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CCCr^. 

WANBELEID DER ÜNITARISTEN 
KOST HET LAND MILJARDEN! 

Het staat nu wel vast dat wi j weldra zullen af te rekenen hebben met 
een verhoging van de belastingen. Eerste-minister Leburton steekt wel 
zijn kop in het zand als een struisvogel en hij hoopt de put van minstens 
15 miljard te kunnen dempen door middel van besparingen allerhande, 
maar niemand gelooft dit. Hij zal al heel wat werk hebben om zijn 35 
excellenties tot matiging aan te sporen bij het stellen van nieuwe eisen. 
Leningen zijn al evenmin een oplossing : dat is de moeilijkheden wat 
uitstellen en het bevordert bovendien nog de inflatie. 

De barre werkelijkheid is dat de bevolking straks het uitzichtloze ge
knoei van de traditionele partijen zal moeten honoreren met miljarden 
nieuwe belastingen. 

De diepe put in de staatskas is 
onbetwistbaar een gevolg van het 
ergerlijke wanbeleid van de tradi
tionele partijen (CVP, BSP, PVV) in 
de loop van de voorbije tien jaar. 
Met vele miljarden zal onze bevol
king nu de « luxe » moeten betalen 
er een stel traditionele partijen op 
na te houden. Het is de prijs die 
moet betaald worden voor hun 
krampachtige pogingen zich aan 
het bewind vast te klampen, de 
prijs voor hun talloze voze kom-
promissen die niemand bevredi
gen, die nooit iets oplossen en die 
steeds opnieuw massa's geld kos
ten. 

De triomfkreten van Eyskens, on
zaliger gedachtenis, bij het indie
nen van zijn « sluitende » begro
ting zijn lang vergeten. Het uur van 
de waarheid is onherroepelijk ge
komen. En de waarheid steekt de 
ogen uit van elkeen die zich niet 
wi l laten beroezen door de beden
kelijke staatsmanspraat van de he
ren aan het bewind. Wat zei Jan 

Verroken onlangs van die « staats
lieden » : dat men er vooral geen 
staat kan op maken 1 

De waarheid is dat de traditione
le partijen meer tijd en energie be
steden aan behoudsgezinde achter
hoedegevechten tot redding van 
het unitaire systeem, dan aan een 
beleid dat van moed en verbeel
dingskracht zou getuigen. Om dat 
unitarisme te redden zijn zij meer 
dan ooit op mekaar aangewezen, 
moeten elkaar diensten bewijzen 
en elkaar ontzien. Eventuele tegen
stellingen en « lastige problemen » 
worden toegedekt met massa's 
geld. 

De ziekteverzekering is zieker 
dan ooit en slorpt ontelbare miljar
den op. Het is een werkelijke melk
koe voor een stel organisaties die 
tot achterban behoren van de tradi
tionele partijen. En niemand doet 
er iets aan, tenzij steeds nieuwe 
miljarden aan de moloch offeren. 

Een andere bodemi'oze put is de 
hele kolenpolitiek. Er werden daar

over in de voorbije weken schrik
barende cijfers gepubliceerd. Dit 
schandaal duikt geregeld op, er 
worden bittere kommentaren uit
gebracht en er wordt gewezen op 
de dringende noodzaak van dit en 
van dat, maar er verandert hele
maal niets. Alleen het aantal mil
jarden wordt stelselmatig opge
voerd. 

Op onderwijsgebied wordt het
zelfde nefaste spel gespeeld. Om 
een kreatieve aanpak van het hele 
onderwijsprobleem bekommert 
zich kennelijk geen mens in de tra
ditionele partijen. Elke zuil komt 
enkel maar aandragen met steeds 
nieuwe argumenten die tot verho
ging van de staatshulp moet leiden. 
Ook hier worden de tegenstellin
gen altijd opnieuw onder het geld 
van de gemeenschap bedolven. Dat 
hebben wi j onlangs nog kunnen 
meemaken ter gelegenheid van de 
regeringsvorming. 

Men kan zo verder gaan tot in 
den treure. De traditionele partij
en ontbreekt de moed en de macht 
om het land werkelijk te besturen 
in het belang van alle burgers. 

Jawel, ook de macht : zij zijn 
immers de leenmannen geworden 
van machtige drukkingsgroepen 
zonder wiens invloed zij in het 
niets zouden verzinken. De werke
lijke meesters van dit land zijn mo
menteel de vakbonden en het Ver
bond van Belgische Ondernemin
gen. 

Geen enkele regering kan hen 
werkelijk iets weigeren, en de ei
sen worden almaar zwaarder. Het is 
een vicieuze cirkel geworden : de 
traditionele regeringen danken hun 
« macht » grotendeels aan de so-
ciaal-ekonomische drukkingsgroe
pen. Ze kunnen de staatshuishou-
ding niet grondig saneren, omdat 
zij die groepen dan weer voor het 
hoofd moeten stoten. Dus wordt er 
steeds maar dieper in de staatspor-
te-monnaie getast. Iemand zal het 
wel betalen... en het zal we! onze 
tijd meegaan, zo redeneren de 
« staatslui » ! 

Tegenover dit totaal gebrek aan 
moed en verbeeldingskracht van 
de traditionele partijen staat de 
frisse energie van de federalisti
sche partijen. Zoals zij op het ge
bied van de staatshervorming het 
vernieuwende denkwerk hebben 
geleverd en de strijd moreel heb
ben gewonnen, zo zullen ze mor
gen op de vele andere gebieden 
waarover een goed staatsgezag de 
zorg heeft voor de broodnodige 
verse lucht moeten zorgen. Zij zijn 
de hoop van onze demokratie. De 
traditionelen hebben nu genoeg 
bewezen wat ze kunnen en niet 
kunnen... Wellicht zal het geknoei 
van deze regering-Leburton er be
slissend toe bijdragen dat het volle 
van Vlaanderen en van Wallonië 
dit beseft. 

pauI martenii 

flik 

DE VOLKSUNIE 
ALS PLURALISTISCHE 
PARTIJ TEGENOVER 
HET ABORTUSPROBLEEM 

(blx. 15) 

SOLIDARITEIT GEBODEN! 

Op woensdag 28 februari sprak het Beroepshof te 
Brussel zware straffen uit tegen de negen Vlamingen 
die te Laken In de nacht van 11 op 12 september 1970 
bl] een ongelukkig verkiezingsincident betrokken wa
ren. De negen waren op stap gegaan om verkiezings
affiches voor de Volksunie aan te plakken en ontmoet
ten een groepje plakkers van het Front des Francopho
nes (FDF). Het kwam tot een handgemeen. Achteraf 
zou een van de FDF-plakkers, de h. Georgin, aan een 
hartinfarkt overlijden. 

De rechtbank heeft de negen veroordeeld tot gevan
genisstraffen, gaande van 3 maand tot een Jaar, met 
vijf Jaar uitstel. Solidair moeten zij bovendien een 
schadevergoeding van 1 miljoen betalen aan de we
duwe Georgin en haar kinderen. 

Men kan over deze spijtige zaak lang redetwisten 
maar dat brengt geen zoden aan de dijk. De nege» 
mannen uit het Brusselse waren op weg gegaan om 
de partij in de verkiezingskampanje te ondersteuneiu 
Nu deze nachtelijke tocht voor hen een zo ongelukkig» 
wending heeft genomen, past het dat de ganse part( 
hen op haar beurt helpt. Daarom heeft het Partijbestuur 
van de Volksunie besloten een solidariteitsfonds op t» 
richten, dat beheerd zal worden door een komitee va« 
vu-parlementsleden onder het voorzitterschap van s». 
nator Bob Maes. Het komitee vraagt aan de leden vaa 
de partij een solidariteitsbijdrage in dit fonds te stoi^ 
ten. Wij laten de negen niet in de steek nu zij in nooé 
zijn I Voor praktische gegevens : zie biz 3. 
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engij 
schyns 

De Duitstalige Belgen zijn ten 
teerste ontevreden over de aan
stelling van dhr Willy Schyns tot 
ttaatssekretaris van de Oostkan
tons. 

Dat Is geen man van de Oost
kantons. Kelmis, zijn geboortedorp, 
Is slechts 'n aanhangsel van het 
Duitstalig gebied en werd slechts 
In 1954 bij de Oostkantons ge
voegd. Het is een grensdorp met 
sterke verfransende invloeden. 

Schyns woonde vele jaren In 
Verviers, waar hij een Waalse her
senspoeling onderging. De PSC 
stuurde hem vóór enkele jaren te
rug naar Kelmis omdat ze de meer 
volksgezinde burgemeester en dia-
lektdichter, Piet Zimmer, dwong uit 
het gemeentelijk politiek leven te 
verdwijnen. Schyns was tevens de 
vertrouwensman van de Waalse 
heersers om de Duitstaligen te be
dotten. 

Zal zo'n man de Duitstaligen 
eigen kulturele Instellingen bezor
gen ? 

Zal hij de officiële diensten in de 
Oostkantons losmaken van de 
Franstalige centrale diensten, die 
voortdurend de Duitstaligen misprij-

Zal die man de Duitstaligen wer
kelijke autonomie bezorgen ? 

Zal, Schyns tevens staatssekreta-
ris voor Toerisme, zijn geboorte
streek, waar het toerisme door de 
Waalse instanties immer stiefmoe
derlijk 'Werd behandeld, verheffen 
tot een « Belgisch klein Zwitser
land ' ? 

Hij, knecht van de Walen, is 
geenszins de man om de germaan-
se oorstgebieden van de imperia
listische frankofonie te verlossen. 

J G., Tongeren. 

wi l l em de zwi jger 

Morgen 18 maart, herden
ken wij Willem de Zwijger, vader 
des Vaderlands, te Brussel 

Wij wensen twee aspekten van 
de Zwijgerfiguur te beklemtonen : 
— het verzet tegen iedere vreem

de overheersing 
— het geloof in de eenheid der 

Nederlanden in Europees pers-
pektief. 

Wij komen samen op het Annees-
sensplein (nabij het Zuidstation) te 
Brussel vanaf 14 uur. 

De optocht vertrekt om 14u.30 
naar de Kleine Zavel, waar de ei
genlijke plechtigheid doorgaat te 
15 uur. 

EEN JUWEEL MET STANDING 

KIES )E BEST Bi) 

V E R E I S T 
M e i r 2 (Hoek W iegs t raa l - ) 

2 0 0 0 A n t w e r p e n 

Tel. : 33.46.31 

HORLOGES - LONCINES 
VERDAL- MONDIA 

AANSTEKERS DUPONT 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL - TYROL 

Prach t i ge e l fdaagse re i zen m e t luxe au toca r , 

r e g e l m a t i g e a f r e i z e n o p 
2 2 - 6 . 30 -6 , 8 -7 , 16-7 . 2 4 - 7 , 1-8, 9 -8 en 1-9 

P R i ) S A L L E S I N B E G R E P E N : 

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

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel. 053/634.23 

Adv De Backerstraat 61 
Denderhoufem 

Tel. 054/311.63 

VRAAG VRIJBIIJVENO FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 

Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

Tel. (053) 240.60 

* 

KINDERARTIKELEN : p looi - en Vifandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - was

tafels en' waskussens - k inderk leding 

SPORTARTIKELEN : al lerlei - turnk led i j - rui terui t rust ingen - p ing-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaat

sen - kampinqart ikelen • turngerei . 

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

Na een bloemenhulde zal GUUS 
LOOY namens de Nederlandse 
Volksunie een groet uit Noordne
derland brengen, teiwijl Karel Dil
len, algemeen voorzitter van Were 
Dl, de betekenis van de Zwijger 
voor deze tijd en in Brussel zal om
lijnen. 

De Blauwvoetvendels « Voorkem
pen » omlijsten de plechtigheid met 
Geuzenliederen. 

De nodige aanvraag werd tot het 
Brusselse gemeentebestuur ge
richt. Het is duidelijk dat de her
denking in ieder geval doorgaat. 

Were dl 

paternalist isch 

Toen bij het binnenkomen van de 
eerste berichten over de nieuwe 
terreurdaad van » Zwarte Septem
ber > aan minister Van Elslande 
door de BRT-journalist gevraagd 
'werd of er wellicht enig verband te 
zoeken was met de mogelijke ves
tiging van een vliegtuigfabriek in 
België waar o m. Israëlische oor-
logsvliegtuigen zouden vervaardigd 
worden, maakte de minister er zich 
van af met een goedkope kwink
slag rond het woord « blijkbaar » 
dat de journalist gebezigd had 

En op de paternalistische toon 
die Belgische politici plegen te be
zigen tegenover BRT-journalisten, 
voegde hij er aan toe dat dergelijk 
verband niet kon bestaan vermits 
er nog geen definitieve beslissing 
getroffen was betreffende die ves
tiging. 

Zeer spitsvondig gezien van de 
minister van buitenlandse dinges ' 
Zoals iedereen weet. wordt er al
tijd gewacht tot er een beslissing 
gevallen is vooraleer met een aktie 
te beginnen ! 

