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Er is een tijd geweest dat in Vlaanderen de kaloten (kleri-
kalen) en geuzen (vrijzinnigen) sclierp tegenover elkaar stonden 
BIJ tijd en wijle trommelden beide kampen hun aanhangers op 
voor de <• heilige oorlog » tegen de anderen Berucht zijn in dit 
opzicht de verschillende fazen van de schoolstrijd gebleven, 
waarvan wij de laatste uitgave in 1955 beleefden. 

In het vooibije decennium ging het er zo stilaan op lijken dat 
deze tegenstellingen tot de politieke folklore zouden gaan beho
ren Er werd allerwege over verdraagzaamheid en pluralisme 
gesproken en mooie theorieën over nieuwe f.-ontvormingen za
gen het lichl Als de voortekenen echter niet bedriegen zijn wij 
de laatste maanden weer op weg naar de 19e eeuw en wordt er 
weer verzamelen geblazen rond de kaloten- en de geuzenvlag 
Als het zo verder gaat krijgen wij misschien nog eens een hei
lige oorlog rond een of ander wetsontwerp of ter gelegenheid 
van de volgende algemene verkiezingen 

De houding die de CVP inzake de schoolkwestie tijdens de 
regelingsondel handelingen heeft aangenomen om in verband 
met de gemeenschapsschool, is een aanfluiting van alles wat 
haar voorzitter Wilfried Martens kort voordien nog verdedigde. 
De CVP diende zich zonder meer aan als de verdedigster van 
de kdtolieke onderwijszuil Het katolieke « ministerie van Natio
nale Opvoeding » in de Guimardstraat richt zich trouwens uit
sluitend tot die partij voor de verdediging van zijn belangen. 

TERUG 
NAAR DE 19e EEUW ? 

Het CVP-standpunt inzake de etische vraagstukken bevestigt 
de tendens. Hetzelfde kan gezegd worden van de CVP-houdmg 
inzake kultuurbeleid en ook bijvoorbeeld inzake ziekenhuiswezen, 
waar ze de tolk is van Caritas Catholica. 

Tot voor kort loochenden CVP-vooraanstaanden nog hardnek
kig dat de CVP een konfessionele partij zou zijn. Vandaag lijkt 
het er opnieuw steeds meer op dat zij de partij is die de belan
gen van de katholieke kerk in België verdedigt. Dat is haar goed 
recht, maar Wilfried Martens mag er nu wel mee ophouden 
mooie speeches af te steken over pluralisme en zo, wil hij niet 
als een hypokriet overkomen. 

De verzuiling wordt weer verstevigd, en de BSP speelt het 
spelletje lustig mee. Uit die hoek krijgen bijvoorbeeld de PVV-
ers — die een pluralistische inspanning willen leveren — gere
geld te horen dat zij de vrijzinnigen in de steek laten. 

Is het allemaal toeval of steekt er een doelbewuste politiek 
achter ? Willen de oude establishment-partijen, die het land voor 
het overige niets meer te bieden hebben, naar de beproefde 
kristallisatiepunten van weleer teruggrijpen om het vege elek-
torale lijf te redden ? Of het volk nog eens achter 19e-eeuwse 
vaandels wil opstappen is echter een andere zaak I 

paul martens. 
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Houd tmt ceHtcH ^êaaf 
êcÖMtoH 19 daar ! 
Donderdagmorgen stond de pers voi met 
alarmerende berichten over de snel oplo
pende rijksbegroting. Allerwegen wordt 
nu reeds een reusachtig tekort voorzien, 
zodat een zware belastingsverhoging on
vermijdelijk wordt. De 36 excellenties van 

de mammoetregering-Leburton lopen er 
zelfs paniekerig bi j , zo diep is de te vullen 
put. De regering is amper één maand oud 
en, lezer, toen blokletterden wi j in dit blad 
bovenstaande slogan, weet je 't nog ? W i | 
krijgen nog vroeger dan verwacht geli jk.^ 

WILLEN DE SOCIALISTEN 
DE BRT HELEMAAL VERKNOEIEN ? 

De Volksunie is voorstander van 
een instituut van parlementaire on-
derzoekskommissies. Zij heeft dan 
ook het voorstel-Grootjans, dat een 
parlementaire onderzoekskommis-
sie over de BRT-sluikreklame l>e-
oogde, zonder enig voorbehoud 
goedgekeurd. 

Wel vreesde de VU van meet af 
aan dat de beruchte BSP-er Geldolf, 
toen de kommissie gemstalleerd 
werd, van zijn funktie van onder
voorzitter misbruik zou maken. De 
ondervoorzitter speelt een belang
rijke rol bij het ondervragen van 
Nederlandstalige getuigen, aange
zien kommissievoorzitter Charpen-
tier enkel Frans kent. 

Het was om die reden dat VU-
volksvertegenwoordiger Raskin zich 
op de installatievergadering (6 juli 
1972) verzet heeft tegen de aan
stelling van Geldolf als ondervoor-
zitte.. 

Het VU-wantrouwen werd al vlug 
bewaarheid. Geldolf, die zich als 
ondervoorzitter om redenen van 
welvoeglijkheid op de achtergrond 
had moeten houden, heeft van in 
het begin reeds de aktiviteiten van 
de kommissie in een verkeerde 
richting gestuurd. Voortdurend 
werd er gehandeld over zaken die 
niets met de sluikreklame te ma
ken hebben, en de ondervragingen 

gebeurden op een uiterst subjek-
tieve en ronduit insinuerende wijze. 
De VU-fraktie heeft daartegen on
middellijk geprotesteerd. Reeds op 
19 oktober 1972 publiceerde zij een 
persmededeling die als volgt luid
de : « De VU-fraktie heeft de in
druk dat sommige frakties deze 
kommissie willen gebruiken voor 
doeleinden waarvoor ze niet werd 
opgericht. De herhaalde en onge
fundeerde aanvallen van de BSP op 
de verantwoordelijken in radio en 
TV wijzen er op dat deze partij een 
machtsgreep nastreeft om haar in
vloed in de BRT te vergroten en 
een verdere politizering van de in
formatie te bereiken. De Kamerfrak-
tie van de Volksunie z.' hiertegen 
reageren en de onafhankelijkheid 
van de BRT tegenover de politieke 
partijen blijven verdedigen. 

Dit protest werd later nov, meer
dere keren herhaald bij monde van 
de kamerleden Schiltz, Raskin en 
Luk Vansteenkiste. 

De VU is niet langer bereid deel 
te nemen aan de werkzaamheden 
van een kommisia die van haar 
oorspronkelijke doel wordt afge
leid. Zij weigert haar stem te ver
lenen aan een manoever dat tot 
doel heeft de positie van de BSP 
zo sterk mogelijk te maken met het 
oog op de herziening van het BRT-
statuut. 

Indien de werkzaamheden van 
de kommissie geen andere wending 
nemen zal de VU niet aarzelen haar 
medewerking definitief stop te zefr 
ten. 

schoolpakt 
Deze week kreeg VU-voorzit-

ter Van der Eist het "protokoU 
tot herziening van het school
pakt toegestuurd met het ver
zoek dit namens de Volksunie 
te willen ondertekenen Dit 
« protokol » werd reeds onder
tekend door de voorzitters van 
de traditionele partijen (CVP, 
BSP, PVV), die in 1958 het 
eerste schoolpakt afsloten. 

De Volksunie zal dit protokol 
ondertekenen en konstruktief 
meewerken aan het opstellen 
van een nieuw schoolpakt, in 
de hoop dat de nieuwe school-
paktkommissie voldoende open 
zal staan voor opbouwende 
voorstellen en vernieuwings
pogingen die van verbeelding 
getuigen 

karnavalkade 
— » Vroeger, tóén vierden we karnaval I ». 
En de zestigjarigen-en-ouder bekijken ons hoofd

schuddend, als wilden ze zeggen : 
— « Jullie weten niet wat pretmaken is ! ». 
En ze hebben waarschijnlijk gelijk. 
En het is niet te geloven dat onze zo saaie straten 

ooit gonsden van iets als een drollige Keulse sfeer... 
Ze vertellen... hoe nauwelijks vijftig jaar geleden de 

stadsmensen nog in buurtschap leefden, elkaar ken
den, gemeenschappelijk veel leed en soms wat vreug
de verwerkten en hoe ze ook samen vastenavond vier
den. Weken op voorhand bespraken de citébewoners 
welke verklede groep ze zouden vormen en ze maakten 
ook nieuwe liedjes, van soms bittere, soms wijze woor
den op een modewijsje. 

Op de bewuste avond hulden ze zich in allerlei kleu
rige lappen en verscholen zich achter de onwaarschijn
lijkste maskers. De kleine achterbuurtgroepen vloeiden 
In kleine, luidruchtige stoeten naar het stadscentrum. 
Daar bad je de sjieke winkels en de keurige cafés waar 
de katoenbewerkers nooit kwamen, hun gewone dago-
lljkse tochten voerden ze van de steeg naar de fabriek 
en va nde fabriek naar de kroeg. Vastenavond was bij
gevolg niet alleen de gemaskerde vlucht uit de grauwe 
alledag, het was tevens een reis naar het domein van 
die ènderen, die met zo'n onverschilligheid van hen 
wegleefden. 

De gewone tuitjes werden voor een paar avonduren 
de vrolijk-brutale meesters van de stad Joelend dron-
gen ze de bétere drankgelegenheden binnen en brul
den hun heidense liedjes voor de half-verschrikte, half-
geamuseerde bourgeois, die deed alsof hij de inhoud 
van de volkse dichtkunst niet snapte 

In een lange sliert stoven de karnavalgekken weer 
buiten, zonder van het dure bier te hebben geproefd, 
ze hadden een eigen lafenis mee, de benevelende jene
ver, de dagelijkse metgezel van de donkere en lichte 
uien. , 

Tenslotte belandden alle groepen in een grote zaal. 
waar een lury de dolste bende tot overwinnaar van het 
maskerspel uitriep Dié kreeg dan een hesp als ge
schenk en met de kostbare trofee hield ze dan een 
zegetocht in de zaal, uitbundig de kwaliteiten van het 
goede schaarse vlees bezingend.. 

Zo eindigde het feest... 
Hoe het kwam dat die vastenavondtradities teloor 

gingen ? Misschien kennen de buren elkaar niet meer 
en sluit eke familie zich te zeer in haar eigen klein» 
welvaart op en is het teeveetoestel de enige vorm 
van... tja, welke ontspanning ? . •• -

En leven we niet in een karnavaleske maatschappij T 
Is dié vriendelijke glimlach in feite geen schijnhei

lige grimas, dat vastberaden gezicht geen grimmig 
masker ? En wat 'n vieze plooien trekken onze politici 
vandaag in hun bekende gezicht ? En verbergt dat 
optimistische zelfvertrouwen geen radeloze onzeker
heid ? En borgen we niet allen de openhartigheid ala 
een hinderlijk hakefietje in de levenslade ? 

Al naargelang de omstandigheden passen we een 
masker aan Hoe beter ' opgevoed •, hoe groter onz9 
voorraad is aan andere gezichten 

Elke dag is ons een maskerfeest... 
huguette d.b^ 
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en gij 
rationaliseren 

waarom brussel niet ? 

. Vijftig jaar geleden werd het eer
ste landjuweel gehouden te Brus
sel. Waarom werd het na vijftig 
lear niet hernomen te Brussel ? 
Indien dit nog mogelijk Is zou het 
zeker een uitzonderlijke blijk ge
weest zijn van Vlaamse aanwezig
heid. Terwijl onze Vlaamse gezags
dragers steeds maar roepen : 
• Vlaanderen laat Brussel niet 
k)s ' , hebben zij door laksheid 
Brussel reeds uit -eigen handen ge
geven. 

De grote bezieler en medestich
ter van koninklijk landjuweel was 

wijlen Herman Teirlinck. Hij was 
destijds regisseur van een bloeien
de amateursgroep te Linkebeek. 

Voor wie Linkebeek kent, weet 
dat H. Teirlinck er nu geen neder-
landstalige amateursgroep meer 
zou kunnen regisseren. Linkebeek 
Is verfranst. 

En dit nu aan het adres van die 
Vlamingeo welke ons steeds met 
overwinningslauweren hebben be
dwelmd. Nog 50 jaar dergelijke 
overwinningen en we maken ern
stige kans om tot Leuven of Me-
chelen vereremerkt te worden met 
de titel van « tweederangsburger ». 

drs. G.G., As. 

r i j k e r n e d e r l a n d s 

In Wi j van 17.2.73 Is lezer F.W. het bl i jkbaar niet eens met 
de uitspraak van Robert Vandekerckhove, voorzi t ter van de Ne
derlandse Kultuurraad, dat de Nederlandssprekenden een veel 
ruimere woordenschat hebben dan de Fransen en dat het aantal 
woorden in het Nederlands en de woordenvar iat ies daarop, veel 
groter zijn dan in het Frans. 

F.W. zegt dat iedereen die ook maar iets van taalkunde af
wee t de ongegrondheid van die uitspraak met zijn el lebogen 
aanvoelt. 

Toch heeft de heer Vandekerckhove overschot van geli jk : de 
Nederlandse woordenschat is zowat een kwart r i jker dan de 
Franse en het Nederlands is Inderdaad genuanceerder. . 

Samengestelde woorden bi jvoorbeeld kent het Frans v r i jwe l 
niet. Het moet een omschr i jv ing gebruiken. Een brandverzeke-
rlngsmaatschapprj word t een « compagnie d'assurances contre 
l ' incendie ». Wie geregeld vertaalwerk u i tvoer t heeft ongetwi j 
feld al ondervonden dat het Nederlands r i jker en genuanceer
der is. 

Met voorbeelden kun Je natuurl i jk al les en niets bewi jzen 
maar toch w i l Ik even één prakt i jkvoorbeeld aanhalen. In een 
Franse tekst kwam herhaaldeli jk het woordje • ouvrir > (en 
• fermer •) voor. Welnu in het Nederlands mag en moest dat 
veel genuanceerder worden weergegeven naar gelang van de 
kontekst. Zo was het nu eens openen, dan weer openzetten, 
opendraaien, openschroeven en nog andere. 

Al le Vlamingen — « n ook de Vlaams-nationalisten zijn daar 
niet aan ontsnapt — zijn door hun opvoedi l ig Frans geïndoktr i-
neerd. Ze geloven ergens wel In de mythe dat Frans toch wel 
hoogstaander Is dan Nederlands en misschien wel dan alle an
dere ta len. Die mythe word t t rouwens door 't o f f ic ië le Frankrijk ste
vig gesteund. In verband met het Frens leiden nog andere my
thes een taai bestaan. Dat Frans een logische en heldere taal 
zou zijn bi jvoorbeeld. 

In werkel i jkheid bestaan er wein ig talen die zo onlogisch en 
verward zi jn. De vervoeging van het werkwoord is een opeen
stapel ing van afwi jk ingen en uitzonderingen. De regel van het 
ver leden deelwoord is zo ingewikkeld dat geen enkel gewoon 
Fransman hem ten voeten ui t kent. Een bi jvoegli jk naamwoord 
dat bij een zelfstandig naamwoord hoort heeft er. ui ter l i jk al
thans, in de regel heel wein ig mee te maken. Voorbeelden lig
gen voor het gri jpen : 
man — vrouwel i jk : homme — mascul in 
vrouw — vrouwel i jk : femme — fémin in 
V3der — vaderl i jk : père — paternel 
God •— goddeli jk : Dieu — divin 
zomer —• zomers : été — estival 
hond — honds enz. ; chien — canine enz. 

Een kernwoord heeft gewoonl i jk wein ig uitstaans met daar
van afgeleide begrippen : 
tu in — tu inbouw : jardin, hort icul ture 
rug — ruggegraat : dos — épine, dorsale 
bos — bosbouw : forêt , s iv icul ture enz 

Het is gewoon vermakel i jk in een woordenboek alle Neder
landse woorden die met « god » beginnen op te zoeken, in de 
Franse vertal ing is van een verband met het kernwoord niets 
meer te bespeuren. Al leen voor w ie Grieks en Latijn geleerd 
heeft, hebben de woorden op zichzelf nog enige betekenis. Voor 
een gewone Franssprekende is het onmogeli jk enige samen
hang te onderkennen. 

In zekere zin mag worden beweerd dat een Franse genees
kundige en technische terminologie onbestaand is. A l le woorden 
werden ui t het Grieks en het Latijn overgeheveld. Voor de 
doorsneetaalgebruiker leven ze niet als woord . Wi j zijn zo mis
vormd dat we vreemde woorden in het Nederlands haast van
zelfsprekend als Franse woorden gaan beschouwen. Niets is 
minder waar. Telefoon, auto, sigaret enz. zijn evenmin Frans 
als ze Nederlands zouden zi jn. Al leen verstaat het Frans uitste
kend de kunst om vreemde woorden zodanig aan te passen dat 
ze honderd procent eigen l i jken. Zo is bijv. pi lote gewoon ons 
• pei l lood ». Tussen haakjes : het Frans heeft heel wat woorden 
aan het Nederlands ont leend, voornameli jk in de scheepvaart. 
Dit is op zichzelf geen oneer, iedere taal ont leent voortdurend 
woorden. De zogenaamde helderheid van het Frans is in fe i te 
veelal niet meer dan woordkramer i j . Voora l -b i j vertalen naar 
het Nederlands komt dat duidel i jk to t uit ingt Een goede Neder
landse vertal ing is t rouwens heel wat korter dan de originele 
Franse tekst. Na het lezen van een uitgesponnen Franse para
graaf kom je gewoonl i jk to t de konklusie : kijk, ze bedoelen in 
fe i te alleen maar d i t . . . Dat is dan iets wat je in twee, drie re
gels verwoordt in het Nederlands. 

Het Frans heeft ook een neiging to t vorming van vr i j lange 
ingewikkelde zinnen Het moderne Nederlands verkiest korte 
duidel i jke zinnen. 

Het Frans is evenmin een scheppende taal . Bij naamgeving 
voor een nieuw begrip moeten de Fransen teruggr i jpen naar 
Latijn of Grieks. Wi j hoeven niet uit het oergermaans te puren, 
maar vormen eigen nieuwe woorden. In het Frans bestaat er 
bvb, geen eigen woord voor f ie ts , bromf iets en vele andere 
begrippen. Als de Fransen . computer » door « ordinateur » 
vervangen dan heeft dat niets te maken met taaischepping. Ze 
hebben gewoon het zuiver Lati jnse « ordinator » een Frans 
staart je gegeven I 

Tijd en plaats ontbreekt om ui tvoer ig op een en ander in te 
gaan. FW. mag in elk geval zijn eventueel mindervi/aardigheids-
komplex ten opzichte van het Frans gerust af leggen. 

J V., Edegem. 

Met algemene voldoening werd 
in alle kazernes in Duitsland ken
nis genomen van de nota JS4/MAT 
00808 (niet 0815) van de Generale 
Staf, waarin een aktie aangekon
digd wordt om de verkoopspunten 
in de kazernes te rationaliseren. 
Onze nieuwe minister van Lands
verdediging wil alles reorganise
ren, zijn voorgangers waren onbe-
kwamen. en de stafchef vqn het 
leger in gekoncerteerde aktie met 
de militaire hoofdkantine (MHK) 
heeft de zorg hierover toever
trouwd gekregen. 

De aankondiging dat de aktie 
doorgevoerd wordt in het belang 
van de klant zelf, heeft iedereen 
aangenaam verrast — we zijn dat 
niet gewoon — en natuurlijk alle 
aanvankelijke skepsis weggenomen. 
Het is een onaangevochten feit dat 
de MHK onder alle dergelijke in
stellingen bij de NATO-troepen in 
Duitsland, een eerste plaats in
neemt door de degelijkheid van 
haar beheer : alles is er rationeel, 
bediening voorbeeldig, voldoende 
stocks, steeds verse levensmidde
len. De koffie is er duurder dan in 
België, de suiker ook. melk ook, 
enz. 

h/laar kritiek is gemakkelijk, een 
winstmarge van 25 % is toch niet 
overdreven, de fenomenale onkos
ten in aanmerking genomen, en de 
vrijstelling van de Duitse BTW 
maakt toch heelwat uit. Je merkt 
er niet veel van, nou ja als je be
gint met rond te snuffelen zoals 
de verbruikersunie, en in Duitse 
groothandelshuizen koopt. Dat is 
niet eerlijk meer, je moet de na
tionale ekonomie steunen ! Een 
degelijk beheer kost toch ook, je 
zal toch niet twijfelen aan de be
kwaamheid van de beheerders, het 
zijn toch gepensioneerde militai
ren ! Dat het meestal franstelige 
oud-officieren of onderofficieren 
zijn is toch normaal Je moet niet 
overdrijven, de selektie is gebeurd 
op basis van handel skennis en 
marktervaring. 

De eerste maatregel, hoe kon het 
anders, is een prijsverhoging van 
30 % op bier en frisdranken. Alle 
klanten waren vanzelfsprekend 
doodgelukkig. I[4et ongeduld wordt 
uitgezien naar de volgende faze 
van de rationalisatie. Een politie
ker met ervaring weet hoe men 
rationaliseert : prijsverhogingen of 
belastingsverhoging, welk onder
scheid ? We hopen natuurlijk op 
het absolute monopolie van de 
MHK, liefst met algemeen ve,bod 
tot aankoop in gelijkaardige NATO-

instellingen, je zou kunnen eigen
aardige gedachten krijgen en twij
felen aan de bekwaamheid van de 
minister. 

God verhoede dat een Vlaamse 
verkozene het in zijn hoofd haalt 
te interpelleren over de taaiver
houdingen in de MHK (wordt bin
nenkort parastatale instelling met 
vetbetaalde postjes die te begeven 
zijn) of over het aanwenden van 
de winsten (over verliezen spre
ken we niet) en over het taalge
bruik in de MHK. Eenieder weet 
dat het Frans de handelstaal bij 
uitstek is en je zal toch niet eisen 
in je eigen taal bediend te worden. 
Op de diensten huisvesting fami
lies en bij de diensten van de mi
litaire gebouwen (KL en KSR) heb 
je dat toch ook niet ? 

H.H., BSD. 

o n d e r l i n g v e r b a n d 

Lezer H F.K., Antw., wil dat de 
nadruk meer wordt gelegd op de 
sociaal-ekonomische problemen die 
momenteel zeer aktueel zijn. Ak
koord, maar die problemen kunnen 
niet los gezien worden van het ge
meenschapsprobleem, zoals voor
zitter Frans Van der Eist het on
langs benadrukte in de kamer (cfr 
Wij nr 6). 

Ik denk dat bij de voorlichting 
van de bevolking nadrukkelijk op 
déze relatie dient gewezen te wor
den . ; namelijk dat veel van deze 
problemen zouden kunnen opgelost 
worden mits er federalisme komt 
en wij als volk onze problemeri zou
den kunnen oplossen. Ook in ver
band met bvb. buitenlandse politiek 
en kuituur enz. kan hierop gewe
zen worden : o.a. zelfbeschikking 
der volkeren, rechtvaardigheid 
(= vrede) voor allen, oprichting 
federaal Europa der Volkeren, enz. 

Een andere lezer dringt aan dat 
er een sterkere basis nodig is om 
als partij meer macht te verkrijgen. 
Volledig akkoord, maar dan geen 
basis van allerlei nevenorganisa-
ties zoals vakbonden-, mutualiteiten 
enz. Ik ben van mening dat men 
niet mag vervallen in dezelfde fout 
als de andere partijen. Wij zijn 
volksnationalisten. Onze macht 
moet er vooral komen door een 
trouwe en eerlijke aktie bij onze 
m^sen zelf, in onze eigen ge
meente, mèt abonnee-akties, leden
werving, ontspanningsavonden en 
bals, die lezer R.M. liever zou ver
vangen door die nevenorganisaties. 

De aftakeling van de andere par
tijen is voor een groot deel te wij
ten aan het feit dat zij het zo ge

makkelijk hebben (althans op finan
cieel gebied) en partijen geworden 
zijn, zonder beweging, zonder fut 
en bestaande uit ambitievolle op
portunisten. Tussen haakjes : wan
neer begint de Volksunie met haar 
onderzoek, vóór de verkiezingen 
van '71 aangekondigd, naar de aard 
van de inkomsten van de kleur-
partijen ?). 

Toch ben ik akkoord dat er o.a. 
vakbonds- en mutualiteiten kunnen 
opgericht worden, maar dan in het 
kader van de gehele Vlaams-na-
tionale beweging, vrij en onge
bonden I Die organisaties die uit
gebouwd zijn in een partij zijn 
vaak een middel om een macht op 
te bouwen die steunt op vriend
jespolitiek, opportunisme, grenze
loze ambitie, ja zelfs korruptie, 
wat in de verste verte niet zou 
thuishoren in een volksnatiqpale 
beweging. 

Onze macht, wil het een gezonde 
macht zijn, moet dus steunen op 
die duizenden stille werkers, sym-
patisanten, leden, kortom op de 
zelfbewuste Vlaamse bevolking en 
op hun trouwe en • hechte samen
werking, zoals zovele voormannen 
het ons getoond hebben ! Enkel 
op die wijze kan een reële en strij
dende macht tot stand komen. 

K.B., Zwevegem. 
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UW NIEUWE LENTEMANTEL KIEZEN 
BETEKENT NU naar 

"SUCCES KLEDING 

MEYERS rijden ! ! ! 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 U 

ZATERDAGS TOT 18 UUR 

ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

Er is keus van 2000 MANTELS samengebracht 
uit de beste Europese k-ollekties. U gaat er 
zov/el de jonge modieus sportieve mantel 
als een geklede klassieke damesmantel 
vinden. 

Maten zijn er van 36 tot 52» 

Kleuren van wit tot zwart 
en dan die honderden mo'dieuse vesten en 
riding's. 

En wanneer U dezt advertentie meebrengt 
en eerst aan de kassa afgeeft, gaat U je 
mantel een heel stuk onder de normale prijs 
betalen. 

succes kleding 
MEYERS 

DE GROOTSTE MODESPE
CIALIST IN VLAANDEREN 
A. De Langlestraat 4-10 - 2640 Niel 
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een geneesheer moet de taal 
van lijn patiënt sprelcen! 

In de Senaat interpelleerde vori
ge week VU-senator Elaut over de 
schandalige taaitoestanden in de 
Brusselse ziekenhuizen, waar de 
Vlaamse patiënten vaak behandeld 
worden door geneesheren die hun 
taal niet spreken. 

« De ministers van Volksgezond
heid van de jongste jaren waren 
geen toonbeelden van energie en 
hebben de taaitoestanden in de 
Brusselse ziekenhuizen gelaten 
voor wat ze waren. Niettemin is er 
sinds de taalwetgeving van 1963 
een lichte verbetering ingetreden. 
Voor tien jaar waren er in de Brus
selse ziekenhuizen 90 pet. Neder
landsonkundigen, thans bedraagt 
dit aantal nog 84 pet... 

Thans moet ik mij richten tot de 
heer De Saeger. Ik hoop dat hij de 
miserabele taaitoestanden in de 
Brusselse ziekenhuizen zal kunnen 
oplossen. 

De bronnen waarop ik mij baseer 
zijn de uitspraken van rektor Gerio 
van de VUB tijdens een recente 

perskonferentle, en een dokument 
van het Vlaams Geneesherenver-
bond. Dit laatste dokument wordt 
vaak het dokument van de schande 
of van de onmacht genoemd, maar 
ik verkies de benaming dokument 
van de onwil. De minister zal ant
woorden dat hij niet alleen verant
woordelijk kan worden gesteld. Ook 
de minister van Binnenlandse Za
ken, die verantwoordelijk is voor 
de toepassing van de taalwetten 
van 1963, de minister van Sociale 
Voorzorg, en het departement 
waarover in de vorige regering 
Louis Major het bewind voerde zijn 
er bij betrokken. 

Ik ga ervan uit dat de dokter en 
het personeel van een ziekenhuis 
zich moeten aanpassen aan de pa
tiënt en niet omgekeerd. In de ko
lonies moesten de dokters de taal 
van de inlanders spreken. In Brus
sel is dat niet nodig. Verder is er 
het belang van de herwaardering 
van Nederlandstalige diploma's. De 
heer Hulpiau zei destijds dat meer 

Vlaamse dokters naar Brussel 
moesten komen. Maar zelfs de zo
nen van uitmuntende Leuvense pro
fessoren durven zich niet in de 
Brusselse leeuwenkuil wagen en 
laten zich liever benoemen als pro
fessor aan een Antwerpse univer
siteit. 

In de negentien gemeenten van 
de Brusselse agglomeratie, met zo
wat één miljoen inwoners, zijn 
veertig ziekenhuizen met 5.500 bed
den. Het arrondissement Halle-Vil-
voorde telt zeven ziekenhuizen met 
651 bedden. De zeshonderdduizend 
Vlamingen uit Brussel en Halle-
Vilvoorde zijn aangewezen op deze 
ziekenhuizen. Het aantal Neder
landstalige dokters zou evenredig 
moeten zijn met het aantal Vlaam
se inwoners. Dat is niet het geval. 

In de akademische ziekenhuizen 
van Brussel werken 464 artsen, 
waarvan 420 Franstaligen. De op
leiding van specialisten in deze zie
kenhuizen gebeurt uitsluitend in het 
Frans. De professoren in genees-
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kunde aan de VUB zijn slechts voor 
41 pet. Nederlandstalig. Ik geef de 
minister de raad een gesprek te 
voeren met de professor van uro
logie aan de VUB ; zijn Nederlands 
moet onderdoen voor dat van de 
eerste-minister Leburton. 

In de dienst voor arbeidsgenees-
kunde zijn er slechts acht Neder
landstalige artsen tegenover zeven
tien Franstaligen. In het ministerie 
van Landsverdediging staan 25 pet. 
van de artsen in voor de behande
ling van de Nederlandstalige pa
tiënten, hoewel dezen 60 pet. van 
het geheel uitmaken. In het Insti
tuut Pasteur zijn alle geneesheren 
Franstalig. Ook in de Sabena zijn 
alle artsen op één na en geheel het 
paramedisch personeel op twee na 
Franstalig. 

De toestand te Brussel is on
waardig en vereist dringend maat
regelen. De oplossing ligt voor de 
hand : naar het voorbeeld van het 
Rode Kruis moeten alle nationale 
werken, stichtingen, liga's en bon
den gesplitst worden. Uiteindelijk 
zal dit ook moeten gebeuren met 
het ministerie van Volksgezondheid 
zelf. 

Zal de minister tegenover de 
Orde van geneesheren zijn invloed 
aanwenden en eisen dat de artsen 
de taal van hun patiënten moeten 
spreken ? 

In zijn perskonferentle van 13 
november 1972 verklaarde rektor 
GerIo van de VUB dat hij over een
enzeventig nieuwe plaatsen moet 
beschikken voor zijn studenten in 
de geneeskunde. De VUB draagt 
Immers 30 pet. van de kosten van 
de hospitalen die van de KOO af
hangen en heeft dan ook recht op 
30 pet. van de beschikbare plaat
sen. 

Tijdens de bijeenkomst op Her-
toginnedal in juli 1963 ging de mi
nister door de knieën wanneer de 
zes randgemeenten rond Brussel 
ter sprake kwamen. Ondanks de 
ondertussen afgekondigde « bewe
gingsstrategie •> zijn 65 artsen uit 
die randgemeenten bij de Neder
landstalige Kamer te Brussel inge
schreven tegenover 75 bij de Frans
talige Kamer. Zal de minister hier
tegen optreden ? 

Ik za lover dit probleem niet ver
der uitweiden. Indien de minister 
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wil beloven de toestand recht 
zetten, zal hij hiervoor minder tij 
nodig hebben dan ik voor mijn M 
terpellatie ». 

Tot daar senator Elaut. In zija 
antwoord zei minister van Volk»» 
gezondheid De Saeger o.m. het vo*i 
gende : 

« Toen de VUB autonoom werd 
werd een verdeelsleutel 70/3 
aanvaard. Ik wens dat die afspraaH 
zo vlug mogelijk ingelost word% 
Op 2 maart zal ik deze zaak t r o » 
wens bespreken met een delegati» 
van de VUB. 

Mijn administratie bereidt ee« 
brief voor die zal gestuurd worde» 
naar alle KOO's van de Brussels» 
agglomeratie om inlichtingen t » 
vragen over de verdeling tussen d * 
Nederlandstalige en Franstalige ro l 
van het medisch paramedisch e« 
administratief personeel in de in» 
stellingen die van deze KOO's a^ 
hangen. Mijn departement zal hen 
ook vragen welke maatregelen i% 
overwegen om tegen 1 septemba* 
a.s. artikel 21 paragraaf 7, van d» 
wet op het gebruik der talen \» 
bestuurszaken na te leven. 

Met brieven en administratiev» 
instrukties bereikt men doorgaan» 
echter weinig. Dat heeft ook d * 
vice-gouverneur van Brabant or^ 
dervonden. Daarom zal ik een wert^ 
groep oprichten om na te gaan 
welke praktische maatregelen kuiv 
nen worden getroffen om de taai
toestanden in de ziekenhuizen van 
KOO's van de Brusselse agglom»-
ratie zo spoedig mogelijk te vei»-
beteren. Iedereen zal het met mij 
eens zijn dat de toestand op taal
gebied er sedert vele jaren or»-
duldbaar is. Maar het gaat niet a l 
leen om een taalkwestie. Een fun
damentele regel in de geneeskunst 
eist dat het vertrouwelijk kontakt 
tussen geneesheer en patiënt niet 
wordt verhinderd of belemmerd 
door een taalbarrière.„De, patiënt 
hoeft niet de taal van de genees
heer te kennen, maar de genees
heer moét de taafl van 2ijn ^patiënt 
kennen. Men mag er niet op spe-
kuleren dat de Vlaamse patiënten 
wel een beetje Frans spreken» 
want die beperkte taalkennis is 
niet voldoende voor het vertrouwe
lijk kontakt met de geneesheer ^ 

de moordenaars 

zijn onder ons 

De gehele wereld is andermaal ver
ontwaardigd. Eerst over München, dan 
over het neerschieten van een Ly-
bisch burgervliegtuig, nu over de 
moord op diplomaten te Khartoem. De 
terreur is als een vicieuze cirkel, waar
uit men nooit ontsnapt. 

Er is een oprechte verontwaardiging, 
maar ook een valse, die zorgvuldig 
wordt gekweekt, omdat zij de dekman
tel is van schijnheiligheid en korruptie. 

In het artikel « Wil België de oorlog 
tussen zijn grenzen ? » waarschuwden 
wi j verleden week voor de nefaste ge
volgen van de oprichting der Belgisch-
Israëlische maatschappij, die te Bier
set een fabriek wil bouwen voor vlieg
tuigonderdelen en elektronisch mate
rieel, bestemd voor oorlogsvoering. 
Vooralsnog zijn er geen waarborgen of 
bewijzen van het tegengestelde. 

Het Palstijnse verzet predikte • radi-
kaie maatregelen tegen België, dat, de 
Verenigde Staten uitgezonderd, het 
eerste land zou zijn, dat een dergelijk 
initiatief nam ». Enkele dagen later 
reeds gebeurde het drama in de Saoe-
di-Arabische ambassade te Khartoem. 

De Palestijnse desperado's hebben 
de gijzelaars in « goeden • en « slech

ten » ingedeeld en voor elke gegijzel
de werd onderzocht welk standpunt 
zijn land innam tegenover het Pale
stijnse verzet. De Amerikaan werd ver
oordeeld wegens het imperialisme van 
zijn land, maar de Spanjaard werd «on
danks de diktatuur in Spanje» vrijgela
ten omdat zijn land het Zionisme niet 
steunt. Ook drie andere diplomaten 
gingen vrijuit, maar de Belgische, de 
Amerikaanse en de Jordaanse diploma
ten werden vastgehouden, evenals de 
Saoedi-Arabisehe ambassadeur en zijn 
gezin. De redenen waarom verschillen, 
maar het staat bijna als een paal bo
ven water, dat de Belgische diplomaat 
werd neergeschoten Ingevolge de 
schijnheiligheid van de Belgische rege
ring inzake de fabriek te Bierset. Een 
schijnheiligheid die zo ver gaat, dat de 
regering nog steeds geen duidelijk 
standpunt heeft ingenomen en de goe
gemeente met een kluitje in het riet 
stuurt. Zij heeft zich alleen heilig ver
ontwaardigd getoond over de moord 
op de diplomaat. 

