtans zijn 
wij zondag eens tot aan de Drie 
Fonteinen gegaan te Vilvoorde, 
waar de kampioenschappen van 
België betwist werden. Uitslagen 
en zo vindt u in de kranten. Wat 
wij er wilden over zeggen is dit t 
voor zover wij konden nagaan waa 
op de organizatie niets aan te mer
ken, en er waren honderden deel
neemsters. Dit schijnt erop te wil
zen dat deze — inderdaad uitste
kende — sporttak in een leemte 
voorziet. En misschien ook dat wil 
niet zo wantrouwig hoefden te 
staan tegenover dergelijke wed
strijden. 

volgens plan ? 

De (voetbal)beker van België sukkelt ook stilaan naar zijn einde toe. 
Er blijven nog maar vier klubs in kompetitie : Standard, Anderlecht. 
Lierse en Racing White. Niet zonder enige moeite overigens, want Starv 
dard won met 1-0 en veel moeite van Klub Luik, Lierse met 2-1 van Gereis 
Brugge en met evenveel moeite. Racing White kreeg het wat gemakkeil}-
ker tegen Beerschot. En Anderlecht, ja, dat won met 2-1 van Beringen, en 
kreeg daarbij — zoals dat sedert enige tijd de gewoonte Is — een stevig 
handje toegestoken door de scheidsrechter, die een schoolvoorbeeld van 
een strafschop njet floot voor Beringen. En voila, met deze vier klubs, 
alle vier in strijd voor titel of ereplaatsen, kan nu de spekulatie beginnen : 
wie speelt volgend jaar welke Europese beker ? Met Klub Brugge erbij 
gerekend, en met bij voorbeeld Klub Mecheien als spelbreker, zou het 
nog wel eens een hele spekulatie kunnen worden. 

weeral 

Hoe ze het te Humbeek voor elkaar krijgen, mag Joost weten, maar dat 
klubje van niemendalle heeft alweer een UEFA-internationaal. Mare An-
dries, een keeper waarvan G. Lanckmans, die de basis legde van die 
voetbalschool, zich enkele jaren geleden nog afvroeg of hij er wel goed 
aan deed die jongen in het elftal van de kadetten onder de lat te houden 
Hij besloot het dan toch maar te doen, en hij blijkt voor de zoveelste keer 
goed gezien te hebben. Mare is dus, na Verbeien, na Broos, na Verdickt, 
de zoveelste Humbekenaar, die dank zij zijn kwaliteiten alleen — van 
Humbeek • zijt » er niemand in de bond — de enige vertegenwoordiger 
is van een klein klubje tussen allemaal spelers van Anderlecht, Brugge, 
Mecheien en ander grote klubs. Wij vinden het verdomd fijn voor de jon
gen, en voor de mannen van het « jeugdkomlteit » van Humbeek, en voor 
vader Jan die nu wel zal moeten gaan geloven dat « onze Mare » ne goeie 
wordt. 

zoals het hoort 

Verleden week hield de Belgische Zwembond zijn jaarlijkse algemene 
vergadering. Om zo te zeggen veel sensatie was er niet. De toewijzing 
van het nationaal kampioenschap aan Molenbeek. De oprichting van ds 
nieuwe kategorie der • eendjes » (van 8 tot 10 jaar) — voor ons part 
best buiten kompetitie te houden —, en de verkiezing van enkele be
stuursleden. Niet zo direkt om te gaan gillen, Inderdaad. Nochtans Is het 
een zeer belangrijke algemene vergadering geweest. In die zin dat zIJ 
gekenmerkt werd door een stevige blijk van Vlaamse aanwezigheid in de 
bond. Eerst was er De Raeve die serieus « onder zijn voeten » kreeg 
omdat hij het vertikte Nederlands te spreken, hoewel zelf een Vlaming. 
En dan waren het hoofdzakelijk Vlamingen die in de verschillende koml-
tees verkozen werden. Volgens « Les Sports • : « regrettable sur Ie plan 
sportif ». Volgens ons maar recht en redelijk. 

kinderazie 

Het Uitvoerend Komitee van de Belgische voetbalbond heeft alweer 
een zeer zware beslissing moeten nemen. Deze keer in verband met de 
voetbalwedstrijd België - Verenigde Staten, op 29 maart gespeeld te 
Brugge. Na de devaluatie van de dollar kon er natuurlijk geen sprake van 
zijn dat wij tegen die potstampers uit de States onze beste Witte Duivels 
zouden opstellen. Monne Goethals zal een « experimenteel » nationaal elf
tal in elkaar boksen, voor de gelegenheid al goed genoeg. Dat gedrocht 
zal echter niet de roemrijke naam « Witte Duivels » mogen dragen, en 
zal ook niet de witte truien mogen dragen, voorbehouden aan de beste 
onzer voetbalbroeders (Zeg, als ge dat allemaal geen dikke kinderazie 
vindt, dan zijn wij het eens, hoor). Dus zal de ploeg te Brugge in het rood 
spelen, en officieel de benaming « Rode Duivels » dragen. Als er maar 
geen diplomatieke incidenten uit voortvloeien, denken wij maar. 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL - TYROL 

Prachtige elfdaagse reizen met luxe autocar, 
regelmatige afreizen op 

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

PRI)S ALLES INBEGREPEN : 
juli-augustus 6.850 F - [uni-september 6.450 F 

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv. De Backerstraat 61 
Denderhoutem 

Tel. 054/311.63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 
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bewegi 
antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
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 
midernacht. 

Zaterdag 10 maart, 7e verjarings-
bai In zaal « Maria Immaculata », 
Steenbokstr., Antwerpen (Zuren
borg). Steunkaarten : 40 fr. Aan
vang : 20 u. 30. Orkest : « Axel and 
the Lonelles ». 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 suksesvoile 
satirische komedie « Oorlogsman-
nen » (van Georges Bernard Shaw) 
brengt ons dit jaar een biezonder 
aangename avond. U moet echt 
geen doorgrond toneelliefhebber 
zijn om deze biezondere satirische 
komedie te komen zien. Sukses op 
voorhand verzekerd ! Wees tijdig 
om uw plaatsen te bespreken. Doe 
het alvast nu om zeker te zijn ! 

Alle inlichtngen bij dhr. Vital Pee-
ters, Apollostr. 47 te Berchem, tel. 
21.46.24 of op het VU-sekretariaat 
van afdeling Stad-Antwerpen, Wet-
str. 12, Antwerpen, tel. 36 84 65, tij
dens de bureeluren. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

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

Verder bij Bergers thuis, elke 
maandag van 14 tot 18 u., St. Jans-
vliet 19, Antwerpen. 

Voor COO-gevallen, gelieve af
spraak te maken .net dr. De Boel, 
tel. 33.97 90 of Frans De Laet, tel. 
38 66.92. 
ABONNEMENTENSLAG 

Moens staat op 40 en De Roover 
op 25 abonnementen. In het totaal 
brachten onze bestuursleden het 
tot 125 nieuwe abonnementen. 
PROPAGANDA 

Offensief tegen de regering Le-
burton breekt in al zijn hevigheid 
los. Help ons mee. Treed in kontakt 
met een onzer bestuursleden. 
WANDELING 

Naar het verdronken land van 
Saaftingen op maandag 23 april. U 
moet u wel laten inschrijven, wajit 
de groep dient beperkt te blijven. 
Speciale gids. Goede laarzen. Liefst 
geen kinderen onder de zes mee 
a.u.b. Bijkomende inlichtingen bij de 
h. Moens J., tel. 38.56.87. 
PAMFLETTEN 

In de bus. Duizenden pamfletten 
worden huis aan huis gebust. Wij 
doen het wel. Hebt u een centje 
over voor die grote kosten ? PR 
15.02 van Euralbank Antw., voor het 
nr 2/0494 van VU-Antw. Stad. 

BERCHEM 
LEDENVERGADERING 

Op donderdag 8 maart te 20 u. 
In zaal Paroza, Bacchuslaan (Groe-
nenhoek). Spreker is sen. Hektor 
De Bruyne, hij handelt over het pro
bleem van de middenstand. Volks-
vert. dr. Hektor Goemans zal het 
gemeentebeleid vooraf toelichten. 
Wij rekenen op talrijke aanwezi
gen, vooral onze leden-middenstan-
ders en hun vrienden. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

De afdeling houdt voor haar leden 
een aantal goede genummerde zit
plaatsen ter beschikking. Te bestel
len bij onze penningmeester André 
Filliers, Statiestr. 9. 
KNS-VOORSTELLING 

Nog steeds enkele goede plaat
sen voor de KNS-voorstelling van 
27 april te bekomen bij Vital Pee-
ters, Apollostr. 47. Op het program
ma : « Oorlogsmannen » van G.B. 
Shaw. 
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 

COO . Vital Peeters, 21.46.24 ; 
Robert Geukens, 39.18.27. 

BORGERHOUT 
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. 
ONDERWIJSPAKT 

We nodigen al onze leden uit op 
vrijdag 9 maart te 20 u. 30 in zaal 
Reuzenpoort, Turnhoutsebaan 110. 
Op initiatief van de Vlaamse Kring 
voor Volksontwikkeling, VVL (Vere
niging Vlaamse Leerkrachten), het 
Davidsfonds en het VVG (Verbond 
Vlaamse Gepensioneerden) wordt 
deze avond een informatie-avond 
over het « onderwijspakt ». Als 
sprekers zijn uitgenodigd de hh. 
sen. Coppieters, de h. Ludo Fra-
teur, bestuurslid VVL en volksvert. 
Frank Swaelen. Het wordt een inte
ressante avond over een aktueel 
onderwerp, leder hartelijk welkom. 
DANSFEEST 

Op 17 maart a.s. in zaal Reuzen-
poort op de Turnhoutsebaan. Zoals 
elk jaar moet dit een sukses wor
den. Warm aanbevolen. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

Maandelijkse zitdag van gemeen
teraadslid Peer Van Nuffelen en 
COO-lid Frans Van Leveren 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. Joll, mevr. 
Brouwers-Uytterhoeve, mevr. Nuyts. 

Bijdrage per avond : 25 fr. Wij 
i/erwachten een zeer grote opkomst, 
stel ons niet teleur ! 

VVVG 
Op 7 maart plannen we een Ar

mand Preud'homme avond met 
lichtbeelden. Dezelfde datum hou
den we bestuursverkiezing. De de
tails krijgt u thuis gestuurd. Voor 
alle bijzonderheden wendt u tot de 
voorlopige bestuursleden. 
VUJO 

« Hoe groen was Brasschaat ? » 
of het echte uitzicht van een ge
meente. Tentoonstelling van foto-
indrukken verzameld door de Vujo. 
Zaterdag 10 maart (14 tot 18 u.) en 
zondag 11 maart (10 tot 18 u.) in 
zaal Sporta, Bredabaan 360. 