Maar kom, we zijn het ai zo stil
aan gewoon geraakt, het beeld van 
de grooote Belgische staatslieden 
met hun paternalistisch air, die de 
journalisten en de kijkers voor de 
gek houden 

K C, Vilvoorde. 

king geïnformeerd heeft over deze 
sociale wantoestand, via haar in
formatieblad ' de Koerier » ; 
— wijst erop dat de huidige rege
ringspartijen, de BSP, de CVP en 
de PVV de volledige verantwoorde
lijkheid dragen voor deze onduld
bare disknminatie ; 
— geeft ter overweging dat de 
Volksunie een klaar en volledig 
programma heeft voor de onder
wijsvraagstukken, dat o.a. voorziet 
in de afschaffing van alle diskri-
minaties tussen de onderwijsnet-
ten ; 
— sluit zich volledig aan bij de 
klacht van de VVL ; 
— wenst deze vereniging veel suk-
ses bij haar aktie. 

Het bestuur. 

per f ied 

Met stijgend ongenoegen volg Ik 
de dubbelzinnige houding van 'Wij' 
in verband met de abortuskwestie. 

Wanneer ergens een walmende 
schoorsteen van een fabriek is te 
ontwaren, of een dode vogel wordt 
gevonden, of een boom wordt om
gehakt, staat « Wij >• op slag vol 
met verontwaardigde foto's met 
demagogisch-wrekende onderschrif
ten. 

Maar wanneer iemand wordt 
aangehouden die honderden abor
tussen op zijn geweten heeft, hult 
' Wij » zich plotseling in een ten
dentieus stilzwijgen en heet de 
' zwangerschapsonderbreking », zo
als de vruchtafdrijving in het num
mer van 3 maart perfied wordt ge
noemd, alleen maar een ' delikaat -
probleem te zijn dat vooral < se
reen ' moet worden behandeld. 

We zijn benieuwd te vernemen 
wat bij de Volksunie het zwaarst 
weegt • het omhakken van bomen 
of het vermoorden van ongeboren 
kinderen. 

C W., Kessel-Lo. 

wat vette posten te bezetten vie
len. Dat men nu dit alles zo maar 
zou moeten verliezen, neemt men 
in Brussel niet aan. Dat zal strijd 
moeten kosten en daarom zou ie
dere afdeling minstens 60 % van 
zijn propaganda tegen de regering 
moeten voeren Wij moeten kost 
wat kost zo gauw mogelijk federa-
tisme verkrijgen. Wachten ver
sterkt de vijand, maar verflauwt 
Vlaanderen. Nooit zal dat volk af
zien van Vlaams grondgebied te 
roven. Nu zullen ze vechten voor 
de driehoek Leuven-Brussel-Aalst en 
de Voerstreek, de Duitse streek zal 
dan wel volgen en met de tijd zou 
men Vlaanderen herleiden tot een 
provincie. 

Neem aan dat wij van morgen af 
een federale staat worden, wel dan 
zal er van Brussel, eens een vol
waardige Vlaamse stad, niet veel 
meer overschieten voor Vlaande
ren, de kanker zit reeds te diep in 
de wonde ! 

Laat daarom iedere afdeling In 
zijn plaatselijk blaadje, zoveel mo
gelijk de regering (de kleurpar-
tijen) aanvallen, daar ligt de macht, 
valt die macht aan ! Laten wij ons 
a u b niet blind staren op dorpspo-
liliek, onze nationale politiek gaat 
boven alles, de rest zal wel vol
gen. 

J V P , Blankenberge. 

voor tdoen 

motte 

De VU-afdeling-Varsenare, in be
stuursvergadering bijeengekomen 
op 5.03.73, 
— neemt kennis van de klacht, 
neergelegd door de Vereniging van 
Vlaamse Leerkrachten bij het Hof 
voor de Rechten van de Mens te 
Straatsburg, tegen de blijvende dls-
kriminatie van de religieuze leraars 
in het onderwijs ; 
— deelt mede dat zij, onmiddellijk 
na het sluiten van het jongste re
geringsakkoord, de lokale bevol-

Gelijk wij nu propaganda voeren 
tegen de regering en in het bijzon
der tegen de Vlaamsonkundige Le-
burton, moeten wij voortdoen tot 
het bittere of moet ik zeggen ge
lukkige einde. Ais wij blijven klop
pen op de zelfde nagel zonder ver
sagen (neem de V^alen als voor
beeld) dan durf ik er bijna mijn 
hoofd op zetten dat er nooit meer 
een Vlaamsonkundige eerste-minis-
ter aan bod zal komen. 

Wij zijn altijd een bron van in
komsten geweest voor Wallonië en 
voor duizenden Franstaligen was 
Vlaanderen een toekomst waar heel 
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UW NIEUWE LENTEMANTEL KIEZEN 
BETEKENT NU naar 

SUCCES KLEDING 

MEYERS rijden ! ! ! 

Er is keus van 2000 MANTELS samengebracht 
ui t de beste Europese kol lekt ies. U gaat er 
zowe l de jonge modieus sport ieve mantel 
als een geklede klassieke damesmantel 
v i n d e n . 

Maten zi jn er van 36 tot 52 . 

Kleuren van w i t tot zwar t 
en dan die honderden modieuse vesten en 
r id ing 's . 

En wanneer U deze advertent ie meebrengt 
en eerst aan de kassa afgeef t , gaat U je 
mantel een heel stuk onder de normale pri js 
beta len. 

succes kleding 
MEYERS 

DE GROOTSTE MODESPE
CIALIST IN VLAANDEREN 
A. De Langlesfraat 4-10 - 2640 Niel 
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OPEN ALLE WERKDAGEM VAN 9 TOT 20 U 

ZATERDAGS TOT 18 UUR 
ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 
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minimumformule 
voor kredieturen 

Men heeft er jaren over gepraat, maar er kwam 
maar niets van in huis : het invoeren van kredieturen 
voor werknemers, die vervolmakingskursussen volgen 
doch daardoor — tot nog toe — onbezoldigd hun werk 
moeten verletten. Daar zal nu — zeer geleidelijk — 
verandering In komen. 

Het zal geen specifieke jeugdwet zijn vermits de 
laeftijdsgrefl» op> 40 jaar bepaald werd. Maar er Is wel 
een discriminatie in de breedte, vermits de wet — 
voorlopig — niet toepasselijk is op de middenstands
vorming, hoezeer de middenstandsorganisaties daarop 
ook hadden aangedrongen. En dat Is een leemte in 
deze wet, die nogmaals getuigt van de eenzijdige 
sociale oriëntatie van de kleurpartijen en van de rege
ringen. 

In grote trekken gaat de start als volgt : werkne
mers en staat dragen elk voor de helft in de finan-
etering van deze vormings- of vakbekwamende verlet-
uiien bij. Ook de sociale wetgeving blijft van toepas
sing zodat de betrokken arbeider niet het minste ver
lies lijdt. Men begint bij de derdejaarsstudenten van 
da specifiek onderwijs, omdat deze bewezen hebben 
h«t klappen van de zweep te kennen. De tweedejaars
studenten moeten zich voorlopig met de helft der ver

goeding tevreden stellen. Zijn eveneens uitgesloten de 
werknemers in het onderwijs, de rijksdiensten en de 
parastatalen. De voornaamste sanktle bij niet slagen 
is het verlies van het recht op kredieturen. Van aan
vankelijk voorziene strafrechterlijke sankties werd af
gezien. 

Het patronaat staat niet onverdeeld geestdriftig. Het 
betreurt o.m. dat het stelsel niet meer gericht is op 
de vakbekwaming In de bedrijfssektoren, van waaruit 
de kredleturengenieters stammen, wat in de visie der 
werkgevers slechts het bedrijfsleven (en ook de ar
beiders) kan ten goede komen. 

Het wetsontwerp is In zijn huidige vorm een zeer 
bescheiden begin, gehypotekeerd met verscheidene 
diskriminaties, die zo spoedig mogelijk zullen wegge
werkt worden wil men tot een rechtvaardig sociaal 
verdelend stelsel komen. Het gaat ook mank omdat er 
een tegenluik ontbreekt, een herwaardering en hervor
ming van het avondonderwijs, thans gebaseerd op 
voorbijgestreefde principes en versnipperd door de 
partijpolitieke bevoogding die steunt op een ai even 
voorbijgestreefde klerikaal-antiklerikale tegenstelling, 
waar de puralistische formule een veel hechter basis 
zou zijn om het aanvullend onderwijs in een snel ver
anderend maatschappelijk beste! te integreren. 

geen miliciens bil de rijicswaclil! 
Kamerlid Emiel Van Steenkiste 

hield tijdens de bespreking van de 
rl^swachtbegroting 1973 een opge
merkte tussenkomst waarin hij zo
wel de sociale als de militair-tech
nische aspekten belichtte. 

Hij betreurde inleidend dat er bij 
Ust opstellen van een nieuw tucht-
reglement geen rekening werd ge-
hauden met de wensen van de 
meerderheid der rijkswachters voor 
het verlenen van een specifiek 
rijkswachtstatuut. Het kamerlid 
achtte het fout, de rijkswacht ge
lijk te schakelen met andere gewa
pende machten, omdat ze van di
verse ministeries afhangen, omdat 
ze burger en militair tegelijk zijn 
eni omdat hun opdrachten grondig 
verschillen. Hij vroeg ook wat er 
met het personeelstekort zal ge
beuren. 

Spreker uitte wantrouwen no
pens de besprekingen over het sin-
dil«aal statuut, die lang duren en 
volgens hem weinig konkreets zul
len opleveren. De rijkswachters 
dreigen met een papieren statuut 
opgescheept te zullen worden. 

61a zijn voldoening uitgesproken 
te hebben over de wedde-aanpas-
sing van het lager personeel opper
de de interpellant ernstige bezwa
ren tegen het inschakelen van 
diaistplichtigen bij de rijkswacht : 
welke geest zal de dienstplichtige 
bezielen ? Hen inschakelen in 
« zeer gevarieerde diensten » stuit 
op bezwaren want vele dezer taken 
heSben een repressief karakter, 
wat de dienstplichtigen helemaal 
niet bevalt, net zomin als de rijks
wacht zelf opgetogen blijkt over 

dit projekt : professioneel niet ge
vormde jongeren tegen hun zin aan
duiden om de weinig populaire rol 
van rijkswachter te vervullen. Men 
moet trouwens het hele gamma 
van rijkswachtopdrachten aantrek
kelijker maken, o m. door haar te 
ontlasten van bepaalde taken (vast
stelling der verkeersongevallen met 
louter stoffelijke schade, direkte in
ning van geldboeten, enz). 

MILITAIR-TECHNISCHE 

HULP OPSCHORTEN 

Tijdens het debat over de rijks
wachtbegroting 1973 verdedigde 
kamerlid Eugeen De Facq zijn 
amendement, dat er in bestaat 
de Belgische militair-technische 
hulp van 29 miljoen 081.000 fr. 
aan Zaire, Roeanda en Boeroen-
di te schrappen. De volken-
moord in Boeroendi, waar wij 
het politie- en militair-apparaat 
tot stand brachten, zou ons moe
ten tot nadenken stemmen en 
uitzien naar het gebruik van de 
29 miljoen voor vredelievende 
doeleinden in het kader van de 
ontwikkelingshulp. 

Sprekende over de huisvesting 
van de rijkswacht vond ons kamer
lid deze op tal van plaatsen bekla
genswaardig door het uitblijven van 
elementaire onderhoudswerken, 
« vergetelheden » in nieuwbouw en 
dies meer. Bij het mobiel legioen 

is het al niet beter gesteld met de 
huisvesting : 18 man in één kamer 
in de rijkswachtschool, gesloten 
kantine tijdens het weekend, enz. 

Qua taalgebruik somde spreker 
ettelijke grieven op : nergens zijn 
beëdigde vertalers aan rijkswacht
en politiekorpsen verbonden wat 
vaak tot moeilijkheden leidt vooral 
in Vlaanderen, waar de rijkswachter 
die de taalwet wil toepassen nogal 
vlug van flamingantisme wordt ver
dacht gemaakt. Kamerlid Van Steen
kiste vroeg de minister dan ook 
vlug aan deze onzinnige toestand 
een einde te maken : de Vlaamse 
rijkswachters wensen op een vrije 
manier als hun Waalse kollegas te 
kunnen werken. 

Het taalevenwicht is zoek : in 
1971 waren 20 plaatsen van kand.-
officieren beschikbaar voor beide 
taalgroepen. Achttien Vlaamse kan
didaten slaagde voor hun examen. 
Men heeft dan maar 22 ipv 20 
franstaligen aangeworven ! 

De toestand op taalgebied is niet 
zuiver : op vijf gebiedskommandan-
ten slechts twee Vlamingen, 48.5% 
nederlandstalige officieren tegen
over 51,5% franstalige, maar hoe 
hoger in graad men gaat hoe klei
ner het aantal Vlamingen. Bij de 
opperofficieren zijn er 66,7% frans-
talig, bij de hoofdofficieren 60% 
terwij l, bij het taaiexamen voor 
majoor de franstaligen bevoordeeld 
worden. 

Kamerlid Van Steenkiste deelde 
dan ook mede, dat om al deze wan
verhoudingen en mistoestanden bij 
de rijkswacht zijjv fratkie de begro
ting niet zou goedkeuren. 