Kent die schijnheiligheid nog wel 
grenzen ? In diezelfde kranten, waarin 
zij hun valse verontwaardiging uit
drukken, leest men dat er in de haven 
van Zeebrugge nog geregeld schepen 
afvaren, volgeladen met wapens, waar
van de bestemming misschien wel op 

papier is geweten, maar wellicht niet 
de werkelijke. Leest men, dat ondanks 
de strijd tegen de inflatie, investerin
gen moeten worden aangemoedigd om 
de werkloosheid op te lossen. Door het 
smeden van wapens ? Leest men, dat 
op de Bretoense kusten kisten wapens 
aanspoelen, waarvan niemand «schijnt» 
te weten waar zij vandaan komen, nie
mand « schijnt » te weten waar ze 
naartoe moesten. En In diezelfde kran
ten leest men ook, dat de vrijgelaten 
gevangenen in ZuidVietnam » op een 
onmenselijke wijze werden gefolterd 
in aanwezigheid van Amerikaanse bur
gers en dat die folteringen erger wa
ren dan ooit in de Duitse koncentratie-
kampen ». 

Neen, de schijnheiligheid kent geei 
grenzen meer. Zolang de brave burge 
niet rechtstreeks het slachtoffer word 
van de wapentransporten, koestert hi 
zijn welvaartsdroom. Van zodra hi 
wakker wordt, weten de hooggeplaal 
ste schijnheiligaards wel, dat zij hen 
terug in slaap kunnen wiegen met hui 
valse, heilige verontwaardiging, dii 
het nog altijd doet. Zij vragen hen 
geld voor de oorlogsslachtoffers ei 
dat geld wordt — samen met de wa 
pens ? — naar de noodlijdende lander 
verzonden. Welja, ook die schijnheilic 
aards wenen om elke terreuraktie 
hoewel zijzelf in de eerste plaats vet 
antwoordelijk zijn voor het aangerichti 
leed. Verantwoordelijk voor het bevro 
ren Palestijnse probleem, dat zij EI 
tientallen jaren laten aanslepen omda 
de Palestijnen alleen «menselijk» kun
nen worden geholpen zonder ekono-
mische profijten voor de « helpende » 
regeringen. Trouwens, in geen enkele 
krant hebben wij gelezen wie het wa
pen heeft geleverd, waarmee de Bel
gische diplomaat werd vermoord. 

En toch mogen wij niet wanhopen. 
Te Zeebrugge wordt gelukkig nog be
toogd. Er is nog een deel van de be
volking dat wakker protesteert. Er zijn 
nog waakzame parlementairen, die het 
spelletje doorhebben. 

hilda uytterhoeven 

Met een fotokaart zoals hierboven afgedrukt worden de VU-milV 
tanten uit het Aalsterse geregeld opgeroepen voor kolportage» 
met « Wij ». Hoeft het gezegd dat ook de werving van nieuwa 
abonnees daar bestendig doorgaat '' En wij hopen van harte dat 
alle arrondissementen zonder uitzondering van de abonnementer»-
werving verder hun erepunt zullen maken gedurende gans het 
jaar 1973. 
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dosfelakf-iyiteiten 
KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK 

MAART 1973 

xaterdag 10 
KPER : Sociaal-ekonomische situatie van de Westhoek G Qua-
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 
£0 uur 

KAMPIOENEN VAN DE ABONNEMENTENSLAG 

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

(derde les) Lokaal Ge-

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

londag 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. 

woensdag 21 
BRASSCHAAT : « De vrouw heden » (paneelgesprek als slot van 
cyclus) Lokaal • Gemeentezaal van het Gemeentehuis, te 20 u. 

donderdag 22 
MOL : « Streekeconomie » — R de Nolf. Lokaal . Gemeentelijke 
vergaderzaal « Oude Post », Markt, te 20 uur. 

vrijdag 23 
HASSELT : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (vijfde 
les) — N Maes. Lokaal : Cultureel Centrum, te 20 uur. 

vrijdag 30 
IZEGEM : Kaderhervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (der
de les) — W. Luyten. Lokaal : Vlaams Huis, Grote Markt, te 20 u. 

publikaties van het dosfel-
insf-ituut 

In het kader van zijn politiek-maatschappelijke vormmgstaak 
publiceerde het Dosfelinstituut reeds een tiental « Dosfeldoku-
menten ». Stuk voor stuk uitgaven die met mogen ontbreken 
in''d'e*1Sïbl!bteéK'^\f^"êfk VU-kadertid 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 Dosfelinstituut voor de prijs van 50 fr (100 fr 
voor dubbel-nummer), te gireren op prk 224.43 van Kredietbank, 
1000 Brussel, voor rekening nr. 3300/13/83.555 van het Dosfel-
Instituut. 

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

Naast zijn « Dosfeldokumenten » publiceert het Dosfelinsti
tuut ook geregeld werknota's « heet van de naald » over poli
tieke problemen die In de belangstelling staan. Zo verschenen 
reeds : « Benelux tegen Europa ? », « Ontwikkelingssamenwer
king : bilan en perspektieven •, « Overheidshulp aan het be-
diijfsleven », « 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 Dosfelinstituut worden besteld 
tegen de prijs van 20 fr. 
Voor Inlichtingen: Dosfelinstituut, Tribunestraat 14, 1000 Brussel. 

streekproblemafiek 

Nu de abonnementenslag een ietwat rustiger doch 
nog steeds een goed verloop kent (deze week kwamen 
alweer 142 nieuwe binnen) willen we toch nog even 
het prachtwerk van onze topwervers onderstrepen. 

Walter Jaspers en Joos Somers hebben de grote 
verdienste gehad de wagen aan het rollen te hebben 
gebracht, hun voorbeeld heeft vele anderen overtuigd 
dat ze het ook konden. 

De prestaties van Joris Depré en Cis Anthonis lig
gen praktisch even hoog. Hun verdienste is even 
groot. Joris Depré is trouwens dicht bij zijn 500ste 
nieuwe abonnement in drie jaar, wat gewoon fantas
tisch is. 

Dokter Waiter Jaspers en leraar Joos Somers zijn 
beiden fraktieleiders in de gemeenteraad, evenals ad-
vokaat Cis Anthonis. Joris Depré, ambtenaar, is lid 
van de federatieraad van Tervuren en voorzitter van 
het arr. Leuven. Zij vormen het levend bewijs dat ook 
mandatarissen uitstekend organisatiearbeid en mili-
tantenwerk kunnen leveren. 

Richard Vinex uit St. Kwintens-Lennik is geen man
dataris, terecht mag hij aanspraak maken op de groot
ste lof omdat hij het zinnebeeld is van de echte mili
tant. Als voorzitter van zijn afdeling heeft hij een voor-
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beeld gesteld. Toen we hem spraken zei hij ons dat 
hij Mechelen wilde leren dat het Pajottenland even 
veel kon. Hij heeft dit schitterend bewezen. 

Walter Jaspers, Joos Somers en Wim Jorissen zl|n 
hem dan ook zaterdagnacht gaan gelukwensen op zijn 
mosselpartijtje, om de simpatieke pad die hij hen in 
de korf had gezet. 

Wij willen verder alle TOP-twintigers geluk wensen, 
ook Ferre De Beukelaer van wie vier abonnementen 
een dag te laat toekwamen, anders stond hij op de 
negentiende plaats. 

Volksvertegenwoordiger Jef Olaerts toonde aan wat 
parlementairen kunnen. 

De voorzitter van de afdeling Nijlen, Frans van Des-
sel, maakte praktisch al zijn abonnementen in zijn 
eigen gemeente en arr. sekretaris Jef Nagels heeft het 
arr. Oostende andermaal op dreef gebracht want de 
abonnementen uit dit arrondissement blijven toestro
men. 

Een biezonder woord van lof gaat naar de arr. Me
chelen en Leuven die ver boven hun norm komen. Mo
gen de andere arrondissementen zich deze maand aan 
dit voorbeeld spiegelen ! 

Joos Somers (St KatelijneWaver) Richard Vinex (St. Kwintens-Lennik) Walter Jaspers (Hombeek) 

Joris Depré (Tervuren) Francis Anthonis (Herentals) Jef Olaerts (Genk) 

En dit zijn dan de zes « cracks » uit onze top-20 anno 
1973 die het klaarspeelden elk meer dan honderd 
nieuwe « Wij «-abonnees binnen te brengen. Jaspers, 
Somers en Vinex raakten zelfs boven de tweehonderd! 
Wie wel een heel speciale vermelding verdient is de 
onklopbare keizer van de abonnementenwervers : Joris 
Depré uit Tervuren. Die man slaagde erin, tijdens drie 

opeenvolgende werfkampanjes niet minder dan 474 
nieuwe abonnementen te werven (125 in 1971, 173 in 
1972 en 176 in 1973). Een voorbeeld van regelmatig
heid, en op welk niveau ! Joris maakt zich sterk om 
nog dit jaar de vijfhonderdste nieuwe abonnee binnen 
te halen in drie jaar tijd ! 

In Vlaanderen zijn er nog heel wat streken die lang niet hun 
rechtmatig aandeel kregen in de algemeen gestegen welvaart, 
•treken 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 
sHuatie van de Westhoek doorgelicht o.l.v. drs G. Quackelbeen, 
lic. sociale wetenschappen en tic. 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-
histituut. Nadere Inlichtingen : E. Meire, Frenchlaan, 5, leper 
tol. 057/212.56. 

Mieke Op de Beeck 
(Koningshooikt) 

Jan Caudron 
(Aalst) 

Wij hebben er de H Top-20 » van de laatste drie 
kampanjes eens op nagekeken, en bij die gelegenheid 
past het toch ook even de mensen in het zonnetje te 
plaatsen die erin slaagden drie jaar na elkaar zich bij 
de topwervers te rangschikken. Het zijn (met tussen 
haakjes hun totaal-score) : Joris Depré (474), Joos So
mers (261), Jef Vinckx uit Erps-Kwerps (194), Jan Cau
dron uit Aalst (167), Mieke Op de Beeck ui» Konings
hooikt (155) en Albert Aendenboom uit St. Niklaas 
(121). 

Jef Vinex 
(Erps-Kwerps) 

Albert Aendenboom 
(St Niklaas) 

Daarbij willen wij ook nog de prestatie in herinne
ring brengen van Piet De Pauw uit Vurste (112), Jozef 
Ubaere uit Kortrijk (98), Cis Nauwelaerts uit Duffel 
(72), Jaklien De Caster uit Ledeberg (68) en Koen Van 
Meenen uit Heusden-VI. (57), die tweemaal tijdens deze 
voorbije kampanjes in de « Top-20 » stonden. 

En wat brengt ons de « jubelkampanje » van 1974 • • • 
de Volksunie haar 20-jarig bestaan zal vloren 7 
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« niet voor 
afrikanen » 

Waar dit aan sommige huizen 
pr-jkt gericht tegen gastarbei
ders of andere imigranten vin
den wij bovenstaande tel<st 
uiting van een verfoeilijk ra
cisme. « Niet voor zo'n Afri
kaan » had men nu wel op de 
koninklijke villa mogen zetten 
waar IVIobutu zich in genesteld 
heeft tijdens zijn vakantietje 
« met strikt privaat karakter » 
zoals dat officieel heette. Vol
gens « De Standaard » maakt 
de Oostendse bevolking scham
pere opmerkingen over dit vor
stelijk gebaar tegenover deze 
omhooggevallen diktator die 
zich de laatste jaren onder
scheidt door uitbannen of uit
roeien zelfs van elke oppositie, 
andersdenkende of pers. Wij 
stipten reeds aan hoe dit «vrien
dengebaar» van vorst Boude-
wijn samenviel met erg on
vriendelijke daden tegenover de 
kerk in Zaïre en dan meer spe
ciaal tegen de talrijke missiona
rissen in dit land. Misschien 
meent Mobutu dat onze bevol
king dezelfde maatstaven han
teert zoals hij tegenover zijn op
positie want in « Gazet van Ant
werpen » lazen we dat hij ti j
dens dit « vakantietje » (met 
veel besprekingen met hoge po
litieke en kapitalistische heren) 
zich laat bewaken door Zaïrese 
veiligheidsdiensten. 

lasfige vraag 

Over dit hele wansmakelijke 
gedoe stelde kamerlid Mik Ba
byion een mondelinge vraag aan 
eerste-minister Leburton. Die za! 
daar volgende donderdag moe
ten op antwoorden. Na schetsen 
van de feiten, komt de apprecia
tie « Dit half-officieel onthaal 
van deze vakantieganger ge
tuigt van eenzelfde smaak alsof 
men de heer Franco hier zo zou 
onthalen tijdens het proces van 
Burgos, of de heer Bresjnew tij
dens de bezetting van Praag ». 
En dan komen de vragen : «Van 
waar is het aanbod uitgegaan 
om de heer Mobutu de koninklij
ke villa ter beschikking te stel
len ? Van wanneer dateert dit ? 
Wie draagt hiervan de kosten ? 
In welke voorwaarden opereren 
hier Zaïrese veiligheidsdiensten? 
Stemt de officiële verklaring van 
louter privébezoek met de 
waarheid overeen ? Of worden 
er besprekingen gevoerd met of
ficiële Belgische instanties ? 
Met welke ? ». 

Wij weten niet of Leburton in 
het Frans of in het Kiswahili zal 
antwoorden op deze lastige 
vragen van Mik. Deze laatste 
raden we ondertussen niet aan 
naar een coktailparty van Mobu
tu te gaan. Die heeft nog politie
ke tegenstanders voor de kroko
dillen doen gooien na een nacht-
feest. 

alomtegen
woordig 

De mannen van het K Taalak-
tiekomitee • zijn werkelijk al
omtegenwoordig Zondag liepen 
ze als « Tak-tak-klan » in witte 
gewaden met punthoeden mee 
in de karnavalstoet te Aalst (zie 
foto] en bij die gelegenheid kon 
Leburton het vanzelfsprekend 
ontgelden. 

Het « TAK » stelde onlangs 
ook een ged«tailleerd oiiderzo«k 

In naar de taaitoestanden te Uk-
kel, een van de meest verf ran
ste gemeenten der Brusselse 
agglomeratie. Wij komen op het 
resultaat van dit onderzoek vol
gende week terug. 

Herinneren wij er tevens aan 
dat de derde « taalgrensmars » 
georganiseerd door « TAK » in 
samenwerking met talrijke 
Vlaamse groeperingen waaron
der de Vujo, doorgaat op zondag 
1 april (geen aprilvis ! ] . Nadere 
gegevens volgen nog. 

duur leven 

Het indexcijfer is in februari 
met 0,61 punt gestegen, in ja
nuari met 0.98 punt, wat samen 
1,59 punt is. Het nieuwe index
cijfer (110,46) overschreed 
daarmee de spilindex (110,33). 
wat betekent dat per 1 mei de 
wedden en lonen in overheids
diensten en de sociale vergoe
dingen zullen moeten aange
past worden. Dat is dan reeds 
de vierde keer in nauwelijks 
negen maanden tijds. 

De regering heeft niet veel 
geluk : haar — verwaterd — 
inflatieplan valt samen met een 
nieuwe loonsverhoging en met 
een broodprijsverhoging, die 
niet van de poes is : 1 fr. in 
één trek ! Als we nu weten dat 
het indexcijfer niet alle prijs
stijgingen weergeeft en het feit, 
dat loonsaanpassingen door
gaans pas na twee of <lrie 
maanden op de officiële stijging 
van de levensduurte volgen dan 
weten we dat de beroemde ge
wone man de volgende maan
den voor de zoveelste keer zijn 
koopkracht zal zien dalen. Dank 
zij de o zo vooruitziende « !.o-
ciale » regeringspartijen. 

voltreffer 

Op de voorpagina van dit blad 
staat een briefje van vijfdui
zend afgebeeld. Een dergelijk 
briefje, maar dan in « natuur
lijke kleur » en met overdruk 
<c specimen » hadden verschil
lende VU-afdelingen laten druk
ken, met op de keerzijde de 
slogan « Vlaming, hou uw cen
ten klaar, Leburton is daar >. 
Vergissing was echt niet moge
lijk, maar toch vond de Natio
nale Bank (op klacht van de 
BSP-ers ?) het nodig het ge
recht in t * schakelen. Zo kreeg 

de h. Hoebeke, VU-voorzitter t« 
Geraardsbergen, een huiszoe
king van de BOB omdat hij der
gelijke pamfletjes (dat zijrt het, 
meer niet) op de offsetpers 
van de afdeling had gedrukt. Hij 
moest een verklaring tekenen 
waarin hij beloofde ze niet 
meer te drukken, ofwel zouden 
de zegels gelegd worden op 
zijn pers. De leidende kommis-
saris steunde zich bij dit alles 
op een verouderd artikel uit het 
strafwetboek dat dateert van 
1889. 

Uit een en ander blijkt duide
lijk dat de partij, die destijds 
uitpakte met een belastingsbil
jet op naam van « Honoré Ge
pluimd », erg verveeld zit met 
onze anti-Leburtonakties. Voor
al nu haar gewezen Waalse 
voorzitter optreedt als pluimer, 
zoals weldra zal blijken. 

populaire 
leburton 

In Brussel en enkele Waalse 
steden werd een opiniepeiling 
gehouden over de regering Le
burton De reakties waren wei
nig vleiend voor de nieuwe re
gering : 58 "o der ondervraag
den verklaarden zich onverschil
lig tegenover de nieuwe rege
ring, 21 % verklaarde zich te
gen en slechts 20 % vond de 
Leburton-ploeg goed, dat is een 
op vijf. De partijkongressen 
waren al bijster weinig entoe-
siast, de man in de straat is 
het nog stukken minder. In iVal-
lonië nota bene. Wedden dat de 
score in Vlaanderen nog lager 
zou zijn voor de eentalige Waal 
en zijn 35 akkolieten ? 

stervende zee 

De zandstranden van onze 
kust waren vorige week één 
groot kerkhof voor duizenden 
zeevogels. De noordwesterstor

men hadden een olievlek van 
tientallen kilometer lengte naar 
onze kustzee gedreven. En on
dertussen praten de politici van 
de Europese regeringen maar 
over de dringende noodzaak 
drastische maatregelen te no
men om de toenemende zeever
vuiling tegen te gaan. Maar wan
neer doen ze eens iets tegen 
dit schandaal ? 

Maar nee, ze eten liever vis 
vóór de TV-kamera's, dat is elek-
toraal lonend (zo denken ze 
toch !) en voor de rest doen ze 
maar alsóf het allemaal zo erg 
niet is. Over twintig jaar zuDen 
ze geen spektakulair vis-gebaar 
meer moeten stellen als het zo 
verder gaat. Vis uit de Leie moe
ten ze ook niet meer eten, die 
Is er niet meer„. 

despoot 
van acker 

Kamervoorzitter Van Acker 
manipuleert het reglement naar 
eigen willekeur, dat is al meer
maals gebleken. Vorige week 
gaf hij daar nog een staaltje van 
weg. Er was een interpellatie 
van de Antwerpse liberaal 
Grootjans over de havenproble-
men. Daar dit zowat alle partijen 
interesseert lieten zich dan ook 
sprekers van diverse partijen in
schrijven. Hugo Schiltz (VU) 
eerst, dan Van Elewijck BSP). 
Nelly Maes (VU) die vond dat 
de Wase problematiek hierbij 
ook aan bod moest komen, te
kende ook In. Later ook nog 
Tijl Declerq en De Vidts (beiden 
CVP). Achteraf bleek dat alleen 
Geldolf (BSP), Schiltz en De
clerq het woord zouden krijgen. 
De VU protesteerde onmiddel
lijk en Nelly toog naar de voor-
zitterstroon. Daar zag ze dat 
Geldolfs naam gewoon met pot
lood bovenaan het lijstje was 
toegevoegd. Verwijzend naar het 
reglement (dat maar vier spre
kers toelaat) had mijnheer de 
voorzitter eigenmachtig be
paald wie het woord zou mo
gen voeren ! 

Nelly Maes, niet van gisteren, 
diende daarop onmiddellijk een 
interpellatieverzoek in. Dat kan 

' despoot Van Acker nog niet ver
bieden. De Waaslanders krijgen 
dus toch een stem in het kapit
tel, dat nu uitsluitend uit Ant
werpenaars bestond. 

« aliburton en 
zijn 35 rovers 

Wij weten niet of ze bi] 
« Pourquoi Pas ? » de VU-streek-
pers lezen. Zij namen in elk ge
val deze titel over die onlangs 
in de « Omroeper-Lier » prijkte 
om de bende Leburton aan te 
duiden. Maar misschien is de 
vergelijking wel voor de hand 
liggend als we de roverspraktij-
ken van een aantal van die ke
rels gedetailleerd lezen in dit 
Brussels blad. Voor « appara
tuur » in hun kabinetten gaan de 
heren hieronder volgende som
metjes weggoochelen. Supercu-
mulard Cudell 3 miljoen 190 dui
zend. Ramaekers van Mechelen 
is de tweede grootste appara-
tuurslikker : 3.164.000 fr. Grafé 
ook zo wat. Fayat een miljoen 
minder. Met bureelmateriaal, 
meubilering en aanpassingen 
zouden deze heren met hun 
groepje 200 miljoen over de 
kling jagen. Was het gekrulde 
De Ciercq die over bezuinigin
gen sprak ? 

abonnementenslag 
per arrondissement 

Wanneer wij de werving van nieuwe abonnees per arrondis
sement bekijken, dan zien wij duidelijk dat sommige arrondisse
menten (Mechelen, Leuven] werkelijk voorbeeldig presteerden. 
Gok andere arrondissementen bouwden mee aan de suksesvolle 
kampanje. Sommige arrondissementen moeten echter eens diep 
in 't eigen hert kijken In de komende maanden kunnen zij nog 
heel wat presteren, ais de wil er maar is I 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

n. 
12. 
13 
14. 
15. 
16 
17. 

Aalst 
Antwerpen 
Brugge 
Brussel 
Dendermonde 
Gente-Eekio 
Hasselt 
leper 
Kortrijk 
Leuven 
Mechelen 
Oostende-Veurne-Diksmuide 
Oudenaarde 
Roeselare-Tielt 
St Niklaas 
Tongeren-Maaseik 
Turnhout 

nieuw 
geworven 
abonnees 

179 
402 

73 
536 

29 
227 
192 

11 
106 
482 
556 
157 

13 
63 

101 
101 
286 

3514 

belgische rekeningen... 

De ontwikkelingssamenwerking stelt studiebeurzen ter bA 
schikking van studenten uit de Derde Wereld. Naar aanleiding 
van een antwoord van ex-staatssekretarls Harmègnies op een 
vraag van kamerlid E. De Facq hebben wij even berekend hoe
veel van deze beursstudenten in een instelling in Vlaanderen 
gelegen studeren. 
— Hoger niet universitair ondrewijs 1 op 396 
— Universitair onderwijs 1 op 437 
— Postuniversitair onderwijs 78 op 48t 

Op de begroting van 1973 is een bedrag voorzien voor beurzen 
van 346 miljoen. Daarvan betalen de Vlamingen ongeveer 200 
miljoen. Zij « mogen » in hun instellingen ongeveer 6 t.h. van 
de beursstudenten opleiden. 

Een schoolvoorbeeld van frankofoon kultuurlmperlalisnM op 
kosten van de Vlaamse belastingbetaler. Alleen splitsing van 
het Algemeen Bestuur van Ontwildielingssamenwericiiig In ewi 
Vlaamse en een Franstalig* autoneine dianat kan « M ainda 
atetlen aan deze zoveelste aplichteH|. 
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de talen op europese treinen 
De talrijke Vlamingen die met internationale treinen rijden hebben het 

fel wel vaak ondervonden : ook daar is er met het taalgebruik iets niet 

in orde. Is het toeval hen gunstig, m.a.w. hebben zij te maken met een 

Vlaams bediende, dan zijn er geen moeilijkheden. In alle andere gevallen 

wel. 

Uiteraard mag men van het treinpersoneel in een bepaald land (in Bel

gië : een landstreek) niet méér verwachten dan dat het de taal spreekt 

van de streek waar het te werk gesteld is. Dit geldt met name voor 

treinwachters en kontroleurs van alle aard. 

lee-treinen voor wie ? 

Op internationale treinen bevindt 
Kich echter niet zelden een res-
tauratiewagen en slaapw/agens. Het 
personeel dat deze bedient wordt 
aan geen enkele grens afgelost, 
het maakt de hele reis mee. 

Het gezond verstand zegt dat 
lulk personeel in staat moet zijn 
om zich uit de slag te trekken in 
de talen die gesproken worden 
door de bewoners van de stre
ken, die door zulke treinen bediend 
worden. Eén van deze talen veron
achtzamen is niet alleen onhoffe
lijk, het is : een onderscheid (dis-
kriminatie) maken tussen talen, 
tussen belangrijke en onbelangrij
ke... meteen tussen volkeren die 
In aanzien staan en andere die niet 
meetellen. 

Welnu,, in vele gevallen tellen 
de twintig miljoen Nederlandsspre
kenden voor het buffetpersoneel 
van internationale treinen niet mee. 

Dit is nog minder aanvaardbaar 
voor de zogenaamde TEE-treinen. 
Deze treinen zijn immers bedoeld 
« om het kontakt, de verstandhou
ding enz. tussen de EEG-landen » 
te verbeteren, te intensifieren 

De Westvlaamse senator Van-
nieuwenhuyze stelde daarover en
kele tijd geleden een parlementaire 
vraag, waarop een onbevredigend 
antwoord kwam van de minister 
van Verkeerswezen, de Waalse so
cialist Delmotte. 

Hij wijdde eerst uit over het taai
statuut van de treinwachters ; dat 
in de vraag niet ter sprake geko
men was. Dan handelt hij even 
over de « Compagnie internationa
le des wagons-lits et du tourisme » 
CCIWLT) en de . Deutsche Schlaf-
wagen-Gesellschaft » (DSG). Hij 
deelt mede dat « voor de in Bel
gië gevormde treinen het betrok
ken personeel door de Belgische 
afdeling van de CIWLT geleverd 
wordt en dat dit aan de Belgische 
taalweten onderworpen is. 

Voor de in het buitenland ge
vormde internationale treinen 
wordt het personeel door de bui
tenlandse spoorwegen en/of hun 
consessiehouders, d.w.z. de buiten
landse afdelingen van de CIWLT of 
de DSG, bezorgd ; het heeft een 
praktische kennis van de ene of 
andere vreemde taal, meestal 
Duits of Engels •>. 

De minister meende zich van de 
zaak te kunnen afmaken door te 
besluiten : « Er kan moeilijk van 
dat personeel worden geëist dat 
het daarnaast ook nog onze beide 
landstalen zou kennen -. 

Over het specifieke geval van 
de TEE-treinen, die precies door de 
vraag bedoeld waren, repte hij 
geen woord. 

Nietemin is het antwoord, spijts 
al zijn omwegen, duidelijk : 
1. De minister treedt het standpunt 
van de h Vannieuwenhuyze niet 
bij. 

2. Hij is dan ook niet bereid, het 
op internationaal vlak te verdedi
gen. 

bekrompenheid en onwil 

Weliswaar kan men van een een
talige Waal bezwaarlijk ruimden
kendheid verwachten ; maar als 
bewindsman zou hij toch al lang 
moeten beseffen dat wij in Euro
pese verbanden aan 't leven zijn. 
Als wij in Europese verbanden le
ven betekent dit dat ons leven daar
in ook geregeld, georganiseerd 
moet worden ; zoniet geldt daar 
gewoon de (liberale) wet van de 
sterkste. Een socialist zou zulks 
toch goed moeten beseffen ! 

De Belgische politici zijn beter 
dan wie ook geplaatst om het be
lang te begrijpen van een taairege
ling die Je betrekkingen tussen 
mensen van verschillende taal zo 
gesmeerd mogelijk laat verlopen. 
Waarom zou dit belang alleen voor 
Vlamingen en Walen bestaan en 
niet ook voor de andere Europea
nen en tegenover hen ? 

Wat belet een Belgische minis
ter van Verkeerswezen om aan kon-
cessiehouders voor in België ge
vormde treinen de Europese eis te 
stellen dat hun buffetpersoneel de 
taal moet kunnen spreken van alle 
doorkruiste landen ? 

Wat belet hem, bij de DSG op 
eenzelfde houding aan te dringen? 
En wat belet hem, hierover met 
zijn kollega's van de nabuurlanden 
te konfereren of tenminste er op 
aan te sturen dat de internationale 
slaapwagenmaatschappijen eens 
rond te tafel gaan zitten om hun 
kliënten eindelijk op voet van ge
lijkheid te behandelen ; en niet, 
zoals zo vaak in 't leven, met ach
ting voor de groten (Engels, Duits, 
Frans) en minachting voor de klei
nen (Nedelands en weldra ook 
Deens) ? 

karel jansegers. 

UNIVIERSITAIRE 
INSTSL.I-ING 
A N T W E R P E N 

Aanwerving van Administratief en Technisch Personeel 

1 . Categor ie Hu lppersonee l voor he t onderzoek . 

EERSTE TECHNICUS 
(weddeschaal 180.000 F tot 294.000 F) voor de interdepartementale 
dienst van electronenmicroscopie, (biologisch gericht). 
TOELATINGSVOORVv'AAPDEN : diplomd, getuigschrift of brevet van 
volledig hoger technisch onderwl|S. 
— ervaring in de electronenmicroscopie strekt tot aanbeveling. 

2 . Categor ie Gespecial iseerd Personeel. 

MAATSCHAPPELIIK ASSISTENT 
(weddeschaal 190.00 F tot 289.000 F) voor het departement Ver
loskunde, Kindergeneeskunde, Sociale geneeskunde. 
TOELATINGSVOORWAARDEN diploma van maatschappelijk as
sistent 

3 . Categor ie A d m i n i s t r a t i e f Personeel. 

1. ADJUNCT-CORRESPONDPNT (dactylo) 
(weddeschaal 136.000 F tot 202.600 F) 
TOELATINGSVOORWAARDEN . diploma, getuigschrift of brevet van 
volledig lager secundair onderwijs. 
Vanaf 21 jaar wordt een minimum-brutobezoldiging van 13.796 F 
per maand toegekend, haard- en standplaatsvergoedig inbegrepen. 

2. BUREAUBODE 
(weddesschal 122.400 F tot 156.000F) 
Vanaf 21 laar wordt een minimum bruto-bezoldging van 13.796 F 
toegekend, haard- en standplaatsvergoeding inbegrepen. 

4 . Categor ie Beheerspersoneel. 

GESCHOOLD WERKMAN (loodgieter) 
(weddeschaal 136.000 F tof 202.000 F) 
TOELATINGSVOORWAARDEN . diploma, getuigschrift of brevet van 
volledig lager secundair technisch onderwijs. 
of 6 laar nuttige ervaring als loodgieter. 
Vanaf 21 jaar wordt een minimum bruto-bezoldging van 13.796 F 
toegekend, haard- en standplaatsvergoeding inbegrepen. 

VOOR AL DEZE VAKATURES GELDEN DE VOLGENDE VOORWAARDEN : 
1. Belg zi|n. 
2. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 

Kandidaturen met volledig curriculum vitae dienen voor 23-3-73 schriftelijk 
gericht te worden aan de Universitaire Instelling Antwerpen, Directie Perso
neel-Administratie Un'vei-siteitsplein 1, ?610 Wilrük. 
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de fruitteelt onder de loep 
Het voortreffelijk weekblad 

« Weekberichten » dat uitgegeven 
wordt onder de auspiciën van de 
Kredietbank geeft in zijn nummer 
9 van 2 maart een overzicht van 
de fruitteelt in dit land. We vatten 
dit artikel samen omdat een en 
ander zeker interessant is voor de 
landbouwers en fruittelers. 

In het kader van de EEG Is Bel
gië een « kleine » voortbrenger. 
Met een totale produktie van 438 
duizend ton fruit in 1970 produceer
den we maar 1 t.h. van de totale 
fruitvoorbrengst in de EEG van de 
zes. Die enkele honderdduizenden 
ton hadden toch nog een waarde 
van meer dan 3,4 miljard fr. Dat 
cijfer zou wellicht hoger gelegen 
hebben Indien we de laatste jaren 
geen EEG-maatregelen hadden ge
kend die tot doel hadden ons frult-
areaal in te krimpen. Volgens het 
Nationaal Instituut voor de Statis
tiek hadden we in 1972 nog een 
goeie 18.000 ha fruit In dit cijfer 
zijn zowel de teelt in open lucht 
als onder glas begiepen. Ter ver
gelijking dit • in 1959 stonden er 
in dit land 36 000 ha fruit Mensen 
van het vak weten dat het vooral 
hoogstammige boomgaarden zijn 
die de laatste jaren gerooid wer
den terwijl ook veel druivenserres 
er moesten aan geloven. De drui-
venteelt is immers allang niet 

handel. Tegenwoordig gaat steeds 
meer fruit van de hand langs dè 
tuinbouwveilingen. Blijkbaar heb
ben de kwekers in zekere mate 
vertrouwen in de veilingen Dat 
vertrouwen ligt allicht grotendeels 
in het feit dat de veilingen oveh 
aangepaste koelkamers beschik
ken. En steeds meer fruit wordt in 
koelkamers opgeslagen omdat de 
verbruiker nu eenmaal fruit wil dat 
zijn kwaliteit behoud en dat kan al
leen in aangepaste koele bewaar
plaatsen. 

Dat de verbruiker bereid is 
meer vers fruit te kopen is voor 
de voortbrengers een gelukkige 
evolutie .Het is een lange weg ge
weest eer men zover gekomen is. 
Vooral de propaganda akties en 
het verhogen van de kwaliteit vor
men de grondslag van de grotere 
vraag. Zonder overdrijven mag men 
zeggen dat er m de toekomst nog 
meer aandacht zal moeten gaan 
naar het verbeteren van de kwali
teit en voeren van allerlei propa
ganda akties Wat dit laatste be
treft zou het goed zijn moesten 
producenten, veilingen en ministe
rie van Landbouw beter samen
werken want tegenwoordig kan 
men moeilijk van echte samen
werking spreken. 

Tenslotte nog iets over de toe
komst. De afzet en fruitprijzen 

(tafel) 
(industr.) 

hard fruit 
Appelen 
Peren 
Klem fruit 
Aardbeien 
Aarobeien 
Druiven 
Aalbessen 
Stekelbessen 
Cassisbessen 
Frambozen 
Pit- en steenfruit 
Kersen 
Pruimen 
Perziken 

in 1000 
ton 

331,5 
271,5 
60 
48,3 
26,8 
5,6 

11,5 
3,5 
0,7 
0,1 
0,1 

31 
22,5 

7,5 
1 

in% 

80,7 
66,1 
14,6 
11,7 
6,5 
1,4 
2,8 
0,8 
0,2 
0 
0 
7,6 
5,5 
1,9 
0,2 

waarde ir 
miljoen 
B F. 

1.545,6 
1.189,2 

356,4 
1.395 

875,8 
111,3 
351,4 
40 

8,5 
2,9 
5,1 

429,2 
346,7 
71,2 
11,3 

1 in% 

in F 
45,9 
35,3 
10,6 
41,3 
26 
3,3 

10,4 
1.2 
0,3 
0 
0 

12,8 
10,3 
2,1 
0,3 

een-
heidspr. 
. per kg 

4,38 
5,94 

32,68 
19,87 
30,56 
11,43 
12,09 
29,60 
33,94 
— 
15,41 
9,50 

11,35 

meer wat ze vroeger was. Traditio
neel wordt meest gekweekt in 
Limburg daarna volgen Brabant, 
Luik. Oost-Vlaanderen en Antwer
pen 

Het IS moeilijk te zeggen hoewel 
mensen met de fruitteelt hun 
« brood verdienen ». We weten wel 
dat er ongeveer 10 000 telfrs zijn 
toch allicht zijn er in België niet 
meer dan een 500 echte beroeps
telers Voor de overigen Is de 
fruitteelt eerder een nevenbedrij-
vigheld. 