Zaterdag 10 maart te 20 u. 30 : 
dansavond (zelfde adres) om uit de 
kosten te komen. Steun : 30 fr. 

Zondag 11 maart om 20 u. 30 : 
kleinkunstavond met Zjef Vanuyt-
sel en het Gents Mimeteater (zaal 
Sporta). Reservatie aan 60 fr. bij 
Jaak Decru, Hanendreef 39, tel. 
51.56.59. 

BROECHEM 
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. 

IJZERBEDEVAART 
Zopas kwamen zelfklevers toe, 

formaat 6 x 15 cm. 3 fr. per exem
plaar. Eventueel verzendingskosten 
bij te voegen. Zeer mooie klevers. 

Sluitzegels, 6 verschillende mo
tieven in verband met komende be
devaart eveneens ter beschikking, 
1 fr. per blad van zes. 

Grote en kleine affiches gratis, 
eventueel verzendingskosten. 

VU-sekretariaat, Duys Willem, 
Abelebaan 9. 

AMNESTIE 
Petitlelijsten In verband met 

amnestie liggen eveneens ter on
dertekening op het plaatselijk se-
kretariaat. 

DEURNE 
OPROEP PROPAGANDISTEN 

Zoals u reeds hebt gemerkt zal 
de Volksunie de nieuwe « volks-
vreemde » regering « Leburton » 
met alle mogelijke middelen be
kampen. Hiervoor hebben wij al 
onze beschikbare krachten nodig. 
Wenst u daarvoor op enige wijze 
aktief uw steentje bij te dragen, 
gelieve dan kontakt op te nemen 
met onze propagandaleider Dedrie, 
E. De Waellaan 28, tel. 21 31.29. 
DIENSTBETOON 
Gemeenteraadsleden : De Graef Fr., 
Lundenstr. 56, tel. 24.57.98 ; mevr. 
De Jonghe Lea, Ter Heydelaan 3, 
tel. 24.41.95 ; De Ridder C, Boter-
laarbaan 333, tel. 21.12.00 ; Droe-
venspeck P., Te Couwelaarlei 134, 
tel. 24.78.25 ; Hereygers G., A. Gee-
nenlaan 14, tel. 24.88.06 ; Mortel-
mans P., St. Rochusstr. 86, tel. 
21.67.10. 

COO-leden : Coolsaet K., de Se-
villastr. 48, tel. 21.10.99 ; Martens 
M , Fr. Van Dijckstr. 12. 

EDEGEM 
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. 

EDEGEM 
KOLDERBAL 

Vanavond om 20 u. 30 start dan 
de grandiose dansnacht van VU-
Edegem. Wees erbij, bij die duizend 
feestvierders I Opgelet : mochten 
de werken aan de Boudewijnlaan 
nog niet ten einde zijn dan kan u 
toch ongehinderd de hallen van 
« Produco » bereiken over de ge
wone weg. U negeert gewoon de 
afsluitbomen (zonder ze omver te 
rijden) en er kan u niets gebeuren 
omdat plaatselijk verkeer toegela
ten is. De wijntent opent om 23 u. 

Werkers worden dringend ge
vraagd zaterdag vanaf 10 u. In 
« Produco ». 

EKEREN 
DIENSTBETOON 

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

Maurits Van Tongerio, gemeente
raadslid, Leliënlaan 62 (Mariaburg), 
tel. 64.55.14. 

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

Veerle Thyssens, COO-lid, Gees-
tenspoor 72 (Centrum), tel. 41.04.41. 
DANSFEEST 

Op zaterdag 14 april om 20 u. 30 
in zaal « EIck Thuys », Van de 
Weyngaertplein 13 te Mariaburg. 
ledereen hartelijk welkom. Een gro
te tombola wordt voorzien. 
KNS-VOORSTELLING 

Wij verwijzen onze leden en sim
patisanten naar de berichtgeving 
hieromtrent, vooraan, onder deze 
rubriek (arr. Antwerpen). 

HERENTALS 
GEMEENTERAAD 

Tijdens de gemeenteraad van 22 
februari werden de schepenzetels 
gewisseld volgens het nieuwste 
CVP-akkoord. Binnen 18 maanden is 
er weer een nieuwe schepenwisse-
ling voorzien. Namens de VU pro
testeerde F. Anthonis tegen het 
voortdurend CVP-gekrassel en 
noemde dit onwaardig voor een stad 
als Herentals. Ons raadslid mevr. 
M. Verheyen-Lievens merkte bij de 
vooropgestelde toelage over voor-
huwel ijkssparen aan dat het mo
nopolie van de erkende mutualisten 
voorbijgestreefd is. Zij stelde voor 
dat ook andere spaarinrichtingen 
bij het voorhuwel ijkssparen zouden 
worden betrokken. De VU verwierp 
de voorgestelde belastingen op on
bebouwde percelen met als voor
naamste argument dat door deze 
nieuwe belastingen de bouwgron
den te Herentals alleen maar zou
den duurder worden. 

HINGENE 
EERSTE BAL 

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

HOBOKEN 
VUJO 

Vujo organiseert een voettocht 
door de Kalmthoutse heide op zon
dag 14 april. Verder informatie 
wordt u toegezonden. 

KAPELLENHOEVENEN 
ANTI LEBURTON-AKTIE 

Draait op volle toeren. Reeds 
driemaal bezochten kabouters de 
gemeenten Kapellsn, Hoevenen en 

Stabroek OTn te plakken. 4000 pam
fletten werden gebust te Kapellen, 
800 te Hoevenen en 1200 te Sta
broek. 
LEDENWERVING 

Sinds 1 januari stuurde Kapellen 
reeds 25 nieuwe leden op naar het 
algemeen sekretariaat en er vol
gen er nog. Hierdoor zijn de ver
huizers van 1972 reeds ruim ver
vangen. 
ROSKAM 

Half maart verschijnt een nieuwe 
uitgave van ons tweemaandelijks 
tijdschrift « Roskam ». Ditmaal te
rug voor Kapellen, Hoevenen en 
Stabroek, samen 6000 exemplaren. 
Er zal dus weer moeten gebust 
worden. Hulp hierbij wordt met 
dank aanvaard. Gelieve uw naam 
op te geven aan org -leider D. Eriks
son, Engelselei 13, Kapellen, tel. 
64.17.36 en prop-leider M. Opde-
beek, Wilgenstr 4, Kapellen, tel. 
64 55,93. 

KONTICH 
KNS-VOORSTELLING 

Op vrijdag 27 april, zie arr be
richtgeving. Kaarten te bekomen 
bij onze propaganda-verantw. Luc 
Defossé, Keizershoek 210, telefoon 
57.31.31. 
LEDENVERGADERING 

Op woensdag 14 maart om 20 u. 
30 in ons lokaal Alcazar. Gastspre
ker is volksvert. H. Schiltz. Het was 
lang niet gemakkelijk hem voor een 
« hele » avond naar Kontich te krij
gen... bijna geen enkel avondje 
meer vrij ! Onze voorz. S. Van Oor
schot bleek evenwel over voldoen
de overredingskracht te beschikken. 
Woensdagavond 14 maart wordt 
er één van politieke aktualiteit. Wij 
verhopen een meer dan bevredi
gende belangstelling. 

MERKSEM 
IN DEN TUL 

Een gebeurtenis in den Tijl die 
wij niet onopgemerkt kunnen laten 
voorbijgaan is de jaarvergadering 
van Groeninghe, de Vlaamse Kring 
van Merksem. Het hoogtepunt van 
deze vergadering, was de uiteen
zetting van Fons Wilekens over het 
ontstaan der Vlaamse kring Groe
ninghe. Uiteenzetting die toonde 
hoe er in de voorbije jaren gewerkt 
werd : reizen, sport, tentoonstellin
gen, wandelsport enz. Fons, gij 
hebt het meesterlijk gedaan, en de 
aandacht der aanwezigen bewees 
de waarde en het interressante van 
uw betoog. Achteraf werd er duch
tig gedebatteerd, maar uit alles 
blijkt, en dat was het besluit van 
het ever en weer gesprek, dat Groe
ninghe in ons goede Merksem een 
niet te onderschatten rol gespeeld 
heeft en dit in de toekomst nog 
meer en beter en zal doen. De ge
zellige atmosfeer van deze vergade
ring was te danken aan Fons Wou
ters, die tussen het gepraat in en 
kele mooie stukjes op zijn Ham
mond-orgel ten beste gaf. Machteld 
Devriendt deklameerde enkele 
mooie stukjes en onze vriend Jos 
Van der Veken ontvouwde zijn ta
lent als woordkunstenaar. Een nieu
we manier van kwis hield de ver
gadering in spanning tot in de 
nachtuurtjes. Onze jonge vriend 
Mark Stevens leidde op meesterlij
ke wijze deze kwis. Het was de 
nacht van de Vlaamse kuituur in 
Merksem, met grote en kleine k. De 
Vlaamse kring Groeninghe heeft ons 
een onvergetelijke avond gebracht. 
DENK AAN HET BAL 

Het bal van de Volksunie Merk
sem in de grote zaal De Garve, Van 
Praetlei 137. Een verzorgd orkest. 
Een wijnpodium. Gemakkelijk par
keren. 

Heden avond 3 maart. Deuren om 
20 u. 30. Dans om 21 u. 
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 fr. 

MORTSEL 
KNS-VOORSTELLING 
(arr. Antwerpen). U kunt voor ds» 
ze KNS-voorstelling van vrijdag 2T 
april e.k. uw kaarten nog besteK 
len via tel. 55.39.09 (Wim Clae»-
sens, Mortsel) of 21.46 24 (VitaJ 
Peeters, Berchem). 
FOLKLORISTISCHE AVOND 

Op vrijdag 16 maart, in lokaal 
« Atrium », (H. Bernadette), nodf» 
gen wij u uit om te komen luisteren 
naar verhalen over heksen en zwaï^ 
te katten, met als motto » Waar Is 
de grens tussen geloof en onge* 
loof ? », « De laatste heksen in de 
Kempen ». Het is de h. Tireliren, 
konservator van het folkloremuse» 
um te Essen, die ons dit alles zal 
bijbrengen. Inkom 20 fr. (inbegre
pen een glas heksendrank) 
ANTI LEBÜRTON-AKTIE 

Dat doen we tot de laatste adeni. 
Ook de « kaboutertjes-plakkers » 
doen flink hun best. Proficiat aan 
de Mortselse buitenhuis-versierders 

NIEL 
DIENSTBETOON 

Elke vrijdagavond vanaf 19 u 30 
af zijn onze vrienden De Koek. De 
Meulemester en Michiels in hef 
sekretariaat ter beschikking van 
mensen met administratieve moei
lijkheden. 