^c ^{'iKSWACHT ZAL 

c7nr y<>of^ ^^mff n 
voei^'^^^^^ 

SOLIDARITEITSFONDS 
« NEGEN VAN LAKEN » 
Beheerskomitee : 
Senator Robert Maes, voorzitter 
Senator Lode Claes 
Senator Hektor De Bruyne 
Volksvertegenwoordiger Nelly Maes 
Volksvertegenwoordiger Mik Babyion 
Volksvertegenwoordiger Jef Olaerts 
Volksvertegenwoordiger Vik Anciaux 
Volksvertegenwoordiger Eugeen De Facq, 
sekretaris 

Bijdragen te storten op gironummer 884.15 van 
de Kredietbank — Zaventem met vermelding i 
Solidariteitsfonds Negen van Laken nummer 434-
8094439-84 
Korrespondentie : Europalaan 11 ; 
9820 St. Denijs-Westrem 

Hierboven nog een nagekomen foto van het «gesprek tussen federalisten
dat te Brugge doorging op initiatief van het Verbond van Vlaamse Akade-
mlci. Van l.n.r. : VU-voorzitter Frans Van der Eist, moderator Jan Ceuleera, 
BRT-journalist, en Francois Perin, voorzitter van het Rassemblement Wat-
Ion. 
Dat er inmiddels verder gepraat wordt tussen Vlaamse en Waalse feder»-
listen blijkt uit een nieuwsje dat wij uit Leuven ontvingen. Daar richt da 
Vlaamse Volksbeweging op 23 maart a.s. (te 20 u. in de Vlaamse Leer
gangen, Boekhandelstraat, 9) een paneelgesprek in over het thema . fede
ralisme morgen ». Als sprekers werden uitgenodigd : senator Bologn» 
van het Rassemblement Wallen en VU-senator Van Haegendoren. 

belgische rekeningen... 
Volgens het ministerie van Landsverdediging werden (lang 

geleden) cijfers medegedeeld over de getalsterkte van het Ver
zet in België op 1 september 1944. 

Het Geheim Leger telde 63.000 manschappen. 
Het Bevrijdingsleger : 25.000 manschappen. 
De Vaderlandse Militie 25.840 manschappen. 
De groep NOLA : 200 manschappen 
Het Partizanenleger : 15.000 manschappen. 
De Belgische Nationale Beweging 61.000 manschappen. 
De Groepering G : 6.000 manschappen. 
De Nationale Koningsgezinde Beweging : 13.200 manschappen. 
De Groep Fidelio : 850 manschappen. 
De Belgische Militaire Weerstandsorganisatie : 11500 man

schappen. 
Alles samen zijn er dus zowat 220.000 verzetsmannen geweest 

in het bezette gebied België. Volgens ingelichte kringen zijn er 
in België nooit meer dan een 22.000 Duitse soldaten geweest. 

Dat betekent 10 weerstanders per Duitse soldaat. 
De roofovervallen op officiële diensten, gemeenten, postkan

toren, spoorwegstations hebben samen ongeveer 225.000.000 
frank opgebracht. 

Tijdens en na de bezetting werden volgende bedragen uitge
reikt : aan het Geheim Leger, 109.730 000 F, en na de bevrijding 
nog eens 330.000.000 F ; aan het Bevrijdingsleger slechts 
500.000 F, en daarna 7.800 000 F ; aan de Nationale Konings
gezinde Beweging, Fidelio en de Belgische Militaiie Weerstands
organisatie werd gedurende de oorlog niets uitgedeeld, maar 
na de oorlog toch nog een bedrag van 33 700.000 F. 

Het Partizanenleger kreeg 15.034 000 F plus 34 397 375 F. 
Dat maakt altes samen 180 324 500 F tijdens de oorlog, en 

nog eens 509.345.997 F na de bevrijding. Daarenboven werden 
nog 1.483.350 Amerikaanse dollars en 1.096 000 Franse frank 
met onbekende bestemming uitgedeeld. Nog nooit werd door 
een ministen rekenschap gegeven aangaande het gebruik van 
deze gelden. Ondanks herhaalde parlementaire vragen (o a. van 
H. Goemans)... 

e. de facq 
volksvertegenwoordiger. 

I 
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derde 
taalgrensmars 

Het Taalaktiekomitee richt op zondag 1 apnl, in samenwerking 
met verscheidene Vlaamse organisaties, een -derde taalgrens
mars in. De deelnemers aan de voettocht verzamelen "aan het 
station te Overijse omstreeks 10 u. Er is een middagpauze voor
zien te Tervuren (om 12 u 45). Daar vertrekt omstreeks 13 u 30 
ook een autokaravaan die te 15 u 30 in Overijse weer aansluit 
bij de marsjeerders. Na een gezamenlijke optocht door Overijse 
wordt de betoging afgesloten met een paar korte toespraken 
(Karel Dillen en Luk Deleu). 

leder deelnemer betaalt 20 fr aan de stait en ontvangt daar
voor alle gegevens en een herinneringsmedalje. Er werden van
uit diverse hoeken van het Vlaamse land ook bussen ingelegd 
door het Taalaktiekomitee. De busreis kost gemiddeld 50 fr, 
leden van jeugdbewegingen in uniform reizen gratis mee. Inlich
tingen daarover bij Dirk Hiers (tel 02/53 9162) en Kamiel Van 
Damme (09/52 75.06) Ziehier de buslijnen 
1. Oostende, Brugge, Maldegem, Eeklo [inschrijven . Jozef De 

Busschere, tel 059/761.16) : 
2. Roeselare, izegem. Kortrijk, Oudenaarde, Nmove (inschrijven: 

Walter Vandenheede, tel. 056/756 55) ; 
3. St. Niklaas, Dendermonde, Aalst (inschrijven Guido Pauwels, 

tel. 052/484 16) ; 
4. Gent, Melle, Oordegem (inschrijven Piet De Pauw, tel. 

09/21 32 06) ; 
5. Antwerpen, Kontich, Mechelen, Leuven (inschrijven : Gilberte 

Van Wesembeek, tel 03/36 35 25 ; 
6. Asse, Brussel (inschrijven • Roger Van Ransbeeck, tel. 

02/65 41 32) ; 
7. Genk, Hasselt, St Truiden (inschrijven • J R Wenmeekers, 

tel 011/568 71) 

dosfelakfiviteiten 
KADERVORMING POLITIEK OPBOUWWERK 

MAART 1973 
zondag 18 
LEUVEN : Kadervormingscyclus • politiek opbouwwerk » (vijfde 
en zesde les) — M. Coppieters en W. Augustijnen. Lokaal : Lo
kalen van de Technische Scholen Groep T, Dekenstraat, te 10 u. 

woensdag 21 
BRASSCHAAT : • De vrouw heden » (paneelgesprek als slot van 
cyclus). Lokaal : Gemeentezaal van het Gemeentehuis, te 20 u, 
NEEROETEREN : • De jongeren en de heraldiek » — R. Cammaer. 
Lokaal • Raadszaal van het gemeentehuis, om 20 uur. 

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

vrijdag 23 
HASSELT : Kadervormingscyclus • politiek opfaouvwwerk » (vijfde 
les) — N. Maes Lokaal : Cultureel Centrum, te 20 uur. 
MUNKZWALM : Toeristische mogelijkheden van onze streek — 
Dhr Verbanck. 

vrijdag 30 
IZEGEM : Kaderhervormingscyclus « politiek opbouwwerk . (der
de (es) — W Luyten. Lokaal : Vlaams Huis, Grote Markt, te 20 u. 
APRIL 1973 
vrijdag 6 
PETEGEM a/d LEIE : Toeristische mogelijkheden van onze streek 
— zaal F. De Stercke, Krauneistraat 11, Petegen. 
zaterdag 7 
KORTRIJK : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk » (ee^ 
ste en tweede les) — H. De Bleecker en Johan Beke. Lo
kaal : 1302. R. Reynaertstraat, te 10 uur. 
vrijdag 13 
HASSELT : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk « (zesde 
les) — W Augustijnen. Lokaal : Cultureel Centrum, te 20 uur, 
vrijdag 13 
IZEGEM : Kadervormingscyclus •> politiek opbouwwerk • (vierde 
les) — L Vandenberghe. Lokaal : Lokaal 1302, A. Reynaertstraat 
te 10 uur 

vrijdag 27 
HASSELT : . Verhaalmogelijkheden » Verniers (gevraagd) 
zaterdag 28 en zondag 29 
ROESELARE : • De gemeente en de jongeren • (VUJO) R de 
Jong. 

MEI 1973 

vrijdag 4 
IZEGEM : Kadervormingscyclus « politiek opbouwwerk . (vijfde 
les) — M Coppieters Lokaal: Vlaams Huis Grote Markt te 20 u. 
zaterdag 5 
KORTRIJK : Kadervormingscyclus . politiek opbouwwerk » (vijf
de en zesde les) — N. Maes en H de Bleecker. Lokaal : Lokaal 
1302, A. Reynaertstraat, te 10 uur. 
vrijdag 11 
IZEGEM : Kadervormingscyclus • politiek opbouwwerk • (zesde 
les) — W. Augustijnen. Lokaal • Vlaams Huis, Grote Markt te 
20 uur. 

protest 
Amerikaans astronauten leg

den enige tijd geleden een 
beeldje (« gevallen astronaut ») 
op de maan neer als hulde aan 
de astronauten die bij de ruim
teverkenning het leven lieten. 
Dit beeldje virerd vervaardigd 
door de Vlaamse kunstenaar 
Paul Van Hoeydenck. Op 7 
maarl fl. heeft deze nu de oor
spronkelijke versie van het 8,5 
cm lange beeldje met een brede 
zwaai in de krater van de Vesu
vius (Napels) gekeild. Uit pro
test tegen de gigantische ml-
neuvervullïng waarvan moeder 
aarde ten onder dreigt te gaan. 
Ml waartegen vooralsnog niets 
noemenswaardig wordt gedaan. 

lean breydel 
Er bestaat in Belgenland ene 

groepering die zich <• Jeunesse 
beige - Belgische jeugd » (JBJ) 
noemt, en die haar leden voor
namelijk rekruteert onder de af
stammelingen van de franskil
jonse bourgeoisie in het Vlaam
se land. Te Brussel geniet de 
vereniging de biezondere ach
ting en steun van notoire unita-
risten zoals Paul Vanden Boey-
nants. 

Een redakteur van « Knack > 
ging praten met de voorzitter 
van de JBJ die — o ironie — 
Jean Breydel heet. Had hij in 
1302 te Brugge geleefd, dan 
was hij vast om zeep gebracht 
door zijn beroemde naamge
noot want, zo merkt de «Knack»-
redakteur op, bij Jean Breydel 
ligt het « scilt ende vrient > 
niet erg vloeiend in de mond. 
Wat niemand zal verbazen uiter
aard. In het interview laat de 
JBJ-voorzitter zich ontvallen dat 
de Volksunie en het FDF-RW de 
ergste vijanden van de JBJ zijn 
en de unitaristen vanzelfspre

kend de beste vrienden. Hij is 
voorstander van « een regionali
satie per provincie • (zoals de 
CVP in de praktijk, nvdr) en de 
leden van zijn vereniging stem
men bij de verkiezingen voor 
de CVP, de BSP en de PVV, die 
de verdedigers zijn van het Bel
gisch unitarisme. 

Kun idool 
Voor de JBJ schijnt BSP-mede-

voorzitter Jos Van Eynde « een 
lichtend verbeeld » te zijn. In 
het julinummer 1972 van « JBJ-
news » schreef het nationaal 
bestuur van deze vereniging van 
trikolore superpatriotten hem 
zelfs een open huldebrief. Daar
in staat o.m. het volgende te le
zen : « De Belgische jeugd waar
deert ten zeerste de houding 
van de socialistische partijlei
ding die zich steeds duidelijker 
opwerpt als verdediger van de 
kommunautaire verstandhou
ding... B. Met die < kommunau
taire verstandhouding > bedoe
len de fils-è-papa van de JBJ 
vanzelfsprekend het aftandse 
unitarisme waarvan zij zo veel 
houden. 

Wij betwijfelen dat Van Eyn
de met deze huldebrief erg ge
vleid zal zijn geweest. Hij heeft 
echter de supporters die hi] 

verdient. Ons verwondert het 
geen zier dat h!| met zijn rond
uit konservatieve opvattingen 
over de staatshervorming meer 
sukses heeft bIJ de franskijonse 
bourgeoisie in Vlaanderen dan 
bij die eigen partijgenoten voor 
wie het socialisme nog meer ba-
tekent dan de klank van een 
holle ton. 

brt-beheerraad 
Vorige week vrijdag keurde de 

kabinetsraad een ontwerp-d«-
kreet goed waarbij de same» 
stelling van de BRT-beheerraad 
aangepast wordt aan de huidige 
politieke verhoudingen binnen 
de Vlaamse gemeenschap. Deze 
aanpassing is een voorlopige 
maatregel, in afwachting van de 
hele herziening van het BRT-
statuut. Zodra de Nederlandse 
Kultuurraad dit dekreet zal heb
ben goedgekeurd, krijgt de BRT 
dus een beheerraad van 13 per
sonen : 6 CVP-ers, 3 BSP-ers, 2 
VU-mensen en 2 PVV-ers. 