In bovenstaande tabel geven we 
een overzicht van de oroduktie in 
het seizoen In 1971-1972. 

Veel hoeven we aan deze tabel 
niet toe te voegen Het is duide
lijk dat appels en peren de belang
rijkste fruitsoorten blijven Bij het 
kleinfruit zijn aardbeien en drui
ven veruit de belangrijkste soor
ten en de aardbeien worden er 
met het jaar belangrijker op De 
produktie van bessen, perziken, 
pruimen en kersen is zeer laag en 
alles laat voorzien dat hun belang 
in de toekomst nog zal verminde
ren. 

Volgens •• Weekberichten » is 
onze fruitteelt de laatste jaren ge
kenmerkt door de organisatie van 
de afzet en de grotere vraag naar 
vers inlands fruit Vroeger ging het 
fruit inderdaad rechtstreeks van de 
oroducent naar de groot- of klein-

worden vandaag grotendeels gere
geld in EEG verband en voor onze 
fruittelers Is de EEG politiek nade
lig geweest. Dit klinkt misschien 
hard maar het is zo. De schuldi
gen zijn vooral Frankrijk en Italië 
die met alle middelen ijveren om 
« de » toekomstige leverancier te 
worden van fruit De EEG moet er 
echter in slagen maatregelen uit 
te vaardigen die ook de bestaans
zekerheid van onze fruittelers 
waarborgen en het Is onze minister 
van Landbouw die dergelijke maat
regelen moet uitwerken en verde
digen op de ministerraad. Enig-
zins ongerust vraagt men zich af 
of deze minister in deze opdracht 
zal slagen. 

De fruitprijzen van het afgelopen 
seizoen waren niet slecht doch 
dit vooral omdat de oogst overal 
laag was. Moest de oogst dit jaar 
weer beter zijn dan kan het best 
zijn dat opnieuw grote hoeveelhe
den fruit uit de handel moeien ge
nomen worden en de prijs aan de 
producent laag ligt. Het enige wat 
de telers kunnen doen is hopen dat 
de EEG een aangepaste politiek 
wil voeren. Ondertussen moeten 
ze zelf alles in het ver.k stellen 
om zo rationeel mogelijk te werken 
en een hoog mogelijke kwaliteit 
aan de verbruiker aan te bieden. 

d.c. 
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DE VOLKSUNIE IN DE WETSTRAAT 

KAMER 
Vorige week dinsdag begon Kamer

voorzitter Van Acker de werkzaamhe
den met het samenstellen van de « spe
ciale kommissie » welke de regering 
wil ter bespreking van haar schema 
voor de gewestvorming. Op dit ogenblik 
waren nog maar weinig kamerleden 
aanwezig en dit zou wat later aanlei
ding geven tot een scherp incident tus
sen Perin (RW) en Schiltz (VU] ener
zijds en Van Acker anderzijds. 

De samenstelling van deze kommis
sie onderstreept weer eens de merv-
taliteit van de regering tegenover da 
federalistische oppositie. Deze krijgt 
(indien zij aan de werkzaamheden zou 
willen deelnemen) slechts een zeer 
geringe vertegenwoordiging. Onder
staand lijstje geeft daarvan een spre
kend voorbeeld. 

vlaamse gemeenschap 

CVP (47 kamerleden) : 3 afgevaardig
den 
BSP (29 kamerleden) : 2 afgevaardig
den 
VU (21 kamerleden) : 1 afgevaardigde 
PW (19 kamerleden) : 1 afgevaardig
de. 

franstalige gemeenschap 

PSB (32 kamerleden) : 3 afgevaardig
den 
FDF-RW (24 kamerleden) : 1 afgevaar
digde 
PSC (20 kamerleden) : 2 afgevaardig
den ^ 
PLP (12 kamerleden) : 1 afgevaardig
de. 

Beide taalgroepen krijgen dus elk 7 
afgevaardigden in deze kommissie. Dit 
betekent om te beginnen al dat da 
Vlamingen geminoriseerd worden. 
Vergelijk maar even : de CVP met 
haar 47 kamerleden krijgt maar eveiv 
veel afgevaardigden als de PSB met 
haar 32 kamerleden. De PSC, dia 
slechts 20 kamerleden telt, krijgt 1 
afgevaardigden terwijl de VU die 21 
kamerleden telt er slechts één enkele 
krijgt. Deze verdeling is een gevolg 
van het regeerakkoord (dat de CVP 
slikte) waarin bepaald werd dat deze 
kommissie taalkundig paritair zou sa
mengesteld worden, zoals dit het ge
val is met de regering zelf en zoal» 
dit zowat overal de gewoonte begint 
te worden in deze unitaire staat-die-
zijn-naam-niet-meer-durft-noemen en 
die ook niet federalistisch wil wor^ 
den. 

Dit verdeelsysteem brengt ook mee 
dat de .federalistische partijen, die 
nochtans ongeveer 1/4 van de Kamer 
vertegenwoordigen, met slechts 2 af
gevaardigden op 15 in de kommissie 
vrede moeten nemen. (De Kamervoor
zitter maakt namelijk ook deel uit van 
de kommissie, als voorzitter zonder 
stemrecht). Een gelijkaardige kom
missie zou wat later op de week ook 
in de Senaat worden geïnstalleerd. 

m i n i s t e r i ë l e t e g e n s p r a a k 

Vanden Boeynants heeft het bij de 
jeugd grondig verkorven alleen al om
dat hij de uitstel voor studieredenen 
wil afschaffen. Hij zei dat die maatre
gel noodzakelijk is om de verminderde 
dienstplicht mogelijk te maken en één 
dienst per gezin in te voeren. Hij be
toogde dat o.a. daardoor ruim 12.000 
plaatsen in het leger onbemand wer
den. De gezakte minister van landsver
dediging Cudell, die nu met een minle-

teriee! troostprijsje gepaaid werd, 
geeft de schuld aan Vanden Boeynants 
voor de scholierenherrie. 

Van zijn kant beweerde hij dat niet 
12.000 maar haast 15.000 plaatsen on
bemand worden. 

Reimond Mattheyssens etelde voor 
het krakeel tussen beide excellenties 
en over de verschillende cijfers een 
mondelinge vraag aan VdB. Deze her
haalde zijn eigen cijfers, daarbij stil
zwijgend Cudell afkeurend. Deze re
gering Is verdeeld over de gewestvor
ming, over de bestrijding van de infla
tie ,over de etische problemen over... 
Zij Is het zelfs niet eens over de mill-
tlecijfers. Zij wil alleen maar duren, 
wat een hooggestemd doelwit voor een 
regering. 

zeevervuiling 

Naar aanleiding van de interpellatie-
Claeys (CVP) tegen de Verbruikers
unie en haar alarmerend « kwikrap
port » kwam ook ons Oostendse ka
merlid Miei Vansteenkiste even tussen 
om enkele zinnige dingen te vertellen. 
Schieten op de Verbruikersunie alleen 
volstaat niet. « Nergens » aldus Miei 
Vansteenkiste « is er sprake van enig 
optreden tegen degenen die de ver
vuiling veroorzaken. Het volstaat niet 
een preventief toezicht te organise
ren. De gemeenschap verwacht stren
ge beteugeling. De politie treedt op 
tegen personen die een pak vuilnis op 
de openbare weg gooien. Maar de 
schepen voor het leefmilieu van Oost
ende, staat machteloos tegenover 
lucht- en waterbevuilers zoals de fir
ma UCB. 

Tegen de grote vervuilers moet op
getreden worden. Zij bedreigen ons 
leefmilieu. Om de belangen van de 
zeevisserij te vrijwaren moet de rege
ring paal en perk stellen aan de prak
tijken van gewetenloze groot-indus-
triëlen. 

De regering mag haar zware verant
woordelijkheid niet ontvluchten ». 

opgebruinte begroting 

En zo besprak de Kamer weer eens 
een opgebruikte begroting. Die van da 
gemeanschappelijke kulturele zaken 
1972. Ons kamerlid Raskin kloeg dit 
schandaal nogmaals aan, Chabert was 
de zoveelste die beterschap beloofde. 
Dan legde ons kamerlid de nadruk op 
iets wat dan In 1973 in die sektor zou 
moeten verbeterd worden. De Duitse 
kulturele zaken (bv. radio-uitzending 
zitten nog steeds onder de Vlaamse 
en Waalse minister). Wanneer nu ein
delijk de Duitse kultuurraad ? Hoelang 
gaat het bedrog nog duren van de 
50-50 opdeling van de radio- en TV-
gelden ? Daar kikte Chabert ook niet 
over. Hij zit vast in het establishment. 
Wellicht nog vaster dan zijn voorgarH 
gers. 

navo-verplichtingen 

In een interpellatie stelde Reimond 
Mattheyssens een paar knellende 
vraagjes aan minister van Landsverde
diging Vanden Boeynants. Onze woord
voerder somde de Navoverplichtingen 
op, en onderzocht in hoever BelgiS 
hieraan voldeed. 

Voor een paar verplichtingen was 

het duidelijk dat België tekort kwam. 
Mattheyssens stelde hier op de onont
koombare vraag : waarom ging België 
verplichtingen aan die het niet kon of 
wou naleven ? Vanden Boeynants ken
nelijk verveeld, liep met een bocht om 
de vraag heen en antwoordde met 
nietszeggende gemeenplaatsen l 

havenmuziek 

Bij de interpellatie van Grootjans 
over de Antwerpse haven kwam Schiltz 
tussen over het bedreigd worden van 
een aantal trafieken als de diepgang 
van het Scheur niet verhoogd wordt. 
Door verlies van de petroleumtrafiek 
heeft Antwerpen reeds een schok 
moeten opvangen. Er is het probleem 
van de administratieve strukturen 
waarin de expansie van de linkeroever 
moet kunnen verlopen. Dit vraagt nau
we samenwerking met het Waasland. 
Hierover zal trouwens kortelings N. 
Maes een interpellatie houden, want 
tijdens dit debat kreeg zij om procedu
reredenen het woord niet van Van 
Acker. 

vragenregen 

Het vragenuurtje van vorige donder
dag stond wel onder sterk VU-aksent. 
Jo Belmans kloeg de nieuwe plannen 
aan om de expressweg van Noord-
Limburg naar E3 dan toch door het 
Postelse natuurgebied te leggen. Zo
wel Miei Vansteenkiste als Hektor Goe-
mans veroordeelde de anti-Vlaamse po
litiek van de regie der luchtwegen. Het 
vliegveld van Oostende en het vlieg
veld van Deurne worden sistematisch 
gesaboteerd voor een aantal vluchten 
en trafieken. 

SENAAT 
rode post 

Bij de begroting van PTT sprak sena
tor Blanquaert over de « geest van 
Anseele • die met het gegroeide sis-
teem en de duizenden onwettige be
noemingen blijft rondzweven in het 
postwezen. Een hoofdschandaal Is 
daar wel het nog snel benoemen van 
8 nieuwe direkteurs-generaal zonder 
organiek kader, zonder vakatuur. Die 
lul trekken zomaar 800.000 fr. per jaar. 
Anderzijds blijven de wedden van men
sen als de postontvangers met soms 

zware financiële verantwoordelijkheden 
ondergewaardeerd. 

vu-dag 

Zoals dat wel meer gebeurt in de 
Senaat was donderdag vorige week 
weer een echte VU-dag. Wim Jorissen 
legde de minister van Onderwijs het 
vuur aan de schenen rond het klassiek 
schandaal van de late begrotingen. Bij 
de begroting van Financiën merkte 
men een aantal uitgediepte specialis
tenkritieken op van senator De Bruyne 
(een man die niet alleen modekundig 
maar ook financieel-ekonomisch van 
zijn tijd is). Senator Van Haegendoren 
vroeg snelle behandeling van zijn wets
voorstel over de • onzedelijke » jack
pots 

mol : woorden en daden 

Na de interpellatie van VU-senator 
Van Eisen sloten zich alle Kempische 
senatoren « bijna volledig • aan blJ 
de interpellant. 

Groot was echter de verwondering, 
bij de stemming over de drie funda
mentele punten, bij motie neergelegd: 
al de heren stemden tegen, zowel 
Verhaegen, Roelants als Declerck. De 
Serranno was afwezig, zoals altijd 
wanneer er een moeilijke verant
woordelijkheid moet genomen worden. 
De drie punten waren : 
1 de stabiliteit van de betrekking In 

het SCK 
2. het opnemen in de beheerraad van 

Kempense vertegenwoordigers 
3 het vervangen van de Franstalige 

voorzitter van de beheerraad door 
een Nederlandstalige. 



• WIJ • 10-3-1973 

r ^ wi j in nederland 

Geen enkele historische stroming ontwikkelt zich rechtlijnig. 
Het unieke feit van de V l a a m s e zelfbevrijding biedt 
stof voor een lang verhaal met entoesiaste hoogdagen en tra
gische dieptepunten, dagen van bittere strijd en periodes van 
windstilte, ergerlijk rechtshinken en ondeugende linkse slipper
tjes. 

De geschiedschrijving van deze Vlaamse Beweging is nog 
niet klaargekomen met een aan alle kanten sluitende verklaring 
van het uiteindelijk sukses van onze ontvoogdingsstrijd. In de 
hitte van de strijd hebben allerlei publicisten de Vlaamse ont
voogdingsstrijd ergens in de buurt van 1302 laten beginnen. 
l\/1aar de wetenschappelijke historiografie kiest vrij eensgezind 
de 18e eeuw van Verlooy als uitgangspunt voor de beschrijving 
van de Vlaamse emancipatiebeweging. Historici als Elias en 
Wils hebben oog voor de komplexiteit van de situatie waarin 't fla
mingantisme ontstond. Andere geschiedschrijvers de « eminen
te » Leo Picard ,de socialist Michel Oukhow, de marxist Bert 
Brouwers, hebben het Vlaams tekort willen herleiden tot een 
slechte sociaal-ekonomische struktuur, maar zij zijn er niet in 
geslaagd een overtuigend sarpenhangend beeld van de ontwik
keling te brengen. Na een briljante aanzet bleek het tweede 
deel van Picards « Geschiedenis van de Vlaamse en Groot-
Nederlandse Beweging » een stuk goede journalistiek, waarin 
de stellingen niet door dokumenten werden gestaafd. Brouwers' 
evaluatie.van de denkwereld van Willems, Conscience en Zet-
ternam liep schipbreuk op het marxistisch denkschema, waarin 
er voor bepaalde gegevens geen plaats was. 

Bij het overlijden van Hendrik Elias hebben de Knack-redak-
teuren Verleyen en Struye zich in hun blad van 21 februari 
over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging gebogen. Uit 
hun tikdoos hebben ze een lekker brokje journalistiek getoverd, 
zo in de aard van de gewrochten die de jongens van « Vrij Ne
derland » bij tijd en wijle over het rijke Vlaamse leven plegen 
voort te brengen. Er werd tevens gezorgd voor « passende » 
illustratie... 

Verleyen en Struye stellen dat het onderscheid tussen de 
politicus Elias en de historicus Elias niet zo houdbaar is. Dr. 
Elias' zware historische schuld zou het zijn dat hij (met veel 
anderen) het zedelijk besef van een niet gering-aantal Vlaamse 
mensen uiteindelijk omgebogen (heeft) naar de ideeënboedel 
van het geen enkele zedelijkheid hebbende Derde Rijk Een on
zindelijkheid die er nu nog zou inzitten. 

"knack" 
weet het best 

Dat Elias zo'n stouterd geweest is hebben de jongens zo maar 
in diens « Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte » ontdekt. 
Ze hoefden « oppervlakkig » door de vier delen van het werk 
te bladeren om te merken dat de man g"een zweem heeft opge
geven van de denkwijzen die hem tot zijn schadelijk engage
ment brachten. Citeren dus. Bij de eerste aanhaling kan het er 
nog net bij dat ze Elias' resumé van de opvattingen van de 
Duitse filosoof Herder op de kop getikt hebben. Wat verder 
lijken het al de ideeën van Elias himsejf. Heel vlug slaan ze dan 
liefst 410 bladzijden oyer, naar de Belgische omwenteling. Hier 
zou Elias « betreuren » dat de Europese politici zo weinig be
lang hechtten aan nationaal karakter. Het is de niet-oppervlak-
kige lezer alvast opgevallen dat de historicus mede in de hou
ding van deze Europese politici een bevestiging ziet van zijn 
stelling, dat de beruchte omwenteling in feite geen nationaal 
karakter had. Uitgerekend het ontbreken van dit nationaal ka
rakter heeft de doorbraak van de_ Vlaamse gedachte mogelijk 
gemaakt. En dat zou Elias betreure'n... 

Blijkbaar getraind i<i het snellezen hollen deze jongelui van 
de bevrijde generatie van de jaren '60 maar ineens door naar 
de zeer genuanceerde slotbeschouwingen' van deel IV. Nu heet 
het dat Elias overpeinzingen niet veel meer te maken hebben 
met wetenschappelijke geschiedschrijving . Verleyen en Struye 
hebben het door dat Elias zich in feite richt tot de strijders 
van nu die hij zowaar het programma aanreikt. Schrijvers uit
spraak dat hij getracht heeft te beschrijven hoe het was en ge
worden is " om tot een juister begrip te komen van onze eigen 
tijd ' zou dat bevestigen. De bevrijde Knack-redakteuren hebben 
blijkbaar niet voldoende literatuur doorgemaakt om te weten dat 
dit gebruik van de eerste persoon meervoud nu eenmaal tot 
het (gek klinkend) wetenschappelijk jargon behoort. En zijn 
vooral erg boos omdat Elias meent dat het verleden nog niet 
helemaal dood is. 

Verleyen en Struye weten beter. De Vlaamse Bewegers die 
de 20e eeuw instapten zouden bekwame en werklustige technici 
geweest zijn die zich alleen maar gefnuikt voelden omdat ze 
het in ondergeschikte posities in de maatschappij niet getroffen 
hadden. Van een Van Cauwelaert die reeds als puber op het 
kollege flamingant werd hebben zij allicht nooit gehoord I Des 
te beter weten ze waarom de flaminganten nooit de massa 
achter zich kregen. De revolutionairen van de Frontbeweging 
werden na 1918 weer braaf toen ze terug naar de boerderijen, 
de vrouwen en de moeders mochten. En de flaminganten zouden 
het Herman Vos heel kwalijk genomen dat hij overliep naar de 
vrijzinnigheid en naar links... Ze hebben nooit gesnapt waarom 
het eigenlijk ging en zijn zo stomweg in de kollaboratie ver
zeild. En ten gevolge van dat alles oordelen onze Vlaamse 
mensen nu niet juist tegenover de grote zedelijke \faagstukken 
van het moderne leven... ' 

Dat de Vlaamse gemeenschap onjuist zou reageren op de 
grote prciSlemen van deze tijd is een stelling die zou moeten 
bewezen worden. Wij hebben eerder de indruk dat die Vlaamse 
gemeenschap in feite nog vaak gewoon NIET reageert. Dat heeft 
zonder twijfel veel met ons verleden te maken. (Is er echt 
iemand die dat verleden vlekkeloos vindt ?) Maar allicht even
veel schuld hebben kranten en magazines die vaak schromelijk 
tekortschieten inzake informatie en kritische duiding. 

d.i. 
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sportwereld beschuldigt regering van 

"atspraakpolitiek" 

(jeeveedee) Nog is het in Nederland niet zover dat de sportpagina's de 
heUt van een dagblad uitmaken (behalve op de maandag..), maar wél is 
het een feit dat de sportbedrijvigheid en de aandacht van de massa voor 
voetbal, atletiek, vi/ielrennen, basketbal, enz. ook hier een wezenlijk aspekt 
vormen van de kuituur en het maatschappelijk gebeuren. Wie bij voorbeeld 
afgelopen woensdagavond zo tussen 8 en 10 uur door de Amsterdamse 
straten liep, zal weinig passanten hebben ontmoet omdat de hoofdstede
lijke bevolking gekluisterd lag aan het televisie-toestel waarop zich het 
voetbaltreffen Ajax-Bayern Munchen (om de Europacup) afspeelde. Zo'n 
avond is alleen maar te vergelijken met die van 5 december wanneer zich 
de traditionele ceremonie van Sint-Niklaas-pakjesavond afspeelt en het 
grote Nederlandse gezin zijn hoogtepunt van de « gezellige » huiselijk-
heid viert, de bioskopen gesloten zijn en de autobussen en trams op 
halve kracht rijden. Waarmee we maar willen zeggen dat de sport in deze 
tijd een geweldige greep op het publiek heelt De sport is uit deze maat
schappij met meer weg te denken. 

Het verbaast dan ook niet dat 
Jaap Buiger, de man die belast is 
met de vorming van een nieuwe 
regering (en daarbij enige vorde
ringen maakt, zonder dat overigens 
het eindpunt in zicht komt), op zijn 
tafel een brief kreeg van de Neder
landse Sport-Federatie (NSF). Dit 
overkoepelend lichaam van de to
tale sportbedrijvigheid in het land 
achtte het — en we dachten te
recht — nodig de formateur erop te 
wijzen dat de nieuwe regering zich 
nu eens anders opstelt ten opzich
te van de sport dan het demissio
naire kabinet-Biesheuvel heeft ge
daan. Het is inderdaad beschamend 
dat de aftredende regering de be
tekenis van de sport zo heeft on
derschat. We denken hierbij na
tuurlijk niet op de eerste plaats 
aan de beroepssport, moor vooral 
aan de sport in haar funktie van 
rekreatie. Passief zowel als aktief 
immers vormt de sport nu eenmaal 
een remedie voor allerlei kwalen 
van de moderne levenswijze, met 
haar spanningen en bewegingsar
moede, en een overheid die het 
welzijn van de burgers moet behar
tigen, zou du? de sport een warm 
hart dienen toe te dragen. 

Wat heeft de NSF echter in de 
rijksbegroting voor dit jaar gele
zen ? Op de eerste plaats dat de 
subsidies voor allerlei vormen van 
volksontwikkeling met meer dan 37 
miljoen gulden (een dikke vijfhon
derd miljoen franken) omhoog zijn 
gegaan. En op de tweede plaats dat 
de post X Lichamelijke vorming en 
sport » het met meer dan drie mil
joen gulden (42 miljoen fr.) minder 
moet stellen dan verleden jaar. Da 
NSF konkludeert daaruit dat de 
sport weer eens in het verdom
hoekje zit, en ze hoopt de rege
ringsformateur zover te krijgen dat 
hij in het regeer-akkoord die sche
ve situatie recht-trekt. 

zaak van 

acht ministers 

De erkenning van de betekenis 
van de sport is niet alleen een 
kwestie van geld. Het gaat ook om 
een goed beleid. De NSF wijst er 
de heer Burger op dat thans liefst 
acht ministeries betrokken zijn bij 
sport en rekreatie. Die situatie 
leidt tot een totale onoverzichtelijk
heid en tot allerlei vertragingen. Da 
beste oplossing zou volgens da 
sportfederatie een minister voor 
sport en rekreatie zijn. Die zou 
kunnen zorgen voor een kaderwet
geving, waardoor een eind zou kur»-
nen komen aan de volstrekt wille
keurige subsidieregelingen van het 
rijk, de provincies en de gemeen
ten. Deze bewindsman zou einde
lijk ook eens een begin kunnen ma

ken met de opbouw van een na
tionaal sportbeleid. Want daaraan 
bestaat dringend behoefte, zoals 
nu al een aantal jaren op overtui
gende wij2e door de diverse sport
bonden van het land is aangetoond. 

De sport, en dan op de eerste 
plaats de lichamelijke opvoeding 
van de jeugd, is in Nederland een 
stiefkind van de overheid. De pri
mitieve wijze waarop tal van scho
len zich moeten behelpen bij de 
gymnastiek-lessen vormt op zich al 
een aanklacht. Daarnaast is er het 
feit dat de overheid voortdurend 
heeft beknibbeld op toezeggingen 
die aan de sportbonden waren ge
daan. Deze tonden, waarvan de 
meeste op basis van vrijwilligheid 
een flink deel jeugdvorming op zich 
hadden genomen, waren tot 1968 
sterk achtergesteld bij andere or
ganisaties die zich met vrijetijds
besteding en rekreatie bezighiel
den. Sinds 1968 trad een nieuwe 
regeling in werking, waarbij hoop
gevende subsidies en bijdragen 
voor de sportbonden werden voor
zien. Maar het ministerie waaron
der de sport ressorteert (Kuituur 
Rekreatie en Maatschappelijk 
Werk) vroeg de afgelopen drie ja

ren steeds onvoldoende middelen 
aan om de subsidieregeling te kuiv 
nen uitvoeren. 

d e f o r m a t e u r 

als v o e t b a l - f a n 

in een opmerkelijk schrijven aan 
alle leden van de volksvertegerv 
woordiging liet de NSF eind 1972 
weten dat ze wel teleurgesteld 
was, maar toch bleef vertrouwen 
op de regering. Nu de rijksbegro-
tmg echter de sport weer duidelijk 
als een sluitpost opvatte, sloeg de 
teleurstelling om in felle veront
waardiging, « De regering verwij
dert nagenoeg de sport uit haar 
welzijnsbeleid », aldus de NSF. Zij 
voegde hieraan de beschuldiging 
toe dat de regering niet van plar» 
is zich aan gemaakte afspraken te 
houden. In de brief aan de kamerle
den luidde het : « Heeft de geor
ganiseerde sport na meer dan hon
derd jaar werken voor een gezonde 
vrijetijdsbesteding dezt afbraakpo-
htiek verdiend ? ». 

De samenhang tussen sport 
(waarbij we bepaald niet alleen 
maar aan de duurbetaalde Ajax-
sterren denken !) en landspolitiek 
is door de aktiviteit van de Neder^ 
landse Sport-Federatie duidelijk 
aangetoond. In het belang van de 
lichamelijke opvoeding was het 
hard nodig dat de puntjes op de I 
werden gezet. Misschien helpt de 
brief aan mr Burger wel. Want on
ze kabinetsformateur die trouwene 
vroeger een zwemmer van formaat 
is geweest, is een enthousisst 
voetbalsupporter : hij zat vorige za
terdag op de tribune bij de Neder
landse kompetitie-topper A]a» 
Feijenoord en was deze ' week 
woensdag weer van de partij b^ 
de Europacup-match van Ajax. Geen 
wonder dat de Nederlandse sport
bonden nu hun hoop op hem heb! 
ben gevestigd. 

file:///faagstukken
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gesprek tussen federalisten te lirugge 

PERIN EN VAN DER ELST 
met en irtiteert de Franstaligen. 2 De 
verplichting Nederlands te moeten le
ren vanaf de lagere school (in de 
Franstalige scholen] verergert dit ge
voelen nog 3 Het konflikt over de 
randgemeenten betekent daarbij olie 
op het vuur 

Begrijpt de Vlaamse beweging dan 
met dat het veel lealistischer is over 
de procedure die de « olievlek » moet 
stoppen te onderhandelen met de 
(Franstalige) federalisten, eerder dan 
met de unitaire CVP-PSC-ers en BSP-
ers ' Deze laatsten weigeren obsti
naat de splitsing van het kiesarron
dissement Brussel, terwijl er met het 
FDP op dit punt te praten valt Zijn 
jullie ervan overtuigd dat de FDF-eistot 
raadpleging van de betrokken bevol
king (volksraadpleging over de defini
tieve grenzen van Brussel) en de be

zorgdheid van de Vlaamse beweging 
om de « olievlek » te stoppen funda
menteel onverzoenbaar zijn De opvat
tingen van de hh Vanden Boeynants 
en Simonet zijn ter zake minder aan
vaardbaar dan de onze » 

Tot slot sprak de h Perm als zijn 
overtuiging uit dat een toenadering 
tussen Vlaamse en Waalse federalis
ten mogelijk is •• Er blijven weliswaar 
wrijvingspunten (bv De Voerstreek) 
maar op dit terrein kennen de unita-
risten evenzeer tegenstellingen Dit 
bewijst dat het hier om zaken gaat die 
niet van partij tot partij, maar van ge
meenschap tot gemeenschap moeten 
geregeld worden Ook ovei de proce
dure die moet gevolgd worden bij de 
besprekingen kunnen de federalisten 
overeen komen Indien dit gebeurt zal 
dit een grote weerslag hebben • 

Oe voorzitter van bet Rassemblement Wallen, Franpois Perin, kondigde enkele 
weken geleden aan dat hij een « ronde van Vlaanderen » wilde beginnen om het 
gesprek « van gemeenschap tot gemeenschap » op gang te brengen. Hij was reeds 
te Oudenaarde waar hij achter de groene tafel ging zitten met Jan Verroken. Vorige 
vrijdagavond was hij te Brugge, op uitnodiging van het Verbond van Vlaamse Akade-
mici, en daar was zijn gesprekspartner VU-voorzitter Frans Van der Eist. Eerlang 
spreekt hij ook te Dendermonde. Hij wil nog vaker naar Vlaanderen komen, zo zei 
hij, om met vertegenwoordigers van de verschillende partijen van gedachten te 
wisselen over de noodzakelijke federale staatshervorming die het land kan ver
lossen van de aanslepende nationaliteitenkwestie. De gotische zaal van de Brugse 
« Saeyhalle » stak nokvol belangstellenden toen moderator Jan Ceuleers (BRT) 
gastspreker Perin het woord verleende. La Libre Belgique had liefst twee verslag
gevers gestuurd, maar de Vlaamse kranten stuurden hun kat. Als woordvoerders 
van de regeringspartijen ergens een wind laten komt dit gewoonlijk in grote op
maak in onze diverse dagbladen voor staatkundige, maatschappellijke en ekonomi-
sche belangen. Wat de voorzitters van de federalistische oppositiepartijen te ver
tellen hebben over een brandend aktuele kwestie, en dit ter gelegenheid van een 
publieke konfrontatie, is blijkbaar zelfs geen vermelding waard... Misschien wel 
omdat bij zo'n gelegenheid zonneklaar blijkt dat de federalisten véél minder ver
deeld zijn dan de tradrtionelen graag willen doen geloven. 

DE HEER PERIN 

De h. Perin las zijn tekst voor in het 
Nederlands. Voor de gedaohtenwisse-
ling nadien zou de stelregel worden 
toegepast : elk spreekt zijn taal en 
verstaat de andere. 

« De Vlaamse en de Waalse bewe
ging hebben niet eenzelfde afkomst, 
geschiedenis en motivering Ze heb
ben zich tijdens de voorbije jaren niet 
op grond van eenzelfde onrust ontwik
keld. Ze zijn zelfs gegroeid — althans 
op sommige punten — als gevolg van 
bepaalde t«genstellingen. Wil dit ech
ter zeggen dat zij de gevangene moe
ten blijven van deze tegenstellin
gen ' ». Nee, zegt de h. Perin « Het 
zou een grote vergissing zijn dit te 
geloven en op deze « hoop » een uni
taire en reaktionaire politiek te grond
vesten •>. 

. Onze beide bewegingen hebben 
reeds belangrijke resultaten behaald, 
en dit zonder onderling overleg. De 
unitaire staat Is voorbijgestreefd en 
niet langer meer levensvatbaar. België 
is hoe dan ook een staat met meerde
re nationaliteiten, en die moeten poli
tiek georganiseerd worden. De grond
wetgever dierf daarvoor het federalis
tische vokabularium nog niet gebrui
ken, maar erkende dan toch het be
staan van de Vlaamse, de Franstalige 
en de Duitse gemeenschappen van drt 
land. Het feit dat men ze « kultuurge-
meenschappen » noemde doet niets 
af aan het feit dat ze werkelijke na
tionaliteiten zijn met een eigen grond
gebied 

Te Brussel hebben de beide grote 
gemeenschappen zich vermengd en 
dit stelt een probleem. Een probleem 
dat echter noch juridisch noch poli
tiek onoplosbaar is. 

Het begonnen werk is echter nog 
lang niet voltooid, daarom moeten wij 
onze aktie voortzetten en voor de on
middellijke toekomst twee objektieven 
trachten te bereiken Ten eerste voor 
elke gemeenschap een ministerraad In 
het leven roepen die alle ministers en 

staatssekretarissen omvat welke ge
westelijke of gemeenschapsbevoegd
heden hebben, en een band scheppen 
tussen deze uitvoerende organen en 
hun respektievelijke parlementaire 
basis. 

Ten tweede moet de wet zich inspi
reren aan de federale techniek en be
palen welke bevoegdheden aan de 
staat zullen worden toegewezen. Al 
het overige moet toekomen aan de 
gewestelijke instanties. Bevoegdheids-
konflikten tussen centrale en geweste
lijke macht dienen niet geregeld via 
centrale voogdij, maar door een bij
zondere rechtsmacht voor konflikten. 

Weldra zal er moeten gekozen wor
den : ofwel neemt men als basis voor 
de gewestelijke aangelegenheden het 
parlementaire mandaat ofwel het pro
vinciale. Omwille van de samenhang 
tussen kulturele en gewestelijke aan
gelegenheden moet het parlementaire 
mandaat worden gekozen. En in de 
toekomst moeten, via een nieuwe 
grondwetsherziening, kulturele en ge
westelijke bevoegdheden toevertrouwd 
worden aan een — bij algemeen stem
recht rechtstreeks verkozen — gewes
telijk parlement en aan een uitvoerend 
orgaan dat verantwoordelijk is tegen
over dit parlement. De struktuur van 
het nationale parlement dient herzien 
en het aantal mandaten ingeperkt zo
dat het totale aantal mandaten niet 
hoger ligt dan het huidige aantal ». 

Over de delikate kwestie Brussel 
zei de h. Perin o m. het volgende : 
« Als het klimaat aan beide zijden 
slecht blijft dan ligt dit in de eerste 
plaats aan het huidige juridische en 
politieke statuut. 

Ik begrijp dat de toestand voor de 
Vlaamse beweging moeilijk is. Tot 
hiertoe beging de Vlaamse beweging 
te Brussel mijns inziens drie vergis
singen : 1. De benoeming van Vlaamse 
funktionarissen in de gemeentelijke 
administraties stopt de verfransing 

DE HEER VAN DER ELST 
De fundamentele hervorming van de unitaire staat veronderstelt een akkoord 

tussen Vlamingen en Walen (wanneer wij de Duitssprekende minderheid buiten 
beschouwjng laten), een overleg dus tussen de twee gemeenschappen als gemeen
schappen. Het wantrouwen, de tegenwerking komt o m. tot uiting in het leit dat dit 
overleg tot nu toe onmogelijk bleek : het veronderstelt immers dat de politieke 
partijen in Vlaanderen en in Wallonië bereid zijn tot een gezamenlijk vóór-overleg. 
Deze bereidheid is er niet. alvast niet in Vlaanderen waar tot nu toe ieder voorstel 
in die zin afgewezen werd. 

Een overleg tussen minderheidspartijen, en dit zijn de federalistische partijen, 
is niet toereikend omdat zij de macht niet bezitten om een overeenkomst ook te 
realiseren, te verwezenlijken. 

Wat wij willen kan samengevat worden in enkele punten die essentieel zijn : 

1. Wij willen voor de Vlaamse en de Waalse gemeenschap een reële autonomia : 
dit veronderstelt dat beide gemeenschappen bekomen : 

— een eigen wetgevend orgaan, met effektieve wetgevende macht ; 

— een eigen uitvoerend orgaan, dat politiek verantwoordelijk is voor het eigen 
wetgevend orgaan en niet afhankelijk van het nationaal parlement en de rege
ring ; 

— eigen financiële middelen. 

Dit zijn de essentiële vereisten waaraan moet voldaan zijn om te kunnen spre
ken van autonomie, van federalisme. 

Al wat tot nu toe voorgesteld wordt voldoet niet aan deze vereisten. 

2. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen hetgeen behoort tot 
de bevoegdheid van de federale staat en hetgeen behoort tot de bevoegdheid der 
deelstaten. De bevoegdheid van de federale instanties moet strikt beperkt worden 
tot wat inderdaad gemeenschappelijk is en moet blijven Het gaat niet op een 
dubbele bevoegdheid te behouden, stelsel waarin de unitaire staat bevoegdheden 
afstaat, maar ze terzelfdertijd behoudt : « in zo ver en voor zo lang » er geen wet 
of K.B. bestaat... is de gewestraad bevoegd. « Donner et retenir ne vaut » (Alleen 
in beperkte mate kan een « konkurrererende bevoegdheid » aanvaard worden). 