NIJLEN 
Vrijdag 16 maart : kamerlid An

dré De Beul : • Zelfbestuur door 
federalisme en wat daarna ? » 

Deze avonden gaan telkens door 
In de vergaderzaal van lokaal 
Drumband, Gemeeritestr. Begin t 
20 u. 

SCHILDE 
DIENSTBETOON 

Elke zaterdag van 10 tot 12 u. Is 
burgemeester K. Verberne op het 
gemeentehuis. 

TURNHOUT 
DIENSTBETOON 

Sen. Carlo Van Eisen : elke 3e 
donderdag om 20 u. in café • Aml-
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 te^eiv 
over de ontwikkelIngssamenweiV-
king » in de bovenzaal van hotel 
« Terminus » te Turnhout. Inleiders 
zijn de sen. Van Eisen en De Bru^ 
ne. 

ZOEKERTJES 
1) Sociaal assistent, In orde 

met legerdienst zoekt betrek
king in het Antwerpse. 
2) Juffrouw, 22 J. lager middel, 

onderwijs + diploma steno-
daktylo, 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 bij 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, bl] voorkeur 
ziekenfonds of sociaal organis
me. 
9) Dame (35j.) drietalig, zoekt 
betrekking als verkoopster of 
receptioniste in het Antwerpse. 
Voor 1 tot en met 9 schrijven 
of opbellen Senator W. Joris-
sen, Louisastr. 31, 2800 Mech. 
Tel. (015) 435.96 

MEDEGEDEELD 

gemeente ekeren 
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen der gemeente 

Ekeren maakt bekend dat de gemeenschapsraad ter informatie 
en konsultatie van de bevolking van de wijk St. Mariaburg zal 
plaats hebben op dinsdag 13 maart 1973 te 20 uur in de turnzaal 
van de gemeentelijke jongensschool Schriek 358. 

De bewoners van al de straten voorkomend in het gebied 
begrensd door : M. Theresialei (beide zijden), de spoorlijn, 
Veltwycklaan en Kapelsesteenweg (van Veltwycklaan tot M. 
Theresialei) worden vriendelijk uitgenodigd op deze vergadering 
aanwezig te zijn. 

De inwoners van de andere wijken zullen te gepasten tijde 
op een volgende vergadering worden uitgenodigd. 
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WESTERLO 
VOLKSBAL 

Op zaterdag 17 maart In de zaal 
« Rustiek ». Polderstr. Het orkest 
Ttie Twen's speelt ten dans. Aan
vang om 20 u, 30 . 

WIJNEGEM 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Op zondag 15 april reizen wij per 
autocar naar de Voerstreek, Mon-
schau en Aken. Hodt 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 wejkom. Gezien de 
vertoning om 20 u. begint vertrek
ken vi/ij om 19 u. 15 op de Markt 
Personen zonder wagen kunnen bij 
anderen instappen. Toegang ; 35 fr. 

WILRIJK 
BAL 

Ons jaarlijks lentebal gaat door 
op 31 maart in de zaal « 't Gast-
hof •>, Heistraat, nabij de Bist. 
SPOEDIG HERSTEL 

Wensen wij ons bestuurslid en 
ijverige propagandist, Leo Bellens, 
een spoedig en volledig herstel 
van de pijnlijke ziekte, die hem 
voor een 14-tal dagen in de kliniek 
bracht. Moge dit herstel meteen de 
start zijn voor een wat voorspoedi
ger periode voor Leo en zijn ganse 
gezin. 
GEMEENTERAAD 

Tom Verhoeven bracht de gevaar
lijke bocht in de Juul Moretuslei 
t.h.v. de Zwaluwenlaan nogmaals 
in de gemeenteraad. 3 maal is 
scheepsrecht, want zalvend wist 
schepen voor Openbare Werken, Fa-
bré, te vertellen « dat Bruggen en 
Wegen zich, na lang aandringen 
(hm !) bereid hebben verklaard de
ze bocht uit de Juul Moretuslei te 
« slijpen ». Zo, dat weten wij dan 
weer. Het is maar de vraag, hoe
lang wij nog zullen mogen wachten 
(en hoeveel ongevallen er nog zul
len gebeuren I) voor er «geslepen» 
wordt I 

WOMMELGEM 
GEZELLIG SAMENZIJN 

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

bra bant 

Brussel-Halle-VMvoorda 

ARR. BAL 

Za te rdag 2 4 - 3 - 7 3 . M e l i -

H e y z e l , B russe 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.) 
Vandaag 3 maart komen al de 

Vujo-verantwoordelijken 'van B.H.V 
samen. Om 15 u. n Waltra (KVS), 
Arduinkaai, Brussel. 

ASSE (Fed.) 
KOLPORTAGE 

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

BRUSSEL 
STICHTING EENHEIDSAFDELING 
STAD BRUSSEL 

Rom De Craen .arr. voorzitter, 
maakt een korte schets van het 
gestelde probleem. 

Verschillende sprekers, onder 
wie Stan Philips, Mon Van Dyck, 
Wim van der Eist, verdedigen het 
voorstel dat ter bespreking ligt. De 
vergadering gaat blijkbaar.unaniem 
akkoord over de noodzaak tot op
richten van één enkele stevige af
deling. 

Na rondvraag in de zaal stellen 
7 personen zich voor als kandida
ten voor het nieuw bestuur, en 
worden verkozen. 

De arr. voorzitter wijst op het be
lang van een degelijke afdelings
werking in de partij. Daartoe Is na
tuurlijk een aktief bestuur nodig. 
Het arrondissement plant in de na
bije toekomst verschillende akties. 
Eén ervan zal speciaal op de ag
glomeratie gericht zijn : de ver
spreiding van een aangepast pam
flet op 400.000 ex. 

Een eerste bestuursvergadering 
fling reeds door op vrijdag 2 maart. 

NIEUW BESTUUR 
Voorz. : Van Dyck Raymond 

Beizegemstr. 47, 1120 68.18,78 (te
vens vertegenwoordiger zieken
fonds Brabantia) ; sekr. Stroobants 
Dirk Pletinckxstraat 38, 1000 
12.13.74 (sekretariaat op zelfde 
adres : lokaal Uilenspiegel) ; 
penninm. : mevr. Vanderstraeten 
Karel Martelstraat 51, 1040 33.67.30 
organisatie : Vandersmissen E. 
J.B. Depairelaan 139, 1020 ; prop. : 
Deroo André Vekemansstr. 175, 
1120 : raadsleden : mevr. Jacobs-
Vaes Hedwiga Beizegemstr. 123, 
1120, Van Der Eist Wim Beizegem
str. 20, 1120 67.68.68 ; Mandataris
sen : Anciaux Vic Kleine Klepper-
baan 5, 1881, Brussegem 59.54.55 
(gemeenteraadslid), Philips Stan 
Rassel 19, Wemmei 78.19.93 (lid 
Brusselse agglomeratieraad). 

BERG 
VLAAMS LENTE BAL 

Karnaval te Berg op 3 maart in 
de Fauna Flora, Visserijlaan, 1 met 
het Limburgs showorkest Bert Min-
ten. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
EN ZIEKENKAS BRABANTIA 

Elke dag ten huize van Marie 
Louise Thiebaut, gemeenteraadslid, 
Faazntental, 20. Tel. 016/654.74 en 
KOO August Van Ingelghem, ge
meenteraadslid, Nederokkerzeel-
straat. 

BEERSEL-DROGENBOS-
LINKEBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke eerste maandag van de 
maand zitdag door de heren Vic 
Anciaux, volksv. en Frans Adang, 
federatieschepen, van 19 uur tot 
20 uur ; lokaal : Café Terminus, 
Herman Teirlincklaan, 1, Beersel. 

DILBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op afspraak voor gemeentelijke 
problemen : Grauls Oswald, tel. 
22.72.89. Andere sociaal dienstbe
toon ; Panis Maurits, tel. 65.49.97. 
9de LENTEBAL 

Het afdelingsbal gaat door op 
zaterdag 7 april te 20 u 30 in de 
zaal Mertens. Ninoofsesteenweg 
359. Orkest « Lydia Martino ». Toe
gang 50 fr. Alle leden, sympathi
santen en abonnees uit ons ge
west worden er verwacht. 

DWORP 
BAL 

12 mei as. 6de Meinachtbal in 
de Vredezaal. orkest The Craenies 
en zanger Roger. 

HALLE (Fed.) 
KALENDER 

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 Pieters-Leeuw, in 

De Jonge Deken. 

HALLE 
LEDENVERGADERING 

Maandag 19 febr. 1973 werd te 
Halle in de bovenzaal van « De 
Sleutel •> een ledenvergadering ge
organiseerd door de plaatselijke 
afdeling. De opkomst was matig, 
doch bemoedigend voor een eer
ste dergelijk initiatief. Er waren 
toch een aantal geer geïnteresseer
de « stille » leden opgekomen. 
Als sprekers gaven achtereenvol
gens Piet Vranken, Frans Adang en 
Vic Anciaux uiteenzettingen over 
de politieke toestand op plaatselijk 
federatie- en nationaal vlak en na
dien was er gelegenheid tot vragen 
stellen. Er kwamen zeer interessan
te vragen uit de zaal. die door on
ze sprekers met brio werden be
antwoord. In ieder geval vernauwt 
•zo'n ledenvergadering het kontakt 
met de zgn. stille leden die men 
anders enkel bij ledenvernieuwing 
e.d. ontmoet, en verdient het ini
tiatief navolging. 
NATUURBESCHERMINGSAKTIE 

De VUJO-kern Halle, in samen
werking met het afdelingsbestuur, 
zal op zondag 4 maart de nestkas
tjes van hel Hallerbos reinigen. De
ze kastjes werden in voornoemd 
bos door verschillende groeperin
gen opgehangen, doch vaak niet 
onderhouden. 

Met deze aktie, de tweede in het 
Hallerbos, wil VUJO-Halle een voor
beeld stellen van natuurbescher
ming en tevens de regelmatige be
zoekers van het bos er trachten 
toe aan te zetten milieubewuster 
te handelen. 

Vertrek : 10 u aan ons lokaal 
• De Sleutel » Grote Markt Halle. 