De huidige beheerraa^ be
staat uit 10 personen ; 5 CVP-
ers, 3 socialisten en 2 PVV-ers. 
Sinds 1968 is de VU In het 
Vlaamse land elektoraal sterker 
dan de PVV, maar totnogtoe 
bleef de BRT-beheerraad niette
min een onderonsje van de tra-
ditionelen. Eindelijk krijgt de VU 
dus wat haar toekomt. Met de 
uitbreiding tot 13 leden hebben 
de regeringspartijen toch maar 
weer aan zichzelf gedacht. Was 
de beheerraad 10 man sterk ge
bleven dan ook had de VU daar 
In 2 vertegenwoordigers moeten 
hebben. Dit zou dan gebeurd zijn 
ten koste van een liberaal en 
een socialist. Nu behouden dia 
hun vorig aantal en de CVP 
krijgt nog een mannetje erbl]. 
Een 14e zetel zou dan weer aan 
de VU zijn toegevallen, maar 
je ziet van hier... 

lEPER 
EN DE LEEUW 
VAN VLAANDEREN 

Onlangs werd te leper het graf heropend 
waarin Robrecht van Bethune, graaf van 
Vlaanderen begraven lag. Door het werk van 
Hendrik Conscience ging hij de legende In 
ais de • Leeuw van Vlaanderen >. 

Op initiatief van de leperse Jef Lesage-
kring wordt op 18 maart — dat is dus mor
gen zondag — in de St. Maartenskatedraal 
te leper een nieuwe grafsteen gelegd op 
dit graf, als bestendige hulde aan deze his
torische figuur. 

De herdenking omvat twee luiken. Voor
eerst wordt om 10 u. in de St. Maartenskate
draal een plechtige eucharistieviering met 
koncelebratie van abten, kloosterlingen en 
priesters uit gans Vlaanderen gehouden. 
Mgr. Guido Maertens, vice-rektor KUL en 
rektor KULAK, spreekt de homilie uit. Deze 
kerkelijke plechtigheid wordt opgeluisterd 
door verscheidene koren en een harmonie. 
Tot slot wordt de nieuwe grafsteen onthuld 
door Mevrouw Dosfel. 

Het tweede gedeelte gaat door In de kon-
ferentiezaal van het stadhuis met een akade-
mischa zitting waarop volgende personali
teiten het woord voeren : stadsarchivaris 
Oktaaf Mus : « Robrecht van Bethune en 
leper . ; prof. dr. Theo Duykx • Robrecht 
van Bethune en zijn tijd » ; Rose Gronon 
• Robrecht van Bethune, legende en fanta
sie » ; en tot slot prof. dr. Gilbert Degroote 
over • Robrecht van Bethune en Conscience's 
Leeuw van Vlaanderen ». 

Daarna ontvangst ten stadhuize van de 
leden van het beschermkomitee. 

De nieuwe grafsteen werd ontworpen door 
kunstschilder Walter Seys en gebeeldhouwd 
door Jozef Dekeyser. Op 13 maart werd een 
oorkonde in het graf gelegd met vermelding 
van schenkers, medewerkers en data. De 
grafsteen zelf draagt volgende tekst : • Hier 
ligt begraven Robrecht van Bethune, graaf 
van Vlaanderen, om rijn moed en krijgshaf
tigheid genaamd • de Leeuw van Vlaande
ren *, overleden te leper op XVII september 
MCCCII. D e n grafsteen werd oeplaatst in 
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pyy-belovers 
De liberale minister van Mid

denstand mag dan al uitroepen 
dat men pas over zijn lijk zal 
raken, aan het anderhalf mil
jard, voorzien voor de sociale 
programmatic van middenstand 
en zelfstandigen. Eerst zien, zegt 
de blinde. Het is immers niet de 
eerste keer dat de blauwen hun 
beloften inslikken eens dat ze 
opnieuw een zo lang verlangde 
ministerportefeuille in de wacht 
slepen. Door die niet gehouden 
beloften ontvingen van 1956 tot 
1972 de zelfstandigen bvb ruim 
30 miljard sociale toelagen min
der dan de werknemers. De PVV 
beloofde bij herhaling een pen
sioen van 90.000 fr. Ze zit van
daag in de regering doch rept 
met geen woord meer over deze 
belofte. 

belastings
verhoging 

De regering-Leburton durft nog 
niet zeggen hoeveel nieuwe be
lastingen ze zal opleggen. Zul
len het er 5 miljard of meer 
zijn ? Niemand schijnt het te 
weten maar iedereen is zeker, 
dat het nieuwe fiskale monster 
op komst is. Waarover ook ieder
een zwijgt : ruim meer dan de 
helft van die nieuwe belastingen 
zal Vlaanderen moeten opbren
gen, om dan bij de kredietverde
ling nog niet eens de helft van 
het kredietenpakket toegewezen 
te zien. De zwaarste lasten voor 
de « Flamins », en voor hen op 
de koop toe, het kleinste deel 
van de koek. 

bloempot 
ongewenst 

Toen senator Houben de CVP-
PSC-pijp aan Maarten gaf (en in 
de CVP zwaait er nu een Mar
tens de plak] zei hij o.m. het 
beu te zijn, als bloempo" op de 
schouw versleten te worden. 
Met andere woorden : hij had 
toch niets meer te vertellen. 

Statutair ging de PSC de ver
bintenis aan, naar een algeme
ne voorzitter uit te zullen kij
ken en evenzo sprak Wilfried 
Martens namens de CVP. Maar 
de jongknapen Martens en Not-
honib schijnen geen haast te 
hebben, om een nieuwe bloem
pot te kiezen. Bovendien namen 
de twee resterende « nationale 
figuren » van de CVP-PSC 
(Swaelen en André) ontslag. 

Vermoedelijk komt er nog wel 
een « nationaal voorzitter » 
maar het zal zijn tijd moeten 

hebben. Want dat CVP-PSC de
finitief aan de rol van leidende 
en de premier-leverende partij 
vaarwel zouden gezegd hebben 
maakt men ons niet wijs. Daar
voor zijn de prebenden te aan
trekkelijk. Dus nog even geduid 
oefenen. Des te meer daar 
steeds meer kristen-demokrati-
sche stemmen opgaan om zo 
spoedig mogelijk een opvolger 
voor Houben te kiezen. 

geen Israëlische 
yliegtuigfabrief 

De senaatskommissie Buiten
landse Zaken heeft zich uitge
sproken tegen elk projekt van 
vestiging in ons land van een 
bedrijf, dat de versterking van 
het militair potentieel zou bete
kenen van landen, betrokken in 
het Midden-Oosten-konfiikt en 
waartegen reeds van Arabische 
zijde gewaarschuwd was. 

Deze afwijzing is kennelijk ge
richt tegen het projekt om na
bij Luik een Israëlische vlieg
tuigfabriek op te richten, een 
projekt dat enkele Waalse so
cialistische ministers en ex-mi
nisters nauw aan het hart lag. 
Ze bleken blind voor de mogelij
ke gevolgen van een dergelijke 
verwezenlijking — Arabisch ter
rorisme in België — en staar
den zich blind op de (betrekke
lijke) lokale werkverschaffing. 
Over deze « militaristische 
droom >• zullen ze nu wel een 
streep mogen trekken. 

mank brt-
persoverzicht 

« De Standaard > hing het aan 
de klok : in het dagelijks pers
overzicht wordt er met de ob-
jektiviteit een loopje genomen. 
Af en toe pakt een nieuwslezer 
uit met een primeur, die dan 
« toevallig » in de bladen heeft 
gestaan waarmee zij ideologische 
bindingen heeft. Soms hebben 
d« bladen de < primeur > afge
snoept uit een weekblad, zon
der bronvermelding. Het blad 
van de Jacqmainlaan vindt het 
welletjes en protesteert. 

Na jaren de weekbladpers uit 
het persoverzicht gesloten te 
hebben bleek vermelding van na
tionale weekbladen wel moge
lijk In het zaterdags persover
zicht, doch hier konstateren we 
hetzelfde euvel : uitvoerige of 
zeer beperkte, en zelfs geen 
vermelding hangt af van de ide
ologische gezindheid van de 
nieuwslezer van dienst, zodat 
de luisteraar ook hier een 
scheefgetrokken beeld krijgt. 

Dat Is niet verwortdertifk N< 
een instituut dat destijds « de 
Vlaamse gedachte en aktie > 
uit de ether bande zogezegd 
omdat het nationalisme geen 
ideologie kon genoemd worden. 

Het wordt hoog tijd dat d« 
VU vertegenwoordigd is in de 
BRT-beheerrad. 
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typerend 
incident 

De toenemende milieuvervui
ling jaagt steeds meer mensen 
op de stang, vooral onndat er zo 
traag, vaak ook onwilig, door de 
overheid tegen gereageerd 
wordt. Betogingen, protestmo
ties, petities : het haalt alle
maal nog ni^t veel uit. 

Het protestdossier werd deze 
week verrijkt met een onge
woon incident : een man die al 
twintig jaar tegen de luchtbezoe-
deling door een fabriek in da 
buurt van Herent, waar hij woont, 
ageert beschoot woensdag drie 
arbeiders van de fabriek In 
kwestie en verwondde daarbij 
één aan het hoofd. 

We keuren vanzelfsprekend 
deze al te emotionele reaktie 
niet goed : zelfs wanneer hij de 
verantwoordelijken op de korrel 
had kunnen nemen (en niet ar
beiders, die slechts hun job 
doen), men mag het recht niet 
in eigen handen nemen. Maar 
het incident bewijst dan toch 
dat er meer schot ('t is je het 
woordje wel) in de strijd tegen 
de milieuvervuiling moet komen, 
met afdoende overheidsmaatre
gelen en niet met doekjes voor 
het bloeden. 

ascist 

en 

showman 

Leon Degrelie is een door te prikken varkensblaas, zo schreef 
Hubert Halim van . La Voix de la Resistance . enkele maanden ge
leden in het Brusselse boulevardblad « Pourquol Pas ? •. 

Met die . varkensblaas • heeft de Belgische regering nu weer 
last • het intervieuw met Degrelie dat deze week op de Nederland
se beeldbuis kwam (in Avro's « Televizier •) gaf aanleiding tot een 
protest van Van Elslande bij de Spaanse en Nederlandse regeringen. 

In de senatorlale kommissie bleek voorzitter Paul Struye, een be
ruchte naam uit de repressieperiode, vooral verbolgen over het feit 
dat in de Avm-uitzending twee filmaktualiteiten uit het jaar 1943 
werden vertoond : de feestelijke intocht van de SS-Sturmbrigada 
Wallonië en de redevoering van Degrelie in het nokvolle Brusselse 
sportpaleis. Kommentaar Kees Van Dongelen had het daarbij over 
. honderdduizend . entoesiast juichende Belgen, uiteraard vrijwel 
allemaal Walen en Brusselaars. 

De uitzending steunde op het archief en de kontakten van repor
ter Dannau, die er vanaf 1969 in slaagde Degrelie geregeld te ont
moeten Vorig jaar publiceerde hij daarover een boek (« Oog in oog 
met Rexleider Leon Degrelie », uitg. De Schorpioen) dat AMP wei
gerde te verspreiden omwille van Degrelle's uitspraak in het boek : 
. Leopold III was de eerste en de lafste inciviek van België .. Dan
nau organiseerde dan een perskonferentie om te protesteren tegen 
deze . verkapte censuur ». Bij die gelegenheid verklaarde hij . het 
boek niet au sérieux te hebben genomen. Geprikkeld door de heibel 
zocht hij opnieuw kontakt met Degrelie in Spanje en slaagde erin 
hem zijn versie te laten vertellen van de geschiedenis tussen 1932 
en 1972. Er werden meer dan 100 uren band opgenomen. Die werden 
door Dannau gebundeld, gekommentarieerd en voorzien van een 
massa foto's en dokumenten in een kollektie van 13 boekdelen on
der de titel • Zo sprak Leon Degrelie ». De eerste exemplaren ver
schenen zopas (Uitg. Byblos, Strombeek-Bever). Bij een laatste ont
moeting met Dannau ging Degrelie akkoord om een TV-team te ont
vangen In zijn luxueus verblijf in Spanje. Het was Marcel De Groot, 
realisator bij Avro's • Televizier . die dan anderhalf uur kleuren
film ging opnemen, waarvan er 20 minuten werden uitgezonden. De 
kijkers konden vaststellen dat Degrelie een showman is gebleven. 

Hij is ook een door België « opgezochte • oorlogsmisdadiger. Op 
het matje geroepen in de Senaat maakte minister van Buitenlandse 
Zaken gewag van een akkoord dat zijn voorganger Harmei afsloot 
met de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Lopez Bravo : 
Degrelie moest zich onthouden van politieke verklaringen. Vandaar 
het protest bij de Spaanse regering. 

Het TV-intervieuw werd Inmiddels gekocht door de RTB en gepro
grammeerd voor vrijdag 16 maart te 20 u 20 in het aktualitelten-
magazine « Neuf millions ». Wij zijn benieuwd of het ook zal (mo
gen) uitgezonden worden (wij schrijven vandaag donderdag). 

De RTB-radio zendt een reeks uit • Les dossiers de l'après-
guerre ». Daarin kon men op 5 maart j l . vernemen dat er geen kol-
laboratie was geweest in Wallonië. Bepaalde kringen leggen het er 
steeds weer op aan de kollaboratie als een Vlaams monopolie voor 
te stellen, en het verzet als een Waals monopolie. Leon Degrelie, 
connais pas... 

Tijdens dezelfde uitzending van 5 maart j l . verklaarde Jean Rey 
(de man van de bedevaarten naar Waterio, de voorstander van de 
aanhechting van België bij Frankrijk, gewezen Belgisch liberaal mi
nister en super-Eurokraat) dat Romsée de enige geciviliseerde was 
onder de wilden. Die « wilden » waren dan de Vlaamse verkozenen 
van het kartel katolieken-VNV vóór de oorlog. 

laat ons verder werven 

De persoonlijke • top-20 -kampanje, die het aantal 
« Wij -abonnees voelbaar opvoerde dit jaar, is afge
sloten. De topwervers hebben de pauze wel verdiend : 
het is ten slotte echt geen sinecure vele tientallen 
nieuwe abonnees aan te werven ! Toch gaan een aan
tal onder hen er gewoon mee door. Joris Depré bij
voorbeeld, die het aantal 500 (in drie jaar tijds) nu héél 
dicht genaderd is. 