3. De autonomie der gemeenschappen moet globaal zijn, m.a.w. men moet geen 
onderscheid maken tussen kulturele autonomie en andere autonomieën. Dit kan 
alleen een oorzaak zijn van verwarring, bevoegdheidskonflikten en ondoeltreffend
heid. De bedoeling is nogmaals verzwakking van de gewesten. 

4. Voor wat Brussel betreft staan wij op het standpunt dat de Vlamingen die in de 
Brusselse agglomeratie wonen Vlamingen zijn « a part entière », dat zij deel uit
maken van de Vlaamse gemeenschap en dat wij hen niet aan hun lot kunnen over
laten. 

Wij willen dat zij vertegenwoordigd zouden zijn in de organen van de Vlaamse 
deelstaat en in zo ver het personaliteitsbeginsel kan toegepast worden ook onder
worpen aan de bevoegdheid, van de Vlaamse deelstaat Waar het territorialiteits
beginsel moet toegepast worden, is een beschermend statuut noodzakelijk om de 
Vlaamse minderheid waarborgen te geven. 

Alhoewel het uiterst moeilijk is ten overstaan van de onvoorstelbaar verwarde 
toestand die geschapen is of die zou voortvloeien uit de voorstellen door de huidige 
regering gedaan, enige klaarheid te scheppen, wil ik toch enkele konkrete voorstel
len doen, uitgaande van wat bic et nunc, in de situatie geschapen sedert de grond
wetsherziening, mogelijk is. 

1. Geen provincialisme, geen superprovincieraden. 
De gewestraden moeten op parlementair niveau gesitueerd worden, zij moeten 
samenvallen met de kultuurraden, de samensmelting van beide moet minstens in 
de toekomst mogelijk gemaakt worden. 
Het zijn thans de taalgroepen van Kamer en Senaat die de kultuurraden vormen. 
Zonder nieuwe grondwetsherziening kan daaraan niets gewijzigd worden. 
Bijgevolg zou men eveneens de gewestraden moeten laten samenvallen met de 
taalgroepen in kamer en senaat. In afwachting dat een stelsel van rechtstreekse 
verkiezingen kan ingevoerd worden 

2. Een reële bevoegdheid moet aan de gewestraden (én aan de kultuurraden) gege
ven worden, en geen schijn-bevoegdheid. , , ,, • , 
De voogdij van regering en parlement, die steeds het laatste woord hebben, maakt 
van gans de regionalisatie niets meer dan een vorm van een decentralisatie 

3 Op het stuk van de uitvoerende macht is de thans geschapen toestand paradok
saal In plaats van Vlaamse, respektievelijk Waalse ministers, heeft men Belgische 
mimsters leden van de unitaire én paritaire regering, die belast zijn met Vlaanise 
of Waalse aangelegenheden Deze onzinnige en onlogische struktuur wil men behou
den Dit is onaanvaardbaar 

4 Voor Brussel moet een andere regeling getroffen worden want wat tot stand 
gekomen is of vooi gesteld wordt biedt geen waarborg voor de Vlamingen Er zijn 
bv de " zeven haalbare punten • van het Vlaams Manilest inzake Brussel Belang
rijk is dat men van Irankofone zijde zou inzien en aanvaarden dat men de poging 
tot volledige verfransing van Brussel en het impeiialisme tov de Vlamingen met 
name de denationalisatie politiek, zou opgeven 
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de wereld 

eire 
nipl konservotief 

(Argos) tn de Ierse Vrijstaat heeft de konservatieve Fine Gaeipartij het 
nipt gehaald van de Fianna Fail van uittredend premier Lynch. Bij de parle
mentsverkiezingen van eind vorige week kende de koalitie van konserva-
tieven en socialisten een onverwacht stembussukses. Premier Lynch die 
februari II. nieuwe verkiezingen uitschreef, in de (ijdele) hoop zijn minder
heidsregering tot meerderheidsregering te promoveren, heeft nu het 
spreekwoordelijk nakijken. 14 maart e.k. — tot zolang blijft Lynch premier 
— zal met de formele investituur van Liam Cosgrave, voorzitter van de 
Fine Gael, de derde koaliiieregering te Dublin uit de startblokken schieten. 
Nieuwe premier Cosgrave staat voor enorme opdrachten. Hij moet zijn 
elektorale beloften waar maken en onverwijld de gekombineerde strijd 
tegen armoede, inflatie en werkloosheid aanbinden. Toch zijn er gunstige 
voortekenen : de kampanje stond niet in het teken van historisch gegroei
de politieke tegenstellingen en irrationele impulsen. Het was de kiezer 
meer te doen om socio-ekonomische problemen die Lynch (en zijn aan
hang) al te zeer verontachtzaamd had. 

Vandaag kan Lynch in vrede en veiligheid afscheid nemen. Gezien de 
grillige bewogenheid van zijn leren kan hij zelfs rekenen op een latere 
politieke comeback. Een halve eeuw geleden lagen de verhoudingen wel 
anders. Toen Arthur Griffith na WO I president was schreef hij in zijn 
testament : « Als ik doodgeschoten word moet Michael Collins president 
worden. Wordt ook die vermoord dan stemt u 't best voor William Cosgra
ve ». Met dit testament trad de naam Cosgrave voorgoed in de analen van 
de Ierse geschiedenis want luttele weken later waren Griffith en Collins 
al om zeep gebracht. William Cosgrave sr, die had deelgenomen aan de 
Paasopstand (1916) werd regeringsleider (van 1922 tot 1932) nadat hij 
voorafgaandelijk ter dood veroordeeld... en begenadigd werd. 

Voortaan staat de zoon van de legendarische held op zijn beurt aan de 
top. Hiermede is dan bewezen dat legende en familie nog altijd de poli
tiek van de Vrijstaat bepalen. Tijdens een oppositiekuur van bijna zestien 
Jaren heeft Cosgrave junior zich degelijk op een leidende funktie kunnen 
voorbereiden. Maar er ligt een wereld tussen de nieuwe premier en de 
mannen die vóór vijftig jaren de Ierse Vrijstaat konkrete gestalte gaven. 
Het ontbreekt Liam aan temperament en hij heeft evenmin de grimmige 
vastberadenheid en het talent van de onvervalste volkstribuum, die zijn 
vader is geweest. Cosgrave jr (53) heeft niets van een politiek redenaar. 
Zijn betoog is dor en vervelend. Tijdens zijn elektorale toespraken ging 
een deel van zijn toehoorders steevast bier of whisky drinken in een na
burig café — in het berustend besef dat uit de argumentatie van Liam niet 
bijster veel op te steken viel. Liam Cosgrave is meer een buropolitikus 
die veel verwacht van tastbare verwezenlijkingen en weinig van woorden. 
Hij gaat door voor een achtenswaardig man die onverstoorbaar de gulden 
middenweg bewandelt. Hij belichaamt ahw het gezag, de rust, orde en 
stabiliteit. De kiezers vertrouwen erop dat zijn karakteriele eigenschappen 
In belangrijke mate zullen meespelen in de interne moeilijkheden met 
de koalitiepartner. Aan die onbetwiste hoedanigheden, veel meer dan aan 
«ïjn koalitie met de socialisten, dankt Cosgrave dan ook zijn uitverkiezing. 

In weerwil van zijn kleurloosheid en gebrek aan populariteit is Liam Cos
grave internationaal vrij goed bekend. Nog vóór hij voorzitter van Fine 
Gael werd was hij al minister van Buitenlandse Zaken. In 1956 is hij leider 
van de eerste Ierse Uno-afvaardiging. Ook speelde hij een vooraanstaande 
tol in de Raad van Europa en verleden jaar nog fungeerde hij als voorzit
ter van de interparlementaire konferentie te Rome. Verder is er geen twij
fel aan zijn politieke standvastigheid. Toen recentelijk moeilijkheden rezen 
In zijn eigen partij i.v.m. de fameuze anti-IRA-wetten die Cosgrave had 
helpen goedkeuren bleef hij halsstarig bij zijn onvoorwaardelijke afkeer 
van gewelddadige metodes, ook toen een minderheid Fine Gael politici met 
ontslag dreigde — wat voorzeker het einde van zijn politieke karriere zou 
betekend hebben. Maar even vóór de beslissende stemming in het parle
ment ontploften te Dublin een paar bommen waardoor de dissidenten weer 
achter hun gematigde voorzitter in het partijgelid gingen staan. Op dit 
ogenblik was Cosgrave een fortuinlijk man ofschoon de terreur er even
min in slaagde zijn standvastigheid aan te tasten. Fortuin en standvastig-
lieid zal de erfgenaam van een van lerlands roemrijke namen in de toe
komst meer dan nodig hebben. 

Frangois Mitterand van de 

linkse unie in een kon-

frontatie met André Cools 

(PSB) voor de RTB, net 

voor de eerste ronde. Alle 

ogen zijn nu gericht op de 

uitslag van de tweede ron

de, morgen Dan zal bli|ken 

of « de roos » werkelijk zo 

« belangrijk » was... 

parijs wacht "tweede ronde" of 
[Argos) De eerste stembusbeurt van zondag 4 maart jl heeft bevestigd 

wat de opiniepeilingen hadden voorspeld . een aanzienlijk deel van het 
Franse kiezerskorps heeft de oude gewaden afgelegd. De Gaullistische 
regeringsmeerderheid liep (wat stemmen betreft) gevoelig achteruit. De 
linkse unie van Mitteiand Marchais heeft de eerste konfrontatie gewonnen. 
De achteruitgang van de Gaullisten is enorm als men de jongste resulta
ten met die van 1968 gaat vergelijken toen Marianne pas haar mei-revolutie 
had beleefd De meerdeiheid heeft niet eens de cijfers van 1967 gehaald 
waarbij ze in de assemblee nog net een zetel op overschot had. Hieruit 
volgt dat die meerderheid morgen zondag eens te meer zeer scherp op 
de helling zal staan Meteen rijst de mogelijkheid dat ze niet eens die 
246 zetels uit de brand kan redden . 

Toch IS het zondag ji met bepaald een linkse stormloop geworden Als 
men de uitslagen onder de loep neemt lijken de overwinningskansen van 
links met het oog op de stembeurt van morgen niet erg groot. Er zou wel 
massale toevoer van centnstische stemmen naar linkse eenheidskandida-
ten (zowel kommunisten als socialisten) nodig zijn om de linkse droom, 
de kontroie over de assemblee, waar te maken Als men er vandaag de 
verklaringen terzake van centralistische leiders op naleest is die gebeur» 
lijkheid vrijwel uit te sluiten Na de verkiezingen van zondag j l . gaan de 
« reformateurs » er nl vanuit dat de socialisten er niet In geslaagd zijn 
hun kommunistische partner los te gooien Die centristen hebben niet de 
indruk opgedaan dat de verwachte getalsmatige afscheiding tussen « niet-
kommunistisch links » en de Franse KP werkelijkheid geworden is Het 
IS zoals Georges Marchais tijdens de verkiezingsnacht in een ietwat ver
twijfelde oproep tot het Franse volk verklaarde : de KP blijft de steikste 
linkse formatie. Hieruit leiden de reformateurs af dat de socialisten niet 
sterk genoeg zullen zijn om hun gevaarlijke partner in bedwang te houden. 
Daarom zullen ze ook wel twee keer nadenken alvorens hun steun te ver
lenen aan een linkse unie waar een ongeschokte KP de lakens uitdeelt. 
Toch sluiten sommige linkse leiders de mogelijkheid van een mirakel 
met uit, te meer dat in veel distrikten om echt minieme percentagever-
schillen zal gevochten worden. Dit lijkt erg op wishful thinking .. want 
dan moet links er ook van uitgaan dat zijn eenheidskandidaten het in be
doelde distrikten van hun tegenstanders zullen halen — wat alleszins een 
voorbarige en onwaarschijnlijke ontwikkeling is . 

Het is dan ook beter van zekerheden te vertrekken. Hier staat dan vast 
dat Lecanuet en JJ SS Schreiber alvast een doelpunt hebben gescoord dal 
met meer ongedaan kan gemaakt worden : het zijn nl. de kiezers van het 
centrum die de sleutels van de tweede stembusronde In handen houden 
en na die stembusronde zullen het centristische verkozenen zijn die de 
toversleutel zullen aangeven waarmee de verwachte krisis zal (moeten) 
opgelost worden. Realiter komt alles hierop neer dat de kiezers van het 
centrum voor kandidaten van de regeringsmeerderheid zullen stemmen. 
Hiermee is echter niet gezegd of ze precies hun stem zullen uitbrengen 
op die kandidaten van de meerderheid wier verkiezing bedreigd is. En 
hiervan hangt eigenlijk het behoud van de regeringsmeerderheid af. Van
daar ook het ontzettend dilemma waarmee Lecanuet op dit moment wordt 
gekonfronteerd : door de bedreigde Gaullistische kandidaten te steunen 
Kan hij immers bijdragen tot een Gaullistische meerderheid In de assem
blee terwijl het zijn hartewens is dat de URP in de assemblee niet langer 
haar fameuse 246 zetels behoudt... 

Na de eerste stembusronde is toch een fundamentele vaststelling mo
gelijk : de meerderheid is erg geschrokken en maakt zich sterk haar poli
tiek grondig te wijzigen zelfs indien mocht blijken dat ze haar meerder
heid in het Palais Bourbon behoudt. In elk geval zal ze water in haar 
Gaullistische wijn moeten doen en resoluut overschakelen op een politiek 
/an o ouvertures ». Een « ouverture » betekent evenwel meer dan het 
organiseren van een enorme koehandel om zoveel mogelijk reformateurs 
op te vissen Het betekent meteen dat men rekening gaat houden met de 
verzuchtingen die zondag j l . ruchtbaar werden. Messmer en zijn aanhang 
mogen niet vergeten dat een meerderheid van Fransen hun politiek heeft 
afgekeurd . hoe de zetelverdeling verder ook moge uitvallen 

deze week in de wereld 
• Franse verkiezingen : vooruitgang van 
het linkse front maar de gaullisten kunnen 
nipt de meerderheid behouden met het cen
trum. De doorbraak van links is niet zo 
groot als verwacht, de verzwakking van de 
UDR evenmin. Het centrum zit op de wip 
en zal zijn eisen kunnen stellen, afgezien 
van de uitslag van de tweede stemronde, 
die ten gunste van de gaullisten zou kun
nen uitvallen, vooral daar waar kommunisti
sche kandidaten in de plaats van socialisti
sche komen. 

• Chileense verkiezingen : vooruitgang van 
Allende's Union Populair evenals van de 
rechtse oppositiepartijen, die echter beneden 
de 2/3-meerderheid blijven, waarmee ze au
tomatisch Allende als staatshoofd hadden 
kunnen afzetten. Vermoedelijk zal Allende 
dus aanblijven doch met een versterkte op
positie rekening moeten houden. 

• 200 (andere bronnen maken gewag van 
het dubbele) gewapende Indianen houden de 
legendarische plaats Wounded Knee (Ge-
kweste knie) in Zuid-Dakota (USA) bezet, na 
eerst enkele blanken gegijzeld en dan vrij
gelaten te hebben Ze worden omsingeld 
door het leger De federale overheid be
looft hen vrije aftocht, na inlevering der 
wapens, de Indianen eisen de naleving der 
300 geschonden verdragen en recht op ei
gen leefwijze (dus geen integratie). Ze wil
len niet langer meer dienen als « toeristi
sche attraktie » in hun reservaten. Verschei
dene senatoren zetten zich voor deze eisen 
in, terwijl de nieuwsmedia en de openbare 
mening duidelijk simpatiek staan tegenover 
de B meest autochtone Amerikanen ». 

• Leden van « Zwarte September » geven 
zich te Khartoem aan het Soedanese leger 
over, na in de ambassade van Saoedi-Arabië 
3 van de 5 gegijzelde diplomaten, twee Ame
rikanen en éen Belg, .te hebben dood ge
schoten. Hun plan bestond er in, naar Ame
rika te vliegen en daar hun eisen met doods

bedreiging kracht bij te zetten : vrijlating 
van gevangen fedayin, van Sirhan Sirhan, die 
Robert Kennedy neerschoot, van Abou Da-
houd en 20 van zijn door Jordanië veroor
deelde metgezellen, en van de gevangen 
leden van de Baader-Meinhoff-groep (West-
Duitsland). Soedan veroordeelt de terecht
stellingen, de Arabische wereld niet (men 
maakt er de vergelijking met het neerschie
ten door Israël van een Libisch passagiers
vliegtuig). 

• Terwijl Irak een regeling treft met de 
Iraq Petrol Company naast Libanon de in-
stlllaties van deze maatschappij. Iran sluit 
een nieuw akkoord af met westerse petro-
leummaatschappijen. 
• Na het akkoord van Amerikaanse troepen 
uit Vietnam terwijl Noord-Vietnam de repa
triëring van Amerikaanse krijgsgevangenen 
hervat. 
• Klaus Barbie alias Klaus Altmann, bijge
naamd « de beul van Lyon » (als Gestapo-
chef likwideerde hij een aanzienlijk gedeelte 
van de Franse weerstand tijdens de tweede 
wereldoorlog) in Bolivië aangehouden. Frank
rijk eist zijn uitlevering. 
• Paulus VI benoemt dertig nieuwe kardi
nalen tijdens konsistorie te Rome. 
• Belangrijke kunstdiefstallen In Frankrijk 
(te Nice, w.o. een werk van Jeroen Bosch, 
van Rubens, Corot, Dufy en Ingres) en in 
West-Duitsland. 
• Druk beraad der ministers van Financiën 
der Negen over de nieuwe spekulatiegolf 
tegen de onlangs gedevalueerde dollar. Ook 
hun kollega's van Buitenlandse Zaken kon-
fereren, hoofdzakelijk over de betrekkingen 
tussen de EG en de Middellandse Zee-landen. 
• Koning Hoessein van Jordanië bekrach
tigt het doodvonnis van Abou Daoud en 
twintig van zijn metgezellen, veroordeeld 
wegens een poging tot staatsgreep. Jasser 
Arafat, hoofd van Al Fattah, waartoe de ver
oordeelden behoren, dreigt met represailles 
in geval van uitvoeririg van het vonnis. 
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Nu de vrede stilaan een feit wordt heelt Hanoi de wonden. Noordviet-

nannezen druk doende met de opruiming van het puin door de vele 

bombardementen boven hun stad veroorzaakt. Mannen en vrouwen 

helpen allen mee. De wederopbouw kan niet vlug genoeg gebeuren. 

De oorlog duurde al te lang... 

'* gewonde 
knie' ' 

De Indianen zijn zowat de « ge
wonde knie » van Uncle Sam Deze 
etnische minderheid dringt de jon-
ste tijd steeds meer aan op erken
ing als etnische groep en op het 
nakomen van de destijds met de 
Indiaanse stammen afgesloten ver
dragen, die nooit werden toege
past. Het gaat vooral om het toe
kennen van schadevergoedingen 
voor afgestane gebieden, het er
kennen van de eigendomsrechten 
der roodhuiden en anderzijds om 
het opsluiten van de Indianen in 
troosteloze reservaten, waar ze 
verkommeren tot paupers en tot 
zielige attraktie voor toeristen. 

Vandaag eist de Noordamerikaan-
se roodhuid zijn recht op een eigen 
identiteit op, zijn eigen volkse 
identiteit, wat het federaal Bureau 
voor Indiaanse Aangelegenheden 
steeds heeft geweigerd. Doch sinds 
de Amerikaanse negers aktief vech
ten voor hun erkenning (en daar
mee hoe dan ook sukses boeken) 
roept het « Indiaanse volk » steeds 
luider om erkenning van zijn status 
en zijn rechten. Zijn leiders hebben 
de waarde van de spektakulaire ak-
tie ingezien en komen steeds vaker 
op straat, nu eens met de bezetting 
van een oude, beruchte gevangenis, 
dan weer met een kantoorgebouw 
van de dienst voor Indiaanse aan
gelegenheden, thans met een 
plaats, die historische betekenis 

heeft in de strijd tussen blank en 
rood vorige eeuw. Het was inder^ 
daad te Wounded Knee dat 200 
Sioux-lndianen onder leiding van 
het opperhoofd Takanta Yokanta 
alias Sitting Bull (Zittende Stier) 
sneuvelden 

De Amerikaanse regering i» 
thans tot omzichtig,optreden tegert-
over de Indianen gedwongen : da 
grote media en het publiek bliiken 
simpatiek te staan tegenover da 
oudste en autentiekste Amerikaart-
se volkse minderheid. Het zou voor 
het leger een koud kunstje zijn, da 
belegerde Indianen te likwiderert. 
maar dat zou precies een storm 
van protest uitlokken in de States 
en elders. De Indianen hebben zich 
vaak als loyale staatsburgers ge
dragen, o.a. als militairen, ook al 
zijn ze een kleine minderheid. Maar 
ze zijn vandaag de uitzondering, 
die de regel van de zgn. Amerikaan
se smeltkroes bevestigt : ze willen 
zich zelf zijn. Dat is de diepere 
betekenis van deze « nationalis
tische opstand » van de moderna 
roodhuiden en vroeg of laat zal da 
federale overheid met deze eis (die 
betrekkelijk nieuw is in Amerika) 
rekening moeten houden, zoals ze 
reeds rekening hield met de zuiver 
materiele aspekten van het In
diaanse eisendossier. 

De droom van een eigen identi
teit is zo oud als de strijd tussen 
blank en rood in de Verenigde Sta
ten. Zittende Stier en vele zijner 
stamgenoten hadden er hun leven 
voor veil. De jongste gebeurtenis
sen bewijzen dat deze droom nog 
springlevend is. Zij die het oplos
sen van de Indiaanse natie in de 
grote smeltkroes als enige oplos
sing beschouwden, zullen hun hou
ding moeten herzien. Dat kan nu 
eenmaal niet anders in een tijd 
van herleving van het nationalisma, 
ook in de Verenigde Staten. 

een portret 

valéry giscard d'estaing 
(Argos) De recente devaluatie van de dollar heeft in Europa een paar harde feiten 

blootgelegd. De maatregelen die Bonn begin februari nam ter afremming van de 
aanzwellende stroom dollars op zijn Westduitse wisselmarkt hebben het drama van 
de dollar niet kunnen bezweren. Anderzijds is tijdens die jongste monetaire krisis 
overtuigend gebleken dat de EEG kompleet veronachtzaam werd. In de Europese 
hoofdsteden (inkluzief te New York werd druk genoeg onderhandeld maar het be
raad had plaats op het hoogste niveau terwijl de ministerraad van de EEG geen 
kontakt tot stand kon brengen met de financiële top van de betrokken partners. 
Wel konden bepaalde nationale schatkistbewaarders aardig met elkaar opschieten. 
Helmut Schmidt van de Bondsrepubliek en Valéry Giscard d'Estaing van Frankrijk 
stonden zowat model voor de kontinentale verstandhouding tijdens de dollarkrisis. 
Over zijn ervaringen met de Westduitse minister van Financiën verklaarde Giscard 
d'Estaing aan « Express » : « Schmidt heeft begrepen dat hij een lawine van na
righeid zou loswoelen indien hij zijn plan, in Duitsland een dubbele koers 
in te voeren zou doordrukken ». De Franse minister rondde zijn kommentaar af 
met te verwijzen naar de simpatie die tussen hem en zijn Duitse kollega van meetaf 
aan heeft bestaan. De twee waren het er trouwens over eens dat de nationale ban
ken van de negen GM-landen voortaan hun steun aan de dollar moesten afremmen. 
De hoofdbekommernis van Giscard was duidelijk genoeg : hij wilde de krisis een 
Europese oplossing opdringen. 

Vandaag schrijven pessimisten dat 
het Europees beraad (waarbij België 
niet eens te pas kwam I) een maat 
voor niets is geweest en beslist geen 
duurzame gunstige ontwikkeling waar
borgt. Naar hun gevoel is een eens
gezinde monetaire politiek nog altijd 
embryonaal en zijn de drukke gesprek
ken en reizen niets meer geweest dan 
een doekje voor het Europese bloeden. 
Giscard d'Estaing is echter een opti
mist die ongeschokt blijft geloven in 
een gemeenschappelijke aanpak. En 
hij rekent hierbij op steun van so-
ciaal-demokratische koilega's zoals 
Helmut Schmidt Hij doelt op een ty
pisch Europese Franse-Duitse kombi-
natie. Giscard heeft trouwens al van 
ouds bindingen met Duitsland, daar 
hij toch te Koblenz geboren werd (22 
februari 1926). Zijn familienaam gaat 
terug op de naam van een Frans dorp
je in het departement Aveyron. Daar 
wonen zijn verwanten sinds meer dan 
drie eeuwen op hun uitgestrekte land
goederen. Zijn broer Olivier is er bur
gemeester en runt naast de gemeen
telijke administratie ook de hele nala
tenschap. Valéry zelf studeerde aan 
de Ecole Polytechnique en promoveer
de aan het nationaal instituut voor 
administratie (ENA). Al vroeg werd 

hij benoemd tot « inspecteur des f i
nances », waarmee dan niet gewoon 
een inspekteur maar een hoger amte-
naar van het ministerie van Financiën 
wordt omschreven. In 1955 werd 1'ij 
kabinetsattaché van minister Faure In 
1966 volgt hij zijn grootvader op als 
« depute » van de « onafhankelijken » 
in het distrikt Puy de Dome. Tijdens 
de legislatuur van Debré fungeerde 
hij als staatssekretaris onder de mi
nisters Pinay en Baumgartner. 

Giscard is een opgeschoten slungel 
met breed voorhoofd, smalle schou
ders en. . lange scherpe tanden. Zelf 
heeft hij zich vaak lustig gemaakt 
over dit detail. « Het behoedt me voor 
ijdelheid • zegt hij. Ijdelheid en zelf
ingenomenheid zijn nl zijn grootste 
vijanden. Die karaktertrek meende hij 
te onderkennen in de voormalige 
Westduitse minister van financiën 
Schiller, Op het gezelschap van het 
o ekonomisch wonderkind » was hij 
dan ook niet erg gesteld ofschoon hij 
de eerste was om de virtuoze vakbe
kwaamheid van Schiller te waarderen. 
Giscard verwacht meer van zijn eigen 
politieke beweeglijkheid en persoon
lijke charme. In de omgang is hij non
chalant en ongedwongen zoals vel« 
geboren aristokraten. Op vergaderingen 

van het partijbestuur (hij is de onbe
twiste leider van de konservatieva 
. onafhankelijken ») verschijnt hij in 
pullover. De gezelschapsavonden van 
zijn partij luistert hij met zijn trekhar-
monika en speelt zijn kiezers ten 
dans ! Dergelijke invallen doen het 
nog altijd. Na een sprankelend poli
tiek debat werkt zo'n muzikaal inter
mezzo als een soort katarsis. Die mu
zikale hebbelijkheid heeft hij trouwens 
gemeen met zijn kollega Helmut 
Schmidt die een ervaren orgelist is. 

Giscard komt 't best tot zijn recht 
In de assemblee. Urenlang spreekt hij 
daar voor de vuist en citeert erg ge-
kompliceerde statistieken uit het 
hoofd. Onder zijn bezieling en speelse 
fantazie worden die statistieken ahw 
getranscendeerd. Zijn kollega's zouden 
allang zijn knetterend verbaal vuur
werk moeten gewoon zijn maar lijken 
nooit helemaal van hun verbazing te 

bekomen.- Zij- vragen zich alleen af 
hoever de ambitie van Frankrijks 
sterkste geheugenmachine eigenlijk 
wel reikt. Als men ervan uitgaat dat 
het geluk onveranderlijk aan de zijde 
van de bekwamen staat dan zou men 
Giscard eigenlijk moeten rangschik
ken bij de kandidaten voor het hoog
ste ambt. Deze scherpzinnige Frans
man straalt bevoegdheid uit. Boven
dien drukt hij zich vaak uit in carte
siaanse distinguo's. Onder de Gaulle 
slaagde hij erin niet 100 t h . gaullist 
te zijn. De » tragische » generaal 
heeft hem dan ook als minister van 
Financiën de laan uitgestuurd. En toch 
vond' de generaal het kompleet nor
maal dat Giscard zich ter gelegenheid 
van het fameuze alles-of-niets refe
rendum tegen hem keerde. Voortaan 
zou Giscard aanleunen bij Pompidou. 

De nieuwe prezidentskandidaat 
kreeg de stemmen van de « onafhan
kelijken » en binnen de gaullistische 
meerderheid verwierf de akkordeon-
spelende edelman een benijdens
waardige onafhankelijke pozitie. Voor 
de konkrete uitbouw hiervan zorgt Po-
niatowski, de zaakvoerder van de On
afhankelijken. Hij is het organizatorisch 
brein achter Frankrijks konservatieve 
groep. 

Als de tekenen niet bedriegen zal 
Giscard een van de overwinnaars van 
de Franse verkiezingen worden. Na de 
eerste stemronde (met Mitterand-
Marchias als « lichte • overwin
naars) zal Pompidou de « Onafhanke
lijken » hard nodig hebben. En hier
voor zal de prezident met minister
portefeuilles moeten betalen — niet 
alleen aan de onafhankelijke van Gis
card maar ook aan Lecanuet en JJ. SS. 
Schreiber. Van die optiek uit is de mi
nister van Financiën een belangrijke 
pion in de opstelling die prezident 
Pompidou zal moeten organizeren In
dien hij, wat voorzeker zijn bedoeling 
is, het • Volksfront • de weg naar de 
macht wtl versperren. 
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het 
gebrekkig 
milieu -
helieer 

helgiè' 

A. BONDIG OVERZICHT VAN DE HUIDIGE 
WETGEVING 

I. bescherming der oppervlakte-wateren — 
eerste wetten 

Edikten en wetten van 1669, 1877 en 1888 en één KB van 
1889 dat zegt : « geijk welke stof, die de eigenschappen 
van het water kan veranderen, niet in de bevaarbare wa
ters te gooien, te plaatsen, te laten drijven of te gieten... ». 

Het KB van 22 maart 1934 brengt de oprichting van de 
Dienst voor de Zuivering der Afvalwaters ; tussen 1935 en 
1940 werd dit KB nog 7-maal gewijzigd. 

Mede-verantwoordelijke diensten zijn het Instituut voor 
Hygiëne en Epidemiologie (afhankelijk van het ministerie 
van Volksgezondheid) en het Instituut voor Scheikundig 
Onderzoek (afhankelijk van het ministerie van Landbouw). 

Deze Instellingen zouden toch met de bestaande struk-
turen goed werk kunnen doen, advies verstrekken in ver
band met nog heelwat uitvoeringsbesluiten die moeten 
verschijnen en ook een ernstige kontrole-bevoegdheid moe
ten krijgen. 

De Dienst voor Zuivering van Afvalwaters, bestaat 
reeds 40 jaar en bracht het niet verder dan een perso
neelsbezetting van 5 leden, waarvan een bode en dit voor 
het gehele grondgebied. 

toestand in buitenland : 
Nederland : Het Rijksinstituut voor Zuivering van Afval

waters, telt een honderdtal technici met een vastomlijnd 
werkgebied. 

Frankrijk en Zwitserland : Bestaande overheidsdiensten 
houden er respektievelijk 175-180 personeelsleden op na. 

II. de wet van 11 maart 1950 

Het bouwen van waterzuiveringsstations. 
Inhoudelijke betekenis : 

ledere gemeente krijgt voor de bouw van een waterzui
veringsstation 80% van de installatiekosten van het Rijk. 
Toestand 1971 : 

Circa 60 stations in gebruik, waarvan er maar een 25-tal 
bevredigend werken, te wijten aan een groot gebrek aan 
bevoegd technisch personeel en ook verder in de hand 
gewerkt door de hoge loonkosten die ten laste vallen van 
de gemeenten, indien deze stations een ideale personeels
bezetting zouden krijgen. 

De vergelijking met 2 landen, welke qua mogelijkheden 
dezelfde zijn, toont duidelijk de opgelopen achterstand 
aan : 
Nederland (einde 1967) : 374 waterzuiveringsstations. 
Zwitserland (kanton Zurich) ; 69 stations in werking, 12 in 
aanbouw en 22 andere projekten in studie. 
Besluit : 

De wet van 11 maart 1950 werd een mislukking, er is 
niet de minste aanwijzing van enig beleid ter zake of een 
vast bouwprogramma van waterzuiveringsstations. 

lil. de wet van 26 maart 1971 

Inhoudelijke betekenis van de wet : 
Men voorziet de oprichting van 3 waterzuiveringsmaat

schappijen, één voor de Maas, één voor de Schelde, een 
derde voor de kust en de IJzervlakte. 

De bestaande gemeentelijke waterzuiveringsstations zul
len aan één der drie genoemde interkommunales worden 
overgedragen. 

Laten wij optimist blijven en wachten op de uitvoerings
besluiten en de toepassing van deze besluiten. 

Bij nader onderzoek van deze wet, blijkt dat de wetge
ver zeer duidelijk de lessen van het verleden heeft ver
geten : 
bijv. art. 41 : de geldelijke straffen van de overtreder be
dragen 26 tot 5.000 fr., hetgeen aan een prokureur-gene-
raal de woorden ontlokte : men wil de overtreders aan
moedigen. 

A. bestaande wetgeving 

B. tekorten en oorzaken 
yan de huidige wetgeving 

C. voorstellen 

Artikel 50 geeft de achtergrond weer en de geest waa» 
In de wetgever handelde bij de opstelling der wetteksten t 

De wet treedt in werking uiterlijk 3 jaar na het ve^ 
schijnen in het Belgisch Staatsblad, dit gebeurde In 1971 
(1 mei), deze wet zal dus in werking treden op 1 mei 1974. 

De industriëe ondernemingen krijgen dan nog 5 jaar 
uitstel, indien zij in het bezit zijn van een lozingsvergun
ning. 

Hoe gaan de waterlopen er uitzien op de eerste mei 
1979 7 

IV. de strijd tegen de luchtverontreiniging 

a. De wet van 28 december 1964 

Inhoudelijke betekenis : konkreet werd er niets geregeld. 
— 6 uitvoeringsbesluiten verschenen reeds, waarvan ef 
4 beloften inhouden (KB 13.12.1966, 26 maart 1971, 19 JuB 
1971, 7 oktober 1971). 
— De twee overige KB, van 26 juli 1971 en november 1971, 
vertonen een werkelijk technisch karakter. 

b) Het KB van 26 juli 1971 

Artikel 4 - pragraaf 2 : stipuleert dat de vloeibare 
brandstoffen voor de verwarming van gebouwen niet 
meer dan 1 % zwavel mogen bevatten. 

Deze bepaling legt de verbruiker dus een reglement op 
dat omwille van technische redenen niet kan nageleefd 
worden. 

Het Nationaal Instituut voor Extraktieve Bedrijven vindt 
dit KB sociaal onrechtvaardig en technisch onuitvoerbaa». 

Sociaal onrechtvaardig : omdat de producent of verde
ler niet aan deze maatregel onderworpen werd. 

Technisch onuitvoerbaar : de ontledingskosten die uR 
dergelijke kontroles zouden voortvloeien moeten zeer hoog 
geschat worden — zal men van deur tot deur gaan ? 
o) Het KB van 8 november 1971 

Slaat terug op het gehalte aan koolmonoxyde in de uit
laatgassen van verbrandingsmotoren — de kontrole hierop 
Is niet doeltreffend georganiseerd. 

B. TEKORTEN EN OORZAKEN VAN DE HUI
DIGE WETGEVING 

0 De huidige wetgeving wil in essentie geen ingrijpende 
en doeltreffende maatregelen. 
9 Het wetenschapsbeleid heeft niet de minste belang
stelling voor die nijverheidssektoren, welke met kennis 
van zaken de bouw van bijzondere milieu-beschermende 
uitrusting zouden kunnen ontwerpen en in produktie ne
men. 
9 Projekten van automatische en autonoom-werkende 
meetinstrumenten zouden zoals in het buitenland moeten 
gepromoveerd worden, zie realisaties van Ecologie Instru
ments Corporation, Drager. 
# Onze ingenieursscholen zouden moeten gestimuleerd 
worden in hun wetenschappelijk onderzoek en hoofdzake
lijk in het domein van de rekuperatie van afvalstoffen 
(zware metalen). 
# De ontwikkeling van automatisch werkende apparatuur 
voor milieuverontreiniging en de verplichting deze in te 
planten in nijverheidscentra met een hoge bevolkings
dichtheid, zou een belangrijk vertrekpunt betekenen onn 
een aantal basisgegevens te verzamelen over de evolutie 
van de milieubevuiling, niet alleen voor de wetgever, 
maar ook voor de verantwoordelijke overheden, die ver
gunningen afleveren voor verbrandings- en verwarmings
installaties, het lozen van afvalwaters, en industriële ve^ 
werkingstechnieken van giftige afvalstoffen (zaak van vep-
brandingsoven van Rotem). 