HERSELT 
28 maart 1973 — Parochiezaal 

• Vla.*ns-Brabant bedreigd i . Licht
beeldenvoorstelling en debat o.l.v. 
kamerlid Willy Kuijpers ingericht 
door Davidsfonds — Herselt. 

HUIZINGEN 
STICHTINGSVERGADERING 

Vrijdag 23 februari werd de 12e 
afdeling in de federatie Halle ge
sticht, namelijk Huizingen, onder 
peterschap van Buizingen. 

Aanwezigen waren de leden van 
Buizingen, federatiegevolmachtigde 
en sekretaresse, leden van het arr. 
bestuur en onze mandatarissen 
Anciaux en Maes, die de gelegen
heidstoespraken verzorgden. Ver
ontschuldigd was F. Adang, die be
zig was onze kleuren te verdedi
gen op een Davidsfonds debat In 
Halle. 

Als voorlopig afdelingsbestuur 
kwam uit de bus : Voorz, : Leo 
Quinteleer; Sekr. : Mw Van Elsen-
Gijsbrechts Ida ; Penningm. : F. 
Dobbelaar ; Propaganda ; Wim De-
nayer ; Afg. A.R. r Leo Quiteleer. 
Verantwoordelijke voor Org/ zal 
aangeduid worden in een volg. be
stuursvergadering. 

De afdeling start niet in grouwe 
armoede. Van Peter Buizingen 
kreeg ze 5.000 fr. en van Dworp 
500 fr. als startpremie. Er zal ook 
onmiddelijk gestart worden met 
een afdelingsblad, nl. « 't Meneer-
ke >• waarvoor de sekretaresse. 
mw. Ida Gijsbrechts, reeds een 
stijlvol kaft ontworpen heeft. Good 
luck Huizingen I 

ITTERBEEK 
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. 

JETTE 
DANSFEEST 

De Vlaamse Bond van Gepen
sioneerden — Jette — VZW richt 
een dansfeest in ter gelegenheid 
van zijn éénjarig bestaan en ten 
voordele van het hulpfonds voor 
onze behoeftige gepensioneerden. 

Grote tombola. Allen daarheen ! 
Op zaterdag 10 maart 1973 in de 
zaal Excelsior, Kardinaal Mercier-
plein, te Jette (station). Deuren 
om 20 uur — aanvang 20 u 30 — 
inkom 50 fr. 

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 palet 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 

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 : Lessencyclus « De 

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

14/3 : Volksvergadering In zaal 
Brouwershof, Overstraat, Veltem-
Beisem. 

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

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

18 maart : Le^'senreeks " 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. 

24/3 : Bal, afd. Lubbeek, irt de 
zaal « Witte Hoeve », Binkom. 

28/3 : Spreekbeurt Gerard Sie
gers, in de St. Jozefsschool, He
verlee. 

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

pelaar. 
14 april : Bal, afd. Tervuren. 
21 april : Ba), 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. 

LINKEBEEK 
WINNENDE NUMMERS 
1 — 431 — 899 — 94 — 823 — 734 
— 337 — 389 — 408 — 590 — 284 
— 254 — 792 — 244 •— 279 — 948 
— 885 — 684 — 791 — 262 — 780 
— 317 — 647 — 670 — 474 — 9 
— 163 — 42 — 44 — 954 — 19 — 
501 — 537 — 75 — 715 — 804 — 
219 — 982 — 887 — 388 — 421 
— 587 — 669 — 992 — 487 — 638 
— 774 — 108 — 762 — 837 — 367 
— 250 — 485. 

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. 

MEISE 
LENTEBAL 

Het eerste groot lentebal van de 
VU-afdeling Meise heeft plaats op 
zaterdag 7 april in de zaal van het 
sportkomplex te Meise, Brusselse
steenweg 65a. Stan Philips «Waltra 
orkest » speelt ten dans. Begin : 
21 u. Deuren om 20 u 30. Kaarten 
te verkrijgen bij de bestuursleden. 
Voorverkoop : 50 fr. Inkom : 60 fr. 

MERCHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 4de vrijdag van de maand 
zitdag ten huize van de heer Mar
cel Van Den Eede, Stoofstraat ^9 , 
door de heer Guy De Smet, be
stuurslid. 

MUIZEN 
WELKOM I 

Op zaterdag 3 maart 1973 geeft 
de VU-afdeling Muizen haar 2de 
Vlaams dansfeest in de zaai Eldo
rado. Leuvense steenweg 312 te 
Muizen met het orkest Bill Ellis. 

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke dag ten huize van Pieter 
Van der Vorst, schepene, O.L. 
Vrouwstraat 33. 

PEUTIE 
NIEUWE AFDELING 

Wij brengen u graag ter kennis 
dat te Peutie een nieuwe VU-afde
ling gesticht werd op 16-1-73 in 
aanwezigheid van dr. Anciaux, E. 
Clerckx kantonnale voorzitter, A. 
Lesage federatielid en mej. Groot-
aers arr. afgevaardigde. 

Voorz. J Van Steen ; Sekr. R. 
Verbist : Penm. ; L. Jacobs ; Prop.: 
F. Kuyl ; Organisatie : P. Bekkers. 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon zal ver
zorgd worden door dokter Anciaux 
of P. Denevede tweede maandag 
van iedere maand bij A. Lesage, 
51a Vijfhoekstraat te Peutie van 
19 u 30 tot 20 u 30. 

SCHAARBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Agg. raadslid Roger De Braban-
ter houdt zitdag elke maandag van 
16 u tot 18 u 30 op zijn adres : 
Georges Bekhoudlaan, 28 te 
Schaarbeek, of. op afspraak tel. 
15.53.96. Doet beroep op hem voor 
uw moeilijkheden betreffende : de 
verschillende pensioenregelingen 
en aanvragen tot rustpensioen, de 
militiewetgeving, de middenstands
problemen, de onderwijsmogelijk
heden voor uw kinderen, enz. 
BUSAKTIE 

In onze gemeente worden in de 
maand maart meer dan 41.000 anti-
Leburton pamfletten verspreid. Wie 
helpt mee ? Naam en adres aan 
Jan Vermeulen. Zenobe Grammei. 
87, 1030 Brussel 02/41.04.07. 

Financiële hulp is ook welkom op 
prk 429919 (zelfde adres). 

SCHEPDAAL-ST. MARTENSLENNIK 
HAANTJES EN 
BIEFSTUKKENFESTIJN 

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

ROOSDAAL-BORCHTLOMBEEK 
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. 

SINT-KWINTENSLENNIK 
MOSSELFESTIJN 

Vandaag 3, vanaf 18 u., zon
dag 4, vanaf 12 u. en maandag 5 
maart 1973 vanaf 18 u., wordt le
dereen hartelijk uitgenodigd In het 
gezellig estaminet : « In d« ver

zekering tegen de grote dorat s 
tegenover de kerk te Eizeringen. 
SPREEKBEURT 

We hebben het genoegen u uit 
te nodigen tot het bijwonen van 
een spreekbeurt over « De Ge
schiedenis van de Vlaamse Bewa-
ging » te houden door de h. A.J. 
Aernouts, licentiaat In de geschie
denis en oud-leraar. Deze spreek
beurt heeft plaats op vrijdag O 
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. 

TERVUREN 
ALGEMENE VERGADERING 

Alle leden en lezers van ons 
weekblad « Wij » zijn van harte 
uitgenodigd op onze eerste alge
mene vergadering van 1973. Deze 
gaat door in het café « De Engel » 
op woensdag 7 maart te 20 u 15 in 
de bovenzaal (ingang langs café). 
Buiten de traditionele punten zoals 
werkingsverslag, plannen voor toe
komst enz. zal er ook gesproken 
worden over het plan VDB (leger
hervorming) en andere aktuele 
vraagstukken. Gastspreker is onze 
volksv. Willy Kuijpers. Wij rekenen 
op uw aanwezigheid ! 
OVERLIJDEN 

Wij vernemen het overlijden van 
onze vriend en lid, Léon Trappe-
niers, handelaar te Tervuren. Moge 
zijn rechtvaardigheid en dienstvaar
digheid een voorbeeld blijven voor 
onze afdeling. Langs deze weg bla 
den wij aan zijn diep getroffen fa
milie onze innige deelneming. WIJ 
danken u Léon, voor al uw hulp en 
sympathie. 

VELTEM-BEISEM-WINKSELE 
WELKOM 

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

VILVOORDE 
FEDERATIE BAL 

Ter vervanging van het afdelinge
bal wordt er op 10 maart, een fe
deratiebal ingericht, In de zaal • De 
Witte Leeuw » Grote Markt te 
Vilvoorde, met het orkest Freddy 
Sunder. 

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

WEERDE 
LUSTRUMBAL 
Vandaag 17 maart Volksunie-Lus-
trumbal in de zaal Flora te Weerde 
met het orkest Stan Philips. Fan
tastische tombola met als hoofd
prijs een 14-daags verblijf in het 
zuiden. Bovendien gratis tombola 
op toegangskaarten. Inkom 40 fr. 
Aanvang 21 uur. 

oost-vlaanderen 

DIENSTBETOON VOLKSVERT. 
FRANS BAERT 
GENT 

Opgelet : de zitdag van de 1ste 
zaterdag van april word* verscho
ven naar de 31ste maart. Kon. As-
tridaan 123. Gent. 10 u. 30 - 11 u. 30 
en op afspraak. 

Tel. 09/22.52.06. 
WAARSCHOOT 

De eerste zaterdag van april, 
juni, oktober, december, bij Fons 
Van Holderbeke. Stationstr. 6, 
Waarschoot. 14 u. - 15 u. 
OOSTAKKER 

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

Op zaterdag 7 april 1973 bij 
Christ De Ruyter, Rotsart de Her-
tainglaan. 10u.30 - 11 u. 
AALTER 

Op zaterdag 7 april 1973 In het 
café Casino, Markt. 11u.15 - 12u.30. 
LANDEGEM 

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

11 u. - 12 u. 
HEUSOEN 

Tweede maandag van de maand, 
bij Koen Van ' Meenen, Neerbroek-
straat. 19 u. • 20 u. 