Wij schreven het al eerder : de werving van nieuwe 
abonnees moet verder gaan. Daarom publiceren wij 
voortaan elke week het lijstje van de nieuwe aanwin
sten per arrondissement. Wij rekenen erop dat de ar-
rondissementsbesturen het als een ereplicht zullen 
beschouwen hun score voortdurend op te drijven. Het 
wervingswerk niag ten slotte niet uitsluitend op de 
achsuders gelegd worden van de topwervers Het hele 
kader van een arrondissement moet het als een beste»»-

dige opdracht beschouwen In zijn kennissenkring te 
speuren naar mogelijke kandidaat-abonnees. Vele 
kleintjes maken ook een groot. 

Het Is nu de tijd om de partij op elk gebied te ver
sterken. Daarom ook is de ledenwerving zo belangrijk. 
Met genoegen kunnen wij melden dat ook dit jaar 
weer duizenden mensen in Vlaanderen het VU-leden-
bestand zijn komen vervoegen. Ook de hernieuwing van 
vroegere lidmaatschapskaarten verloopt vlotter dan 
ooit voorheen. De arrondissementen die daar schot In 
gebracht hebben dienen gefeliciteerd. Toch zijn er een 
nog vrij groot aantal afdelingen waar de hernieuwing 
nog altijd niet is voltooid, en wij zijn al halfweg maart. 
Mogen wij de besturen van deze afdelingen verzoeken 
meer spoed achter de hernieuwing te zetten ? En vaiv 
zelfsprekend worde de werving van nieuwe leden niet 
uit het oog verloren. Een partij moet groeien. 

1. Aalst 
2. Antwerpen 
3. Brugge 
4. Brussel 
5. Dendermonde 
6. Gent-Eekio 
7. Hasselt 
8. leper 
9. Kortrijk 

10. Leuven 
1 ] Mechelen 
12 Oostende 
13. Oudenaarde 
14. Roeselare 
15. St. Niklaas 
16. Tongeren-Maaseik 
17. Turnhout 

180 
408 

• 80 
552 

29 
234 
195 

n 
106 
496 
565 
195 

13 
66 

103 
111 
289 

Nieuwe 
abonnees 

( + 1) 
( + 6) 
( + 7) 
( + 1 6 ) 
(— ) 
( + 7) 
( + 3) 
(— ) 
(— ) 
( + 14) 
( + 9) 
( + 3 8 ) 
(— ) 
( + 3) 
( + 2) 
( + 10) 
( + 3) 

3.633 ( + 1 1 9 ) 
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wij in nedlerland 

" rooms - rood " 
kabinet komt in zicht 

(ieeveedee) Begint de nieuwe Nederlandse regering in 
ziclit te komen ? Of zal formateur mr Jaap Burger uitein
delijk toch struikelen over de klippen die zich onder het 
onrustige water van de formatie-zee bevinden ? Twee vra
gen die met nadruk deze dagen in Nederland gesteld 
worden. Want na enkele maanden van onderhandelingen 
en aftasten van de posities is de regeringsvorming de 
laatste twee weken toch in een lichte stroomversnelling 
geraakt. Aan de horizon beginnen de kontouren te ver
schijnen van een kabinet waarin vrijwel niemand in Neder
land na de verkiezingen van november wilde geloven : 
een regeringsploeg, gevormd uit de drie zogeheten pro
gressieve partijen (socialisten, Demokraten en Radikalen) 
en het kristelijke blok. fJlisschien mogen we eraan toe
voegen dat wij voor ons in « WIJ » van 12 december 1972 
voorzichtig voorspelden dat het tenslotte tóch deze rich
ting zou uitgaan. 

Veel meer dan de nog wat vage omtrekken van zo'n 
progressiefkristelijk kabinet zijn overigens nog niet te 
zien, althans in het begin van de week waarin dit nummer 
van •• Wij » verschijnt. De situatie is zo dat Burger twee 
kopstukken uit de (protestantse) Anti-Revolutionaire Partij 
bereid heeft gevonden als minister te fungeren in een re
gering onder leiding van de socialist Joop den Uyl. Dit 
tweetal — prof. De Gaay Fortman (vader van de kamer-
fraktieleider van de Radikalen I) en Jaap Boersma, minis
ter van Ekonomische Zaken in de demissionaire regering-
Biesheuvel — besloot ondanks grote bezwaren in hun 
eigen fraktie, de knoop door te hakken en de formateur 
te helpen uit de impasse te komen waarin de formatie al 
geruime tijd was weggezakt. 

10-6 voor kvp onvoldoende 

Eerst na de ophefmakende stap van De Gaay Fortman 
en Boersma kwam er wat beweging in het starre stand
punt van de KVP, maar de moeilijkheden die deze partij 
maakt zijn zeker nog niet overwonnen. Wat de verdeling 
van de ministersposten betreft staat Burger een verhou
ding van tien progressieven en zes kristelijken voor ogen, 
terwij de KVP met een dergeijke minderheid geen genoe
gen wenst te nemen. Ze eist ook een ministerszetel op 
voor de derde kristelijke partij, de Christelijk-Historische 
Unie. Maar daartegen verzet zich de hele progressieve 
kombinatie omdat de CHU daar doorgaat voor een zo goed 
als liberale partij. De KVP echter hecht nogal wat belang 
aan een CHU-minister omdat de verbondenheid tussen de 
drie kristelijke partijen tot uitdrukking zou worden ge
bracht in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
alle drie die partijen in de nieuwe regering. 

Wie de KVP in het kabinet zullen vertegenwoordigen, 
lijkt nog niet vast te staan. Gedacht wordt aan figuren uit 
de vakbeweging, dit mede in verband met de sterke so
ciale onrust in het land zoals die de laatste weken in tal 
van stakingen aan het licht treedt. Genoemd wordt ook 
de naam van minister van Justitie Dries van Agt die sa
men met Boersma altijd de naam had het vooruitstrevende 
tweespan binnen de regering-Biesheuvel te vormen. De 
Eindhovense professor Steenkamp die de vorige regering 
vormde, zou graag de huidige minister van Buitenlandse 
Zaken, Norbert Schmelzer, in de nieuwe regering opgeno
men zien. Maar gezien de totaal afwijzende houding die 
de socialisten steeds tegenover Schmelzer aan de dag 
hebben gelegd, is te verwachten dat van dié wens niets 
in huis zal komen. 

biesheuvel wi l liever liberalen 

De Anti-Revolutionairen hebben er dagen over moeten 
vergaderen on^ die « klap » te verwerken. Het was pas 
na het terugtreden van Biesheuvel als fraktieleider (Bies
heuvel werd in november als volksvertegenwoordiger 
gekozen, maar mocht als minister wettelijk slechts drie 
maanden het kamerlidmaatschap kombineren met zijn 
ministersfunktie) dat de ARP tot een gesprek kon komen 
met de formateur over de zaak van de twee - afvalligen ». 
De minister-president, van wie bekend is dat hij liever 
een kristelijk-Z/èeras/ kabinet wil, was zeer ongelukkig 
geweest met het besluit van de heren De Gaay Fortman 
en Boersma. Voor hen en veel Anti-Revolutionairen gol
den de twee als overlopers en verraders , in een deel van 
de protestantse pers werden ze dan ook met banbliksems 
overladen. De nieuwe ARP-fraktieleider mr Aantjes kreeg 
het tenslotte verleden week voor elkaar dat de brug tus
sen zijn partij en de formateur werd hersteld, al moesten 
er natuurlijk eerst enkele harde noten worden gekraakt. 

Van meer belang is intussen de houding van de Katho
lieke Volks-Partij, de grootste groepering binnen het kris
telijke blok. Ondanks de nieuwe gevoelige verkiezings
nederlaag van deze partij bleef de KVP bij monde van haar 
fraktievoorzitter Frans Andriessen voortdurend eisen dat 
ze door Burger op voet van gelijkheid met de socialisten 
(stembuswinnaars) zou worden behandeld. Dat betekende 
dat zij programmatisch eenzelfde inbreng wenste als de 
progressieven en dat zij, samen met de protestanten, ook 
gelijk bedeeld zou worden bij het aanwijzen van de minis
tersposten. Burger wenste echter aan die eis niet toe te 
geven, daarbij uiteraard gesteund door de socialisten 
van welke partij de formateur nog altijd geldt als een der 
• wijze ouderen •. 

zwijgen over socialistische banvloek 

Interessant in de hele ontwikkeling is ook dat de be
faamde anti-KVP-resolutie van de socialisten die sinds 
1968, een enorme rol heeft gespeeld in de Nederlandse 
politiek, helemaal naar de achtergrond is verdwenen. Een 
zaak die wel te begrijpen is. Want nadat in het eerste 
gedeelte van de (in)formatie was komen vast te staan dat 
een hernieuwd bondgenootschap tussen kristelijken en 
liberalen onmogelijk was, zat er voor Burger niets anders 
op dan te koersen in de richting van een « rooms-rood » 
bewind. En rooms-rood is alleen maar mogelijk als rood 
zwijgt over de afwijzing van rooms zoals die destijds in 
een rumoerig partijkongres tot stand kwam.- De socialis
ten hebben zich nu bij de huidige gang van zaken neer
gelegd. Waarbij we eerlijkheidshalve moeten opmerken 
dat de aanstaande(?) eerste-minister Den Uyl nooit erg 
gelukkig is geweest met de banvloek die zijn partij over 
de KVP uitsprak. 

Resumerend kunnen we stellen dat een nieuwe Neder
landse regering van progressieven en kristelijken nu toch 
wel waarschijnlijk is geworden, hoewel de zaak zeker nog 
niet in kannen en kruiken is. Zet de versnelling in de for
matie echter door, dan zou Den Uyl zijn regeringsploeg 
wellicht rond het begin van april aan de kamer kunnen 
presenteren. En tegen die tijd zal de onvermoeibare Bur
ger ook wel zoveel veiligheidskleppen hebben ingebouwd 
dat het kabinet zijn eerste konfrontatie met de volksver
tegenwoordiging zeker zal overleven. 

P.S. Vorige week schreven we over het falend beleid 
van de Nederlandse regering ten opzichte van de sport. 
Daarin is in zoverre iets verbeterd dat zopas de volksver
tegenwoordiging voor een verhoging van de sportsubsl-
dies stemde. Gezien de krappe rijksbegroting is het echter 
lang niet zeker dat de verhoogde bedragen kunnen worden 
uitgekeerd. 

en HFT 
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Deze week is de speciale parlementaire kommissie d l i j 
de gewestvorming-naar-regeringsrecept moet bespreket 
een eerste maal bijeengekomen. De federalistische vooi» 
stellen van het FDF-RW (dat enkel waarnemers stuurde) 
stuitten al dadelijk op een liberaal veto. De VolksunM 
heeft besloten geen afgevaardigden te sturen, aangezien 
de partij van oordeel is dat het hier slechts om een 
schijnvertoning gaat. 

In de tekst van het regeerakkoord staat vermeld wat 
de regering maar wil terecht brengen van de gewesfr 
vorming : het wordt hooguit een belabberd provincialis-
tisch geval met de « gewestraden » die verder onder 
zware voogdij zullen blijven van de centralistische rega-
ring. Kultuurraden en gewestraden kunnen niet worden 
samengevoegd. Een nieuwe — en betere — grondwets
herziening wordt bij voorbaat uitgesloten. De «oplossing> 
voor Brussel lijkt nergens op en spijkert de Vlamingen 
daar vast in een minderwaardige positie. 

Om de regering — die zelf niet zo erg eendrachtig is 
over deze zaak — wat tijd te gunnen, mag de « speciale 
kommissie » over het regeringsschema terzake palaveren 
tot 15 juli 1973. Ingeval deze kommissie voor die datum 
tot geen besluiten kan komen, zal de regering op haar 
2/3 meerderheid beroep doen om haar tekst er in het 
parlement door te drukken. 

waarom 
de volksunie 

niet deelneeml 
aan de 

werkzaamheden 
van 

de kommissie 
voor de 

gewestvorming 
In de regeringsverklaring staat wel dat het schema voor 

diskussie en wijziging vatbaar is, maar in het toegevoegde 
geheim protokol (dat nadien bekend raakte) staat letterlijk 
te lezen : « Behoudens wijzigingen, eenparig aangenomen 
door de partijen die aan de regering deelnemen, zal de 
meerderheid zich houden aan de oorspronkelijk voorge
legde tekst ». Eenparig, door elke van de 5 partijen ! 

In het parlement hebben de VU-vertegenwoordigers 
herhaaldelijk beklemtoond dat de (federalistische) oppo
sitie in die omstandigheden slechts haar tijd kon gaan 
verprutsen in die kommissie. De VU is wel bereid aan de 
werkzaamheden deel te nemen van een gewone parle
mentaire kommissie, mits men ook de beruchte passage 
uit het protokol zou laten vallen. Tindemans leek bereid 
in die zin wat toe te geven, maar de BSP-unitaristen hiel
den het been stijf. Bovendien kreeg de VU in die « spe
ciale kommissie » van 30 personen slechts 2 vertegen
woordigers. Het FDF-RW eveneens. De federalisten, die 
samen bijna 1/4 van het parlement vormen, zouden dus 
vrede moeten nemen met 4 vertegenwoordigers op 30. 
Ook regeringsgezinde kranten vonden dat weinig ernstig. 