# Aangezien de klachten van getroffen bevolkingsgroe
pen gelegen bIJ Industrieterreinen meestal terecht komen 



WU - 10-3-1973 13 

bij de gemeentebesturen, zouden de wettelijke bescliil<-
kingen ter zake zó moeten gewjizigd worden dat deze 
doeltreffend kunnen optreden. 
# De agglomeraties en federaties van gemoenten bezit
ten reeds bevoegdheden, die in de brede zin van hun be
tekenis zullen moeten toegepast worden. 
9 De politieke wil bij de huidige wetgevers om het vraag
stuk van de milieubevuiling kan in vraag gesteld worden 
en zal dit blijven zolang men niet ernstig de sanering van 
een aantal prestige ministeries doorvoert — openbare 
werken — onderwijs féén enkel onderwijsnetj — lands
verdediging. 

Als de jongere generatie kontesteert bij een verklaring 
van een Gaston Eyskens : « wij moeten kiezen tussen de 
voortzetting van de ekonomische groei of een verbetering 
van het leefmilieu » en als men weet dat de ACEC [Ty
phoon, Vandekerckhove) met de ontwikkeling van zuive-
ringsapparatuur arbeidsintensieve puntnijverheden zouden 
kunnen tot stand brengen, dan kan men alleen maar de 
zijde kiezen van de kontestanten. 

De vakbonden zagen in de uitspraak van de gewezen 
eerste-minlster geen drogredenen en missen blijkbaar in-
zictit in het totaal gebeuren van de milieubevuiliging, de 
werkelijke oorzaken en de middelen die zouden moeten 
aangewend worden. 

C. VOORSTELLEN 

de organisatie van een doeltreffend 
milieubeheer 

strukturen : 

1. Volwaardig Departement voor leefmilieu. 

2. Een Nationaal Instituut voor Leefmilieu, wetenschap
pelijk en administatief volledig uitgebouwd en een funk-
tionele opdracht als koördinator tussen de universiteits-
laboratoria voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

3. Provinciale instituten vooi- leefmilieu (tech. adviezen 
aan bestendige deputaties, gemeentebesturen en verant
woordelijke instanties die vergunningen verlenen, welke 
aan de oorsprong kunnen liggen van milieuverontreiniging 
indien zij niet technisch opgevat worden). 

4. Inschakeling van universiteiten en technische onder
wijsinstellingen. 

Enkele voorwaarden om efficiëntie van dergelijk plan te 
waarborgen. 

0 De bevoegdheden inzake leefmilieu, die nu verdeeld 
zijn over verschillende departementen, moeten zonder uit
zondering gecentraliseerd worden in het ministerie voor 
Leefmilieu (mag ik verwijzen naar Engeland). 
0 De technische organisatie van het ministerie wordt 
toevertrouwd aan een Ombudsman, met technisch-weten-
schappelijke afdelingen (lucht-, water-, bodemvervuiling 
en geluidshinder). Als vertrek kunnen bestaande institu
ten - werkgroep luchtverontreiniging Mol en Belgisch 
Instituut voor de Studie en Dokumentatie van het Water 
als kernen genomen worden voor de nieuw op te richten 
afdelingen, 

# Deze 4 technisch-wetenschappelijke afdelingen werken 
nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid, het 
ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, het ministerie 
van Openbare Werken. 

# Het Instituut voor Leefmilieu oriënteert en koördineert 
de werkzaamheden van de provinciale instituten voor 
leefmilieu, 

# Met de 4 technische wetenschappelijke afdelingen, 
wordt ook een juridisch departement opgericht, dit vormt 
dan het Instituut voor Leefmilieu. 

werkorganisatie — dringende opdrachten 

Het Nationaal Instituut voor leefmilieu zal in samenwer
king met de universiteiten en dit zal bij hoogdringendheid 
moeten gebeuren : 
a) Destaande kontroletechnieken verbeteren en nieuwe 
ontwikkelen. 
b) Bestaande zuiveringsprocédés verbeteren en nieuwe 
ontwerpen. 

Het juridisch aspekt van de bestaande wetgeving moet 
worden verbeterd en door nieuwe wetten en of uitvoe
ringsbesluiten eenvoudiger en zakerlijker worden gefor
muleerd. 

De verdere uitbouw, provinciaal, kan verzekerd worden 
met de oprichting van een tiental provinciale instituten 
voor leefmilieu. 

Het provinciaal instituut oefent zijn werkzaamheden uit 
rekening houdend met het eigen Industrieel, toeristisch 
of ruraal karakter van de streek. 

In Antwerpen heeft men als vertrekpunt het Centrum 
tegen Lucht- en Waterverontreiniging (1968), dat samen
werkt met het Stadslaboratorium van Antwerpen (lucht
verontreiniging) en het Laboratorium van het Provinciaal 
Instituut voor Hygiëne (waterbezoedeling). 

Te Luik kan men beginnen met het Nationaal Instituul 
voor de Extraktieve Bedrijven, dat zich bezighoudt met da 
luchtverontreiniging fstofverspreiding door metallurgie eo 
cementfabrlekenl. 

werking provinciale instituten 
Elk provinciaal instituut werkt in opdracht van : 

1) Ministerie voor Leefmilieu, 
2) Provinciale besturen, 
3) De in het gewest gesitueerde gemeenten. 
Werkoriëntatie : 

Instituut voor Leefmilieu. 
Verder : 
— Permanente kontrole in Industriezones. 
— Vetorec:,t met betrekking tot het verlenen van vergun
ningen (verbrandingsinstallaties, lozing afvalwaters) door 
provinciale instantie?. 
— Verstrekking van adviezen aan bedrijven om vraagstuk 
van bezoedelde afvalwaters, luchtverontreiniging enz. op 
te lossen. 
— De werkzaamheden van de provinciale instituten — 
degelijk laboratorium vorzien — zullen het Instituut voor 
Leefmilieu toelaten voorstellen voor reglementering (uit
voeringsbesluiten) te formuleren. De naleving van ^e uit
voeringsbesluiten zal door de Provinciale Instituten wor
den gekontroleerd. 
lUlinimum uitrusting : 
— Automatische meetapparatuur. 
— Mobiele veldapparatuur 
— Mobiel labo. 
Dienstverlening aan gemeentebesturen : 
% Voorbereiding openbare werken, en wel in verband met 
bescherming van natuurreservaten (biotopische belangen), 
# Verspilling grondwater bij grondwerken, heipaalwer
ken. 
# Huisvuilverwerking. 
# Adviezen aangaande industriële inplantingen, de nodige 
vergunningen hiervoor kontroleren en produktieschema's. 
9 Inplanting van sociale woonwijken in industriezone's of 
onmiddellijke omgeving. 

De huidige wetgeving en beschikkingen in verbaiw met 
exploiratievoorwaarden moeten grondig gewijzigd worden; 
de bevoegdheden zullen komen te liggen bij de gemeente
besturen en de Provinciale Instituten voor Leefmilieu (dit 
voor alle ondernemingen van eerste kategorie), 

betreffende exploitatievoorwaarden 

De exploitatievoorwaarden zullen tot in de kleinste de
tails uitgewerkt worden in de teksten, de kontrolebevoegd-
heden zullen een gerechterlijk karakter hebben. 

De bedrijven zullen alle lasten, ook loonderving wegens 
werkloosheid, veroorzaakt door verplicht stilleggen van 
produktie (milieuverontreiniging), moeten dragen. 

Er zal een klassifikatie komen van bedrijven in ve^-hou-
ding tot milieu-verontreinigende produktieschema's inet 
een goed omschreven wetgeving inzake arbeids- en mi
lieubescherming, dit naar model van de wettelijke beschik
kingen terzake in de extraktieve nijverheid. 

Konkreet zullen er dus verplichtingen moeten komen 
in verband met voorgeschreven types en stoffilters de 
temperatuur van gebruikte koelwaters, enz , 

Indien de jongere generatie wel gevoelig is voor het 
totaal gebeuren van de milieuverontreiniging in België, 
dan moet het ons niet aan politieke moed ontbreker om 
de bestrijding effektief te maken. 

Het is hoog ti jd, dat wij allemaal samen ons ernstig 
gaan bezinnen alvorens er onherstelbare schade wordt 
aangebracht. 

j . hardy, 
senator. 
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lUUINDER 
VIRIiMT 

door JOZEF SIMONS 
Na een « inKuldigingsincident » waar hij niets van verstond, in de kerk, liet de baron 
de Laardonkse bevolking naar believen aan de drank gaan. Zoon Florimond, uit het 
eerste huwelijk van de baron, heeft veel simpatie voor de dorpelingen en laat door 
de rentmeester de familiepapieren, die gedeeltelijk in het Nederlands geschreven 
zijn, schikken. Om deze te kunnen lezen en begrijpen en om kontakt ie kunnen heb
ben ntet de inwoners, leert hij dagelijks een stukje Nederlands. 

eerst-e hoofdstuk 

Op de donk 
En hij zou zich in het Vlaams spreken 
kunnen oefenen met Jan Broeckx, zijn 
zoogbroerder, die, hoewel drie jaar 
ouder, te Leuven in hetzelfde studie
jaar zat als hij te Namen. Dat hadden 
ze gisteravond samen overlegd op 
het feestmaal. 

En veel zou hij ook leren door zijn 
omgang met het volk, want voor de 
Laardonkse mensen, die bij hem steun 
zochten, zou hij een vriend en weldoe
ner wezen. 

Nu zag hij vóór zich een levenstaak en 
besefte hij de schoonheid der spreuk 
die gegj-ift stond in het wapenschild 
der van Laars : ,, Ik diene ". 
Met een kleine kneukei werd toen 
zachtjes op Florimonds deur geklopt. 
„ IVIondje, word je niet wakker van
daag ? 't Is bijna halfnegen. Ik heb al 
koffie gedronken .. ". 
„ Kom binnen ! ". 

't Was de twaalfjarige Marie-José, de 
oudste van Florimonds halfbroers en 
-zustertjes. Een kwiek, gezond kindje, 
vlug als een eekhoorntje, met een 
weelde van zwarte haren, kortgeknipt, 
die krulden in de hals. Levendige brui
ne kijkertjes flikkerden In haar mollig-
wit gezichtje. 
„ Dag, Mondje-luierik ! ". En ze gaf 
grote broer, die nog onder de lakens 
lag. een klinkende zoen, wipte 't bed 
op, gleed er weer af : ,. Je hebt weer 
sigaretten gerookt". deed ze snui
vend, ., dat ruikt niet goed ". 
,, Wil je de store ophalen, Marie-José ". 
Met een sprong was ze bij het raam 
en zette ook het venster op een kier : 
,, Kijk eens wat een mooi weer. Dade
lijk schijnt de zon vlak in je bed... En 
wat een schone warande ! Wel hon

derd grote bbmen, en veel groene 
struiken, en hoeveel lieve bloempjes 
op het grasperk... En, kijk eens. Mond
je, de zwaan vliegt, de zwaan vliegt... 
Wist je dat een zwaan vliegen kon ?... 
Sta op, luierik, en kom eens kijken... 
Neen, blijf maar liggen, 't is te laat, 
ze vaart weer terug In 't water... En 
is dat nu allemaal van papa. Mondje?". 
,,Ja, van papa en van ons. Zul je hier 
liever wonen dan te Brussel of te 
Blankenberge ? ". 

„ 'k Geloof het wel I Aline krijgt een 
schaapje van papa. En ik mag kippen 
houden. . Waarom is papa zo blij ? " . 
Ze begon met haar zakdoek het stof 
af te nemen van het marmerblad van 
het nachttafeltje. ,, Ik zal de meiden 
eens op de vingers moeten t ikken", 
zei ze ais een grote. Dan, zich haar 
vorige vraag herinnerd, kwam ze op 
het bed zitten en, terwijl ze door gro
te broers haar streek, vroeg ze nog 
eens : „Weet j i j . Mondje, waarom 
papa zo blij is ? ". 
„ O , dat is lang om te vertellen... Heb 
jij grootpapa nog gekend op de Ave
nue Louise ? ". 

., Hoe durf je zo iets vragen! Die bracht 
's zondags chocolade en koekjes mee, 
en, als 't mijn feestdag was, een pop!". 
„We l , de papa van grootpapa woonde 
hier op de Donk... en de papa van die 
papa. en zo voorts, al de leden van de 
familie, van wie wij nog iets weten uit 
de oude papieren, werden hier allen 
gewonnen en geboren .. Maar de papa 
van grootvader leefde in een tijd van 
oorlog en revolutie. . Hij heeft heei 
zijn fortuin verloren en de Donk moe
ten verkopen om zijn schulden te be
talen... Dan heeft grootpapa weer wat 
centen gespaard, papa heeft geluk ge-

/ 

/ 

had, mama heeft veel geld geërfd, en 
nu is papa zo blij omdat hij de Donk, 
het oude familiekasteel, heeft kunnen 
terugkopen... ". 

„ En zal mama nu ook blij zijn en 
méér lachen dan te Brussel ? ". 

Dat was voor Florimond een treurige 
vraag. Want mama, Florimonds stief
moeder, liet maar al te wel blijken dat 
ze verschil zag tussen hem, het kind 
van Baron van Laars eerste vrouw, en 
haar vier kleinen. Zij zag node hoe 
de kleine tweelingen Aline en Ryciof 
achter Florimond aanwaggelden om 
nog een vertelling, hoe Paultje in gang 
en manieren en spreekwijze, niet papa, 
maar grote broer Florimond trachtte na 
te bootsen... En Marie-José, die ziels
veel van grote broer hield, durfde on
der mama's strenge blik nooit zo open 
laten blijken hoezeer zij aan hem was 
gehecht. Onbewust hield het kindje 
zich in, om des te vrijer te dartelen 
wanneer zij onbewaakt en ongezien de 
teugel kon vieren aan haar kinderlijke 
zusterliefde. 

,,Wel, Mondje zeg je niets ? Denk je 
niet dat die gezonde buitenlucht ma
ma deugd zal doen ? ". 
Mondje lachte om haar grotemensen-
praat. 

„ En ben jij zelf ook blij ? " vroeg ze 
toen. 

„ Dat geloof ik, kolossaal I ". 
„Dat is goed .. Kijk ginder die kau
wen eens vliegen I ". 
„ Om de beukenronde ? Ja, daar neste
len ze in de holten van de bomen... ". 
„ In de holten van de bomen ! Hoe 
vreemd I Ik heb daar juist aan Frans 
de hovenier gezegd dat hij een kauw 
voor mij moet pakken. Hij lacht altijd, 
maar hij trekt zijn schouders op en 
doet nooit iets van wat je vraagt... " . 
„ Hij verstaat je niet... Je moet de juf
frouw vragen of ze je Vlaams wil le
ren, dan kan je met de hovenier en 
met de andere mensen en met al da 
kinderen praten... en dan zal de hove
nier al doen wat je verlangt...". 
„Dat zal te moeilijk zijn .. Kunnen die 
mensen geen Frans leren ? ". 
„ Die mensen moeten werken. Rietje, 
die hebben geen tijd om Frans te le
ren. En jij hebt tijd genoeg .. Vlaams 
is hier de taal van de streek, die moe
ten wij toch leren ". 
„ Ken jij Vlaams ? ". 
,, Ik ben het aan 't leren en zal het 
gauw kennen... opnieuw kennen... 
Toen ik heel klein was, sprak ik niets 
anders ". 

,, En als je het opnieuw kent, dan 
vraag je voor mij aan Frans, of hij een 
kauw voor mij wil pakken ". 
„ Wel twee I ". 

„ Kijk eens wat grote mussen I ". 
„ Dat zijn spreeuwen ! ". 
„ En schreeuwen dat ze doen I Zijn 
dat die dieven die de kersen opeten ! ", 
„Ja, Rietje ". 
„ Stoute spreeuwen ! ". 
„ Marie-José I Marie-José I ". 
„ Rietje ! De juffrouw roept. Vlog na«f 
de klas en leer braaf I ". 
„ En sta j i j op. Mondje-luierik ! ". 
Florimond maakte vlug zijn toilet «in 
spoedde zich naar de eetzaal, waar 
hij zijn papa vond, die na het ontbijt 

een sigaar rookte en met zijn rent
meester te praten zat. 
„ De boeren hebben gisteravond uw 
gebrouwt afgedronken ", lacht de heer 
Jordens, al bijtend op het mondstuk 
van zijn grote oliekop, „ t e middernacht 
hebben ze bij de Antichrist de kraan 
geslagen in het laatste vat... Nu is uv» 
populariteit voor verscheidene ge
slachten verzekerd. Laat de mensen 
drinken, zij zullen u heffen en dragen, 
en ge doet met hen wat ge wilt... De 
onderpastoor zegt dat het niet zou 
mogen zijn — die heeft mischien ook 
gelijk, maar ja... ". 
Hij zweeg even, terwijl Florimond bad. 
„ En hoe hebt u het inhuldigingsfeest 
gevonden ? Wat dunkt u van mijn 
Kempenaars ? Driehonderd jaar ten 
achter, niet waar, dat ze nog een kas
teelheer inhalen, maar gemoedelijke 
kerels I ". 

„ Ik ben oprecht getroffen geweest 
door hun hartelijkheid, en door hun 
eerbied ten opzichte van ons. Ik zal 
gaarne in hun midden wonen... ". 
,, Wanneer vertrek je naar Namen, Fo-
fo ? •'. 

„ Aanstonds na de middag, papa. Mag 
ik de koetsier verwittigen en laten 
inspannen ? ". 

,, Laat maar, dat zal ik wel doen... ". 
Na de koffie sloeg Florimond een 
kruis, sprong buiten op zijn fiets, en 
reed een der lanen in, die van het 
kasteel uit in alle richtingen rond-
straalden. De zon zat reeds hoog aan 
de hemel en goot haar licht door alle 
gaten en spleten tussen de hoge boom
kruinen. De werklieden, die de wegen 
opharkten, namen eerbiedig hun pet 
af waar Florimond voorbijreed. Buiten 
de bossen schoot hij een wegeltje in 
tussen twee korenvelden, kwam aan 
een dennenbosje waarin een jonge 
man in een boek te lezen lag. Kijk, Jan 
Broeckx die al voor zijn examen aan 
't blokken was ! 

,, Moet u niet terug naar Leuven ? ". 
„Jawel, meneer Florimond, nog een 
week of vier, dan kom ik hier voor 
goed in 't bosje blokken ". 
„ Mag ik dan meekomen ? We kunnen 
elkaar soms helpen. Is dat bosje nog 
van papa ? ". 

,, Toch niet, de Donk gaat tot aan het 
koren. Dit veld en deze dennebomen 
zijn van mijn vader, of liever van mijn 
stiefvader. Ik heb u al verteld, niet 
waar, dat mijn moeder hertrouwd is ? ". 
De hartelijkheid en de open ogen van 
jonker Florimond wekten bij Jan 
Broeckx een verlangen naar vriend
schap, zoals wederkerig de gemoede
lijkheid van Jan Broeckx Florimond be
viel. 

,,Tot zondag ? ". 
,, Ja, tot zondag ". 
Florimond reed voort in de richting 
van de toren, die met zijn grijze scha
lies hoog boven de rode daken en de 
linden en notebomen uitstak. De we
reld lag open in licht en zomerweelde. 
De korenstengels staken hun aren 
naar de blakerende zonnestralen. In al 
de aardappelvelden stonden de bui
tenmensen in vaalkleurige dracht, on
der hun grote strooien zonhoeden, de 
bossen aan te aarden met hun hark. 
De molen ginder ver draaide en sloeg 
met zijn vier wieken. Hier en daar liep 
een meisje barrevoets, naast een bon
te koe die het gras aftongde op de 
grachtkant. Berdzagers in broek en 
hemd trokken een lange zaag door een 
geblekte boomstam, twee meter bo
ven de grond. De schrijnwerkers aan 
de schaafbank floten een liedje In de 
schaduw van het werkhuis. 
Aan de pastoriepoort sprong hij even 
van zijn fiets om een woordje te wisse
len met de pastoor, die wandelend ging 
brevieren. Hij was nog zenuwachtig en 
vroeg excuus voor al wat zijn onder
pastoor In zijn sermoen mocht hebben 
misdaan. „Houd uw rang, mijnheer, 
houd u altijd op zekere afstand van de 
mensen... Gij kent ten andere weinig 
Vlaams, dat is een goed voorbehoed
middel tegen ai te grote familiarlteit 
-net het volk... ". 

(vervolgt) 
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maatsohappij 

enkeling en gemeenschap 
« Eeuwenlang klonk het zo >. 

Onder deze titel breekt een trou
we lezeres die M. tekent in « Wij » 
van 17 februari een lans voor de 
legalisering van abortus. Zij doet 
het genuanceerd en bewogen zoals 
dat iieet, maar feitelijk proklameert 
aij de slogan van sommige indivi
dualisten : baas in eigen buik ! 

Nu kan een vrouw — en als ze 
gehuwd is ook haar man — in uit-
«onderlijke gevallen zeer ernstige 
redenen hebben om op de regel 
die het leven beschermt uitzonde
ring te maken. Maar dat betekent 
geenszins dat de deur moet open
gezet worden voor het egoïsme, da 
gemakzucht en het materialisme dat 
In elk van ons schuilt. 

Wij zijn allemaal beïnvloed door, 
en ook slachtoffer, van de kon-
sumptie- en welvaartmaatschappij. 
VVe! spreekt men van sociale onge
lijkheid ook omdat de rijken ge
makkelijker misbruik kunnen ma
ken van hun rijkdom. 

Wij zijn al te graag bereid om 
Iets « noodsituatie » te dopen. Wij 
spreken wel van verantwoord ou
derschap want het klinkt inderdaad 
goed. Maar begrippen als verant
woordelijkheidszin, zelfdiscipline, 
volksverbondenheid, zwijgen wi j 
dood. Zelfs bij de opvoeding ken
nen wij die woorden niet meer. 

In een land waar de arbeidsduur 
gelukkig teruggebracht wordt op 40 
uur per week, waar bijna elk ge
zin over een auto en een TV-toestel 
beschikt, waar zeer velen zich kun
nen veroorloven 2 of meer weken 
buitenhuis vakantie nemen, daar 
moet men niet te gemakkelijk van 
eociale noodsituaties spreken. 

Er zijn talrijke kinderen die niet 
de vrucht zijn van opzettelijk-gewil-
de zwangerschappen en die daarna 
toch met vreugde aanvaard worden. 
Voor wat de ongehuwde moeder be
treft : niemand heeft het recht haar 
te oordelen en nog minder haar te 
veroordelen. Onze gemeenschap 
moet meer het bijbelse woord in
dachtig zijn : Wie nooit gefaald 
heeft werpe de eerste steen. Er 
sullen er weinig geworpen worden. 

Voor gezinsplanning of geboorte
regeling zijn er andere middelen 
dan abortus. Het is opvallend hoe
zeer uit enquêtes blijkt hoe weinig 
er zijn die voor dit toch ernstig 
vraagstuk bij te medikus te rade 
gaan. Oppervlakkigheid dus en ge
brek aan voorlichting en goedge
richte opvoeding tot volwassenheid. 

Maar het probleem gaat niet al
leen de enkeling of het gezin aan. 
Wij hebben een van de laagste ge
boortecijfers ter wereld. Met de 
legalisatie van abortus lopen wi j 
het gevaar dat de geboorten met 
40% dalen. Voor de enkelingen zal 
dit aanvankelijk wel meer komfort 
meebrengen. Ons volk zal dan wel
dra meer bejaarden tellen dan kin
deren met als gevolg een abnormale 
bevolkingsstruktuur, een verouderd 
volk dat gedoemd is om langzaam 
maar zeker uit te sterven. 

In Hongarije werden in de jaren 
1956-1970 in totaal 2 510.000 gelega
liseerde abortussen uitgevoerd. Uit 
een in dat land uitgevoerd onder
zoek van 1 juni '69 tot 30 juni '70 
In de provincie Baranya is gebleken 
dat de frekwentie van vroegtijdige 
geboorten 21,1 tot 30,8 procent be
droeg bij moeders die herhaaldelijk 
aborteerden. Sinds de legalisatie 
van de abortus vertoont het aantal 
vroegtijdige geboorten er een stij
ging van 5,5 procent in 1955 tot 11,3 
procent in 1969. Het aantal echt
scheidingen is er per jaar bijna ver
dubbeld. De natuurlijke aanwas van 
de bevolking daalde van 11,4 per 
duizend in 1955 tot 2,4 in 1965. 

In Roemenië waar in september 
1957 de vrouw de volledige vrijheid 
kreeg over haar zwangerschap te 
beslissen werd kunstmatige abortus 
In 1966 opnieuw verboden. 

De wetgevers, vrouwen als man
nen mogen bedenken dat een volk 
kan vermoord worden, doch ook 
dat een volk zich kan zelfmoorden 
els de enkelingen de gelegenheid 
krijgen dit te doen. 

Mensen die zich volksnationalis
ten noemen moeten dit beletten. 

Indien mandatarissen van de 
Volksunie aan deze zelfmoord wil
len meewerken dan liebben zij de 
Vlaamse beweging verloochend, 
dan hebben zij ons nationalisme 
nooit begrepen. 

Men heeft de taalwetgeving te 
Brussel niet toegepast en onze te
genstrevers hebben dan maar ge
zegd dat die wetgeving moet afge
schaft worden en de vrijheid van 
het gezinshoofd werd hersteld. Zijn 
wij als volksgemeenschap daar zo 
gelukkig mee ? 

En nu maar de vrijheid van abor
tus invoeren ! 

Wij zullen de weg opgaan van
waar anderen — zie Roemenië — 
reeds terugkwamen. 

Tenzij diegenen die verantwoor
delijkheid dragen zich bezinnen en 
genoeg persoonlijkheid bezitten om 
de moed op te brengen de gemak
zucht tegen te gaan en aan de toe
komst te denken. 

o.w. 

Volgens een recent artikel In het voortreffeiriks NedertandM mean^ 
blad Voeding van de stichting tot Wetenschappelijke Voorlichting op Vo». 
dingsgebied wordt overvoeding een erg probleem. Zo erg zelfs dat een 
speciale kommissie bestaande uit dokters en deskundigen zich gedurende 
maanden met het probleem heeft beziggehouden. 

Uit statistisch materiaal blijkt dat het aantal te dikke 8-jarige school» 
kinderen verdubbeld is in 5 jaar. Het aantal dienstplichtigen dat wegene 
''vermatige vetvorming werd afgekeurd is tegenwoordig veel groter dn 
bv. 15 jaar geleden. Overigens is het ook bekend dat het aantal sterf te-
gevallen als gevolg van hart- en bloedvatenziekten geweldig is gestegen. 
Men weet nu dat deze ziekten meer voorkomen bij mensen die in hun 
Jeugd te zwaar wogen. Daarom verdient « vetzucht » bij kinderen bijzon
dere aandacht. 

Overvoeding kan uiteraard het gevolg zijn van de persoonlijke aanleg 
van iemand, doch tegenwoordig worden velen te dik omdat men « te
veel » eet en « te weinig » drinkt. Een doktersbehandeling tegen vet
zucht zal er dan ook in bestaan een kalorieèn-arm dieet voor te schrijven 
gekoppeld aan meer lichamelijke beweging. Jammer genoeg zien patiënten 
dit slechts als een tijdelijke behandeling en zitten ze na enige tijd op
nieuw in hetzelfde straatje. 

Volgens de kommissie van specialisten komt het erop aan aangepaste 
voedingsgewoonten aan te kweken. Het zal al moeten beginnen tijdens 
de prille jeugd. Aanstaande moeders zouden een en ander kunnen op
steken in konsultatiebureaus voor zuigelingen of de langs de artsen, 
wijkverpleegsters en diëtisten om. Van al deze mensen kan echter geen 
serieuze voorlichting uitgaan als ze zelf geen aangepaste kursus « toege
paste voedingsleer » krijgen tijdens hun opleiding of wanneer voor dit 
vak geen bijscholingskursussen worden voorzien. 

ome genBrolie 
wordt almaar dikker 

Oudere jeugd kan tot een gepaste voeding aangezet worden in de 
scholen maar daar kan dan weer niets van terecht komen als tijdens de 
opleiding van het onderwijzend personeel geen praktisch voedingsonder-
wijs wordt gedoceerd. Terecht wordt gesteld dat de beoefening van de 
verschillende sporten een onderdeel van het lesprogramma zou moeten 
uitmaken want wie in zijn jonge jaren tot sportbeoefening wordt aangezet 
komt er later ook gemakkelijker toe. Maar wat als er te weinig leraars 
lichamelijke opvoeding opgeleid worden en te weinig aangepaste gym-
nastielokalen en sportvelden ter beschikking staan ? De overheid kan na
tuurlijk tussenkomen maar denkt die juist niet aan bezuiningen in deze 
sektor ? 

Dat mogen allemaal interessante voorstellen zijn, het blijft een feit dat 
de kalorische waarde van tevéél voedingsmiddelen'^éëf^è" hoog ligt, In 
Amerika werden de producenten van b.a. hamburgers er door de konsu-
mentenverenigingen toe verplicht minder vet in hun produkten te ver
werken. Overigens zou ook het vetgehalte in de melk best wat kunnen 
verlaagd worden. En waarom er de producenten van voedingsmiddelen er 
niet toe verplichten het vet- en suikergehalte op de verpakking te ver
melden. Zo weet de verbruiker ook weeral iets meer over het produkt 
dat hij koopt. 

Erg tekeer gaat de kommissie tegen de reklame op radio en TV voor 
allerlei « gezonde levensmiddelen ». Men meent dat hieraan paal en perk 
moet gesteld worden en dat deze media zich beter bezig kunnen houden 
met het uitzenden van een degelijk verbruikersmagazine. Ook op de BRT 
wordt de sektor verbruik nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Niet te 
verwonderen echter als men weet dat de mensen die het in dit instituut 
voor het zeggen hebben zich zelf liever bezighouden met het politieke 
evenwicht of het op de vingers tikken van mensen die degelijke informa
tie willen geven. 

Tenslotte nog dit : alle middelen waarover we het daarnet hadden om 
de overvoeding in te perken betekenen nog niet dat het met de over
voeding volledig uit zal zijn wanneer alles toegepast wordt wat door de 
specialisten wordt voorgesteld. De stijgende welvaart betekent immers 
dat de doorsnee-verbruiker meent dat eten een onmisbaar statussymbool 
is geworden. De konsument zelf zal dus wat zelfdiscipline moeten aan 
de dag leggen en een en ander laten om niet « te » dik te worden. 

k.a. 

GRIEKENLAND, PER VLIEGTUIG 
Zaterdag 7, tot zaterdag 21 apr i l 

s l J ' 

Programma 
Ie dag. Te 1 5 u I 5 u i t Zaventem, met een Boeing 727 van Olympic Airways naar 
Athene, waar aankomst te 20 u 20. Overbrenging naar het centrum van de stad 
2e dag. Verbl i j f te Athene, met hal fdaags geleid bezoek oan de Akropohs en 
omgeving 
3e dag. 's Morgens, geleid bezoek aan het moderne stadscentrum en het Nat ionaal 
Muzeum In de late namiddag, ppi autocar noor Piraeus, waar a fvaar t te 20 u 
met de « Romant ica » van de Chandns Cruises Avondmaal aan boord Logies tn 
tvi/eepersoonshutten 
4e dag. Landing te Delos omsl reeks 8 u Bezoek aan het tempele' land (leeuwm-
nenri)en, heihge vijver, muzeüm) Naar Mukonos, het schilderachtigste ei land van 
de Kukladen Aankomst te ]3 u ; a fvaar t te 22 u 
5e dag. Omstreeks 7 u , aankomst te Koesadasi, in Kleln-Azie Ui tstap naar Efesos 
en bezoek aan de vermaarde tempelstad A fvoa r t te 11 u naar Patmos, v/aar 
aankomst te 16 u Ezelntje en bezoek aan het vermaarde Bizanti jnse klooster 
A f vaa r t te 22 u naar Rhodes 
6e dag. Landing omstreeks 8 u 's Morgens, bezoek aan de voornaamste beziens
waardigheden van de oude ridderstad s Namiddags v i i j Gelegenheid t o t f aku l -
tot ieve ut tstap naar Lmdos A fvaa r t te Ï 8 u. naar Herokleion op Krela. 
7e dog. Aankomst te 10 u 's Morgens bezoek aan het muzeum, waar de belang
r i jkste vondsten van Knossos bewaard worden. 'sNamiddags, u i ts tap naar Knos-
sos en bezoek aan de opgravingen en de rekonstrukties van het Minoisch paleis 
A fvaar t te 1 7 u. en door de Kretenzische Zee naar Piraeus 
8e dog. Aankomst aldaar te 9 u en ontschepmg na het on tb i j t Vertrek voor de 

I n l i c h t i n g e n : 2 0 0 0 A N T W E R P E N - S T - J A C O B S M A R K T 4 5 - 4 7 — TEL. ( 0 3 ) 
9 3 0 0 Aa ls t , Kerkstraat 12 - Te l . ( 0 5 3 ) 7 1 7 . 2 7 — 8 0 0 0 B r u g g e , Wol les t r 
Tel . ( 0 2 ) 1 8 . 5 5 . 5 5 , - 17 .83 .61 — 3 6 0 0 G e n k , Stationsstraat 51 - Te l . ( 0 1 
3 5 0 0 Hasselt Demers t raa t 6 0 - 6 2 - Te! . ( 0 1 1 ) 2 3 5 . 7 0 — 8 5 0 0 Kort r i jk , St-
Tel . ( 0 6 1 ) 2 6 7 , 2 0 — 2 8 0 0 M e c h e l e n , O . L V r o u w s t r a a t 34 - Te l . ( 0 5 1 ) 4 
selare, S t -Mich ie lss t raat 7 - T e l . ( 0 5 1 ) 2 2 3 . 6 3 — 2 7 0 0 S t - N i k l a a s , Statio 
TeL ( 0 4 1 ) 4 2 8 . 4 0 — 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H e l d e n p l e i n 2 2 - Te l . ( 0 2 ) 5 1 . 1 7 . 1 5 

vij fdaagse klassieke rondreis, met de Meteoren Naar Dafni en over her kanaal 
van Konnthe naar Oud-Korinthe en Mukene s Namiddags, door Arqos naar 
Epidauros, het heil igdom van Asklepios. Verder naar Naupl ion voor ovondmaal 
en verbl i j f 
9e dog. Door de v lakte van Argos en de Arkadische heuvels, via Tnpolis en Vyt ina, 
naar Olympia. Na het middagmaal , bezoek aan de opgravingen en het muzeum 
met pracht ig beeldhouwwerk 
10e dog. 's Morgens, vervolg van het bezoek aan Olumpio Via Patras naar Aigion 
's Namiddags over de gol f van Konnthe raa r I tea en Delf i Eerste bezoek aan 
de vermaarde orakelstad aan de voet van de Pornassos 
H e dag. 's Morgens, verder bezoek aan de merkwaardigheden van Delfi Na het 
middagmaal , door de valleien van de Pornassos naar Lamta en over de Thessalische 
v lakte naar Kalamboka 
13e dog. 's Morgens naar de Meteoren en bezoek aan de kloosters s Namiddags 
op weg naar Athene en bezoek aan het slagveld en het monument von de Termo-
polai . 's Avonds, aankomst te Athene. 
13e en 14e dog. Vri je dagen te Athene 
15e tfog. Vlucht Athene-Zaventem, met middagmaal en verfrissing oan boord 
Vet t rek te 11 u 05 en aankomst te 14 u 25 
REISSOM : 
23 000 fr . (2 pers binnenhut met v^ostafel - t ipe A-2) 
23 300 fr. (2 pers binnenhut met wastafel - t ipe A-1) 
24 800 fr {2 pers binnenhut met stor tbad en w C - t ipe R-1) 
26 700 fr (2 pers bui tenhut met stor tbad en w c - tipe R 2) 
Prijs voor andere hut ten op aanvraag 
Vereist cfokument' : ident i te i tskaart 
Let wel I Tijdens het zomerseizoen 1973 w e d t bovenvermelde reis herhaald met 
volgende ver t rekdata : 5 mei ; 9 Junj ; 7 en 21 juli ; 4 augustus en 8 september. 