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 d»-
gen ter uwer beschikking. 
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AALST (Arr.) 
MORELE PROBLEMEN 

Vrijdagavond 23 februari j l . sprak 
volksvert. H. Schiltz voor een uit
gebreide arr. raad over de Juridische 
en historische aspekten van de in 
de aktualiteit zijnde zgn. morele 
problemen. Het werd een geslaagde 
avond waarvoor een talrijke op 
komst te noteren viel, o.a. omdat 
verschillende bestuursleden even
eens hun echtgenote meegebracht 
hadden. Vooraf waren de andere 
punten van de dagorde afgehan
deld : de ineiding van voorz. Bert 
De Cremer, het aktivlteitsverslag 
over de uitbouw van het zieken
fonds Priester Daens (door Urb. De 
Grave) en de oproep i.v.m. de anti-
Leburton-aktie (door Jos Verdoodt) 
80C. DIENSTBETOON 
SPECIALE ZITDAGEN 

Afdelingen die er aan denken een 
speciale zitdag dienstbetoon in te 
richten I.v.m. het invullen van het 
aangifteformulier belastingen, stel
len zich zo snel mogelijk In verbin
ding met het arr. Centrum voor 
Dienstbetoon, Willy Cobbaut, Bos 
«tr. 2, 9391 Beardegem. Tel. 052/ 
•54.52. 

AALST (Kanton) 
VRAGENLIJST 

Alle leden ven de afdelingen Le
de, Mere, Erpe en Dender-West ont
vangen dezer dagen een vragen
lijst. Wij rekenen op de medewer
king van iedereen om deze for
mulieren snel en goed ingevuld te
rug te krijgen. Waarvoor onze dank 
bij voorbaat. 

ASPELARE-NEDERHASSELT 
LEDENFEEST 

Het jaarlijks ledenfeest bracht 
weer een groot aantal van onze le
den samen. Nadat de voorz. van 
afd. Nederhasselt Staf Scheerlinck 
het welkomwoord en de feestrede 
uitsprak, mochten onze leden zich 
te goed doen aan hele stapels be
legde broodjes en brood met ge
perste kop. Nadien werd er gezon
gen en gedanst op de gezellige en 
vrolijke tonen van onze aloude 
Vlaamse liederenschat en dit tot in 
de vroege uurtjes. Ondertussen 
werd onze Vlaams-nationale vriend 
Wies Moens niet vergeten, want 
een omhaling naar aanleiding van 
zijn 75ste verjaardag bracht 2.000 
fr. op. Tijdens deze gezellige Vlaam
se avond hadden wij ook de eer 
en het genoegen de arr. onder-
voorz. Dolf De Clercq en de bode 
van het ziekenfonds Priester Daens 
mevr. Martens-De Kegel te mogen 
begroeten. Na dit geslaagd feest 
is iedereen vol optimisme naar 
huis gegaan en zeker onze bestuurs
leden, want daags nadien waren ze 
weer al op de baan voor de « goede 
zaak ». We spraken af tot de vol
gende keer. 

DENDER-WEST 
ANTI-LEBURTON-AUTOKARAVAAN 

Heden zaterdagnamiddag organi
seert de afdeling een autokaravaan 
In het kader van de antl-Leburton-
aktie. Nadere bijzonderheden via 
de uitnodigingen. Belangstellenden 
van buit'èn de afdeing nemen kon-
takt op met Jues Henderickx, tel. 
053/62 962. 

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 
Barlorla (afrit A-weg) te 20 u. 

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-lid), 
Kromme-elleboogstr. 20 (tel. 265.48) 
elke maandagavond. 

Dhondt Luk (gemeenteraadslid) : 
elke 2e dinsdag van de maand van 
19 tot 21 u. (café Rembrandt, Sta-
tionsstr.). 

Everaert André (ambtenaar Cen
traal Handelsregister) : elke Ie 
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-
mltee - VNJ, Buitenhof 25, Gent. 

GENT 
KAMERADENBAL 

Het topbal van het jaar ! Van
daag 3 maart om 21 u in Roeland, 
Gent. Inrichters : Sneyssenskring. 

GENTBRUGGE 
DANSFEEST 

De VU-afd. Gentbrugge verwacht 
alle simpatisanten op zaterdag 10 
maart in de vernieuwde feestzaal 
Lunapark, Brusselse stwg (recht
over plein KAA Gent) te 20 u. 30. 

Onder de aanwezigen wordt een 
gratis vliegtuigreis voor 2 personen 
naar Londen verloot. Voor de muzi
kale ambiance zorgt platenprater 
Luk en zijn fantastische • Acousti
cal Volces ». 
MIDDENSTANDSNIEUWS 

Tijdens een vergadering van het 
AVZA (Sociaal Verweer) werd het 
plaatselijk bestuur gekozen. Ons 
VU-bestuurslId Leon De Cock werd 
unaniem tot voorzitter aangesteld. 
Ook VU-gemeenteraadslid De Moor 
werd in het bestuur opgenomen. 
Met zijn 180 leden-handelaars is 
't AVZA de sterkste mlddenstands-
verenlgng te Gentbrugge. 
GEMEENTERAAD 

Ondanks de beperkte dagorde is 
de zitting van 24 februari II. op
nieuw uitgegroeid tot een spette
rend VU-festival. Waar de vroegere 
burgemeester Verhaest de teugels 
strak in handen hield lopen de dis-

kussies eindeloos u*t onder de 
zwakke leiding van een soms lach
wekkende burgemeester Van Belle. 
De VU-fraktie profiteert er dikwijls 
van om zijn wil op te drinqen aan 
een verbijsterende meerderheid Zo 
kon raadslid Jan De Moor het sche-
penkollege doen toegeven dat het 
bij herhaling art 77 van de gemeen
tewet overtrad. Bij zijn interpellatie 
over de uitrusting van de politie 
haastte de burgemeester zich om 
op alle punten toe te geven. Raads
lid R. Depestele stelde heeiwat 
preciese vragen over brandbevei
liging in de scholen, over beloofde 
doch in het water gevallen speel
pleinen, enz. 

Tijdens de geheime zitting was 
de vlijmscherpe tussenkomst van 
VU-woordvoerder A. Verpaele over 
het bevorderingsexamen voor vier 
opstellers oorzaak dat een radeloze 

meerderheid eerst verdeeW stem
de, nadien dan toch niet stemde 
de vergadering voor een lange tijri 
schorste, dan toch met lange tan
den het VU-standpunt bijtrad om 
de beslissing uit te stellen voor na
der onderzoek. Het is niet de eer
ste maal dat de VU er in slaagt 
CVP en BSP ondanks alle kadaver-
tucht in twee kampen te doen uit
eenvallen. Het is evident dat een 
waakzame VU-oppositie eventuele 
wrijving tussen de koaltiepartners 
handig uitbuit om herrie in hot 
rooms-rode huishouden te schop-
oen. 

HAALTERT 
VLAAMS BAL 

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

sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN 
Maandag 5 maart : 
Maandag 12 maart 
Maandag 19 maart 
Maandag 26 maart 

volksvert. A. De Beui en R. Mattheyssens. 
sen. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 

. . .«„..„„ j , ^s. r..<.c.. . volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : VU-sekr. Antwerpen-Stad, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 5 maart : sen. K. De Bruyne. 
Maandag 19 maart : sen. H. De Bruyne. 
Lok. « Vlemïnckhof », Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KOI^TICH 
Woensdag 14 maart : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 28 maart : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. • Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 1 maart : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. : ten huize van dhr. Op de Beeck, Wilgenstr. 4, tel. 64.55.93, van 20 u. 
30 tot 21 u. 30. 
MERKSEM : 
Donderdag 15 maart : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. <t Tijl », Bredabaan 298. tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

arr. brussel 
EUGEEN DEFACQ 

Derde dinsdag van de maand van 7 tot 8 u : Lokaal Uilenspiegel te 
St. Katharina-Lombeek (voor de federatie Asse). 

Laatste dinsdag van de maand van 7 tot 8 u : Lokaal In de Welkom, 
d'Exaerdestraat te Buizingen (voor de federatie Halle). 

Andere afspraken voor dienstbetoon in andere afdelingen dienen op
nieuw gemaakt te worden met kamerlid De Facq via telefoon 09/226423 of 
09/256491, of schriftelijk op adres : Domentstraat 3, 1705-Essene. 
Federatieschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109 te 1600 St. Pieters-

Leeuw, tel. 77.31.83. 
Federatieschepen FRANS ADANG : 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109. St. Pieters-Leeuw, 

Tel. 77.31.83. 

Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG : dinsdag 6 maart, 21 u., café De Zwaan, Pastoor Bolsstr. 14, 

samen met Frans Adang. 
Van Doeren. 

ASSE : dinsdag 20 maart, 21 u, in het sekr., Prieelstr. 1, samen met Juul 
BEERSEL : maandag 5 maart, 20 u., in café Germis. 
BRUSSEL : woensdag 21 maart, 19 u., in café Uilenspiegel. 
EPPEGEM : maandag 19 maart, 20 u., in café Bachus. 
GRIMBERGEN ; dinsdag 2 maart, 20 u., in café Sport. 
HALLE : maandag 5 maart, 21 u, in het café De Sleutel. 
HEKELGEM :dinsdag 20 maart, 20 u., ten huize van P. De Neve. 
LONDERZEEL : dinsdag 27 maart, 21 u., in café Centrum, samen met P. 

Peeters. 
MACHELEN : maandag 12 maart, 21 u., in zaal Egmont. 
NEDER-OVER-HEEMBEEK : woensdag 7 maart, 19 u., in de Familia. 
OVERUSE : maandag 26 maart, 20 u., in café Luxemburg, samen met P. 