In de kommissie zal er de komende weken en maanden 
veel gepraat worden, maar aan het door de regering 
voorgelegde schema zal nauwelijks iets worden gewij
zigd. Daar is de verdeeldheid in de schoot van de rege
ring zelf te groot. Bovendien zitten er een aantal BSP-ers 
In die tegenstander zijn van élke echte gewestvorming. 
Men zal zich dus angstvallig aan de onbevredigde tekst 
van het regeerakkoord houden, op enkele luttele details 
na misschien. 

In die omstandigheden kan de VU met haar 2 man op 
30 er niet veel gaan uitrichten, tenzij misschien om als 
alibi te dienen voor de CVP-ers. Deze laatsten zullen na
tuurlijk weer de mond vol hebben over « vluchtmisdrijf s 
en zo, maar ze vergeten te vlug dat zij zelf over de ganse 
lijn vluchtmisdrijf pleegden tegenover hun eigen partij
standpunten van Antwerpen ! 

Tenzij er een of ander nieuw feit zich zou voordoen, 
zal de VU aan de werkzaamheden van de speciale kom
missie niet deelnemen. De regeringspartijen moeten zelf 
de volle verantwoordelijkheid dragen voor hun eigenlijk 
knoeiwerk. 
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DE VOLKSUNIE IN DE WETSTRAAT 

KAMER 
Woensdag en donderdag was do 

hoofdbrok in de kamer de behandeling 
van de begroting van middenstand. 
Mattheyssens vooal en ook Leys wa
ren onze tenoren In dit debat, waar 
de PW opvallend kalmer was dan toen 
ze nog de middenstandsexploitant kon 
spelen In de oppositie. Buiten de kla»-
sieke vragentijd kwam het geval Ba-
bylon-KuiJpers in een zoveelste schuif-
je naar voor in de zitting van donder
dag. 

dramas bestaan hier met mensen die 
een leven lang meer dan 8 uur hebben 
gewerkt en in hun oude dag met een 
te schamel pensioen al te dikwijls on
der de armoedegrens geraken. 

leys : 

een reeks voorstellen 

Nu de PW de minister van Midden
stand in haar rangen heeft stelde ons 
Brugs kamerlid ironisch vast zal er 
spoedig wel schot komen in de ver
wezenlijkingen voor de zelfstandigen 
reeds zo dikwijls Poujadistisch be
loofd door diezelfde PW. 

De minister zal werk hebben : her
vorming van de beroepsopleiding, 
stopzetting van de deloyale konkuren-

tie der grootwarenhuizen, kontrple op 
de aflevering van de vestigingsver
gunningen, kontrole op de openings
uren, vaststelling van een sociaal sta
tuut voor de zelfstandigen, vereenvou
diging van de BTW, aanpassing van de 
inkomstbelasting, elektriciteitstarieven. 
De waslijst die kamerlid Leys de 
PW-er Hanotte voorhield deed deze 
wel bleekbauw uitslaan. 

babyion : 

laatste bedrijf ? 

Een tussen een eindeloze reeks 
stemmingen vorige donderdag ging 
een met felle aandacht verwachte 
stemming dan niet door. Die namelijk 
waarin de kamer moest beslissen of 

zelfstandigen : 

een belangrijke groep 

Relmond Mattheyssens ging uit van 
het wel Indrukwekkend cijfermateriaal 
over de tewerkstelling in de sektoi 
van de kleine en middelgrote onde^ 
neming. Bijna 700.000 zelfstandigen 
zijn aktief als bedrijfsleiders, maar 
daarnaast werken nog 900.000 perso
nen als werknemers in deze sektor. 
Deze cijfers wettigen op zichzelf reeds 
de eisen aan de regering gesteld voor 
deze sociaal ekonomisch belangrijke 
groep. Bij een deel van die eisen 
stond ons kamerlid langer sti l . Maat
regelen tegen de chaotische inplan
ting van de grote distributiebedrijven. 
Einde van de diskriminatie tegen de 
zelfstandigen voor de elektriciteitst»-
rieven. 

De administratieve rompslomp bl] 
kredietaanvragen voor de KMO moet 
vereenvoudigd worden. Die romps
lomp Is In de BTW reeds erg genoeg. 
En dan da pijnlijke kwestie van de 
hongerpensloentjes voor vele bejaar
de zelfstandigen. Te veel verdoken 

Mik Babyion voor zijn Brugse Metten 
van 11 juli 1973 voor de rechtbank 
moest gebracht of niet. De kommissie 
stelde toch vervolging voor maar niet 
tijdens de zittijd. De Croo vondt te
recht dat het politiek karakter van het 
gebeuren te duidelijk was. De kom-
munist Levaux zorgde voor een nar
renstukje in Moskovitische clichéstijl. 
De VU-betoging tegen de Sovjetver-
drukking van de volksminderheden be
stempelde hij als « het streven van 
hen die hunkeren naar een diktatuur ». 
Babylons optreden was « een uiting 
van vijandigheid ten opzichte van de 
werknemers In ons land. Daarom 
achten wij het voor ons volk en voor 
de vrede in Europa gevaarlijk de aktie 
van de heer Babyion te steunen » 
vond deze gedrilde papegaai. 

Van Acker vond dan maar dat ie
dereen akkoord was, toen BSP en CVP 
van het geval een vrije kwestie 
maakte, en niemand vroeg de stem
ming zodat het schorsing werd van 
de vervolging tijdens de duur van de 
zitting. Dat betekent dat eventueel het 
gerecht Mik Babyion kan vervolgen in 
de periode vlak voor nieuwe verkie
zingen. Wij hopen dat na hun eerste 
blunder van vorig jaar ze nog eens zo 
dom zullen zijn om op dit ogenblik hun 
spelletje tegen de VU nog eens over 
te doen. 

In het BSP-blad « Voor Allen » zag de tekenaar op volgende geestige manier prof. 
Périn supporteren voor Mik Babyion. Het onderschrift werd wel wat nijdiger : 
* Perin benijdt Babyion — Och kon ik maar vechten voor de verdrukten zoal^ jij ». 

vragen 

Tijdens de mondelinge vragen be
handelde Nelly Maes het probleem 
van de onteigeningen (meer dan 8000 
ha) in het noorden van het Waasland. 
Redelijke en snelle vergoeding vroeg 
zij voor de getroffenen, plus soicale 
begeleiding voor hun overschakeling. 
Willy Kuijpers in de Kamer, Wim Jo-
rissen in de senaat hadden het over 
de steeds voortschrijdende vervuiling 
van de Dijle- en Demerwateren. Zij 
vroegen hoogdringend maatregelen. 
Wij hopen dat De Saeger zijn belofte 
van kordate aanpak zal houden. 

KULTUURRAAD 
k u l t u u r r a a d 

Vorige week kwam de « Kultuurraad 
voor de Nederlandse Kultuurgemeen-
schap • zoals dat halfslachtig ding ook 
halfslachtig heet, bijeen voor zijn 
maandelijkse vergadering. Ook hier 
toonde de VU de enige nog niet « ge
lijkgeschakelde » groep te zijn. 

brt-kapriolen 

Coppieters pakte de nieuwe minis
ter van Kuituur aan met de vraag hoe 
het nu eigenlijk zit met die wettelijk 
niet meer bestaande beheerraad van 
de Vlaamse BRT. Immers volgens de 
wet Is het mandaat van de huidige 
raad verstreken op 31 december 1972. 
Zoals alles In deze staat zit het hier
mee ook op de lange baan. Chabert en 

'Zijn Waalse kollega Falize moeten een 
ontwerp tot herziening van die raden 
van beheer aan de ministerraad voor
leggen. Ge ziet hoe kultureel auto

noom er in die dingen beslist wordt. 
Als de heren ministers het onderling 
eens geworden zijn, dan mogen de kul-
tuurraden ja knikken. 

Ondertussen moet men de oude 
heersers nog flink naar de ogen zien. 
Rond het fameuze « viskwikalarm » 
(of is het kwikvis ?) kwam een stet-
lingname van de VU-Oostende niet 
door. 

Kamerlid Miei Van Steenkiste vroeg 
daar uitleg over. Want de CVP-Oost-
ende kwam enkele dagen later wel 
door de kijkbuis. 

Het klassieke uitlegje over « in al
gemene regel geen regionale stelling
namen van politieke groepen » moest 
het nog eens doen bij Chabert... Omdat 
men voor de CVP het regeltje dan wel 
overtrad in het nieuws van 19,45 u 
liet men dan ook maar de VU-tekst van 
het arr. Oostende ook passeren maar 
« in het nieuws van tegen midder
nacht ». Zo was de objektiviteit weer 
eens schijnbaar gered en de kijkdicht
heid bijna nihil voor de VU. Zo rek
baar is het begrip demokratie. 

karnavalautonomie 

Diezelfde namiddag gaf de nieuwe 
minister Calewaert dan zijn visie op 
het « algemeen beleid » van de rege
ring inzake onderwijs. Senator Cop
pieters maakte hiervan gebruik om 
het karnavaleske (het was karnaval-
dinsdag) van deze lange uiteenzetting 
te onderstrepen. De grondwet heeft 
de essentie van de onderwijspolitiek 
aan het nationale parlement voorbe
houden. Hoe kan men dan van zelfbe
stuur op kultuurgebied spreken ? Dit 
alles is de schuld van de voortdurende 
filosofische rechts-links tegenstelling. 
Alleen de Volksunie is echt pluralis
tisch en ziet in haar volksnationaal 
pluralisme het enige middel om de 
oude achterdochten en tegenstellirv 
gen te doorbreken. Wanneer de oude 
geestesgesteltenissen verdwijnen dan 
alleen kan een onderwijsdebat in de 
kultuurraad zinnig worden. 

Nu is de kultuurraad voor BSP en 
PVV een soort kinderbewaarplaats en 

voor de CVP een debatjesklub. De on-
derwijsmacht ligt elders. 

dekretenkanon 

Waar Wim Jorissen in de senaat hot 
absolute rekord hield en houdt wat 
betreft de parlementaire vragen is se
nator Van Haegendoren de man die 
via het initatiefrecht van het kultuur-
raadslid de rekordhouder van de inge
diende dekreten. In het jongste bulle-
tijn vonden we er weer niet minder 
dan drie. Een eerste strekkend tot het 
verbieden van tekens die storend zijn 
voor de aard of de gaafheid van het 
landschap. Een ander tot oprichting 
van een Kommisariaat-generaal voor 
toerisme voor het Nederlands taalge
bied. Een derde voorstel van dekreet 
dan tot subsidiëring van het plaatse
lijk kultureel werk, sport en lichamelij
ke opvoeding voor de Vlamingen in 
Brussel-hoofdstad. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
j .V .H . 

Dendermondse steenweg 120 
WOB Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
part ikul iere verkoop 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

MARC UYTDEWILGEN 
Woute r Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

Tel. 21.66 99 - 21.66.90 
UW KLEUREN TV TECHNICUS 

Koop bij ons in ver t rouwen 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 

LINDENHOVE 
Uitbaters : 

Walter De Bisschop - Rita Lauwereyt 
Koud en warm buffet 

Gezell ige Vlaamse sfeer 
wekel i jkse rustdag woensdag 

Bellestraat 49 - HEKElGtM 
Tel. (053)687.40 

I 

ZAKENKANTOOR 

DE REUSE E.F. 
Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 

Tel. (053)66.235 

Blijff" gij doof, 
Vlaming ! 

Waarom 
u w grote vi janden steunen ? 

S i j ons radikacl Vlaams brandvers 
flroot voordeel 

1 Kg topkof f ie 
op 3 Kg — 1 0 % 
o p 5 Kg — 2 0 % 
Th. bezt. . spoorweg 
Ook 140 fr. min 10% of 2 0 % 

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Tel. (02)65.81.41 

164 fr. 
295 fr. 
656 fr. 

• terub 

t fUIS MEYNTjENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEL. 52.89.38 

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

fo lde ideuren, louverdrape, 
luxaflex, schildervwerken 

VU-leden en « Wi j «-lezers 1 0 % 
verminder ing. 

}«n PAUWELS DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a /d Sctielde 
Het huis met faminet.'-aditie 

Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

*wek. rustdag : vr i jd . 14u tot zat. 16u 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WMNCAERD 
<• bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

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

ïBodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

mE#on 
Orgelstraaf, 2 
2000 - ANTWERPEN 
tel. 03/31.33.30 

• met kantelpoort 
• In gegalvaniseerd staal 
• roeslvrij 
• allé afmetingen 
• speciale prijzen voor 

eeriebouw 
• snelle levering 
• krediet mogelijk 

naam . . . 

adres 

plaats 

Leder- en kunst lederwaren 
Klein- en Groothandel 

X A V A N N A 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

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

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141 

Blankenberge - Tel. (050)41637 
Uitabter TERSl JULIEN 

vol. pens. 300 fr. alles inbegr. 

Vlaamse gotische sti j ischouw ? 
of sierschouw naar eigen keus 
in volslagen artisanaatswerk I 

d a n d u s 
Boomsesteenweg 890 - 2610 Wi l r i jk 
Tel. 87.51 07 - 87.51.54 ook na 19u. 