3 1 . 7 6 . 8 0 e n in al o n z e a n d e r e kan toren : 
aat 28 - Te l . ( 0 5 0 ) 3 6 4 . 4 3 — 1000 Brussel, E m . J a c q m a i n t a a n 126 -
1 ) 5 6 3 . 1 0 — 9 0 0 0 Gen t , K a l a n d e n b e r g 7 . Te l . ( 0 9 9 ) 2 3 6 0 . 2 1 — 
Jorisstraat 3 3 - Te l . ( 0 5 6 ) 2 3 5 . 1 5 — 3 0 0 0 Leuven , B o n d g e n o t e n l a a n 102, 
2 0 . 0 9 — 8 4 0 0 O o s t e n d e , Kerkstraat 14 - Te l . ( 0 5 9 ) 7 8 3 . 6 1 — 8 8 0 0 Roe-
nsstraat 18 - Te l . ( 0 3 ) 7 6 . 3 8 . 9 5 — 2 3 0 0 Turnhout , Herenta lsest raat 3 -
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zaterdag 10 maart-

o o 
o o 

o o 

13U.30 : De gouden Isthmus. 
14U.20 : Surcouf, de t i jger van de zeven 
zeeën. Speel f i lm. 
15U.45 : Al le hens aan dek. (Laurel Hardy). 
16U.00 : U en uw gemeente — Technisch 
en wetenschappel i jk Engels — Mil ieube
scherming. 
18U.00 : Fabelt jeskrant. 

Fiemming en Kvik. Deense jeugd-

O 

18U.05 
film. 
19U.45 

O 20U.10 
O 21U.00 

th in . 
# 21U.25 
O 21U.55 
O 22U.45 
O 23U.35 

TV-nieuws. 
Hit-Journaal. 
De vrolijke dokters van St. Swi-

Echo. 
Mannix. 
Zaalatlet iek. 
TV-nieuws. 

zondag 11 maart-

o o 
o o o 
o o 

IOu.30 
15U.15 
film 
14U.30 
14U.55 
17uu25 

Protestantse kerkdienst. 
De heren van Bibelebom. Poppen-

De kat. Jeugdfeui l leton. 
Binnen en Buiten 
21e Internationale muziekwed-

str l jd van de ARD. 
18U.15 : Fabelt jeskrant. . _ 
18u20 : Sportreportage. 
18U.46 : Tussen Pool en Evenaér. Kwispro-
gramma. 

O 19U.38 : Openbaar kunstbezit Intochten, 
kermissen, feesten. 

O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 • Sportweekend. 
O 20u.25 : De vorst innen van Brugge Laat

ste af lever 'ng. 
9 21U.25 : Ook di t is leven. Portret van de 

Britse vrouw, die haar verk in een weve
ri j opgaf om aktr ice te worden. 

O 22U.05 : Première-magazine. 
O 23U.05 : TV-nieuws. 

maandag 12 maarf-

o o o o o o o 
o 20U.10 

14U.00 
18U.00 
18U.05 
18U.30 
18U.40 
19U.10 
19U.45 

Spionagefi lm. 

Schooltelevisie. 
Fabelt jeskrant. 
De woudlopers 
Korte f i lm. 
U en uw gemeente (herhaling). 
Sport tr ibune. 
TV-nieuws. 
Twee mannen één gelaat. 

% 21U.45 : Ten huize van prof. dr. Al fons 
Vranckx. 

O 22U.35 : TV-nieuws. 

dinsdag 13 maart 
o 14U.00 
O 18U.0O 
O 18U.05 
O 18U.30 

19U.45 
zich ? 
19U.45 
20U.10 
21U.20 
22U.10 

O 

O 
O 
C 
O 

Schooltelevis ie. 
Fabelt jeskrant. 
Fol lyfoot. 
Tienerklanken. 
Al ledag. Hoe kleedt de jeugd 

O 

TV-nieuws. 
De kleine waarheid. 
Verover de aarde. 
Het Vr i je Woord : het Humanis

t isch Verbond. 
22U.40 : TV-nieuws. 

woensdag 14 maart 
o 15U.50 : Wie l rennen. Parijs-Nice. 
O 17U.00 : Jevanjong. 
O 18U.40 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.45 : Het ol i fant je is dood. 
O 18U.50 : Mi l ieubescherming. (Herhal ing). 
O 19U.20 : Polit ieke t r ibune. (PVV). 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 •• Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Tienerklanken (Amusement ) . 
0 21U.25 : Konfrontat ie. Moet de ekonoml-

sche groei , zoals w i j die kennen, afge
remd of voortgezet worden ? 

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

donderdag 15 maart 
o o o o o 
o 
• o 
• 

c 
o o 

14U.00 : School te levis ie. 
16U.50 : Parijs-Nice. 
17U.30 : Schooltelevisie. 
ISu.OO : Fabelt jeskrant. 
18U.05 : Ar thur , veldheer van de Br i t ten. 
Avonturenf i lm. 
18U.30 : Singe Sange Jo. 
19U.10 : De laatste safar i . Dokumentaire. 
19U.45 : TV-nieuws. 
20U.10 : Wachtwoord. Kwis met Bob Deps 
en Jan Puhnx. 
20U.40 : Candida. Toneelstuk van G.B. 
Shaw. 
21U.40 : Première. 
22U.15 : De katol ieke gedachte. 

O 22U.45 : TV-nieuws. 

vr i jdag 16 maart 
C 14U.00 : School televis ie. 
O 16U.00 : Parijs-Nice. 
O 17U.00 ; School televis ie. 
O 18U.O0 : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Fi lmmuseum van de schater lach. 
O 18U.20 : Technisch en wetenschappel i jk 

Engels. (Herhal ing). 
# 18U.50 : Fruit. Dokumentaire over de ver

dwi jn ing van inheemse f ru i tsoor ten, de 
nieuwe belangstel l ing voor de f ru i tboom 
als landschapselement. 

O 19U.20 : Ziet u er wat in ? 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 ; Oorlog en Vrede TV-reeks. 
0 20U.55 : Panorama. 
C 21U.40 ; Raga. Eerste voorste l l ing in Bel

gië van de Indische f i lm . 
O 23U.15 : TV-nieuws. 

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 mogeli jk 
aangepast werk. Contact via sen 
M. van Haegendoren, Guido Gezel-
lelaan 63 3030 Heverlee (tel 016/ 
245.45) — R 13 

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

Kontakt via 02/53.91,62 of via 
federat ieschepen Marcel De Broyer 
(Overi jse), te l . 02/50.61.76. R17 

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

R15 

19 jarige juff. Leerbeek zoekt een 
betrekking als bediende (daktilo-
grafie) in of rond Brussel. Zich 
wenden : A. De Baere (02/52.53.67) 

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

a) Public-relations-manager met 
goede ervaring zoekt kontakt met 
bedri j f of instel l ing. 
b) Verscheidene steno-dactylo's en 
secretaressen met goede veeltal ige 
ervaring zoeken nieuw werkmi l ieu . 
c) Vertegenwoordigers en verkoop
leiders zoeken een werkkr ing waar 
ze hun ini t iat ief en dinamisme kun
nen bewi jzen. 

d) Jong landbouwkundig ingenieur 
zoekt kaderfunkt ie in voedingssek-
tor. 

Belangstellende f i rma's zich wen
den tot volksvert . E. De Facq, te l . 
09/22 64.23 of 09/25.64.91, of schrif
tel i jk Europalaan 11, 9820 St. De-
ni js-Westrem of Domentstr . 3, 1705 
Essene, — R 21 

Handlangers — jonger dan 35 
j a a r — v o o r ploegwerk in draadtrek-
keri j worden gevraagd in Leuvense 
omgeving. Kontakt via senator M. 
van Haegendoren, Guide Gezeile-
laan 63 — 3030 Heverlee — te l . 
016/245.45. R 28 

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

Gepensioneerde Ri jkswachter in de 
streek van Gent zoekt werk voor 
halve dagen als te lefonist-port ier 
en klein bediendenwerk. Zich In 
verbinding stel len met volksv. 
Frans Baert, Koningin Astr id laan 
123 Gent. R 31 

25-jarige jongeman — lager en ho
ger middelbaar, evenals normaal 
onderwi js 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 ( te l . : 016/245.45). — R 30 

Bedi'ijf in vol le expansie vraagt 
meubelmakers voor onmiddel l i jke 
indienst t reding. Zeer interessante 
voorwaarden. Inl icht ingen t e l . : 
014/239.18. — R 28 

GROOT-GENT 
Betrekkingen gezocht voor : Boek
houder A6 /A2 - 34 jaar. Magazijnier-
bediende - 32 jaar. Vrouwel i jke be
diende boekhoudinf l - 19 jaar. Voor 
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opgave 53 
HORIZONTAAL 

1) Pater Stracke noemde het arm. 
2) Bi jwoord - Kind. 
3) Zangstem - Omgekeerd « soor

te l i j k gewicht » 
4) Anagram van « TIK • - Bevel 
5) Smeken (Engels) - En ander» 
6) Vlaktemaat - Gram 
7) Ri jksdienst 
8) Aan Elza 
9) — 

10) Staat in Noord-Amerika. 

VERTIKAAL 
1) — 
2) A f te keuren 
3) Oostv laamse gemeente 
4] Stof die bi j insput ing afweer

middelen verwek t 
5) -
6) Europees land 
7) — 
8) Werve lko lom 
9) Gemeente in het land van 

Waas. 

BECO 
levering 

BECO 
Vraag FORT 

BECO 

van gas-

ZEGELS aan 

en 

Oi1Z( 

verwacht ook uw 

p.v.b.a. BECO, Krij 

Tel. 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
; benzinestations 

bestelling 

gsbaan 236, ZWIJNDRECHT 

: (03) 52.81.73 

in l icht ingen zich wenden : O. Van 
Ooteghem - provincieraadsl id, Rode 
Kruisstraat, 7 - 9001 - Gentbrugge. 
Tel. 09/52.72.87. —R 27 

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

JONGE MENSEN ZOEKEN . K O P P B . . 
OF . IEMAND» die enkele dan»- . 

kneepjes aan om het even w ie w i l 
len aanleren. Schr i jven naar Hau-
denhuyse Rita, Tuinwi jk Jan Verhae-
gen 5, 9220 Mere lbeke of te le fo
neer eens naar nr. 02/36.11.84. 

— R19 

Deft ige studente(n) gevraagd vanaf 
16 j . , voor vak. job. Jul i en of aug-, 
met proef op Pasen of Pinksteren. 
Zich wenden « §pi}shul3 Bearnai
se • , de Smet de Naeyerlaan 86, 
Blankenberge. Tel. 050/436.54. 

— R14 
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•en van de vier sovjet-russische nobelprijswinnaars 
letterkunde 

michael sjolochow 
Deze Sovjet-auteur is de derde na Iwan Boenin (1933) en Boris Paster

nak (958) die de Nobelprijs Literatuur ontving (1965). Sindsdien l<wam de 
•og vee! beroemder Meander Soljenitsjin de genobelde Russisciie schrij
vers vervoegen. Van de vier stonden er twee in de oppositie (Pasternak 
• n Soljenitsjin), twee waren of zijn partijgetrouwen. Bij Sjolochow is dat 
Keker het geval, afgezien van een betrekkelijk korte periode van spanning 
lussen de schrijver en het regime in de laatste levensjaren van Stalin. 

Want hoe partijgetrouw Sjolochow ook is, hij ziet te geschakeerd en is 
te veel gevoelsmens om als een strakke doktrinair gedoodverfd te wor
den, in Zijn roman « Nieuw land onder de ploeg » brengt hij niet een een-
keidstype van Koelakken ten tonele, ook hier onderscheidt hij de goeden 
van de kwaden en stelt hij aldus indirekt de in zwart-wit-tegenstellingen 
denkende revolutionairen aan de kaak. Hoezeer ook gevierd auteur, hoa 
partijgetrouw ook, Sjolochow is niet blind voor de gebreken van de revo
lutie, al klinkt zijn protest niet hard genoeg om hem in ongenade te doen 
vallen. In zekere zin is dit gelukskind van de officiële Sovjet-literatuur een 
•o begaafd en vooral zo voiksverbonden auteur, dat het stelsel voor hem 
meer door de ogen ziet dan voor een ander, gedachtig ook het feit dat 
•Jolochow de populairste auteur is van heel de Sovjet-Rusland. 

Er hangt stellig een zekere dubbelzinnigheid rond deze figuur, die 
Nochtans op 20-jarige leeftijd de partij van het rode leger koos in het 
Don-gebied, waar de Kozakken nu precies niet allemaal van liefde voor da 
oktoberrevolutie overliepen. Ook zijn inzet aan het front als oorlogskor-
respondent tijdens de tweede wereldoorlog getuigt van persoonlijke moed, 
«onder dat hij daarom zijn pacifisme verraadt. Sommigen verklaren zelfs 
«Ijn felle anti-amerikaanse uitspraken uit zijn afkeer voor de oorlog. Een 
eenvoudiger verklaring kan ook zijn dat een zo gevierd en geëerd schrijver 
af en toe ook eens moet meehuilen met de wolven. 

Sjolochows werk zit vol spanning, veel meer door de innerlijke kon-
flikten van zijn helden dan door de konstruktie van een plot. Hij projekteert 
deze Innerlijke spanningen en konflikten op de achtergrond van een histo
risch of aktueel gebeuren, zoals de oorlog, de köllektivisatie e.d.m. Men 
keeft hem aldus vergeleken met Tolstoi, maar deze verkondigde een eigen 
levensbeschouwing via zijn personnages, wat Sjolochow niet doet, zeker 
• le t als ortodoks kommunist. Hij is vooral een uitermate boeiend vertel
ler, met scherp getekende personages, zin voor het dramatische en ge
voelig voor de geweldige natuur. 

\n het « Phanteon der winnaars van de Nobelprijs Literatuur • van de 
•Itgeverij Heideland verscheen een deel gewijd aan deze grote Russische 
•chrijver met opname van twee karakteristieke romans : « Nieuw land on
der de ploeg » en « Het lot van een mens », twee werken, die wereldbe-
kendheid verwierven. Dr. M.A. Lathauwers schreef een uitvoerige inleiding 
tot Sjolochows werk en belicht hem ook als mens. Zoals steeds keurig 
«Itgegeven, met talrijke illustraties. R.C . 

< Michael Sjolochow », Deel 41, Pantheonreeks, vertaling S. Van Praag 
Ml mr. I.E. Prins-Willekens Macdonals. Bandentwerp : Roel Knobbe, 408 
bb . Uitgeverij Heideland, Grote Markt 1, Hasselt. 

Andere werken van Sjolochow : « Verhalen van de Don », « De azuur
blauwe steppe », • De wetenschap van de haat « en « Zij vochten voor 
het vaderland ». 

ruzie in literair straatje 
Het literair wereldje in Vlaande

ren wordt regelmatig opgeschrikt 
door een of andere ruzie, penne-
twist, rechtzetting. De literatoren 
nemen immers zich zelf erg au sé-
rieux, ook al is er al lang geen 
sprake meer van een vedettenkul-
tus en zijn de werkelijk waardevol
le werken te tellen op de vingers. 
De literator ontsnapt nu eenmaal 
niet aan de algemene tendens tot 
relativering, die kenschetsend is 
voor onze tijd. 

Zestig vrijzinnigen zijn er uit ge
trokken bij de Vereniging voor 
Vlaamse Letterkundigen (VVL). Ze 
achten zich gediskrimineerd in het 
bestuur en richten een eigen ver
eniging op. De katholieken in het 
VVL betogen dat er van diskrimina-
tie geen sprake is, dat de vrijzin
nigen te weinig belangstelling had
den voor de bestuursverkiezingen 
(en dus "niet moeten klagen, wan
neer ze nu te weinig vertegenwoor
digd zijn) en dat er in het verleden 
meer topfunkties door vrijzinnigen 
dan door katholieken bekleed wer
den. De vrijzinnigen willen nog wel 
met de VVL onderhandelen maar 
dan op voet van gelijkheid, om een 
paritaire verdeling der bestuurs-
mandaten te verkrijgen. 

Het zal wel uitlopen op een storm 
In een glas water, maar dergelijke 
twisten verzwakken toch de positie 
van de auteur tegenover de uitge
ver, positie die zo al niet sterk is 
en waaraan de VVL tot nog toe 
blijkbaar niet veel verbeterd heeft. 
De ruzie doet ook op het algemeen 
vlak ouderwets aan, vermits ze af
breuk doet aan het veel geprezen 

— doch niet genoeg in de praktijk 
gebrachte — beginsel van het plu
ralisme. 

Lezend Vlaanderen zal er niet van 
wakker liggen. Men zal misschien 
schouderophalend spreken over 
- kinderachtigheden ». Misschien 
slaagt de vrijzinnige uittredende en 

te herkiezen voorzitter Hubert Lam-
po er in, de gemoederen te bedaren 
en een verzoening te bewerken. 
Desnoods met de gevraagde par^ 
taire bestuurssamenstelling Ivlaar 
dat men ons in godsnaam het spek
takel van literatorenkrakeel be
spare. 

NATIONALE LO TE Ri j 
6 o* TRANCHE 

Lentetranche 
i O . O O O . O O O F 

HOOG LOT 

TIEN MILJOEN 

Trekking op 19 maart 

HET BIUET : 200 ft-. 
HET TIENDE : 22 fr. 

GEEN AFHOUDING OP UW WINSTEN 
.U ONTVANGT ti«n. i 

een boek over d.h. lawrence 
Vernoemt men de naam D.H. Lawrence, dan wordt meestal in de eerste plaats ge

dacht aan « Lady Chatterlye's Lover ». Gedurende bijna vijftig jaar, schreef Jacques Cabau 
In « L'Express », behoorde Lawrence meer tot het schandaal dan tot de letterkunde. 

Lawrence is echter véél meer dan de auteur ,van één boek en ook veel meer dan al
leen maar de man die met zijn romans zijn tijdgenoten shockeerde. Hoewel « Lady Chatter-
ley » een kulminatiepunt betekent in zijn werk en een belangrijk dokument is voor het be-
grip van zijn opvattingen, is zijn ander werk — vanaf zijn eerste romans, zijn gedichten, 
sijn essays — toch evenzeer van belang om in zijn gedachtenwereld binnen te dringen. En 
deze gedachtenwereld omvat ook heel wat meer dan de vooruitstrevende, baanbrekende 
•pvattingen over de man-vrouw-verhouding en de seksualiteit. 

In een lijvig werk heeft prof. Emile Dela-
venay Lawrences ontvi'ikkelingsjaren — van 
1685 tot 1919 — geschetst en de belangrijk
ste Invloeden op zijn geestelijke en literaire 
vorming, met hun neerslag in zijn werk, 
trachten te achterhalen. 

Dit eerst in het Frans, daarna in het En
gels verschenen werk (W. Heinemann, Ltd. 
London - van ongeveer 600 bladzijden is 
een der merkwaardigste studies over een 
auteur .die, wat men ook over zijn ideeën 
moge denken, een der meest « provocative 
authors » geweest in de eerste decennia de-
Jter eeuw. Bij alle tekortkomingen is hij ook, 
zuiver-literair gezien, een der weinigen in 
de Engelse letterkunde dezer eeuw die niet 
alleen « goed » konden schrijven, maar wier 
werk ook door een vonk van het geniale 
werd verlicht. Over Lawrence werd reeds zo
veel geschreven, dat de bibliografie over 
hem bijna die over Shakespeare benadert. 
Het werk van E. Delavenay is daarom al 
merkwaardig, omdat het met een pijnlijke 
nauwgezetheid het leven en de wereld van 
de auteur nagaat, om aan de hand daarvan 
de genesis van het werk te ontwikkelen 
• n te verklaren. 

Na een overzicht van de vormingsjaren en 
de verdere belangrijke feiten In Lawrences 
leven, o.m. zijn verhouding en huwelijk met 
Frieda von Richthofen analyseert de schrij
ver Lawcences aanvankelijk-pacifistische en 
socialistische ideeën en de in een studie 
over Thomas Hardy aan het licht komende 
invloed van Blake, Carpenter en Nietzsche, 
naast die van Otto Weininger en Houston 
Stewart Chamberlain ; de eerste met • Ge-
achlecht und Charakter », de tweede — die 
als een voorloper van het nationaal-socia-
lisme beschouwd wordt — met zijn « Grund-
lagen des XlXe Jahrhunderts » waarin de 
idee van het ras en van de biologische basis 
van de gemeenschappen wordt vooropgesteld. 

Delavenay gaat in Lawrences hoofwerk van 
vóór 1919 (« The Rainbow » en « Women in 
Love ») de ideeënwereld van de auteur na, 
steeds uitgaand van de opvatting dat dit 
werk zee.r sterk autobiografisch beïnvloedt 
is. Hij brengt een syntese vna de belangrijk
ste ideeën zoals die uit dit werk blijken. 

De werkwijze van Delavenay houdt wel een 
zeker gevaar in, ni. dat hij bij deze biogra-
fisch-genetische metode en dit zoeken naar 
de bronnen van zijn werk, de kunstenaar 

zelf (en de mens daarachter) als geheel uit 
het oog verliest en daarenboven de romans 
te zeer autobiografisch ziet, wat in sommi
ge gevallen op een gebrek aan «onthechting» 
bij Lawrence zou kunnen doen besluiten. 

Het valt niet te loochenen dat er onver-
breekbare banden zijn tussen Lawrences le
ven en werk Een der hoofdstukken van De-
lavenaysbode draagt de titel « Messiah in 
Sarch of Apostles » — en ook in dit licht 
kunnen wij Lawrences werk plaatsen Zijn 
werk is een fundamentele kritiek op zijn 
tijd op het mdustrialisme, op het prestatie-
en konsumptieprincipe dat ook onze maat
schappij nog^ regeert, op de voorrang van het 
koude, rationele op het gevoel. Het seksuele 
is slechts een deel van een algemeen mense
lijk religieus-kreatlef impuls, verbetert hij 
Freud In 1913 schreef hij in een brief : «Mijrt 
grote religie is het geloof dat het bloed, het 
vlees wijzer is dan het intellekt » Hij be
klemtoonde hier datgene, wat in de ratio
nalistische maatschappij verwaarloosd of 
miskend werd, om tot een harmonie van in
stinkt en intellekt te komen 

Na de man-vrouw-verhouding der Brang-
wen-romans en de drie romans (Aaron's Rod, 
Kangeioo, The Plumed Serpent) waarin hij 
het principe van het leiderschap vooropstelt, 
volgt a.h.w in « Lady Chatterley's Lover » 
zijn testament. Hij wil in de verhouding tus
sen de vrouw van een intellektueel, verlamd 
in de oorlog, en de intelliqente maar natuur
verbonden jachtopziener de ideale en harmo
nische verhouding van geest en bloed sim-
boliseren. De beschrijvingen en de « four-
letter-words » dienen slechts als terapeutie 

tegen de valse schaamte voor al het natuur
lijke, die Lawrences pui iteinse maatschappij-
nog kenmerkte. 

Wanneer Ursula in « Women in Love » re
volteert tegen de mechanisatie en de sociale 
toestanden in de koolmijnersdorpen, dan re
volteert ze zich even zeer tegen de « ont-
vrouwelijking » van een emancipatiebewe
ging die niet minder dan de technologische 
maatschappij, de sociale toestanden, de ver
vuiling, de gelijkschakeling en de anti-aristo-
kratische mentaliteit, een gevolg is van dit 
alle instinkt en leven .neerdrukkende rationa
lisme Het is niet zonder reden dat een Kate 
Millett bv in • Sexual Politics • tot diegenen 
die het instinktieve en biologisch-gekonditio-
neerde in de menselijke verhoudingen en 
dus ook in de man-vrou-verhouding een fun
damentele plaats willen geven, een D H. 
Lawrence rekent, en hem dan ook als een 
van de geestelijke vaders der « anti-eman
cipatie » beschouwt. 

Aan Lawrence's literaire betekenis zal dit 
wel geen afbreuk doen Evenmin aan de fun
damentele waarheid, dat wij door onze na
tuur zelf gedoemd zijn, het door Lawrence 
als doel aangeduide evenwicht tussen hart en 
hoofd, instinkt en rede, emotie en ratio, 
trachten te bereiken, willen wij aan ons zelf 
en aan de gemeenschap die wij vormen geen 
schade toebrengen Lawrence heeft op zijn 
wijze voor dit evenwicht willen getuigen, en 
willen protesteien tegen een matscha-^pij in 
wier rationalistische verstarring terhnologl-
sche dehumanisering en naar benec'en toe ni
vellerende gelijkschakeling hij een dreigend 
gevaar zag voor de menselijke waardigheid. 
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gspoooo 
vragen 

In het laatste nummer van Clio 
Ö>lad voor geschiedenis en maat
schappelijke vorming, bestemd 
voor leerlingen uit het sekundair 
onderwijs — gedrukt bij Ontwikke
ling) verschenen onder de titel 
• Sport in dienst van het establish
ment » enkele beschouwingen over 
de sport in onze samenleving. In 
de loop der jaren hebben wij al 
die aspekten ook al aangeroerd. 
Het kan voor sommige lezers mis
schien interessant zijn eens te zien 
hoe in het moderne geschiedenis 
en MV-onderwijs bepaalde onder
werpen — in dit geval de sport — 
benaderd worden, en voor anderen 
te ervaren dat er ook nog een an
dere manier bestaat om de sport 
te benaderen dan degene die aan
gewend wordt door bijvoorbeeld 
de Merckxaanbidders van ons tee-
veetje. Daarom enkele aspekten 
van de moderne sport, deels be
handeld in genoemd artikel, deels 
opgevist uit oudere opstelletjes op 
deze bladzijde, en dit alles onder 
de vorm van vragen. Hopelijk zet
ten zij hier of daar aan tot enige 
bezinning en aldus tot inzicht, en 
misschien leveren ze hier of daar, 
bij gebrek aan betere onderwerpen, 
nog wat gesprekstof aan de weke
lijkse stamtafel. 

rmz 

Vervult de sport in de twintigste 
eeuw nog steeds dezelfde taak als 
de « spelen » in het Romeinse kei
zerrijk ? Is ze nog steeds een be-
zigheidsterapie voor de mensen 
die niets nuttigers te doen heb
ben ? Een uitlaat voor hartstoch
ten en instinkten ? Een barrière 
tegen kritiek, kontestatie, revolte ? 
Een politiek instrument in dienst 
van het establishment ? 

Is de passie voor de sport in onze 
samenleving een simptoon van het 
verval der arbeidsvreugde en van 
de zin van het werk ? Een gevolg 
van de ondergang der « grote 
waarden » als vaderland, gods
dienst, gezin ? Een zoeken naar 
nieuwe waarden ? 

Is de sport een tipisch verschijn
sel bij het « proletariaat », dat in 
de passieve sportbeleving een uit
weg ziet voor geestdodende deel
arbeid, voor neurosen gefokt in 
flats en grootsteden, voor ver
lammende diktatoriale stelsels ? Is 
het toeval dat de grote voetbal-
klubs voorkomen ofwel in sterk 
autokratische staten (bijvoorbeeld 
Spanje) ofwel in sterk geïndustria-
lizeerde gebieden (Lees, Manches
ter, Rotterdam, Milaan enz.) ? 

Is de sport in deze tijd, waarin de 
kuituur goedkoop wordt, waarin de 
muzea bedolven raken onder het 
stof, waarin nieuwe artistieke 
waarden gezocht en moeilijk ge

vonden worden, waarin de massa
media de geestelijke vervlakking 
in de hand werken, waarin kennis 
verward wordt met gespecializeer-
de technische vaardigheid, is de 
sport daarin de enige kunst- en 
kultuurvorm die de massa-mens 
nog aankan ? 

Trekken wij in zo dichte drommen 
op naar de sportspektakels, omdat 
wij ons daar opgenomen voelen in 
een grote gemeenschap van lots-
verbondenen, en ons veilig voelen 
en bevrijd van de angsten eigen 
aan de vereenzaamde mens ? Is 
de sport een roes waaraan sport-
verslaafden zich niet onttrekken 
kunnen, evenmin als de drankzuch-
tige aan alkooi en sommige hippies 
aan drugs ? 

Is de sport inderdaad een vreed
zaam kannibalisme, een middel 
waarin de mens de angsten, kom-
pleksen, instinkten kan afreageren, 
wat hij in zijn gewone omgeving 
niet kan ? Is de huiverachtige ver
rukking die de massa doorsiddert 
wanneer zij een renpiloot ziet op
branden langs de boord van de 
weg, wanneer zij het bloed ziet 
spuiten uit de opengekloven wenk
brauw van de bokser in de grond 
niets anders dan wat in ons is 
overgebleven van het roofdier dat 
wij eens waren ? 

Zoekt de mens in de sport vreed
zame bevrediging voor zijn natuur
lijke agressiviteit ? Of zoekt hij er 
in de sport een prikkel voor ? 

En welk antwoord wij op deze vra
gen ook geven, is dat dan een po-
zitief of een negatief element voor 
ons samenleving en onze kuituur ? 
En wat te denken van de mens 
die zich kritiekloos aan dit alles 
overgeeft ? En van de mens die er 
zich tegen verzet ? 

Naar het schijnt heeft de regering een ontwerp van een koninkh]k be
sluit besproken dat ertoe strekt de beroepsrenners in te schakelen in het 
istteise' van de krnderbijslagen voor werknemers De wielerbond zou daar
door de patronale bijdrage fongeveer 10 th van het loon) voor de beroeps-
'renners moeten betalen, vermits de renners officieel zijn werknemers 
zijn, en dit sedert 1970 Terloops mag er even aan herinnerd worden dat 
het'loon van een renner daarvoor werd vastgesteld op 72 000 fr per jaar. 
Wij vinden het een goede verbetering, vooral voor de « kleine » renners 
die dat kindergeld soms heel goed kunnen gebruiken Nochtans — wij 
zullen het zeuren wel nooit afleren — zijn wij het met eens met dat 
sisteem van fiktief loon Een Merckx, die miljoenen en miljoenen verdient 
zal daardoor namelijk met meer betalen dan ergens een kleine krabber, 
die lang met aan zijn 72 000 fr komt. voor zijn werknemeisbijdrage in het 
RMZ-stelsel Het moet toch doenbaar zijn, zo komt ons voor, ook voor de 
renners het juiste inkomen te bepalen Men kan het wel voor zoveel an
dere kategoneen van werknemers en zelfstandigen. 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

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

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

Zondag werd te Waregem het kampioenschap van België veldlopen 
betwist Algemeen favoriet was natuurliik de onversHitbare Gaston l^oo-
lants, des te meer omdat Miei Puttemans niet meeliep. De man die echter 
van bij de start rezoluut de leiding nam was Willy Polleunis, en het duurde 
een hele poos eer Gaston Roelants serieus de achtervolging inzette. Niet 
lang echter, want na een paar ronden gaf Roelants op. Geen twaalfde titel 
dus voor hem. Polleunis zette, op de zware omloop, zijn solo-ren verder, 
en het achtervolgende groepte slaagde er nooit in hem te bedreigeru 
Tweede titel voor Willy Polleunis dus na een uitstekend kampioenschap, 
alleen een beetje ontsierd door de opgave van Roelants En dat Polleunis 
niet misstaat in de rij van de Belgische kampioenschappen veldlopen, dat 
weet ook iedereen die zo een beetje de internationale atletiek heeft ge
volgd Nu voor Willy maar hopen dat hij het op 17 maart in de aanwezig
heid van onze koning even goed zal doen in het internationaal veldloop-
kampioenschap, eveneens in Waregem. 

Mag men van een normale jongeman verwachten dat hij over een 
bindernisie van nog geen meter hoog kan klimmen zonder telkens op zijn 
boem te vallen ? Wij dachten van wel Zelfs dat hij daar los overheen zou 
kunnen springen. Welnu, de aantrekkelijkste attraktie van het Belgisch 
kampioenschap veldlopen was precies topatleet Lismont. Europees kam
pioen, olimpisch-medaillewinnaar, over zo'n hindernisje te zien sukkelen. 
Op handen en voeten erover, en aan de andere kant pardaf de grond op. 
Nu weten wij wel dat Karel geen veldloper is, en dat hij misschien gewoon 
schrik had om over die hindernis te springen, met het oog op mogelijke 
kwetsuren of zo. Maar het is in ieder geval komiek een man van zijn 
kalibei over dat balkje te zien krabbelen. En het bewijst nog maar een» 
ten overvloede dat er aan de steeds verder gaande specializering in de 
sport toch ook wel een paar nadeeltjes zijn. 

duur 

Wij hebben alweer met bewondering zitten kijken naar de dames en 
heren die te Bratislava het wereldkampioenschap kunstschaatsen betwist
ten. Wij hebben in het verleden al dikwijls uitgelegd waarom wij dit een 
verrukkelijke sport vinden — voor zover men het een sport kan noemen 

en moeten dit dus niet voor de zoveelste keer doen. In verband mat 
deze kompetitie echter een kleine bedenking bij een detail uit de kom-
mentaar van Daniël Mortier Die tussen haakjes van schaatsen zoveel 
afweet dat hij alleen kan zeggen dat er iets misloopt als iemand op zijn 
boem valt, maar toch goed genoeg wordt gevonden om een weekje met 
vakantie te gaan. Zei Mortier dus • om zo'n spektakel bij te wonen moet 
een arbeider hier een gans dagloon neertellen aan de kassa Ontzettend 
inderdaad. Vooral dat ze het ook doen Maar wij mogen er met bij ver
geten dat sommige spektakels bij ons even duur zijn — zo bij voorbeeld 
een plaats in de tribune voor sommige onnozele voetbalmatchen — en 
veel duurder, zoals bij voorbeeld bepaalde boksmatchen Voor ons, het 
zij herhaald, zit het gruwelijk alleen hierin dat de mensen dat daar voor 
over hebben 

Wie i 

Wie wordt de volgende hansworst van de Anderlecht-vedetten ? Voilèi 
wat gans België het slapen belet Kessler vloog aan de deur, Poliet Van-
denbosch is een eigen kwekeling en kan dus niet in aanmerking komen. 
Monne Goethals heeft rap geprofiteerd van de gelegenheid om via een 
Anderlechtaanbod een nieuw kontrakt voor de nationale voetbalploeg los 
tP peuteren. Uit vaderlandsliefde blijkbaar, want Anderlecht zou hem veel 
n eer betaald hebben — hoewel waarschijnlijk korter — dan de « patrie •. 
Maar met dat al zit Anderlecht nog altijd zonder wondertrainer. Men hoort 
steeds vaker de naam van René Hauss, wiens kontrakt bij Standard ten 
e nde loopt Wij horen ook die van onze ouwe schoolkameraad Urbain 
Braems — die volgens ons, maar dat is een strikt persoonlijke mening, bIJ 
Anderlecht niks kan gaan doen —, en nog een paar andere Blijkbaar veel 
kandidaten dus, maar weinig trainers die happig schijnen om de knoop 
door te hakken. Wat niet zo verwonderlijk is, als men ziet met welks 
snelheid de trainers in Anderlecht gekilld worden 

En zo zitten wij alweer in hel wielerseizoen Het is zaterdag met de omloop « Het Volk » al goed begonnen 
Eddy Merckx won en de iege istievei. in dit geval Roger De Vlaeminck deed niet eens moeite om de schijn 
te redden hij spurtte met eens voor de overwinning Te moe, zei hij Alles laat dus voorzien dat Eddy ander
maal een foimtdabel seizoen zal rijden Niets belet immers ie denken dat bij andere gelegenheden andere 
koereurs « te moe » zullen zijn, en zoals Roger De Vlaeminck (hij vertelde het zelf) op voorhand met Merckx 
te zullen afspreken Kostelijk was in dat verband wel de mededeling van de sportspeaker van piket In de Vlaam
se IV die als mlormatie (dus objektief, uitgetest, kritisch onderzocht, niet voor interpretatie vatbaar) ver
strekt dat Roger De Vlaeminck met kon weerstaan aan enz. Nu zullen wij niet beweren dat Roger De Vlae
minck niet kapot zat, hoor, en dat de Unieke met friss er zat, maar dat niet eens een poging wordt gedaan om 
er zelts voor de fnm een spurtje van te maken, dat lij Kt ons toch iets nieuws Er staat ons nog veel lol te 
wachten. 

mmmi 
KOELTOGEN 
KoaiCUiEns 
DiSPVRttZS\3 

CIEPVRiBeTUNMaA 
KAMONKOa-iNQ 

CMiVOOB lUPIRMARKTÉM, INDUSTRII I N VOIPIMOSNUVIRHIID 

ETN JEURISSEN PVBA OeWmterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen T e l : (03)36.11.35-36.59.31 
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ANTWERPEN (Arr.) 
ARR. RAAD 

Alle arr. raadsleden nodigen wij 
hierbij vriendelijk uit aanwezig te 
zijn op onze e.k. « arr. raad », vrij
dag 16 maart a.s. te 20 u. 30 in de 
bovenzaal van het lok. « Nieuwe 
Carnot », Carnotstr. 60, Antwerpen. 
VUJO - ARR. KOMITEE 

Na de verkiezing voor de samen
stelling van een nieuw <• arr. Vujo-
komitee - Arr. Antwerpen », maken 
volgende verkozen kandidaten deel 
uit van het nieuwe bestuur : Hugo 
Coveliers, Gaublomme Eddy, Jo-
chems René, An Monseur, Roelants 
Lutgard, Van Gelder Inge, Van 
Reeth Karel. Het arr. bestuur wenst 
hat Vujo-komitee een goede start 
en een goede samenwerking. 
VVIVI-AVOND 

De h. Zwaenepoel, afgev.-beheer-
der van de studiegroep « Mens en 
Ruimte » hield voor onze mandata
rissen, op dinsdag 27 februari, een 
interessante voordracht over het 
Schelde-Dijle-plan. Een bevredigen
de opkomst en talrijke vragen en 
toelichtingen waren het bewijs van 
een geslaagde VVM-avond. Wij no
teren reeds de datum van dinsdag 
27 maart, de eerstvolgende VVM-
avond. 
WM-BESTUURSVERGADERING 

De bestuursleden worden ver
wacht op donderdag 15 maart te 
20 u. 30 in het gemeenschapscen
trum « Drie Eiken » te Edegem voor 
een zeer belangrijke bestuursverga
dering. 