De Broyer. 
PEUTIE : maandag 12 maart, 20 u., ten huize van Libert Couvreur, samen 

met Lesage A. 
ST. GENESIÜS-RODE : dinsdag 6 maart, 21 u., in café De Dragonder, samen 

met Lieve De Wit. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 13 maart, 21 u., in café Den Appel, samen met 

Mon Schepers. 
VILVOORDE : maandag 19 maart, 21 u., in café De Gouden Voorn. 
WEZENBEEK-OPPEM : dinsdag 13 maart, 20 u., in café Bij Mathide, samen 

met B. Ceuppens. 
OP AFSPRAAK : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 59.54.55. 
Sen. BOB MAES 
BERG : dinsdag 20 maart, 20 u. 30 tot 21 u. 30, in café Fauna Flora. 
DIEGEM : dinsdag 20 maart,19 u. tot 20 u., fn zaal Bachus. 
DILBEEK : dinsdag 13 maart, 20 u .30 tot 21 u. 30, bij prov. raadslid Panis. 
LIEDEKERKE : dinsdag 13 maart, 19 tot 20 u., In café Sportwereld. 
LOT : dinsdag 27 maart, 19 tot 20 u., in café Liedekerke. 
ST. PIETERS LEEUW : dinsdag 27 maart, 20 u. 30 tot 21 u. 30, in zaal De 

Jongen Deken. 
Agglomeratieraadslid JAN BERLANGEER 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Smedt, 

J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen ten huize, 11 u. 30 tot 1 2u. 30, De Smet de Nayer-

laan 150, tel. 28.34.80. 
Agglomeratieraadslid STAN PHILIPS 
BRUSSEL : maandag 12 maart, 20 tot 22 u., in café Uilenspiegel. 

arr. turnhout 
Volksvertegenwoordiger BELMANS 
ARENDONK : 4e dinsdag, 20 u. 15, in café Vrijheid, Vrijheid 92. 
BEERSE : 3e dinsdag, 21 u., In VU-lokaal, Gemeenteplein 5. 
GEEL : iedere maandag van 18 tot 19 u. 30, Possonsdries 7. 
HERENTALS : 2e dinsdag, 21 u., in Kempenland, Statieplein. 
HERENTHOUT : 2e dinsdag, 21 u. 45, in De Nieuwe Kroon, Markt. 
HOOGSTRATEN : 3e dinsdag, 19 u. 30, in De Tram, Vrijheid. 
HULSTHOUT : Ie dinsdag, 21 u. 45, in Duivenlokaal. Grote Steenweg 135. 
MEERHOUT : 4e dinsdag, 21 u. 45, in café Weversberg 41. 
KASTERLEE : 2e dinsdag, 19 u. 30, in Breugelhof, Geelsebaan. 
MOL : 4e dinsdag, 21 u., in De Valk, Hoek Corbiestr.-Rondplein. 
OUD-TURNHOUT : 3e dinsdag, 21 u. 45, in Brouwershuis, Dorp. 
RAMSEL : Ie dinsdag, 21 u., in De Pereboom, Vosdonken. 
RIJKEVORSEL : 3e dinsdag, 20 u. 15, in Parochiecentrum, Dorp. 
VEERLE : Ie dinsdag, 20 u. 15, in de De Wijngaard, Dorp. 
VORST : Ie dinsdag, 19 u. 30, bij Kempenaers, Geelsebaan 72. 
WECHELDERZANDE : 2e dinsdag, 20 u. 15, in De Keyzer, Dorp. 
WESTERLO : 4e dinsdag, 19 u. 30, In Volkslust, Tongerlo-Dorp. 

Senator VAN ELSEN 
BALEN : Ie rijdag, 19 u. 30, bij de Coiffeur. 
DESSEL : 3e donderdag, 19 u. 15, bij de Koerei, Dorp, Witgoor. 
KASTERLEE ; 4e donderdag, 19 u. 15, lokaal De Druif. Markt. 
MOL : elke vrijdag, 18-19 u. en elke zaterdag. 10-11 u., in Huis Helsen, 

de Broquevillestraat 5. 
OLEN : 4e donderdag, 20 u.. in lokaal De Oude Pot. 
TURNHOUT : 3e donderdag, 20 u., in café Amicitia. Markt. 
VEERLE : 3e dinsdag, 20 u., in café De Wijngaard, Dorp. 
WESTERLO : 4e donderdag, 20 u. 45, in lokaal Onder De Toren. Voortkaoel. 
Senator SOUWENS 
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 et Bierhuls, Kerkstr. 

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

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

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

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

woensdag, donderdag en vrijdag van 20 tot 21 u. 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, alle maandagen v. 20 tot 21u. 
Kanton Zoutleeuw-Landen : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 4e maandag : 
DRIESLINTER : café Cameo, Grote stwg. van 19u30 tot 20u30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 tot 21u. 
Leuvense Agglomeratie : sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
Heverlee, tel. 016/245.45, na afspraak. 
Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 167, Leuven, tel. 016/284.20, elke dinsdag 
van 19u30 tot 21u30. 
KESSEL-LO : sen. R. Vandezande, iedere Ie maandag, lokaal Coosemans, 

Holsbeekse stwg 139, van 20 tot 22 u. 
Kanton Leuven-Noord : Volksvert. W. Kuijpers. Swertmolenstr. 23, Herent, 
tel. 016/296.42, na afspraak. 
HEVERLEE : Fr. Aerts, gemeenteraadslid, Kapelberg 19 ; mevr. A. Vloe-
berghs-De Roo, gemeenteraadslid, St. Jorislaan 12, tel. 270.37 ; H. Lorent, 
lid COO. Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34. 
Kanton Leuven-Zuid : sen. R. Vandezande, iedere 3e maandag : 
TERVUREN-MOORSEL : prov. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid G. 

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

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

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

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

tel. 016/618.04, na afspraak. 
ROTSELAAR : prov. raadslid E. Besien, bij M. Mispelter, Aarschotsestwg 

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

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

Kanton Glabbeek : Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halenstr. 37, Hoeleden, 
tel. 016/776.61, aan huis elke 1e en 3e maandag en op afspraak 
VELTEM-BEISEM : 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 Luchtbode », Statiestr. 1, vanaf 20 u. 

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. Verhaeghe, 

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. Vierstraete, 

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, Nieuv»-

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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GAVERE-BALEGEM 
3de GROOT LENTEBAL 

Zaterdag 31 maart met Nicole 
Josy en Hugo SigaL Zaal Racing, 
Markt te Gavere. Eerste dans te 
20 u. 30. 

Toegangskaarten aan 70 fr. (60 
fr. op voorhand) te bekomen bij dr 
Roger Meysman, Kasteelstr. 22, 
Melsen ; Roger Van Gijsegem, Wan-
negatstr. 1, Vurste ; Mark De Lan-
ghe, Scheldestr. 1, Gavere en bij 
alle bestuursleden. 
BESTUURSVERGADERING 

Zondag 18 maart om 10 u. 30 op 
de Firma te Asper. Afrekenen van 
de balkaarten. Elk bestuurslid zal 
zeker 20 kaarten vooruit verkopen. 
Verdeling van de taken voor het 
bal. Aanbrengen van prijzen voor 
de tombola. 

HEUSDEN 
VU-BAL 

Heeft plaats op zaterdag 31 
maart In het Stekkershof (Laarne-
baan) te Heusden. Kaarten aan 50 
fr. te verkrijgen bij alle bestuurs
leden. Deuren vanaf 20 u. Wie de 
gezellige sfeer van vorig jaar herin
nert, komt zeker terug. 
SOC. DIENSTBETOON 
PROV. RAADSLID VAN OOTEGHEM 

Heeft plaats op zaterdag 8 maart 
van 20 tot 21 u. in de Nederbroek-
str. 1, bij Koen Van Menen. 
GESLAAGDE EUROPA-AVOND 

De Goossenaertskring. in samen
werking met het Davidsfonds, had
den een zeer interressante kultu-
rele avond gepland. Paul Van Dur-
me, ontslagnemend gemeenteraads
lid belichtte zijn taak in de EEG, 
waar hij als vertaler zal fungeren 
voor de Skandinavische landen. Lu-
do van Wauwe sprak op een bevat
telijke manier over Europees en 
Belgisch federalisme. Er werden 
ook vragen gesteld door het pu
bliek. We noteerden tevens de aan
wezigheid van de VU-bestuursleden 
Gabriel De. Vos, Marie-Josee La-
taer. Koen Van Meenen en Joris 
Delporte. Zeer geslaagde avond 
wat de kwaliteit betreft, minder ge
slaagd wat de belangstelling aan
gaat. 

MERELBEKE 
HONDERDEN • WIJ'S » 

Zondag 11 maart : grote kolpor-
tage met speciaal « Wij -nummer, 
met inlegblad gewijd aan ons kan
ton. Samenkomst om 9 u. 30 in 
café « Vier Wegen », Hundelgem-
sestwg. Iedereen wordt verwacht. 
Kom ook gij kolporteren, het valt 
best mee. Honderden nummers 
moeten aan de man (en de vrouw) 
gebracht worden. 

INFORMATIE-AVOND 
Het abortus-probleem is derwijze 

een delikaat probleem dat het 
slechts, door om het even wie, met 
angstvallige bezorgdheid kan wor
den benaderd. Derhalve richt het 
bestuur van VOS Merelbeke een 
Informatie-avond in, op dinsdag 6 
maart om 20 u. stipt in het Wijn
huis, waarop twee geneesheren, on
der wie de eminente gynaecoloog 
doktor José Daels, hun standpunt 
terzake zullen belichten, en dat in 
de passende, serene sfeer. 

MEETJESLAND 
KOLPORTAGE 

De Meetjeslandse kaderleden 
kolporteren morgen 4 maart te 
Lovendegem. Samenkomst te 10 u. 
Lovendegem centrum. 
TONEEL 

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

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. 

NIEUWKERKEN-WAAS 
WILLEM VERMANDERE 

A. Verbruggenkring en Volksunie 
nodigen u allen uit om naar een 
van onze este kleinkunstenaars van 
het Vlaamse land te komen kijken 
morgen zondag 4 maart in zaal Ka-
tolieke Kring te 20 u. De rustige 
landman van de Westhoek zingt er 
zijn bekende suksessen zoals Pierre 
de beeste. Mijne velo. De verlore 
zeune, en zeker zijn sterk populai
re lied Blanche en zijn Peird. Even
eens treden Alfred den Ouden en 
zijn Calooië en Meziek- en liekes-
groep De Snaar op. De groep De 
Snaar kan men vergelijken met 't 
Kliek'jke. Dat het een kleinkunst-
avond wordt van de bovenste plank 
kunnor '.'/ij u wel verzekeren. 
HU'/."-:. :,:K 

Onze propagandist Luk Felix trad 
op 2* februari in het huwelijk met 
Lutgarde Pelaet. Aan het jonge 
paar orize beste wensen. 

NINOVE 
ANTI LEBURTON-AKTIE 

1.400 affiches geplakt. 6.000 pam
fletten postklaar gemaakt en te Ni-
nove en omgeving aan huis be
zorgd. 
AFDEUNGSRAAD 

Alle leden worden uitgenodigdl 
op dinsdag 6 maart om 21 u. in 
café De Waag. Voornaamste agen
dapunten : morele problemen, leef
milieu, bal, « Vrij Vlaanderen ». 
TEKST 

Teksten voor « Vrij Vlaanderen » 
nr 4, moeten binnen bij Herman De 
Kegel, uiterlijk tegen morgen 4 
maart. 
VLAAMSE SPORTKRING 

Vrijdag 9 maart om 19 u. 30 : 
sport en spel voor iedereen op het 
voetbalpleintje aan de Groeneweg-
straat. 

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. 
ARR. BAL 

Zaterdag 17 maart gaat ons 13e 
arr. bal door in het schoolkompleks 
te Oudenaarde (Leupegem). Flink 
orkest : Midnight-combo. 