Natuursteenbedri j f - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % kort ing 

VOOR HET BETERE WERK 
Houtwerken ). VERHULST 

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

VLAAMSE TOER'ST bezoek ook eens 
DE VOERSTREEK 

Rust m uniek landschap 
Inlicht. V V V DE VOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moel ingen 

Tel. 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD, Braeckmansstraat 34 

RUMST 
Veerstraat 91, RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nutt ig komfort 

BINNENHUISVERSIERING 
ROELANTS P. 

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

Al le soorten behangpapier, grote 
stock Vast tapijt rechtstreeks van 

de fabriek, dus lage pri jzen. 
Speciale pr i jzen voor zelfplaafsers. 
Gordi jnen en overgordi jnen gratis 

gemaakt 

Bespreek t i jd ig uw vi l la, 
appartement of studio voor 

uw verlof aan zee I 
Vraag onze gratis kata logui 

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

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

studios en gronden. 

DE LATTER - MEUBELEN 
stationstraat 29, 9900 EEKLO 

Tel. (09)77.23.22 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst : CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
stat ionplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buffet Nette bediening 

cTÏ~D 
Voor een persoonli jke lening 1ste 

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

Oudenaardse Steenweg 121, ERPE 
Tel. (053)229.11 

MET VOLKSWAGEN 
GEEN PROBLEMEN 

Garage ST-JOZEF 
Assesteenweg, 117 — TERNAT 

Tel. (02)52.13.12 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

VERZEKERINGSKANTOOR 
WALTER MAES 

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

Voor afspraak, tel . : 36 30.29 

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 kort ing 
T.V. VANAF 9.000 F 

CARROSSERIE 
LOOS - V A N HOOF 

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

Restaurant 
KASTEEL WAALBORRE 

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

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

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

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

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 - HALEN 

TeL 013/41.742 en 41.743 
MIELE . AEG - LINDE 

Rolluiken en plastieken cornichen 
Bekleding van oude cornichen 

Herstell ing van ro l lu iken 

A. V A N EECKHOUDT 
EN ZOON 

steenstraat 89 
Tel. 02/52.40.23 

- 1686 - GOOIK 
BTW 570.173.324 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILEGEMS pvba 
Wouter Haecklaan 4 DEURNE 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

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

DEPREZ P.V.B.A. 
Vismi jn 104 - Oostende 

ZEEVISGROOTHANDEL 
-— Prijslijst op aanvraag — 

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 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

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

H O U T W O R M ? 
BetiandeKng van dakwerken tegen alle tiout-
Insekten. TWINTIG JAAR WAARBORO. 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans het 
land. P.V.B>̂ . irJDUSTRADE. Vanderaijpenstr. 
12. V\/emniel (Bf.) - Tel. 02/79.20.00. 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande ! ! I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

in een gezellige sfeer. 
Nadien krijgt U gratis gedurende 5 uur 

een'der beste Oberbayern-orkesten 
Middag- en avondmaal in groep : gezel l ig , f i j n , goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zi jn : Ochsenschwanzsuppo - 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) : jOude Markt 1 1 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

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

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

begrepen 
— Trouwkleed kopen -I- kado van de firma + feestkleed 8 

trouwgeschenk. 

\i onze artikelen kunnen STEEDS AFZONDEftLUK BÉKO 
MEN worden 

Magazijnen open iedere dag van 9 tot 20 u. 
Gesloten op zondag van 12 u. tot maandag 13 u. Will Tura gekleed bij 

hel huis STANDING 

STANPIN& DENDERMONDSESTEENWEG, 2 7 i 

AAisT M.mmé 

matthieu's bedderibedJrijf 
biedt voor eik probleem een wooninrioiiting ^^^^^ 
onze studiedienst 

lost uw woon
probleem gratis op 
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boomplantakf-ie 1973 

plant een bos bovenop ilie vuilnis 
In 1970 startte de Vtaamse televisie met een unieke « boomplantal<tie » die ruime 

weerldank vond in brede lagen van de Vlaamse bevolking. Ruim een miljoen bomen 
werden toen geplant door partikulieren, door de jeugdbewegingen en door inder
haast opgerichte « groenkomitees ». Deze aktie was tevens een belangrijke bijdrage 
tot de milieu-bewustwording. In 1971 werd een nieuwe boomplantaktie » gevoerd. 
Opnieû r̂ werden meer dan een half miljoen boompjes aangeplant door partikulieren 
en groepen maar het zwaartepunt lag ditmaal bij de kollektieve bebossingen : te 
Schaarbeek, Kortrijk, Neeroeteren en Rijkevorsel werden 59 ha nieuw bos aange
plant. !n hetzelfde jaar werd de aanleg van 385 ha wandelbos, 7,5 ha parken en 25 ha 
reservaten in het vooruitzicht gesteld en daarenboven werden 1256 ha bos en 81 ha 
park voor het publiek opengesteld. De boomplantaktie 1972 ging op hetzelfde stra
mien verder (aanplanting in twee dagen tijd van 20 ha bos te Blaasveld, en verdere 
partikuliere beplanting) maar bovendien werden 800 arboreta verspreid dank zl| 
de goede zorgen van de Vlaamse Bosbouwvereniging. 

Al deze akties vonden In het buitenland weerklank. Een Frans dagblad publiceer
de er een uitvoerig verslag over. Een gespecialiseerde verslaggeefster werd uit 
Japan, het moederland van de boomplantingsakties, naar Vlaanderen gestuurd om 
informatie In te winnen over de plantresultaten en de organisatie van de aktie. De 
Vlaamse Bosbouwvereniging had talrijke kontakten met andere Europese 
zusterverenigingen. Op het 7e Wereldbosbouwkongres te Buenos Aires (oktober 
1972) werd in de kommissievergadering voor de milieuproblematiek de oplossing 
zoals in Vlaanderen werd gezocht, door Nederlanse afgevaardigden voorgesteld als 
een ideale na te streven vorm van samenwerking tussen bosbouwers en kommuni-
katiemedia. De vruchtbare samenwerking tussen de Vlaamse televisie, de Vlaamse 
Bosbouwvereniging en het Onderzoekscentrum voor Bosbouw aan de Gentse Rijks
universiteit wordt ook dit jaar verder gezet. De op gang gekomen aktiviteit tot we-
derbegroening van het bosarme Vlaanderen moet verder gaan, ook al slorpen de 
talrijke akties tegen de vele vormen van milieuverontreiniging veel energie op. 

Dit jaar leggen de inrichters van de boomplantaktie de nadruk op het bebossen 
van vuilnisbelten en de aanleg van « een groene kilometer meer » per gemeente. 
Daarnaast wordt van de partikulieren verwacht dat zij in de lente en het najaar ver
der zullen gaan met het planten van bomen en struiken en, waar de kans daartoe 
bestaat, dienen ook de kollektieve beplantingen te worden verder gezet. 

« een groene 

kilometef meer » 

Het hoeft, naar onze mening, niet 
meer betoogd dat er met onze bouw-
politiek van de jongste twintig jaar 
iets scheef is gelopen. Voor steden 
die steeds verder uitbreiding namen 
was de uitdrukking « stenen woes
tijn » allerminst uit de lucht gegrepen 
en een verregaande verstedelijking 
van het platteland bracht hier evenmin 
verbetering. Dat deze bouwrage hoofd
zakelijk gebieden aantastte die totdan-
toe traditioneel als groenzone erkend 
waren ligt voor de hand. 

Als één van de gevolgen daarvan 
kunnen we alvast de uiterst lage be
bossingsindex in provincies als Oost
en West-Vlaanderen aanstippen, ter
wijl anderzijds in gewesten die niet 
uitdrukkelijk als landschap gerang
schikt stonden het eigen landschaps
beeld volledig teloorging. • België, 
lelijkste land ter wereld », zo drukte 
een publicist het vóór enkele jaren 
kernachtig en pessimistisch uit. On
dertussen schijnt het publiek het pro
bleem wel meer bewust aan te voe
len. Een opiniepeiling op verzoek van 
INBEL doorgevoerd, waarvan de resul
taten in december 1972 bekend wer
den gemaakt, heeft immers uitgewezen 
dat da natuurbescherming in het 
Vlaamse land als één der grootste 
bekommernissen geldt. In eigen omge
ving echter ziet de bevolking slechts 
weinig daadwerkelijke resultaten van 
deze natuurbescherming. 

De aktie • Een groene kilometer 
meer » moet gemeentelijke overheden 
en bevolking in staat stellen op aktie-
ve manier en In eigen omgeving het 
probleem aan te pakken. Hierin kur»-
nen steden zich even efficiënt inzet
ten als plattelandsgemeenten. Niet 
slechts de nieuwe wijken kunnen op
gevrolijkt worden door adequate aan
plantingen, doch eveneens vrijgeko
men gronden die nu al te gemakkelijk 
als parkeerruimten worden aange
wend, evenals pleinen waar parkeren 
uiteraard uit den boze is. Of deze 
groene kilometer in rechte lijn ligt of 
rond een plein, doorlopend of frag
mentarisch l3, speelt geen rol. Het 

geldt hier een minimale oppervlakte, 
die in ieders belang dient overschre
den te worden. 

Daar de aanplanting niet uitsluitend 
als hygiënische noodzaak wordt ge
zien, maar eveneens estetisch moet 
verantwoord zijn, wil het Aktiekomitee-
Boomplanting zich beperken tot in
heemse boomsoorten. Een keuze van 
« spektakülaire » uitheemse soorten 
zou in deze kontekst minder gelukkige 
resultaten opleveren en de chaotische 
toestand wellicht nog verergeren. Er 
zal tevens voor gezorgd worden dat de 
bomen een werkelijke levenskans ge
gund wordt ; een aanleg met louter 
voorlopig karakter kan niet opgaan. 

Deze aktie moet gezien worden als 
een inzet van de bevolking voor het 
leefbaar maken van de eigen omgeving; 
ze kan dadelijk waarneembare resul
taten opleveren, mits een goede sa
menwerking met de plaatselijke over
heid. Deze kan rekenen op het tech
nisch advies van het Onderzoekscen
trum voor Bosbouw (RUG) en van de 
dienst « Groenplan » van het ministe
rie van Openbare Werken. Deze dienst 
verleent eveneens zijn medewerking 
in verband met het goedkoop of gratis 
leveren van plantgoed aan openbare 
besturen. 

Alle verdere inlichtingen kunnen ba-
komen worden op het sekretariaat van 
het Aktiekowitee-Boomplanting, Vlaam
se Televisie, 1040 Brussel. Telefoon : 
02/36.90.90. 

« stop dat stort 

onder het groen » 

In het Vlaamse land bevinden zich 
naar schatting 750 stortplaatsen voor 
huisvuil en stedelijke afval, die speci
fieke milieuproblemen in het leven roe
pen. Tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren de toename van allerlei In-
sekten en ratten, de luchtverontreini
ging evenals de verontreiniging van 
waterlopen door uitspoelmaterlaal af
komstig uit deze vuilnisbelten. 

Een van de hoofdthema's van de 
Boomplantingsaktie-1973 bestaat in het 
bebossen van deze viriinisbelten. Daar

door zou inderdaad een dubbel doel 
kunnen worden bereikt : enerzijds de 
uitschakeling, op een goedkope ma
nier, van een belangrijke oorzaak van 
milieuhinder en anderzijds het opdrij
ven van de begroende of beboste op
pervlakte in het Vlaamse land. 

De bebossing van vuilnisbelten 
roept geen bijzonder grote problemen 
op, wanneer aan twee voorwaarden 
wordt voldaan : 
1. De vuilnisbelt moet uitgedoofd zijn, 
d.w.z. alle gistingsverschijnselen moe
ten afgelopen zijn en de temperatuur 
tot een normaal niveau herleid. 
2, Voor de bebossing of beplanting er
van moet gebruik worden gemaakt van 
de passende boomsoorten. 

Het ligt in de bedoeling bij de be
planting van de vuilnisbelten drie ele
menten aan te wenden : 
•A" Populieren met een hoogte van 2 
tot 2,5 m geplant in een verband van 
10 op 20 m, die de pioniersbezetting 
vormen. 
•)Hr Een onderplanting in verband 2,5 
op 2,5 m met boomsoorten die de uit
eindelijke definitieve bezetting vor
men. Voor deze onderplanting kan 
naargelang de omstandigheden gebruik 
worden gemaakt van es, esdoorn, eik, 
els (witte en zwarte), wilg, hazelaar, 
valse acacia, tamme kastanje, berk, 
lijsterbes, Amerikaanse vogelkers. In 
elk afzonderlijk geval zal maar één en
kele boomsoort worden aangewend 
voor de onderplanting. 
•if Afboorden van de aanplanting met 
vlier of Amerikaanse vogelkers, waar
van de voornaamste funktle is zo snel 
mogelijk voor de begroening te zor
gen en zeer veel bladmateriaal tot 
dekking van huisvuil te leveren. 

Een type-beplanting zal daarom per 
hektare bestaan uit 100 populieren, 
1.340 kulturale boomsoorten en 160 
exemplaren van vlier of vogelkers. 