ANTWERPEN (Stad) 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr., Wetstr. 
12, van 9 tot 16 u. 30. Maandags 
tot 20 u. Voor seciale gevallen liefst 
op maandag van 16 tot 20 u., dan 

Is er steeds een volksvertegenwoor
diger aanwezig. 

Verder : bij gemeenteraadslid 
Bergers thuis : St. Jansvliet 19, el
ke maandag van 14 tot 18 u. 

Voor COO-gevallen : tel. dr. De 
Boel, 33.97.90 of De Laet, 38.66.92. 
ABONNEMENTENSLAG 

De bestuursleden kunnen terug
blikken in deza abonnementenslag 
op 125 nieuwe abonnementen. De 
toppers blijven bestuurslid Moens 
met 41 en De Roover met 25. 
BIJLEDEN 

Uzelf bent lid. Maar hoe zit dat 
met uw gezinsleden boven de 16 
laar ? Een bijlid kost slechts 50 fr. 
per jaar. Briefje opsturen naar Wet
str. 12, Antwerpen. 
WANDELING 

Naar het verdronken land van 
Saaftingen op maandag 23 april. U 
moet u wel laten Inschrijven, want 
de groep dient beperkt te blijven, 
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 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

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

KNS-VOORSTELLING 
Nog steeds enkele goede plaat-

seg voor de KNS-voorstelling van 
27 april te bekomen bij Vital Pee
tere, 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 Greten, 39.36.07 ; Piet Van 
Dooren, 30.52.42 ; Paula Van Beeck-
Van der Linden, 21.73.60 ; Paul 
Baetens, 30.93.33. 

0 0 0 : Vital Peeters, 21.46 24 ; 
Robert Geukens, 39.18.27. 

BORGERHOUT 
HALFVASTENBAL 

leder VU-lid komt én met zijn fa
milie én met zijn vrienden naar het 
gekostumeerd halfvastenbal op za
terdag 17 maart te 20 u. 30 in de 
zaal Reuzenpoort, Turnhoutsebaan 
110. Het orkest The Arrows zorgt 
voor de muzikale begeleiding. Van
af 23 u. is de bodega geopend en 
hier kan men luisteren naar de 
zachte melodieën van het duo 
Franck. Tot volgende week I 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Op zondag 27 mei in het Sportpa
leis te Antwerpen. Het hoogfeest 
van het Nederlandse Lied. Kaarten 
zijn te bekomen op het afd. sekr., 
mevr. Van Geert, Lt. Lipnensl. 22, 
tel. 36.68.29. 
OVERLIJDEN 

Wij bieden onze gevoelens van 
deelneming en medevoelen aan, 
aan de familie Fé Van Wolput bij 
het overlijden van de moeder van 
onze trouwe vriend. 
PROPAGANDA 

Het mag worden onderstreept dat 
onze propaganda-ploeg In de afge
lopen stevig haar ma.i (vrouw) 
heeft gestaan. De aktie gaat ver
der en nieuwe elementen voor ak-
tieve medewerking steeds welkom. 
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. 
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). 

GOO-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, om 20 u. 30, gemeentelij
ke feestzaal Door Verstraetenlel. 

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

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

•• Hoe groen was Brassohaat ? » 
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 
AKTIE . NEEN LEBURTON • 

Al het geleverde werd zo goed 
mogelijk besteed. Het begon al 
n.eteen met kleine pankarten die 
twee aan twee- aan de lichtmasten 
en telefoonpalen waren bevestigd 
en die blijkbaar op de zenuwen van 
de plaatselijke BSP hebben ge
werkt vermits zij hun kiesoverschot-
ten en bouw op enz. dan hebben 
gebruikt om een deel van het werk 
onder te stoppen. Vorige week nu 
verscheen plots op verschillende 
plaatsen de nieuwe affiches « Mer
ci Leburton ». Er volgen nog andere 
akties, wie leeft zal zien... Door 
een paar mensen uit de plaatselijke 
afdeling werden ook de randge
meenten bewerkt. Het deed ons 
waarlijk genoegen dat we te Pulle 
en te Oeiegem mensen bereid heb
ben gevonden het « buswerk » van 
ons over te nemen. Het speciale 
Anti-Leburton-pamflet werd te Broe-
chem onmiddellijk verspreid en een 
paar dagen later volgden Pulle 
(stonden in voor eigen bedeling), 
Pulderbos, Viersel, Oeiegem (zorg
de eveneens zelf voor bus aan bus 
verspreiding) en een gedeelte van 
Zandhoven. Gelijkertijd werden 500 
oude « Wij's » gebust en nog een 
500 speciale uitgave van « Wij ». 
IJZERBEDEVAART 

Op 1 juli 1973. Op het plaatse
lijk sekretariaat zijn zelfklevers met 
affiche te verkrijgen, 3 fr. per exem
plaar. Stuur mij 20 fr. en ik zend u 
6 zulke zelfklevers. Gewestelijk 
IJzerbedevaartsekr., p/a Duys W., 
Abelebaan 9, 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. 

AMNESTIE 
Petitielijsten 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 ; Doe-
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 : Goolsaet K., de Se-
villastr. 48, tel. 21.10.99 ; Martens 
M., Fr. Van Dijckstr. 12. 

EDEGEM 
DANK 

Wij danken zeer bijzonder allen 
die, op welke wijze ook, bijgedragen 
hebben tot het sukses van ons kol
derbal. 
MEDEWERKERS GEVRAAGD 

Wij zoeken medewerkers voor 
het propaganda- en organlsatiekoml-
tee. Vrijwilligers geven hun naam 
op aan F. Faes, Kontichstr. 73, of I. 
Van den Eynde, Sorbrechtshofstr. 24 

EKEREN 
DANSFEEST 

Op zaterdag 14 april om 20 u. 30 
in de zaal « EIck Thuys », Van De 
Weyngaertplein 13 te Mariaburg. 
Houd die datum vrij. Iedereen harte
lijk welkom. Een tombola wordt 
voorzien. Inkomkaarten te bekomen 
bij de bestuursleden of ter plaatse. 
KNS-VOORSTELLING 

Op vrijdag 27 april om 20 u. te 
ontwerpen. « Oorlogsmannen » door 
G.B. Shaw. Toegangsprijzen vanaf 
25 fr. tot 150 fr. Wij raden al onze 
leden en simpatisanten aan deze 
boeiende voorstelling bij te wonen. 
Inlichtingen op het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

HERENTALS 
KANT. VERGADERING 

Op de kant. vergadering te Vor-
selaar werd de VU-tombola inge
richt n.a.v. de moeilijkheden met 
de schepenen te Herentals afgeslo
ten. Geen enkele deelnemer heeft 

de juiste samenstelling van het 
schepenkollege op 1 maart inge
stuurd. De 10.000 fr. prijzen werden 
dan uitgeloot tussen al de deelne
mers. Sen. Siegers trok met genoe
gen de prijzen. De voornaamste 
winnaars zijn A. Knaeps (reis naar 
Londen) en Wim Van de Ven (een 
levend schaap). Verder werden boe
kentassen, reistasen, bloemenrui-
kers en boeken uitgeloot. 

KESSEL 
DANSFEEST 

De afdeling Kessel nodigt alle 
Vlaamsgezinden van Kessel en ver 
daarrond uit op haar « Zevende 
Vlaamse nacht ». Met het orkest 
De Spoetniks. Heden 10 maart. Ope
ningsdans om 20 u. 30. Schoolstr.2. 

KONTICH 
GEMEENTERAAD 

De gemeenteraadszitting van 
maandag 26 februari werd duidelijk 
beheerst door onze VU-fraktie. Dr. 
Verbaet interpelleerde over veilig
heid in eigen gemeente. Aanleiding 
hiervoor was de aanslag waarvan 
een Kontichse agent het slachtof
fer werd. Hij stelde het kollege voor 
haar verantwoordelijkheid en eiste 
andermaal een onmiddellijke ver
dubbeling van het politiekorps. Jef 
Steurs, die zich bij deze interpella
tie aansloot, merkte op dat de Kon
tichse agenten voor hun zaterdag
en zondagdiensten onderbetaald 
worden. Tenslotte een opvallende 
tusenkomst • Trouw en Verantwoor
delijkheid » van onze ouderdomsde
ken Juul Tolleneer die uiteindelijk 
de eentaligheid van eerste-minister 
Leburton viseerde. Resultaat : de 
heren (?) lieten in hun kaarten kij
ken I Protest van de burgemeester 
(CVP) en een woedende BSP-fraktie, 
die zelfs de oorlogsjaren erbij 
sleurde. 
DIENSTBETOON 

Zitdag van volksvert. R. Mattheys-
sens op woensdag 14 maart van 
19 tot 20 u. In lok. Alcazar. Assis
tentie van prov. raadslid Jef Steurs. 

Voor eventuele hulp bij het in
vullen van uw belastingsformulie
ren komt u terecht bij Mon van den 
Hauwe, IJzermaalberg 29, tel. : 
57.33.11. 
LEDENVERGADERING 

Op woensdag 14 maart om 20 u. 
In ons lok. Alcazar. Gastspreker : 
volksvert. H. Schiltz. Het wordt een 
avond van politieke aktualiteit. Mr 
Schiltz geeft zijn visie over de toe-
komstperspektieven van de Volks
unie en de verantwoordelijkheid die 
de partij zal moeten nemen als wij 
morgen in een federale staat zul
len leven. 
KNS-VOORSTELLING 
Vrijdag 27 april. Kaarten te bekomen 
bij onze propaganda-verantw. Luc 
Defossé, Keizershoek 210, telefoon 
57.31.31. 

LIER 
BANKET 

Wie er vorig jaar was wil er ze
ker weer bij zijn. Tweede voorjaars
banket van VU-Lier op vrijdag 23 
maart om 20 u. Geef u op bij de 
leden van het bestuur. Breng vrien
den en kennissen mee. 

MECHELEN (Arr.) 
ARR. KADERDAG 

Op 31 mart gaat de jaarlijkse arr. 
kaderdag door. Namens het partij
bestuur behandelt een afgevaardig
de de politieke toestand en wordt 
een uitvoerig referaat gehouden 
over de opdracht van de afdeling 
bij de opgave van de Volksunie nu 
« verdere, brede doorbraak ». Nade
re gegevens volgen. Hou nu reeds 
vrij, 31 maart vanaf 14 u. 30. 

MERKSEM 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Het is al ieder jaar gebeurd dat 
vele van onze mensen slecht gezind 
waren omdat zij geen goede plaat
sen hadden voor h3t zangfeest. Laat 
u dus op tijd inschrijven bij onze 
vriend Jan Vinken, die van nu al 
plaatsen reserveerd. Het adres is 
Akkerbouwstr. 71, tel. 45.49.13. Mo
nique in den Tijl schrijft ook op 
voor kaarten. Dan kan u ook te
recht bij K. Van Bockel, St. Lutgar-
disstr. 56, tel. 45.57.77. 
GEBOORTE 

In het gezin van onze afd. sekr. 
Fons Brat werd een dochter gebo
ren. Het driemeisjeshuis bij de fa
milie Brat is kompleet en vanwege 
de Volksunie Merksem wensen wij 
aan Nieke en Fons al het beste toe 
en een warm proficiat. Nieke, een 
flinke dochter bij kan nooit kwaad, 
en al die mooie meisjes zullen la
ter de Volksunie tot eer strekken. 
Welkom, Veerie I 
NIET VERGETEN 

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. 

wij zoeken : 
een onder

nemend gezin 
voor de uitbating van een be
langrijk café-reataurant te Brug
ge binnenstad, met : grote ge
lagzaal en bovenzaal en afzon
derlijke vergaderzalen, volledig 
en goed ingerichte keuken, be
staand kliënteel, bijgaande woon
gelegenheid. 
Vereisten vakbekwaamheid, 
eerlijkheid, Vlaamse inzet, vast 
bestaan verzekerd. 
Eigenhandig schrijven aan adres 
Polderhoeklaan 4, Sint-Kruis. 

MORTSEL 

WENSEN 
VU-Mortsel wenst haar geacht 

medelid Fons Steurs een spoedig 
en algeheel herstel na de opgelo
pen beenbreuk tijdens de voetbal
wedstrijd van VV St. Jozef. 

KNS-VOORSTELLING 
(arr. Antwerpen). U kunt voor de
ze KNS-voorstelling van vrijdag 27 
april e.k. uw kaarten nog bestel
len via tel. 55.39.09 (Wim Claes-
sens, Mortsel) of 21.46.24 (Vital 
Peeters, Berchem). 

FOLKLORISTISCHE AVOND 
Op vrijdag 16 maart, in lokaal 

« Atrium •>, (H. Bernadette), nodi
gen wij u uit om te komen luisteren 
naar verhalen over heksen en zwar
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 folkloremus©-
um te Essen, die ons dit alles zal 
bijbrengen. Inkom 20 fr. (inbegre
pen een glas heksendrank). 

NIEL 

DIENSTBETOON 
Elke vrijdagavond vanaf 19 u. 30 

af zijn onze vrienden De Koek, De 
Meulemester en Michiels in hel 
sekretariaat ter beschikking van 
mensen met administratieve moei
lijkheden. 

NULEN 

Vrijdag 16 maart : kamerlid An
dré De Beul : « Zelfbestuur door 
federalisme en wat daarna ? ». 
in de vergaderzaal van lokaal 
Drumband, Gemeentestr. Begin i 
20 u. 

RANST 

KNS-VOORSTELLING 
Op vrijdag 27 april te 20 u. zullen 

de KNS-akteurs voor VU-arr. AnV 
werpen een feestvorstelling geven 
van de komedie van G.B. Shaw 
« Oorlogsmannen •>. Deze satirische 
komedie speelt zich af tijdens de 
oorlog tussen de Bulgaren en de 
Serven in 1885. VU-Ranst bestelde 
kaarten van 80 fr., middenbalkon. 
Zij zijn te verkrijgen op het VU-s^ 
kretariaat, St. Antoniusstr. 33 of 
bij één van de bestuursleden. Ooh 
niet-VU-leden kunnen mee. 

ZOEKERTJES 
1) Sociaal assistent, in orde 

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

onderwijs -I- 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 bi] huls
arts, specialist of In kliniek. 

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

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

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

8) Gehuwde dame zoekt be
trekking bediende, bij voorkeur 
ziekenfonds of sociaal organis
me. 
9) Dame (35j.) drietalig, zoekt 
betrekking als verkoopster of 
receptioniste in het Antwerpse. 
10) Gevraagd te Mechelen : 
goede typiste, met zin voor ini
tiatief. 
Voor 1 tot en met 10 schrijven 
of opbellen Senator W. Joris-
sen, Louisastr. 31, 2800 Mech. 
Tel. (015) 435.96 



20 
WU - 10-3-19» 

SCHILDE 
DE VU EN DE SINDIKALE STRIJD 

Onze e.v. vergadering gaat door 
op 19 maart, in het lokaal • Putten-
hof ». (hoek Spreeuwenberglei-Oele-
gemsestwg). Sen. Siegers zal er het 
woord voeren over het boven aan
gehaalde tema. Nu het VU-bestuur 
zich duidelijk heeft uitgesproken 
voor een onafhankelijke, maar uit 
volks standpunt betrouwbare, sindi-
kale organisatie, is deze vergade
ring een gelegenheid om als Vlaams 
nationalist kennis te maken met 
dit facet van onze volkse strijd, fa
cet dat maar al te dikwijls, door 
velen als bijkomstig wordt be
schouwd. Wij hopen dan ook op 
deze vergadering kennis te kunnen 
maken met alle VU-leden van Schil
de en Halle. Ook leden en simpa-
tisanten uit andere gemeenten zijn 
hartelijk welkom. 

TURNHOUT 
DIENSTBETOON 

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

Gemeenteraadslid Rudl Beau-
fays. Rodenbachplantsoen 117, tel 
44489. 
. COO-lid Polly Mennens, Verbin-
dingsstr. 26, tel. 42288. 

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

Vrijdag 16 maart een tweede ge-
spreksavond over « De VU tegen
over de ontwikkelingssamenwer
king » in « De Warande », kultureel 
centrum. Inleiders zijn Van Eisen 
en De Bruyne. 

VORSELAAR 
KANT. VERGADERING 

De kant. vergadering op 2 maart 
groeide uit tot een flink sukses. Na 
de drukke voorbereidingskampagne 
met plakbrieven, streekbiad en pam
fletten kon dit ook moeilijk anders. 
VU-sen. Gerard Siegers sprak er 
over de situatie van de arbeider In 
Vlaanderen en over de te verwach
ten politiek van de regering-Lebur-
ton. Een uitvoerig debat bewees de 
belangstelling van de aanwezigen 
voor de sociale inzet van de VU. 

WESTERLO 
VOLKSBAL 

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

WILRIJK 
LENTEBAL 

De kaartenverkoop voor ons bal 
verloopt vlot, zodat wij u aanraden 
tijdig kaarten aan te schaffen bij 
een van onze bestuursleden of bij 
Juul Cautreels, Vredelaan 65, tel. 
27.03.18. The Raindrops zorgen voor 
het nodige animo. Op 31 maart 
moet het Gasthof weer eens te 
klein zijn. Inkom 50 fr. Deuren : 
20 u 30. 

WIJNEGEM 
JEFI 

Op 17 maart gaat de laatste verto
ning van de Jefi-kinderfjimklub door 
In de zaal Moderne. De vijfde film 
voor dit seizoen heet « Koenac. de 
trouwe lynx ». Aanvang om 14 u. 30. 
Na afloop van de film worden de 
prijzen van de laatste knutselwed-
strijd verdeeld. Wij wensen de Jefi's 
een prettige vakantie en hopen dat 
zij tegen het komende wintersei
zoen opnieuw met een mooie reeks 
kinderfilms tevoorschijn zullen ko
men. 
AKTIE . NEEN LEBURTON » 

Heeft u al gemerkt dat de Volks
unie in Wijnegem iets tegen de hui
dige regering, en vooral dan tegen 
Leburton heeft. Als u er mee wil 
voor zorgen dat het uitzicht van 
onze straten ontsierd wordt door 
de foto van deze staatsman dan 
kan u steeds eens langs lopen bij 
de bestuursleden, die u graag de 
nodige tips zullen geven. 
DISKOTEEK 

Waar wij onlangs berichten dat 
de Wijnegemse diskoteek aan haar 
500ste uitlening toe was, kunnen 
wij nu met vreugde reeds de 1000 
ste uitlening melden. Voor geïnte
resseerden : de Wijnegemse Disko
teek. afd. van de Nationale Media-
teek. die een keuze biedt van zo
wat 20.000 fonoplaten en bandop
namen, is geopend op volgende 
tijdstippen : zaterdag van 16 tot 
18 u 30 en zondag van 11 tot 13 u. 
Onze diskotekarissen, de h. Correns 
en mej. Vigoureux, zullen u graag 
alle nodige inlichtingen verschaffen 
over de diskoteek. 

WOMMELGEM 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Heeft plaats op zaterdag 7 april 
In feestzaal Keizershof. Dasstr. 24, 
vanaf 20 u. Het duo Suzy Vos en 
Leo Pauwels zorgen voor de dans-
lustigen ; sen. De Bruyne voor de 
geïnteresseerde luisteraars en de 
zanggroep De Ortolaan zijn onze 
gasten. Zoajs u ziet voor elk wat 
wils. Door uwe aanwezigheid best« 

lezer wordt dit derde gezellig sa
menzijn een sukses. 

brabant-

Brussel-Halle-Vilvoorde 

ARR. BAL 

Zaterdag 24-3-73. Meli-

Heyzel, Brussel. 

ARR. SEKRETARIAAT 
Ons arr. sekretariaat, Kongres-

straat 3 Brussel (02-17.92.18J is 
open : maandag, woensdag en don
derdag van 18 u tot 21 u. 

Tei<slen voor de bewegingswij
zer moet op het arr. sekretaria-jt 
binnenzijn ten laatste zaterdag. 

ASSE (fed.) 
RAAD DER AFDELINGEN 

Dinsdag 13 maart om 20 u. in 
het Kummelshof (Asse). Elke afde
ling stuurt een afvaardiging. 

BERG 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
EN ZIEKENKAS BRABANTIA 

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

BEERSEL-DROGENBOS-
LINKESEEK 
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 Teirlincklaari, 1, Beersei. 

BUIZINGEN 
BOUWGRONDEN 

Geïnteresseerden voor de aan
koop van een bouwgrond, gelegen 
in de Vandepeereboomstraat te 
Buizingen (verkaveling Roggemans) 
kunnen terecht bij Juul Denayer 
(Tel. 56,30.25). Grootte der gron
den : 6 tot 8 aren. Prijs : 700 fr, 
de m2. Men zegge het voort... aan 
goede Vlamingen ! 

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

HALLE (Fed.) 
KALENDER 

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. 

HERSELT 
VLAAMS BRABANT 

28 maart 1973 — Parochiezaal 
•> Vlaams-Brabant bedreigd ». Licht-
beeldenvoorstplling en debat o.l.v. 
kamerjid Willy Kuijpers ingericht 
door Davidsfonds — Herselt. 

HUIZINGEN 
STICHTINGSVERGADERING 

Op het geboortefeest van deze 
nieuwe afdeling werd, naast een 
financiële tegemoetkoming vanwe
ge Buizingen en Dworp, ook een 
geboortepremie van 500 fr overhan
digd door de afdeling Beersei. Ver
melden we ook nog onder de aan
wezige mandatarissen : federatie
raadsleden Lieve Dewit en Juul De-

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. 

Vandaag 10 maart 1973 in de 
zaal Excelsior, Kardinaal Marcier-
plein, te Jette (stat'on). Deuren 
om 20 uur — aanvang 20 u 30 — 
inkoro 50 ff. 

LEUVEN (Arr.) 
ANTI-LEBURTONKAMPANJE 

In het kader van de anti-Leburton-
kampanje heeft het arr. Leuven ze
ker meer dan één steentje bijge
bracht. Hieronder volgt het lijstje : 
a) Arrondissementele • Nieuwe 
Kijk » op 128.000 ex., b) Twee soor
ten arrondissementele anti-Lebur-
ton-affichen. cl Duizenden nationa
le affichen « Merci Leburton », d) 
Advertenties in verschillende re-
klamebladen verspreid over gans 
het arrondissement, e) Verschillen
de afdelingen en kantons richtten 
een volksvergadering in of zullen 
dit in de komende dagen doen, f) 
Een groot deel der afdelingen ver
spreidde reeds een doeltreffend 
pamflet, g) Duizenden klevers van 
verschillende soort werden in om
loop gebracht. Intussen worden 
reeds nieuwe plannen uitgewerkt, 
maar die worden vanzelfsprekend 
nog niet aan de openbaarheid 
prijsgegeven. In ieder geval zullen 
de traditionelen er niet om kunnen 
lachen. 
AMNESTIE 

De Volksunie blijft zich inzetten 
voor Amnestie en steunt elk initia
tief hieromtrent. Honderden peti-
tielijsten liggen beschikbaar voor 
hen die willen meewerken aan het 
inzamelen van handtekeningen. Het 
is de bedoeling dat men België 
aanklaagt bij het Hof van Straats
burg : daarvoor moet men dringend 
100.000 handtekeningen hebben. 
Telefoneer of schrijf naar de arron
dissementele verantw. voor exter
ne organisatie en twee dagen later 
vindt U een petitielijst in Uw bus. 
Adres : Willy Somers, Klappijstr., 
55, 3294 Molenstede, tetefoon : 
013/326.69. 
KALENDER 

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'^'^enreeks • 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, in 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 : Bal. afd. Molenstede. 
27/4 : Uitgebreide Arr. raad. 

LEUVEN-NOORD (Kanton) 
GESPREKSAVOND 

Op woensdag 14 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-iegerhervormingen ? Is dat de 
schoolvrede ? Wat met de inflatie? 
Provincie Vlaams-Brabant ? Wat 
met de Voer ? En de 100 andere. 

LIEDEKERKE 
FEDERATIEBAL 

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

LOT-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. 

21 u. Deuren om 20 u 30. Kaarten 
te verkrijgen bij de bestuursleden. 
Voorverkoop : 50 fr. Inkom : 60 fr. 

LONDERZEEL 
WELKOM 

Op 17 maart om 21 u. : VU-dans-
feest in zaal Centrum met The Li
ving End. 

MERCHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 4de vrijdag van de maand 
zitdag ten huize van de heer Mar
cel Van Den Eede, Stoofstraat 29, 
door de heer Guy De Smet, be
stuurslid. 

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

OVERUSE 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
De maandelijkse zitdag in Overij-

se-Centrum heeft plaats op dins
dag 13 maart (tweede dinsdag) van 
19 u 30 tot 20 u 30 in de zaal van 
café van het Gemeentehuis. 

Dit is misschien een gelegenheid 
om enkele VU-leden te kunrïen in
schrijven als nieuw lid. Trouwens 
een VU-lid voelt zich alleen thuis 
in een Vlaams ziekenfonds ! 

En vergeet vooral niet : bij een 
overschakeling is er geen enkele 
dag wachttijd, geen risiko's of ver
lies van rechten. Ook niet voor 
zelfstandigen. 

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon zal ver
zorgd worden door dokter Anciaux 
of P. Deneve, de 2de maandag 
van iedere maand bij A. Lesage, 
51a Vijfhoekstraat te Peutie van 
19 u 30 tot 20 u 30. 

MEISE 
LENTEBAL 

Het eerste groot lentebai van de 
VU-afdeling Meise heeft plaats op 
zaterdag 7 april In de zaal van het 
sportkomplex te Meise, Brusselse-
steenweg 65a. Stan Pfiilips «Waltra 
orkest » speelt ten dans. Begin : 

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 Grammel. 
87, 1030 Brussel 02/41.04.07. 

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

SCHEPDAAL-ST. MARTENS-LENNIK 
HAANTJES EN 
BIEFSTUKKENFESTIJN 

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

ST. KWINTENS LENNIK 
REGENMANTELS VERWISSELD 

Op ons mosselfestijn van j l . 
zondag werd tussen 14 en 15 uur 
een beige regenmantel bij vergis
sing meegenomen, terwijl een ge
lijkaardige in de vestiaire van ons 
lokaal te Huizingen achterbleef. 
Voor uitwisseling gelieve te bellen 
naar tel, nr, 02/52.46.20 of tel. 
02/52.42.38. Dank bij voorbaat. 

ST. JORIS-WINGE 
VU-BAL 

Het vierde bal van de VU-afde
ling Lubbeek - St. Joris-Winge gaat 
door op 24 maart a.s. in dancing 
« De Witte Hoeve », Tiensestw, 
te Binkom. Orkest Peter Garden. 
Toegang : aan de kassa 50 fr., voor
verkoop 40 fr. Deuren te 20 u. Gra
tis tombola. 

TERNAT 
GESLAAGDE KOLPORTAGE 

Verleden zaterdag werd door 12 
getrouwen van de federatie Asse 
225 nummers speciale uitgave van 
« Wij • aan de man gebracht in Ter-
nat. Proficiat ! 

VELTEM-BEISEM-WINKSELE 
WELKOM 

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

VILVOORDE 
FEDERATIE BAL 

Deze avond groot federatiebal in 
de zaal « De Wite Leeu », Grot» 
Markt te Vilvoorde met het orkest 
Freddy Sunder. 

WEMMEL - HAMME - RELEGEM 
LENTEBAL 

We hebben de eer u en uw g»-
achte familie uit te nodigen op ons 
lentebal op zaterdag 31 maart ona 
20 u. 30 in de feestzaal van het 
Sociaal Kultureel Centrum. De Rae-
demaeckerlaan. Wemmei. 

Lize Marke, de dame van het 
Vlaamse lied, en haar ensemble 
zorgen voor de stemming op dit 
dansfeest. En verder zijn er nog 
een tombola met prachtige prijzen 
en een fijne bar. Hartelijk welkomi 

ZICHEM 
DANK 

Het eerste VUJO-bal « Stuif-in • 
van de afdeling Zichem mag een 
sukses genoemd worden daar er 
meer dan 115 jongeren uit de ge
meente zelf aanwezig waren, ook 
mochten we leden van verschil
lende andere afdelingen begroeten. 
Aan allen hartelijk dank 1 

oost-vlaanderen 

DIENSTBETOON VOLKSVERT. 
FRANS BAERT 
GENT 

Opgelet ; de zitdag van de 1st» 
zaterdag van april wordt verscho
ven naar de 31ste maart. Kon. A»-
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 Fon« 
Van Holderbeke. Stationstr. 8. 
Waarschoot. 14 u. - 15 u. 
OOSTAKKER 

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

Op zaterdag 7 april 1973 bH 
Christ De Ruyter. Rotsart de Har-
tainglaan, IOu.30 - 11 u. 
AALTER 

Op zaterdag 7 april 1973 in hot 
café Casino, Markt. 11u.15 • 12u.30. 
LANDEGEM 

Tweede zondag van de maand, bl| 
Guido Schaeck, Vosselarestraat. 

11 u. - 12 u. 
HEUSDEN 

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

AALTER-LOTENHULLE 
DIENSTBETOON 

Wie problemen heeft kan terecht 
bij sen. Baert in café Casint, Markt 
te Aalter op 10 maart tussen 11 u. 
30 en 12 u. 30. 

Op afspraak is ook prov. raads
lid Omer Vande Kerckhove alle da
gen ter uwer beschikking. 

DENDERMONDE 
OVERLIJDEN 

We melden het overlijden van 
Willem Maris, geboren te Bazel-
Waas en te Hamme overleden. Dit 
bericht is bestemd voor zijn VOS-
Kameraden en alLe vrienden uit de" 
voor- en na-oorlogse ti jd. 

DENDER-WEST 
SOC. DIENSTBETOON 
ZITDAGEN: HENDERiCKX JULES 

Impe : café Lamot, Dorp, elke la 
zaterdag van 10 tot 12 u. 

Oordegem : café Vlaanderen, 
Dorp, elke 3e zaterdag van 10 tot 
12 u. 

Thuis : Papegem 9/2, Vlierzele, oJ-
ke maandagnamiddag en -avond. 
Tel. 053/70730. 

STAD AALST 

Openverklaring van : 
één vakante betrekking van Ingenieur (burgerlijk Ingeniaur-
bouwkunde) bij het stadsbestuur. 
één vakante betrekking van maatschappellijk assistent bi] het 
stadsbestuur. 
De kandidaturen voor deelname aan het bekwaamheidsexamen 
worden Ingewacht tot uiterlijk IS april 1973. 
Ze moeten bij ter post aangetekend schrijven en overeenkomstig 
da gestelde voorwaarden, Ingediend worden bij het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen, stadhuis, 9.300 Aalst. 
De voorwaarden kunnen op mondelinge, telefonische of schrif
telijke aanvraag bekomen worden ten stadhuize, personeels
dienst. 

http://02-17.92.18J
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AALST (Arr.) 
KADERDAG 

Kaderleden en verkozenen note
ren nu reeds de datum van de arr. 
kaderdag : zaterdagnamiddag 24 
maart. Uitnodiging volgt. 
SOC. DIENSTBETOON 

Tijdens de vergadering, bijeenge
roepen door het gewestelijk sekre-
tariaat van het Oost-Vlaams Cen
trum voor Dienstbetoon en Na-
echoolse Vorming, werd besloten 
In de nabije toekomst twee lesavon-
den te organiseren : 1) Hoe vul ik 
een belastingsaangifte In voor loon-
en weddetrekkenden ? ; 2) Rechten 
en plichten van KOO-leden. Uitno
digingen volgen. 
SOC. 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 
str. 2, 9391 Baardegem. Tel. 052/ 
354.52. 

EREMBODEGEM-Centrum 
ZITDAG 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Noteer nu reeds de data waarop 
zitdagen worden georganiseerd 
voor het invullen van aangifte-for
mulieren : vrijdag 13 april en zon
dag 15 april e.k. 

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-
tlonsstr.). 

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

Roels Herman (gemeenteraads
lid) : elke 3e vrijdag van de maand 
van 19 tot 21 u. (café Rembrandt). 

Verdoodt Frans-Jos : elke 2e 
maandag van de maand van 19 tot 
21 u. (café Rembrandt) en elke Ie 
maandag van de maand van 19 tot 
21 u. café Congo, Leuvestr.). 
BAL 

Zaterdag 3 maart vanaf 21 u. 30 : 
8e nachtbal van de Volksunie in de 
zaal Animo, Leuvestr. Orkest Spi
ders Factory. Iedereen welkom. 

ERONDEGEM 
ZITDAG 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Deskundigen van het Centrum 
voor Dienstbetoon houden zich ter 
beschikking voor het invullen van 
uw aangifte-formulier op vrijdag 23 
maart van 19 u. 30 tot 21 u. in het 
lokaal Sparrenhof, Gentse stwg. 

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, 
Meïsen ; 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. 