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 Dosfelinstituut. 

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

ST. AMANDSBERG 
VLAAMSE OUDSTRIJDERS (VOS) 
VRAGEN AANDACHT 

Vele Vlamingen, rijn na de 18-
daagse veldtocht 40-45, krijgsge
vangen geweest, en hebben zich 
niet in orde gesteld, aangaande het 
statuut van krijgsgevangene-wegge
voerde, weerstand, enz. Termijn 
om deze statuten te bekomen is 
afgesloten op 31 december 1963, 
nadien 1967, zijn de voordelen ge
komen (rente, vervroegd pensien, 
enz.). Er bestaat kans voor terug 
openstelling. Om geen tweemaal 
te laat te komen, doen we een op
roep tot deze van 40-45 die de 18-
daagse veldtocht hebben mede ge
maakt, om zich nu in orde te stel
len, en hun rechten te doen gelden, 
en de strijderskaart onverwijld aan 
te vragen (wij vragen kongresbeslui-
ten 1972, ook een statuut, voor deze 
rente, vermindering buurt- en Bel
gische spoorwegen, enz.). 

Voor al deze aangelegenheden en 
meer inlichtingen kunt u terecht bij 
Albert Roelandt, dr, Em. Maensstr. 
2A, St. Amandsberg of op het se-
kretariaat VOS, Meerstr. 19, St. 
Amandsberg, tel. 09/28.25.93, alle 
dagen na 19 u. (inlichtingen en aan
vraag volledig gratis, pasfoto ver
eist). 

Zitdagen voor Oostakker en Lo-
christie vinden plaats op zaterdag 
17 maart, St. Bavo, Dorp 27, Oost
akker, van 15 tot 16 u. 30 en ook 
in café 't Smisken (Lourdes), Oost
akker, van 17 tot 18 u. 
DIENSTBETOON VAN DE 
GEMEENTERAADSLEDEN 

Elke dag na telefonische af
spraak. Jan Ritzen, Antwerpse 
steeweg 387. Tel. 284512 ; Dries 
Caluwaerts, Waterstraat 133. Tel. 
511583 ; Hugo Waeterloos. Isidoor 
de Vosstraat 29. Tel. 284299. 

SINT-NIKLAAS 
WAT IS KABELTELEVISIE ' 

Op deze vraag wordt een ant
woord gegeven op donderdag 8 
maart te 20 u. 15 in hotel « De 
Spiegel ». Spreker is mr Jan Ver
niers, eminente kenner inzake pro
blemen over de kabeldistributie. 

ZANDBERGEN-GRIMMINGE-
IDEGEM 
OVERLIJDEN 

Op 5 februari II. overleed te Leu
ven mevr. Gabrielle Segers-De 
Quick, de moeder van onze voorz. 
Felix De Quick. De teraardebestel-
ling vond plaats te Zandbergen op 
10 februari. Namens dt afdeling 
betuigen wij de familie De Quick 
onze innige deelneming. 

ZULTE-OLSENE 
WEEK VAN DE SOLDAAT 

Ter gelegenheid van de week 
van de soldaat werd elke soldaat 
uit onze gemeenten bedacht met 
een waardevol pakket. 40 verraste 
jongens, evenveel dankbare families 
Een initiatief dat navolging verdient. 

DOSFEiINSTITUUT 
AFD. OOST-VLAANDEREN 

Programma voorjaar 1973 : Toe
ristische mogelijkheden voor 
Vlaamse Ardennen. 

1.Opbouwwerk : groei en Ie.ens 
kansen voor ons gewest. Inleider : 
Jan Hardeman, direkteur opbouw
werk Heuvelland. Vrijdag 9 maart 
om 20 u., restaurant Ter Gauwe, dr 
Decocklaan, Kluisbergen. 

2. Toerisme : toeristisch plan 
'voor Oost-Vlaanderen met betrek
king tot de Vlaamse Ardennen. In
leider : W. Verbanck. Vrijdag 23 
maart om 20 u., zaal Maxim, Steen
weg 60, Munkzwalm (Hundelgem). 

3. Paneel : opties op de toekomst 
voor ons arrondissement. Voorzit
ter : U. Libbrecht, • voorz. Wiele-
waal. Leden : M. Coppieters, sen. ; 
De Bakker, prof. RUG ; P. Baecke-
landt, sekr. groenkomitee Vlaamse 
Ardennen ; J. Deurwaerder, lic. Vrij
dag 6 april om 20 u., zaal F. De 
Stercke, Krauwelstr. 11b, Petegem-
Schelde. 

Inschrijving : 100 fr. voor gans 
de cyclus. Koffie en syllabussen 
gratis. 

west-vlaanderen 

BRUGGE-KERN 
SUKSES 

Onze eerste ledenvergadering 
van het jaar kende een meer dan 
bevredigend resultaat. Na een uit
eenzetting door onze voorz. Sinto-
bin over de huidige situatie van de 
afdeling bracht sen. Guido Van In 
een overzicht van de VU-politiek op 
het nationale en lokale vlak. We
gens het algemeen sukses van de 
avond werd er dan ook eenparig 
besloten om de 3 maand een leden
vergadering in te richten. 

DE PANNE 
LEDENVERGADERING 

Wij herinneren er U aan dat 
wij op 16 maart een gezellige 
avond inrichten in hotel d'Anvers, 
met tevens hulde aan twee van 
onze verdienstelijke veteranen, le
der krijgt nog persoonlijk een uit
nodiging. 

DIKSMUIDE 
ANTl-LEBURTONMOTIE 

Onze VU-fraktie diende op het 
onverwacht een anti-Leburtonmotie 
op de agenda, waarvan de hoog
dringendheid de vereiste stemmen 
verkreeg. De motie werd goedge
keurd met 6 stemmen voor, 2 te
gen en de overigen onthielden zich. 
Goed werk. 

GISTEL 
N. MAES EN M. COPPIETERS 

Zoals reeds meegedeeld komen 
beide bekende figuren uit de VU 
naar Gistel, zaal Ten Putte, op 13 
maart a.s. om 20 u 30. Vrienden 
van in en buiten Gistel worden ver
wacht. N. Maes spreekt over « De 
plannen Vandenboeynants en, De 
Vrouw in de politiek ». M. Coppie
ters over de regering Leburton en 
de Koehandel inzake Onderwijs. 
Het belooft dus interessant te wor
den. 

GULLEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

HARELBEKE 
SOC. DIENSTBETOON 

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). 

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

HOUTHULST 
3e LEEUWENBAL 

Op 10 maart, dus volgende zater
dag, verwachten wij onze vrienden 
weer in het Rozenhof te Klerken 
voor het derde leeuwenbal. Boven
dien zal de tombola zeer mooie prij
zen bevatten. Iedereen op post ! 

IZEGEM 
POLITIEK OPBOUV\/WERK 
DOSFELINSTITUUT 

In het Vlaams huis, grote markt. 
Izegem, starte dit kadervormings-
projekt op vrijdag 2 maart om 20 u. 
Als eerste onderwerp zagen we : 
« volksnationalisme en federalis
me ". Heel wat geïnteresseerden 
hebben gebruik gemaakt van feze 
unieke kans op hun politieke baga
ge bij te werken. Op vrijdag 16 
maart worden ze opnieuw ver
wacht. Het programma : • Instel

ling en werking van het parle
ment ». 
VOETTOCHT 

Vandaag 3 maart verkennen we 
de streek van Aarsele. Iedereen 
welkom. Om 13 u 45 in het Vlaams 
huis, per auto gaat het dan naar 
Aarsele, waar de tocht begint. 
KAARTERSKLUB 

De kaartersklub eindigde haar 
seizoen met Joris Verbeke als 
kampioen. Onze gelukwensen ! De 
nieuwe « kamp » wordt Ingezet in 
de maand maart, en deze keer in 
twee ploegen : de vrijdagavond en 
zondagvoormiddag. 
DEELNEMING 

Onze deelneming aan dokter L. 
Verbeke bij het overlijden van zijn 
moeder. 

JABBEKE 
BESTUURSRAAD 

Op 13 februari II. kwam het afd. 
bestuur in vergadering bijeen, wat 
de leden- en abonnementslag aan
gaat, wordt er intensief voortge-
werkt. Weer is onze afdeling rijker 
geworden aan leden en abonne
menten, in deze richting zullen wij 
blijven verder werken, het afdelings
bestuur zet er al onze leden uit al 
de gemeenten van onze afdeling 
er toe aan hun daadwerkelijke 
steun te blijven verlenen om de 
groei van de Volksunie zo ruim 
mogelijk ingang te doen vinden in 
alle lagen van ons volk, het bewijs 
daarvan is, dat er duchtig werd ge
plakt met de gekende slogans om 
de machtspolitiek van de kleurpar-
tijen « diets » te maken, dat het de 
•• Volksunie » is die de zweep zal 
blijven hanteren tot dat de « unitai
re Leburtonploeg » zal zijn wegge
vaagd. 
SPREEKAVOND 

Op vrijdag 16 maart a.s. om 20 
u. in café » De Sparre » komt sen. 
Van In naar Jabbeke om de politie
ke toestand van de partij naar voor 
te brengen, sedert de machtsploeg 
van <• Leburton » aan het bewind is. 
Al onze leden worden vriendelijk 
uitgenodigd samen met de simpatl-
santen en vrienden die de partij 
genegen zijn. 

KOEKELARE-LEKE 
KOLPORTAGE 

Morgen 4 maart wordt er een 
grote kolportage gehouden te Koe-
kelare. Niet alleen onze eigen be
stuursleden worden verwacht, doch 
ook de propagandisten van het 
omliggen Koekelare is een grote 
gemeente. Verzamelen aan café 
Hertog van Arenberg om 9 u 30. 

KORTRIJK-STAD 
AKTIE « NEEN LEBURTON » 
De autokaravaan vertrekt stipt om 
14 u. 30 op de Casinoplaats in 
Kortrijk waar we rond 18 u. terug 
zullen zijn. 
KARNAVALVIERING 

In samenwerking tussen de 
Vlaamse Klub en de afdeling Kort
rijk van de Volksunie gaat een vro
lijke karnavalsviering door op za
terdag 10 maart vanaf 20 u. in de 
Vlaamse klub, lokaal 1302, August 
Reynaertstr. 9. Muziek, gezellig
heid, kortom U kent Karnaval. Ook 
Prins Karnaval komt op bezoek. Gra
tis inkom. 

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 
BRUSSEL EN VLAAMS-BRABANT 

Op vrijdag 9 maart, hebben wij 
Jaak Vandemeulebroucke, gemeen
teraadslid van Oostende, te gast 
met zijn dia-avond over Brussel en 
Vlaams Brabant. Iedereen op post 
in « Het Bierhuis » (aan de brug) 
om 20 u. 30. 