GENT-EEKLO (Arr.) 
ARR. VUJO-BESTUUR 

Het nieuwe arr. Vujo-bestuur is 
als volgt samengesteld : penningm. 
Johan Beke, dr. Willy Maststr. 46, 
Wondelgem ; bestuurslid : Rudy 
Herman, Grondwetlaan 95, St. 
Amandsberg ; prop. : Roger Van 
Brussel, Zondernaamstr. 16, Heus-
den ; org. : Ludwig Wouters, Karel 
Lodewijk Dierckxstr. 50, Gent ; on-
dervoorz. : Dirk Vergauwen, Rozier 
21, Gent ; sekr. : Geertrui Lejeune, 
Westveldstr. 22, St. Amandsberg ; 
voorz. : Haudenhuyse Rita, Tuinwijk 
Jan Verhaegen 5, Merelbeke ; ge-
koöpteerde leden : Thienpont 
Emiel, Kerkstr. 86, Ledeberg en Jo
ris Delporte, Blauwesteenstr. 69, 
Heusden ; afgev. Vujo-nat. : Hau
denhuyse Rita en Ludwig Wouters ; 
afgev. Vujo in VU-arr. : Johan Beke. 
• WIJ .-VROUWEN 

Op zaterdag 24 maart om 14 u. 
30 (een half uur vroeger dan ge

bruikelijk) houden we een debat 
en diskussievergadering over « Sek
suele problemen in onze maatschap
pij ». In het kader van de huidige 
polemiek rond het abortusprobleem 
en de geschapen verwarring dien-
omtrent, is (het noodzakelijk) zo'n 
besprekingsnamiddag dan ook zeer 
opportuun. Wij hopen de dames én 
hun echtgenoten voltallig te mogen 
begroeten ! De vergadering gaat, 
zoals gebruikelijk, door in Vlaams 
Huis Roeland, Korte Kruisstr. 5 te 
Gent. 
ARR. KADERDAG 

Op zondagnamiddag 18 maart no
digen we de kaderleden uit op de 
arr. kaderdag die doorgaat in de 
grote zaal van Vlaams Huis Roe
land te Gent. 
BROEDERBAND GENT 

Wij herdenken op zaterdagmorgen 
31 maart dr Elias door 'n zielemis 

in de krypte van de Sint-Baafskate-
draal. De eredienst wordt opgeluis
terd door de Jagerskapel. 

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. 

GENTBRUGGE 

DANSFEEST 
De VU-afd. Gentbrugge verwacht 

alle simpatisanten vandaag 10 
maart in de vernieuwde feestzaal 
Lunapark, Brusselse stwg (recht
over plein KAA Gent) te 20 u. 30. 

HAALTERT 
VLAAMS BAL 

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

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. 

IIV1PE 
ZITDAG 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Deskundigen van het Centrum 
voor Dienstbetoon houden zich ter 

beschikking voor het Invullen van 
uw aangifte-formulier op zaterdag-
24 maart van 10 tot 12 u. in het lo
kaal bij Lamot, Dorp. 

KLUISBERGEN 
AVONDFEEST 

Op zaterdag 31 maart in zaal 
Appolo op de Kluis. Als gastspre
ker werd volksvert. Nelly Maes u i t 
genodigd. Wij moeten eens deelne
men aan deze avond van de krani
ge afdelingsvoorz. Jaklien Vanden-
bossche", bij wie ook mag ingeschre
ven worden op haar adres, Kiever-
str. 13. 

MEETJESLAND 
TONEEL 

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

sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 12 maart : sen. De Bruyne en volksvert. A. De Beul. 
Maandag 19 maart : volksvert. R. Mattheyssens en A. De Beul. 
Maandag 26 maart : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : VU-sekr. Anfwerpen-Stad, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 19 maart : sen. H. De Bruyne. 
Lok. « Vleminckhof », Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KONTICH 
Woensdag 14 maart : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 28 maart : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. a Alcazar », Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
MERKSEM : 
Donderdag 15 maart : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. « Tijl », Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

arr. brussel 
EUGEEN DEFACO 

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

Laatste dinsdag van de maand van 7 tot 8 u : Lokaal In de Welkom, 
d'Exaerdestraat 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., Ruisbroeksesiwg 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 
ASSE : dinsdag 20 maart, 21 u, in het sekr., Prieelstr. 1, samen met Juul 
BRUSSEL : woensdag 21 maart, 19 u., in café Uilenspiegel. , 
EPPEGEM : maandag 19 maart, 20 u., in café Bachus. 
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. 
PEUTIE : maandag 12 maart, 20 u., ten huize van Libert Couvreur, samen 

met Lesage A. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 13 maart, 21 u., in café Den Appel, samen met 

Mon Schepers. 
OVERUSE : maandag 26 maart, 20 u., in cafe Dij den Boer (Terlanen), sa

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

de Broquevillestraat 5. 
OLEN : 4e donderdag, 20 u,, in lokaal De Oude Pot. 
TURNHOUT : 3e donderdag, 20 u., in café Amicitia, Markt. 
VEERLE : 3e dinsdag, 20 u., In café De Wijngaard, Dorp. 
WESTERLO : 4e donderdag, 20 u. 45, in lokaal Onder De Toren, Voortkapel. 
Senator 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. 
KERSELT : 2e maandag, 18 u. 30, In café Bij de Mike, Bergoi». 
VORSELAAR : 3o maandag, 18 u. 30, In ' e t Bierhuis, Kerkstr. 

arr. kortrijk 
KORTRIJK : in « 1302 », iedere maandag van 17u.30 tot 19u. door Luc Van 

Steenkiste, volksvert. en van 18 tot 20u. door Blancquaert, sen. — Elke 
latste zaterdag van 10 tot 11u. door Walter Vandevyvere (fiskaliteit) — 
ten huize van L. Van Landuyt-Comeyne, prov. raadslid, elke 1ste maa» 
dag van 17 tot 19u. — ten huize van Roger Vandewattyne, prov. raads
lid, elke woensdag vanaf 20u. 

DEERLIJK : lok. De Keizer, 2e maandag van 19 tot 19u.30, R. Vandewattyne. 
TIEGEM : lok. Park, 2e zondag, IOu.30 tot 11u., R. Vandewattyne. 
KERKHOVE : lok. Century, 2e zondag, 11 tot 11u.30, R. Vandewattyne. 
AN2EGEM : lok. De iJzer,, 2e zondag, 10 tot 10u.30, R. Vandewattyne. 
MENEN : lok. De Beiaard, elke vrijdag, 21 tot 22 u., door dr W. Vanholme, 

prov. raadslid en J. Tahon, gemeenteraadslid — ten huize van J. Ta-
hon, elke woensdag, 19 tot 20u. 

WEVELGEM : ten huize van L. Vansteenkiste, elke maandag, 20 tot 22u. 
LENDELEDE : lok. De Handboog, Ie maandag, 11u.30 tot 13u., L. Vansteen

kiste. 
BISSEGEM : lok. Leopold, Ie vrijdag, 20 tot 21 ., L. Vansteenkiste. 
INGOOIGEM : zaal Streuvels, 2e zaterdag, 16 tot 17u., L. Vanstee ikiste, 
GULLEGEM : lok. Stadion, 2e zaterdag, 18 tot 19u., L. Vansteenkiste. 
KUURNE : café De Cirkel, elke maandag, 20 tot 22u., Fr. Blancquaret. 
ZWEVEGEM : lok. Sportwereld, Ie donderdag, 19 tot 20u., Fr. Blancquaert. 
HEULE : ten huize van Frans Van Steenkiste, schepene, Kortrijksestr. 34, 

elke zaterdag, 10 tot 11«. 
LAUWE : lok. Brittania, 3e vrijdag, 19 tot 20u., H. Vandenbuicke, gemeente

raadslid. 
HARELBEKE : lok. De Zwaan, 3e zaterdag, 17u.30 tot 18u.30, L. Vansteen

kiste. 

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

tot 21u30. 
ZICHEM : bij Willy Joris, Markt 38, tel. 013/719.18, van 21u45 tot 22u30. 
Kanton Tienen ; Volksvert. Willy Kuijpers : 
HOEGAARDEN : bij Lode Cresens, Tiensestr. 12. In princiepe de 4weede 

vrijdag van de maand van 7 to l 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. Naamseslr. 167, Leuven, tel. 016/284.20, elke dinsckig 
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. Oepré 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, Nede^ 
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 tol 20u30. 
HAACHT en TREMELO : prov. raadslid E. Van Besien, Kruisstr. 29, Tremeto, 

tel. 016/618.04, na afspraak. 
ROTSELAAR : prov. raadslid E. Besien, bij M. Mispeller, 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 lo l 21 u. Dringende gevallen bij hem thuis, 
Neysetlerslr. 31, Wespelaar, lel . 61556. 

Kanton Glabbeek : Gemeenteraadslid R. Lenaerls, Halenstr. 37, Hoeleden, 
tel. 016/776.61, aan huis elke Ie 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 Luchtbede », Statiestr. 1, vanaf 20 u. 

arr. brugge-frorhout 
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, Ulewm-

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

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

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 lot 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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OUDENAARDE-RONSE [Arr.) 
ARR. BAL 

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

17 maart : arr bal te Oudenaar
de (schoolkompleks 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). 

OUDENAARDE (Gewest) 
DOSFELCYKLUS 

Wij herinneren langs deze weg 
nogmaals aan de gespreksavonden 
over de toeristische mogelijkheden 
van het gewest, die gehouden wor
den op vrijdagen 23 maart te Munk
zwalm en 6 april te Petegem a/d 
Schelde. Voor meer inlichtingen, tel. 
055/31349. 

MERELBEKE 
ZO DOEN WIJ HET 

Volksunie Merelbeke huldigt een 
dubbele stelregel. Eerstens : we 
zijn een jonge radikale partij (geen 
ekstremistische oartij] die zich in
zet voor de volledige ontplooiing 
van ons volk, op het sociale en het 
volks-nationale vlak. Nooit mogen 
wij het strijdbeginsel prijsgeven. 
Dat hoedt ons voor banale burger-
lijking. Tweedens : we gaan tot het 
volk, tot elke Vlaamse mens. Dat 
hoedt ons voor eng fanatisme. 

We gaan naar ons volk met ons 
streekblad •> De Weergalm », dat in 
nauwe samenwerking met onze 
vrienden van de afdeleing Melle 
tot een modelblad is uitgegroeid, 
en regelmatig huis aan huis wordt 
besteld. De lezer wordt wegwijs ge
maakt in de « grote » politiek, maar 
• De Weergalm •>, die door de be
volking gewoon niet meer weg te 
denken is. behoudt een uitgespro
ken lokaal karakter. 

We gaan naar onze mensen door 
onze mandatarissen. Bij de gemeen
teverkiezing kwam de Volksunie 
met 20% der uitgebrachte stemmen 
als tweede sterkste partij uit de 
bus. Onze drie verkozenen voeren 
een spitse en opbouwende opposi
tie, die het gemeentebeleid gunstig 
heeft weten te beïnvloeden. Wij 
vermoeden derhalve dat ook het 
gemeentebestuur zich met onze op
positie, als noodzakelijke faktor in 
een demokratisch bestel, gelukkig 
prijst. Of niet ? Onder het motto 
« wij dienen •> beijveren onze man
datarissen en onze KOO-afgevaar-
digde zich om de mensen te hel
pen, ook in hun dagelijkse zorgen. 

We gaan naar onze mensen langs 
onze afdeling om. Enkele cijfers : 
ons jaarlijks bal, meer dan 600 aan
wezigen ; ons Driekoningenfeest, 
360 kinderen ; onze laatste leden
vergadering, 100 man. Ook hebben 
wij, op een bescheiden manier , 
meegewerkt aan de stichting van 
een afdeling Vlaams Verbond voor 
Gepensioneerden, die tegen niets 
of niemand is gericht, maar enkel 
voor doel heeft een beetje meer 
zon te brengen in het monotoon be
staan van onze mensen van de der
de leeftijd. Die afdeling, die reeds 
een grote bloei kent, kan nu haar 
eigen koers varen. Wij steunen ons 
Vlaams ziekenfnods Flandria en 
simpatiseren met de werking van 
alle organisaties, die zich inzetten 
voor de ontvoogding en het welzijn 
van ons volk. 
HONDERDEN « WIJ'S » 

Morgen 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. 

ST. AMANDSBERG 
DIENSTBETOON VAN DE 
GEMEENTERAADSLEDEN 

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

ST. NIKLAAS (Arr.) 
ONTMOETING MET DE VU 

Het uur der waarheid is gesla
gen : de nieuwe grondwet is een 
flop en een afremming van de 
Vlaamse volkskracht. De klub van 
vijf heeft de meerderheid van de 
bevolking niet meer achter zich. Al
leen de federalisten hebben een 
alternatief én voor België en voor 
Europa, waarvan de eenmaking tot 
ontbinding verkeert. Dit houdt in 
dat de VU een beslissend tijdperk 
ingaat • dat van de doorbraak én 
van breed-menselijke dimensies. 

Daarom : « Ontmoeting met de 
VU » op dinsdag 20 maart, om 20 u. 
in « Stad Nantes » met F. Van der 
Eist, alg. voorz., volksvert. ; W. Jo-
rissen, alg, sekr., sen. ; H. Schiltz, 
volksvert. 

WORTEGEM-PETEGEM 
AVONDFEEST 

Gaat door op zaterdag 24 maart 
om 20 u. in de zaal Krauwelstr. 11B 
te Petegem a/d Schelde. Schrijf 
nu dadelijk in bij Jan Van Cauwen-
berghe (tel. 056/68206) of Fons De 
Sterke (tel. 055/31574) voor het 
feestmaal. Onze Limburgse sen. Ge
rard Siegers wordt er als gastspre
ker verwelkomd. 

wesfr-vlaanderen 

BEAUVOORDE 
« WIJ .' 

Sedert vandaag brengt de postbo
de voor het eerst in de geschiede
nis ook een exemplaar van ons blad 
in Beauvoorde. Ofschoon het start
schot van vrienden komt, moet de 
rest door ons gedaan worden. Wie 
wordt de tweede lezer in Beauvoor
de ? 

BREDENE 
. WIJ . 

We vragen langs deze weg om 
dringend aan alle lezers, mee te 
helpen aan de abonnementenslag ! 
Bredene moet op kop komen ; zon
der uw hulp gaat het niet ! 

BRUGGE (Arr.) 
KADERDAG 

Alle kaderleden, mandatarissen 
en belangstellenden worden ver
wacht op de arr. kaderdag in de bo
venzaal van het Breydelhof, Suvée-
str. 2 te Brugge op zaterdag 17 
maart om 14 u. 30 stipt. Twee be
langrijke tema's staan op de agen
da : de politieke toestand en on
ze aktie tegen de regering Lebur-
ton; de intensifiering en de uitbrei
ding van de afdelingswerking in de 
VU. Een werk- en dokumentatie-
map zal u ter plaatse bezorgd wor
den. 
STERRIT 

In het teken van onze aktie tegen 
de wanhoopsregering Leburton or
ganiseert het arr. Brugge-Torhout, 
op zondag 25 maart in de voormid
dag een sterrit. Korte autokarava
nen met radiowagen zullen uit alle 
hoeken van het arr. vertrekken om 
samen te komen om t l u. 30 te 
Torhout waar een korte openlucht
meeting zal gehouden worden. Le
den en simpatisanten worden vrien
delijk uitgenodigd hieraan hun me
dewerking te verlenen. Nadere in
lichtingen kunnen bekomen wor
den bij de respektieveiijke afdelings 
besturen. 

DE PANNE 
LEDENVERGADERING 

We herinneren er onze leden aan 
dat heden nog kan ingetekend wor
den voor ons avondfeest dat door
gaat op 16 maart om 20 u. in d'An-
vers-Schuilhaven. Prijs voor het 
avondmaal : 100 fr. Daarbij hulde 
aan onze twee veteranen, die nu 
een naam krijgen ; Daan & Piet ! 
Personen die niet zouden meedoen 
aan het avondmaal, zijn niettemin 
welgekomen. 
ABONNEMENTENSLAG 

Ofschoon wij reeds aan de spits 
stonden van het aantal lezers in 
O-V-D, konden toch nog zes nieu
we abonnementen geworven wor
den. En daarbij laten wij het nog 
niet 

DIKSMUiDE 
LAL VAN DE POLITIE 

Vorige zaterdag ging het druk bij
gewoonde bal van de kommissaris 
door (2500 aanwezigen). Tot grote 
tevredenheid van ons allen werd 
kamerlid Miei Vansteenkiste uitge
nodigd om het bal officieel te ope
nen met de echtgenote van de kom
missaris. Als 2e gast kwam Laridon 
(BSP) pas aan de beurt : hij mocht 
de 2e dans doen... ! 
ABONNEMENTENSLAG 

Ofschoon wij in de stad Diksmui-
de onze streefnorm reeds over
schreden hebben, moeten we met 
de hele afdeling nog 15 abonnemen
ten maken. Wie helpt ons in Kler
ken, Vladslo, Beerst en Driekapel
len nieuwe lezers te werven. (Drie
kapellen is een gemeente waar nog 
niemand lezer is). 

ETTELGEM 
BAL 

In samenwerking met de vrienden 
denavond ons eerste bal in het café 
van Oudenburg organiseren wij be
de Geneverpiete. De winst zal 
broederlijk verdeeld worden I 

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. 

GUUEGEM 
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. 

HOUTHULST 
ONS DERDE BAL 

Wij herinneren er al onze vrien
den aan, dat hedenavond ons derde 
bal doorgaat, zoals voorheen in het 
Rozenhof te Klerken. Iedereen wel
kom. Sipeciaal wordt steun ver
wacht vanwege de omliggende af
delingen, die ten slotte in betere 
omstandigheden kunnen werken 
dan wij. 
3e LEEÜWENBAL 

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 ! 

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-
gem). 

ICHTEGEM 
ABONNEMENTEN 

We moeten helaas vaststellen 
dat, trots een zéér grote ledenaen-
winst, dat we nog een sterkere rn-
spanning moeten doen voor «Wij». 
We vragen alle lezers uit Ichtegem 
hiaraart mee te werken. Wend u 
tot een van de bestuursleden. 

IZEGEM 
POLITIEK OPBOUWWERK 

Een herinnering aan de 46 deel
nemers : vrijdag 16 maart terug op 
post in het Vlaams Huis, Grote 
Markt. Izegem, om 20 u. Het tweede 
onderwerp : •• Instelling en wer
king van het parlement » wordt be
slist een even grote meevaller als 
het eerste. 
WANDELTOCHTEN 

hfog steeds wordt er op zaterda
gen een flinke tocht ondernomen, 
en deugd doet het zeker (zelfs 
al vraagt die tocht dat je door het 
halfduister en de modder waadt). 
Er kunnen nog altijd mensen bij. 
Om 14 u. in het Vlaams Huis. 

JABBEKE 
SPREEKAVOND 

Senator Guido Van In, komt op 
vrijdag 16 maart in café De Sparre 
om 20 u. Wij verwachten aJ onze 
leden van de afdeling, en nog ve
len buiten onze afdeling om de ge
kende voorman van ons arr. te ho
ren spreken, met als onderwerp 
« De politieke toestand van nu, wat 
moeten wij doen in de naaste toe
komst ? ». Deze spreekavonden zul
len regelmatig in de loop van het 
jaar gehouden worden, om al onze 
leden en al diegenen die onze par
tij genegen zijn, nader kennis te 
maken met de Volksunie. 
MAANDRAAD 

Op dinsdag 13 maart a.s. om 20 
u. heeft de maandelijkse bestuurs
vergadering plaats, zoals voorzien 
staat de leden- en abonnementen
slag aan de orde van de besprekin
gen, de agendapunten zullen naar 
gewoonte tijdig aan al onze be-
stuurs- en gemandateerde leden 
verzonden worden. 
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 simpati
santen en vrienden die de partij 
genegen zijn. 

KORTRIJK (Arr.) 
AUTOKARAVAAN 

De autokaravaan die op zaterdag 
3 maart door een deel van ons arr. 
trok om te protesteren tegen de 
regering-Leburton en tegen het ge
bruik van pitch in de elektriciteits
centrale te Kluisbergen, kende een 
flink sukses en werd overal zeer 
simpatiek onthaald. Te Avelgem 
werden bij het uitgaan van de mis 
op een zeer korte tijd een groot 
aantal pamfletten verspreid. Het arr. 
bestuur dankt de talrijke deelne
mers. 

KORTRIJK 
KARNAVALVIERING 

In samenwerking tuesen de 
Vlaamse Klub en de afdefing, 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 
Rieynaertstr. 9. Muziek, gezellig
heid, kortom U kent Karnaval. Ook 
Pl-ins Karnaval komt op bezoek. Gra
tis inkom. 
VLAAMSE KLUB 

In de bovenzaal van ons lokaal 
- 1302 » staat een ping-pong-tafel 
ter beschikking van onze sportieve 
leden en simpatisanten. 

KOEKELARE 
LEDENFEEST 

Overgrote opkomst en goede 
stemming kenmerkten ons eerste 
ledenfeest, waaraan meer dan 100 
volwassenen deelnamen, zonder 
van de kinderen te spreken. Voorz. 
Landuyt kon dan ook met fierheid 
de vergadering openen, waar ook 
Kris Lambert en Miei Vansteenkiste 
het woord namen. 

KOLPORTAGE 
Het werd een daverend sukses. 

238 nummers verkocht met een 
ploeg van 29 man. Rekordverkoper 
was René Hemeryck met 40 num
mers. Nu allen naar Leke morgen 
zondag 11 maart. Verzamelen aan 
de kerk van Leke om 9 u. 30. 

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. 

LEKE 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 11 maart komt 
onze gemeente aan de beurt voor 
een keiharde kolportage zoals de 
mannen van het kanton dit doen 
kunnen I We heten ze van nu af 
reeds welkom, nl. aan de kerk om 
9 u. 30. 
. ONS BLAD . 

Sedert een tweetal weken is er 
nu ook een abonnee van « Wij » in 
onze gemeente. Op het postkantoor 
waren wel abonnees ingeschreven, 
doch die woonden in Schore (thans 
Spermalie). Een is geen : er moe
ten er bij komen. Daarbij was het 
een van de laatste wensen van on
ze betreurde Etienne Lootens in Le
ke een eigen afdeling te stichten. 
Wanneer ? 

MEULEBEKE 
LENTEBAL 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Trefpunt der flaminganten, jong 
en oud. Op zaterdag 24 maart in 
zaai 't Park. Met studio-dansorkest 
Paul Rutger. Karten te bekomen op 
het sekretariaat : Bertje Santens-
weg 5 en bij de bestuursleden. Ook 
prijzen voor de traditionele tombo
la worden met dank aanvaard. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
KOLPORTAGE 

Men moet onze propagandisten 
van het kanton Diksmuide toch een 
eresaluut toesturen : zij hebben nu 
reeds vijf kolportages achter de 
rug en gaan op 11 maart nog naar 
Leke ! Op te merken valt dat zij 
overal onverhoopt veel nummers 
kunnen aan de man brengen. De an
dere kantons zouden dit best na
volgen. 
KADERDAG 

Op 18 maart gaat te Diksmuide 
de arr. kaderdag door, die bedoeld 
is voor alle raadsleden, doch ook 
de bestuursleden en verkozenen en 
verdienstelijke propagandisten. Aan 
elke deelnemer zal een dokumen-
tatiemap overhandigd worden. 18 
maart om 9 u. 30. 
ABONNEMENTENSLAG 

Deze draait in O-V-D tot we de 
streefnorm 900 bereikt hebben. Lef-
finge en De Panne wedijveren met 
eikander. In verhouding tot de be
volking staat Leffinge eerst, in ver
houding tot de leden (en kiezers) 
staat De Panne eerst. Wij verwach
ten nog de oogst van de grote afde
lingen Veurne, Diksmuide, Gistel en 
Nieuwpoort. 
DE WEST 

Onze partij heeft zich uitgespro
ken voor het neutraal ziekenfonds 
« De West ». We doen langs deze 

v»eg een heel dringende en bijzoiv 
dere oproep tot èlle kaderleden om 
tijdens de e.v. weken een extra-in
spanning te doen. Er zijn nog af do
lingen waar niets gebeurde... 
KALENDER 

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

t8 maart : arr. kaderdag te Diks
muide. 
DIENSTBETOON U. BRUYNOGHE 

Prov. raadslid en vertegenwoor
diger onzer landbouwerj Urbaln 
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, Grota 
Markt, Veurne. 

OOSTENDE 
GEMEENTERAAD 

Hoe wakker onze PVV is moge uit 
vqlgende anekdoten blijken : Ie no-
taire Ouaghebeur onthield zich bij 
de stemming over een peperdure 
luchtfoto van Oostende en omge
ving die de schepenzaal siert. On
dervraagd naar de reden van zijn 
onthouding, bleek dat hij niet wist 
waarover men stemde I John Her
mans, die Vansteenskists'e tussen
komst inzake de hulde aan Servaia 
een <• modderinterpellatie » durfde 
noemen in « Het Nieuwsblad van 
de Kust », kon al evenmin de lening 
voor de luchtfoto goedkeuren... 
doch wist niet meer dat zijn groep 
de aankoop tevoren wél had goed
gekeurd. 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

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

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

Oostende : op telefonische af
spraak : 79543. 

OUDENBURG 
BAL 

Onze vrienden en leden worden 
eraan herinnerd, dat deze avond 
ons afdelingsbai doorgaat in da 
zaal « Geneverpiete ». Iedereen op 
post a.u.b. en vergeet niet uw 
vrienden van buiten de gemeente 
op te trommelen. 

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. 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
ARR. KADERDAG 

De jaarlijkse arr. kaderdag gaat 
door op zaterdag 31 maart a.s. in 
zaal « Nieuw Gemeentenhuis », 
Izegemstr. 2, Klachten (nabij do 
kerk). Gezien de belangrijkheid van 
deze kaderdag, waarop twee spre
kers een politiek biian zullen op
maken, vragen wij u nu reeds deze 
datum voor te behouden. 

ROESELARE 
MIK MUZIK 

In het BRT-programma • Eigen 
diskoteek » verzorgt BRT 1 op 17 
maart een uitzending van een uur 
met onze volksvert. Mik Babylon. 
Dit van 14 u. 03 tot 15 u. In deze 
programma's laat de BRT vooraan
staanden een keuze doen uit mu
ziek naar hun smaak. Als waar is 
•• Zeg me van welke muziek u 
houdt, ik zal zeggen wie ge zijt ». 
dan kunnen we op 17 maart nog 
wat leren. 

WESTENDE 
GEBOORTE 

Bij onze sekr. Hugo Verstraete en 
zijn vrouw Nadine Dezayer kwam 
op 3 maart een zoon Steven. Van 
harte proficiat, ook aan de groot
ouders. 

KOO-IZEGEM . MARIA RUSTOORD 
AANWERVING VAN EEN CHEFKOK(KIK) 
Voorwaarden : 
— Studies : minimum diploma A3 hebben behaald. 
— Ouderdom : maximum 35 jaar. 
— Voldaan aan militaire dienst. 
— Geneeskundig attest. 
— Curriculum Vitae. 
— Bereid zijn tot het afleggen van een praktische proef. 
in diensttreding : 1 Juni 1973. 
De schriftelijke aanvragen dienen, samen met de nodige attesten 
uiterlijk tegen 20 maart 1973, gericht te worden aan de heer 
voorzitter KOO, Kokelarestraat 2 te 8700 Izegem. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

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

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UYTDEWILCEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66.99 - 21.66.90 
UW KLEUREN TV . TECHNICUS 

Koop bij ons in vertrouvi/en 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LiNDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter De Bisschop - Rita Lauwereys 

Koud en warm buffet 
Gezellige Vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag : woensdag 
Bellestraat 49 - HEKELGEM 

Tel. (053)687.40 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfeno 
Tel. (053)66.235 

Blijft gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
uw grote vijanden steunen T 

Bl| ons radikaal Vlaams brandvers 
sroot 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 
Dorpstraat 47 - TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse sfwg 32 - TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapijten, papier, 

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

vu- leden en < Wij «-lezers 1 0 % 
vermindering. 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS > a / d Scheld* 
Het huis met familietraditie 

•rugstraat 1 0 - 9328 Shoonaard» 
' T e l . 052/43246 * 

wek. rustdag : vrijd 14u tot rat. 16u 

Vlamingen^ voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WiJNCAERD 
»• bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

3 0 % Korting aan iedereen 
V A N DE OUGHT 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 modellen VU 1 0 % 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141 

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

vol pens. 300 fr, alles inbegr. 
Vlaamse gotische stijlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus 
In volslagen artisanaatsw«rk ! 

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 % korting 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken |. VERHULST 

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

VLAAMSE TOERIST bezoek ook een» 
DE VOERSTREEK 

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

Kerkstraat 53 - Moelingen 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD, Braeckmansstraat 34 

RUMST 
Veerstraat 91 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komfort 

DE LATTER - MEUBELEN 
Stationstraat 29, 9900 EEKLO 

Tel. (09)77.23.22 

Bespreek tijdig uw villa, 
appartement of studio voor 

uw verlof aan zee ! 
Vraag onze gratis katalogus 

met foto's. 
WEST-LITTORAL 
Leopold II laan 212, 
8458 Oostduinkerke 

Tel. (058)526.29 
Verkoop van villa's, appartementen, 

studios en gronden. 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
Stationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buffet Nette bediening 

G E L D 
Voor een persoonlijke lening 1ste 

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

Oudenaardse Steenweg 121, ERPE 
Tel. (053)229.11 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage ST-JOZEF 
Assesteenweg, 117 — TERNAT 

Tel. (02)52.13.12 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

VERZEKERINGSKANTOOR 
WALTER MAES 

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

Voor afspraak, tel • 36 30.29 

BINNENHUISVERSIERING 

ROELANTS P. 
St. Benediktusstraat 11, MortsaI 

Tel. 40.12.57 - na 7u30 : 55.47.94 
Alle soorten behangpapier, grote 
stock Vast tapijt rechtstreeks van 

de fabriek, dus lage prijzen. 
Speciale prijzen voor zelfplaatsers. 
Gordijnen en overgordijnen gratis 

gemaakt 

AL - AL AANBOUW
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

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

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

CARROSSERIE 
LOOS VAN HOOF 

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

ELECTRA-BREE P A ^ B . A T ^ 
Boneputstraal 28 - BREE 

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

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

Rolluiken en plastieken cornichen 
Bekleding van oude cornichen 

Herstelling van follulken 

A. VAN EECKHOUDT 
EN ZOON 

Steenstraat 89 — 1686 - GOOIK 
Tel. 02/52.40.23 - BTW 570.173.324 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS pvba 

Wouter Haecklaan 4 DEURNE 
Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

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

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

— Prijslijst op aanvraag — 

STANDTNC 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Restaurant 
KASTEEL WAAL^bORRE 

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

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

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

STEEDS WELKOM IN 
'T KREKELHOF 

HET DRANKHUIS MET SFEER 
Open vanaf 14 uur 

Elke dinsdag gesloten. 
Brusselbaan 11, Gooik 

Tel. (054)348.57 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT - DELEU 
Kortrijksestraa» 3 - MENEN 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, Leopoldstraat Antwerpen 
Tel (03)33 92 65 

HOUTWORM? 
BahandeHng van dakwerken tegen alle tiout-
Insatclan. TWUmO JAAR WAARBORQ. 
Dok. op aanvraag Gratis beatek in gane tiet 
land. P.VBA. IWDUSTRADE Vanderaljpenalr. 
12, Wemmal (Bt) - Tal 02/7S.aO.OO. 

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 Herentals 

Tel. (014)21.207 

Órf6^ - STBNCILWERK - fOTOKOHJ 1 
I N K A 

TUmhoutsftbaan 40S - Borgaihoul 
T B , 03.99.70.00 

Vlamingen, 

I < L . I "̂̂ ^^^ GRATIS ADVIES 
1 1 * 1 voor uw hypotheek-
^ i ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrond kredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande I ! ! 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

I N T E R E S S A N T 
Avondmaal op vr i jdag, zaterdag of zondagavond 

in een gezellige sfeer. 
Nadien k r i jg t U gratis gedurende 5 uur 

een der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal In groep : gezellig, fijn, 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 11 . 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 
KONJICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichfervelde - 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 dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

WALTER ROLAND 
gediplomeerd opticien^ 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op het huisnumme I) 
Telefoon 03/26.86.62 

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van dit blad 10 •/, korting 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 

Tel. (053) 240.60 

* 

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

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoort«n - rol- en Ijsschaat

sen - kampingartikelen turngerel. 

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN" 
600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 

.V. 

A N T W E R P E N 

Mei r , 18 
tel. 03/31.78.20 (5 I.) 

GENT 

Onderbergen, 43 
te l . 09 /25 .19 .23 

0 9 / 2 5 . 9 4 . 6 9 

GENK 

Winters lagst raat , 22 
te l . 0 1 1 / 5 4 4 . 4 2 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 
te l . 016 /337 .35 



de grootste* 
spaarkas ter 

wereld 
* zegt het blad 

biedt u het meest 
vraagt u het minst 

levensverzekeringen 
Waarom bij de ASLK? 
Omdat de ASLK de garantie van de Staat geniet. 
Wat de contracten extra veilig maakt. 
Omdat de condities tot de allerbeste behoren 
Zoals dat gebruikelijk is bij de ASLK. 
Omdat de Verzekeringskas van de ASLK in de laatste 
jaren meer dan 1 miljard 700 miljoen frank 
aan haar cliënten heeft geschonken in de vorm 
van winstverdelmgen. 
Wat in feite de premies nog lager maakt. 
Omdat elke polis naar maat wordt gemaakt. 
En in een klare taal is gesteld. 
Omdat de verzekeringsnemers bij de ASLK doorgaans 
een interestverlaging krijgen wanneer zij 
een hypothecaire lening, een beroeps-
of een landbouwkrediet nodig hebben. 

Een keuze uit de vele mogelijkheden: 
- Levenslange of tijdelijke verzekering 
- Gemengde verzekering 
- Studiebeursverzekering 
- Aanvullend pensioen 

krediet sparen 

ALGEMENE SMAR-EN LUFRENTEKAS 

Voordeliger bij de ASLK 
Omdat trouwe cliënten meestal een interestverlaging 
krijgen op de reeds voordelige condities van de ASLK. 
Omdat de interest niet kan verhoogd worden 
na het sluiten van het leningscontract 
Omdat een lening bij de ASLK zowel zonder als met 
een levensverzekering kan worden aangegaan. 

Gezelliger wonen 
Met het bedrag dat de ASLK elk jaar 
aan huisvestingskrediet besteedt kan een stad zo groot 
als Brugge worden gebouwd. 
De ASLK verstrekt hypothecaire leningen voor 
het kopen, bouwen of verbouwen van een woning. 
En Comfortkrediet (met of zonder hypotheek) 
voor het gerieflijker maken of het moderniseren 
van de woning. 

Makkelijker leven 
Vindt u dat alle begin moeilijk is? Kom dan eens 
praten met de ASLK. Wanneer uw plannen haalbaar 
zijn, kunt u ze onmiddellijk verwezenlijken . 
Met een J-lening (speciaal voor jonge mensen). 
Of met een financieringskrediet of een persoonlijke lening. 

Vlotter vt'erken 
Einde 1972 had de ASLK voor meer dan 69 miljard 
krediet verstrekt aan de verschillende sectoren 
van het bedrijfsleven. Via haar industrieel-, beroeps-
en landbouwkrediet. 

Best bij de ASLK 
Omdat de ASLK de garantie van de Staat geniet. 
Omdat de ASLK haar "trouwe cliënten", die geregeld 
sparen op een gewoon boekje, beroeps- en hypothecair 
krediet verleent tegen een extra lage interest. 

Zichtrekening 
Dat is de Universele Rekening van de ASLK. 
Met het chequeboekje en de garantiekaart die er bij 
horen kunt u ondermeer geld opnemen op duizenden 
kantoren in het land.(o.a. in alle postkantoren). 
U kunt in geval van nood uw tegoed overschrijden. 
U kunt uw geregeld terugkerende rekeningen 
automatisch laten betalen. 
En na elke verrichting krijgt u een rekeningsuittreksel. 

Alle moderne spaarvormen 
Spaarboekje: Aantrekkelijke interest (tot 10.000 fr. 
vrijgesteld van belasting). Soepel inzake 
terugbetalingen: 20.000fr. direct, hogere bedragen 
na amper enkele dagen. 
Woonsparen: biedt u de zekerheid een lening 
te krijgen op speciale condities. 
Tennijnboekje : voor nog meer rendement. Termijn 
naar keuze : 1, 2, 3, 4 of 5 jaar. 
Spaarbons: pure effecten aan toonder. Hoge opbrengst. 
Spaarbons met progressieve rente: hoe langer u ze houdt, 
hoe hoger de rentevoet wordt. 
Kapitalisatie^paarbons: om uw kapitaal meer dan 
te verdubbelen op 12 jaar. 

ïu 