LD 
PRACHTIGE KOLPORTAGE 

Op zondag 25 febr. ging hier en 
in Driekapellen een zéér geslaagde 
kolportage door, waar we met een 
achttal man bijna 150 nummers 
konden aan de man brengen, met 
daarbij vier nieuwe abonnementen! 
Proficiat en dank aan alle mede
werkers. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUtDE 
ABONNEMENTENSLAG 

Onze " Wij »-slag draait flink : 
uitblinkers zijn de afd. van Groot-
Oostende (E. Vansteenkiste, J. Na
gels, J. Verhaeghe, E. Samson), 
Koekeare-Leke (R. Hemeryck), 
Nieuwpoort, De Panne, Lo, Bredene. 
Wat zal het worden, wanneer gro
te afdelingen als Veurne, Diksmui-
de, Gistel ook aan de slag gaan ? 
KALENDER 

9 maart : Jaak Vandemeulebrou
cke te Leffinga over Vlaatns-Brap 
bant en Brussel. 

16 maart : ledenfeest en vete-
ranenhude. De Panne, d'Anvers. 

18 maart : arr. kaderdag te Diks-
muide. 
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 worden, over de politieke 
toestand en over de intensifiëring 
van het afdelingsleven. 
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 
GEMEENTERAAD 

Op voorstel van Godelieve De-
poorter keurde de raad unaniem 
een motie goed tegen de diskrimi-
natoire behandeling door Sabena en 
Brussel van onze luchthaven. Flink 
werk van mevr. Depoorter, boven
dien voorgebracht met duideijke 
kennis van zaken. Jaak Vandemeu
lebroucke hield een goed gedoku-
menteerde interpellatie tot Fons 
Laridon, ten bate van de avondles
sen van het STHO. Er heersen daar, 
door gebrek aan dinamisch beleid, 
ontzettende toestanden : klassen 
met één leerling, enz. Gezien de po
sitieve voorstellen ter verbetering 
moest rode Fons zich nogal kron
kelen om het goede effekt af te ke
ren ! De poppen gingen daarbij 
weer eens goed aan het dansen 
toen Miei Vansteenkiste interpe^ 
leerde over het promotiebeleid van 
de stad t.o.v. van de • hoge ka
ders » en ten nadele van de gewo
ne bediende. In verband met da 
huldiging van Servais, ging het 
establishment tegen hem tekeer 
als beesten, met de van hen gebruU 
keiijk geworden scheldwoorden, 
waaraan zelfs Piers deze keer deel
nam. In geheime zitting interpel-
leerde Kris Lambert over perso
neelsbeleid bij de Thermen. 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

1ste zaterdag van elke maand ! 
9 u. : Veurne, Belfort, Markt ; 10 
u. ; Diksmuide, Vlaams Huis ; 11 u.: 
Koekelare, Hertog Van Arenberg ; 
12 u. : Handzame, Casino, Statie-
str. ; 13 u. Ichtegem, Den Engel. 

3de zaterdag van elke maand : 
10 u. : Middelkerke, Were Di ; 11 u. 
Roksem, bij schepen L. Vierstraete; 
12 u. : Eernegem, Riva-Venus, Aart-
rijkestr. ; 13 u. : De Haan, Georgy's 
Cub, Kon. plein 6 ; 13 u. 30 : Bre
dene, bij K. Haeck, Driftweg 59. 

Oostende : op telefonische af
spraak : 79548. 

OUDENBURG-ETTELGEM 
AFDELINGSBAL 

We herinneren er onze leden en 
ook die van de omliggende afdelin
gen aan, dat onze beide afdelingen 
hun jaarlijks bal, met tombola, IrK 
richten op zaterdag 10 maart in da 
zaal « Geneverpiete » te Ouden-
burg. We verwachten vele deelne
mers. 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON 

Frans Soenen, gemeentemandata
ris : leperseweg 156, tel. 057/332.75 

Henri Verbiese, Bruggestr. 8, te l . 
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. 

SINT-KRUIS 
TREFPUNT 

Organiseert een voordracht met 
debat over « Europa in een federa
listisch perspktief . De inleider Is 
niemand minder dan de h. Walter 
Kunnen, voorz. van het aktiecen-
trum voor Europees federalisme. 
Datum en paats : vrijdag 9 maart 
om 20 u. in de auditiezaal van het 
Concertgebouw, St.-Jacobstr., Brug
ge. Alle leden van de afdeling (en 
van de andere afdelingen van 
Groot-Brugge) worden vriendelijk 
uitgenodigd. 

ZARREN-WERKEN 
PROFICIAT ! 

Een flink proficiat voor Bea en 
Kareen Vercruysse van onze afde
ling, die er vorige zondag in 
slaagden tijdens de kolportaga 
resp. 17 en 14 nummers van «Wij» 
te verkopen. Flinke prestatie ! 

MEDEGEDEELD 
ZWEVEGEM 

In KK-teater BMZ.wijk de Kreu
pel, Zwevegem, vandaag om 20 u., 
optreden van Derro Adams met zijn 
Amerikaans© folk. 
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WAT ZOU U DENKEN VAN ZOIETS... 

MOOI... DEGELIJK... NAAR SMAAK 

Bouwprijs ? Voor uw maat ontworpen. 

Kom er even met ons over praten. Het zal U in alle opzichten bevallen. 

600 ARBEIDERS 1001 MOGELIJKHEDEN 

B O N 

N A A M : 

ADRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mi j kan bieden 
— beschik ni«t over een bouwgrond en verzoek U mij een 

aanbieding te doen voor ' t bouwen van ri jwoning, vil la
bouw of half open bebouwing in volgende gemeenten : 

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

Handtekening 

ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF 
KUNNEN n.v. 

MEiR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
016/33.735 

WINTERSLAGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

ONDERBERGEN 43 
GENT 
09/25.19J3 
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Ik behoor wellicht tot de laatste generatie nuu^ 
nen in Vlaanderen voor wie het niet mogeijk wat, 
het middelbaar onderwijs te verlaten zonder Z>4 
Leeuw van Vlaanderen gelezen te hebben. Latet, 
kon ik niet begrijpen waarom men dat boek into^ 
gendeel niet verboden had, men deed zoiets toen 
wel voor minder. In De Leeuw worden uitdaging, 
wraak en weerwraak aaneengereigd tot een st»-
bliem historisch moment. En daarenboven is d9 
Leeuw het beste handboek voor de stadsgeurilla, 
dat ooit verschenen is : Pieter De Coninck en Jan 
Breydel waren als legeraanvoerders het vermelden 
niet waard, maar op hun terrein, in en om de 
stad waren zij de gesel van de Fransen, die van
daag nog altijd hun eerste totale oorlog moeten 
winnen. 

Na de tijd toen iedereen De Leeuw van Vaande
ren lezen moest, kwam de tijd toen niemand die 
nog lezen mocht. Niemand verbood het, maar bij 
iedereen kwam een soort zelfcensuur in beweging. 
Hoe kon het anders : ten eerste bestreed de recen
te literaire kritiek de vaderlandse romantiek als 
een pest en daarenboven hadden tientallen histori
ci het epos van Conscience zo kundig ontkracht, 
dat men zich voor waanzinnig verouderd liet door
gaan als men zich tot dit nationalistisch exibitio-
nisme wou lenen. 

Maar het bloed kruipt waar het niet lopen kan 
en via de heel duistere weg van de televisiefeuiller-
tons zijn een heel stel voor onbenullige gehouden 
Vlaamse auteurs weerom onder de ogen van de 
jeugd geraakt. Het was spoedig niet meer in te dij' 
ken : Ernest Caes, Maurits Sabbe, Hendrik Con
science. Mijn oudste zoon had op de school ge
hoord dat De Witte zo'n schoon en stout jongens
boek is en graaide het meteen van zijn boeken
planken weg. Toen het uitgelezen was, zei hij zon
der overgang : nu moet ik De Leeuw van Vlaande
ren hebben, De Witte had die ook gelezen en Jan 
Breydel is zeker de sterkste man geweest die ooit 
heeft geleefd ? 

de leeuw 
van 
vhianileren 

Ja maar, wierp ik tegen, dat boek is nog in de 
oude spelling. Van vóór 1955, zei ik, zelfs van 
vóór 1947, toen men bijvoorbeed nog moest schrij
ven « een bosch vol boomen ». Mijn zoon weet dat 
de etiek van tnijn beroep een hoge waakzaamheid 
vereist in spellingsaangelegenheden. Koop dan een 
nieuwe uitgave, zei hij, zo heb je het toch ook ge
daan met De Witte. Dat laatste was niet heiemaat 
juist, ik was het boek niet gaan kopen, het hoorde 
recent nog tot de « verplichte keuze » in het fonds 
van een bekende boekenklub. Mijn zoon had wel 
begrip voor die kronkel in het uitgeversbedrijf, 
maar het leidde allerminst zijn aandacht af, hij 
wou precies weten hoe Jan Breydel er destijds 
in geslaagd was de leliaart Leroux in dat café bij 
Male zo uitvoerig af te ranselen. In De Witte was 
dat nogal oppervlakkig beschreven, vond hij. 

Ik kocht het boek. Het telde 295 bladzijden, ter
wijl het oude er 428 had. Zo'n inkrimping was niet 
te verklaren door een kleiner lettertype en door 
een paar spellingswijzingen alleen. Het was een 
bewerkte uitgave, « de langdradige pasussen wer
den ingekort en de overweldigende tranenvloed 
die van de eerste tot de laatste bladzijde stroomde, 
werd enigermate ingedijkt ». Zo stond het in de 
inleiding vermeld. 

Mijn zoon had daar geen enkel goed woord voor. 
Hij vreesde wellicht het neerslaan van Leroux en 
De Chatillon te zidlen missen. Ik zelf dacht ook 
met een wondere aandoening terug aan de oude 
uitgave waarin Broeder Willem Van Saeftinge er
gens een groot zwaard en een verroest ridderhar-
nas was gaan lenen en omniddellijk nadien als 
een redder in nood de Groeningekouter kwam 
opgestormd en zo onweerstaanbaar hakte, dat de 
bijna triomferende Franse ridders allen dood in 
de modder achterbeven.' 

De tijden zijn veranderd, mijn jongen, zei ik. 
Vandaag doodt men anders, geraffineerder, snel
ler. Er zijn minder inspanningen en minder blad
zijden voor nodig. 

frans-jos verdoodt. 