De totale aankoopprijs van deze 
plantsoenen wordt voorlopig geraamd 
op 9.000 tot 11.000 fr. per ha., inklu-
sief BTW. De Vlaamse Bosbouwvereni
ging is bereid als tussenpersoon op te 

treden voor de aflevering van deze 
plantsoenen. De plantkosten zelf zijn 
in deze schatting niet begrepen. De 
planting kan inderdaad gemakkelijk 
uitgevoerd worden door de stedelijke 
of gemeentelijke beplantingsdiensten, 
door groenkomitees, door schoolkin
deren en door het grote publiek in 
het algemeen. 

Teneinde het werk van deze milieu
saneerders te vergemakkelijken geeft 
de Vlaamse Bosbouwvereniging een 
uitvoerige brochure uit, waarin de ge
hele techniek van de beplanting van 
industriële afvalstorten en de meto-
diek van 't storten wordt behandeld. Ze 
wordt gratis toegestuurd aan alle le
den van de Vlaamse Bosbouwvereni
ging. 

Niet-leden kunnen deze brochure be
komen tegen de prijs van 40 fr. per 
exemplaar mits schriftelijke aanvraag 
bij ir. J. De Schuyter. Sekretariaat van 
de Vlaamse Bosbouwvereniging, Klei
ne Gentstraat 7, St.-Denijs-Westrem, 
of door rechtstreekse storting op post
rekening nr 1027867, Vlaamse Bos
bouwvereniging. 1150 Brussel 

WÊtmÊÊÊimimmÊmmÊÊÊmmamiaimmmmm 

nutt ige adressen 

# Aktiekomltee Boomplanting, Vlaam
se Televisie, 1040 Brussel. Tel. : 
02/36.90.90. 

# Onderzoekscentrum voor Bosbouw, 
Coupure links, 533, 9000 Gent. Tel : 
09/23 69 61 (voor technisch advies) 

9 Vlaamse Bosbouwvereniging, Klei
ne Gentstraat, 7. St Denijs-Westrem 
(zelfklevers aan 20 fr de 4 stuks, en 
brochure over het beplanten van vuil
nisbelten aan 40 fr • bestellen door 
storting op prk 1027867 van de Vlaam
se Bosbouwvereniging te 1150 Brus
sel). 



10 WU • 17-3-197» 

de wereld 

frankrijk... 
(ARGOS) In Frankrijk heeft UDR voorzit

ter Alain Peyrefitte (zijn artikel in « Le mon
de » van 10/3 jl.) gelijk gekregen toen hij 
voorspelde dat het Franse kiezerskorps in de 
•erste stembusronde met het hart maar in 
de tweede met zijn « verstand » zou kiezen. 
Wa de beslissende stemronde van zondag j l . 
behoudt de gaullistische alliante inderdaad 
een nipte meerderheid m de Assemblee Net 
voor de grote konfrontatie had prezident 
Pompidou de spanning nog gevoelig opge
voerd : in een ultieme poging om een linkse 
•tembusdoorbraak te keren lanceerde hij 
over radio en TV een laatste oproep tot « be
zinning ». Standpunt van de prezident : wie 
voor de regeringsmeerderheid stemt opteert 
meteen voor menselijke waardigheid, voor 
vrijheid en stabiliteit. Wie linkse kandidaten 
«teunt kiest voor wanorde, voor onzeker
heid... en totalitaire strukturen. In een paar 
xorgvuldig afgewogen zinnen had Frankrijks 
prezident hiermee de verkiezingsslogans 
van gaullisten en aanverwante onafhankelij
ke republikeinen overgenomen en publieke
lijk onderschreven. Niemand zal ooit weten 
hoeveel Fransen door die oproer — volgens 
links een ontoelaatbare inmenging — in 
extremis beïnvloed werden 

gaullistische alliantie het met 0,5 t.h. van zijn 
tegenstrevers heeft gehaald (47 t.h, tegen 
46,5 t.h.). Als men de uitslagen vergelijkt 
met de samenstelling van de uittredende 
Assemblee hebben de • Pompidoliens » har
de klappen gekregen Die achteruitgang lag 
trouwens in de lijn der verwachtingen. Men 
wist toch al lang dat de Assemblee die na 
de vei kiezingen van 1968 uit de bus was ge
komen niet langer de veelkleurige waaier 
van nieuwe politieke streefdoelen en ver-
zuchtingep vertegenwoordigde... Hiertegen
over staat dat de linkse koalitie haar forse 
opvlucht van 4 maart bevestigd ziet maar 
toch tot een oppozitierol beperkt blijft. Ten 
«lotte werd bevestigd wat de ook dit keer 
rake opiniepeilingen hadden voorspeld : met 
het oog op een nieuwe investituur is de 
gaullistische alliante aangewezen op steun 
van de « reformateurs ». 

Vandaag komt het er op aan te weten in 
hoeverre de « overwinnaars » rekening wen
sen te houden met de aspiraties die tijdens 

de jongste kampanje hoorbaar werden. In 
een demokratisch regiem — en dat is de 
vijfde republiek tot vandaag toe nog altijd — 
worden verkiezingen toch uitgeschreven op
dat een nieuw beleid de wortels van het 
kwaad kompleet zou uitgroeien. Dit is alvast 
waar voor een land zoals Frankrijk waar Le 
Pays Reel niet langer aan zijn parlementaire 
trekken komt. Een paar dagen voor de be
slissende stemronde zag het er naar uit dat 
de uittredende meerderheid aan een oprecht 
gewetensonderzoek toe was. Diverse leiders 
van de regeringsmeerderheid hadden na
drukkelijk bevestigd dat sociale hervormin
gen voortaan hoog op de nieuwe agenda 
zouden staan. Toch zullen heel wat Fransen 
die beloften met het spreekwoordelijke kor
reltje zout nemen. Zij herinneren zich im
mers bijzonder goed dat ook na de verkie
zingen van 1967 gelijkaardige gaullistische 
geluiden werden opgevangen Zelfs na de 
verkiezingen van 1968 lagen de stembusover
winnaars niet lang wakker van hun luidkeels 
verkondigde sociale bewogenheid 

Hoe dan ook in de nieuwe Assemblee zal 
de meerderheid niet altijd onkwetsbaar zijn 
en voorzeker zal ze de oppozitie niet als 
quantité négligeable kunnen afschrijven. 
M.a.w. die nieuwe meerderheid, hoe ze dan 
ook uit de zetelverdeling te voorschijnt komt, 
zal rekening dienen te houden met het be
staan van twee aan ell?aar gewaagde blok
ken. Nu is het wel zo dat de prezident van 
een republiek wettelijk kan regeren met de 
helft van het kiezerskorps, maar het zou al 
minder demokratisch zijn als hij met die ene 
helft tegen de andere helft zou gaan bestu
ren. Hetgeen zonder twijfel tot nieuwe span
ningen en woelingen aanleiding zou geven. 
Het is vrijwel zeker dat de uittredende 
meerderheid erg bekaaid uit een nieuwe kon
frontatie zou te voorschijn komen. Onder de 
Gaulle heeft Frankrijk al gevaarlijke peripe
tieën beleefd. Maar de legendarische gene
raal barstte van charisma. Het is twijfelach
tig of Pompidouu en zijn vijfde republiek 
zouden overleven indien de machtige CGT 
(in tegenstelling met haar passieve houding 
tijdens de mei-onlusten van 1968) nu rezo-
luut achter het sterke leger van Frankrijks 
mistevreden (46,5 t.h.) zou gaan staan. 

deze week in de wereld 
• Op het monetair beraad der Negen te Btussel wordt na een nachtzitting het volgende 
besloten : de munten van West-Duitsland, Frankrijk, de Beneluxlanden en Denemarken 
zullen gezamenlijk zweven tegenover de dollar. De Westduitse mark gaat 3 % naar om
hoog. Engeland, Ierland en Italië doen niet mee en zullen ook niet afzonderlijk zwevers 
daar ze hun munt te zwak achten. Verwacht wordt een leëvaluatie van de Yen. Te Parijs 
zal de EG met de Amerikaanse monetaire overheid onderhandelen over de toekomstige 
monetaire verhoudingen. 

• Naar de IRA-leiding meedeelt waren het niet-gemandateerde * jonge heethoofden • 
die de bomaanslagen te Londen (1 dode en 250 gewonden) pleegden. De homterreur te 
Belfast duurt voort, aan het referendum nam slechts de protestantse bevolking deel, de 
kaiolieken bleven thuis zodat deze volksiaadpleging een mislukking is. 

• De Soedanese regering besluit tot bestraffing der gevangen Feddayin die In de ambas
sade van Saoedi-Arabiê twee Amerikaanse en een Belgische diplomaat neerschoten. Uit 
verhoren zou blijken dat de grootste Palestijnse verzetsorganisatie, Al Fattah, deze aan
slag beval en niet « Zwarte September » en de steun van Libië genoot. Het plan zou 
bestaan hebben de negus van Ethiopië te ontvoeren. Verdeelde reakties in de Arabische 
landen, waarvan de legerstafchefs hun konferentie te Kairo voortijdig opheffen. 

• Omsingeling door federale troepen van Wounded Knee, door 200 gewapende roodhuh-
den bezet, beëindigd. Indianen roken uit vreugde om dit eerste sukses de vredespijp. Hun 
vreugde is van korte duur vermits rechterlijke instanties tegen hen vervolgingen voorbe
reiden. De Indianen eisen de afschaffing van het bureau voot Indiaanse aangelegenheden 
en rechtstreekse onderhandelingen met Washington. Achteraf besluit het min. van Just, 
de omsingeling te hervatten. Het aantal bewapende Indiaanse bezetters is intussen ver
dubbeld (400) : ze roepen de onafhankelijkheid van Wounded Knee uit... 

• In Noord-lerland wordt de zwaarste bom sinds het uitbreken der ongeregeldheden, tot 
ontploffing gebracht dooi de ontmijners van het Britse leger : de bom slaat een krater 
van 30 m. Het leger legt ook een veiligheidskordon rond een afgezonderde katolleke wijk 
te Belfast ter bescherming tegen UDA-aanvallen (protestantse repliek van de IRA). 

• Schokstakingen tegen de loonstop ontredderen het ekonomisch leven in Engeland. 

• Zuid-Vietnam lost Vietkong-krijsgevangenen en neemt Zuidvietnamese vrijgelaten gevan
genen in ontvangst. Toenemende deining rond bepaalde koncentratiekampen, waar tegert-
standers van Thieu, die niet tot het kommunistische kamp behoren, gefolterd worden. 

• • • 

argentinie... 
(Argos) De eerste stembusronde in 

Frankrijk viel samen met belangrijke ver
kiezingen in Chili, de tv\/eede met vrije ver
kiezingen in Argentinië. Veertien miljoen 
Argentijnen moesten daar zondag j l . een 
nieuwe prezident en vice-prezident kiezen. 
Tegelijk was het te doen om 69 senatoren, 
243 volksvertegenwoordigers, 22 goever-
neurs en duizenden burgemeesters. De pero-
nistische kandidaat Campora heeft de steun 
van de meerderheid gekregen. 

De verkiezingen vloeiden voort uit een be
lofte (twee jaar geleden) van uittredend 
prezident Alejandro Lanusse, chef van Ar-
gentinië's militaire junta. Er waren junta's bij 
de vleet. De junta van Lanusse werd vooraf
gegaan door die van generaal Levingstone. 
Vóór Levingstone was generaal Angania aan 
de beurt nadat hij in 1966 prezident Llia met 
de blote sabel uit het regeringspaleis had 
verdreven. De lawine van junta's was een 
gevolg van de omstandigheid dat officieel 
Argentinië geen oog had voor de politieke 
werkelijkheid. Hoe kon het anders politieke 

injfin België verblijvende Griekse studenten zijn sinds 1 maart in hongerstaking te BrusseL Ze zijn van plan hun aktie verder te zetten 

ZeLfig^nekTt'irenVuf^tl^^^^^^^^ ^ ' ' ' " ' ^^ hebben\eergeschoten eJ hun l i S Zeftleruggegeven iTde 
•^del^fnnenlanLeotrs enonZilZnlTJ \ ' ^ ' l " . ' '^ ^e eveneens protesteren tegen de druk door de Griekse regering uitgeoefend 
^ de rellen In Athene. buitenlandse berichtgeving ,vm de informatie over de bloedige onderdrukking door de regeringspolitie 

participatie weigeren aan een partij als de 
peronistische die handlangers rekruteert uit 
alle bevolkingslagen : arbeiders, studenten, 
middenstanders, hogere burgerij, hogere en 
lagere officieren. 

Er zijn redenen genoeg die het peronis-
tisch sukses verklaren. In Argentinië is de 
ekonomische toestand alsmaar slechter ge
worden. Voor die verslechtering waren 
vooreerst de vele « eendagsregeringen » 
aansprakelijk. Er zijn nog andere redenen die 
de peronistische opvlucht verklaren. Argen
tinië behoort tot de Derde Wereld maar met 
de dag geraakt het moeilijker zijn grondstof
fen en landbouwprodukten kwijt (In weerwil 
van aanzienlijke prijsverlagingen). Door die 
ongunstige ontwikkeling kwam de bestaans-
veiligheid van de arbeiders In 't gedrang. Hun 
mistevredenheid werd handig opgevangen 
door sindikalistische (linkse) peronisten ter-. 
wijl de rechtse peronistas vervaarlijk gingen 
jeremiëren over de « bedreigde nationale 
waardigheid » en het « kolonizeren » van de 
Argentijnse ekonomie. Tijdens de jongste 
verkiezingskampanje beloofden ze dan ook 
dinamische aanpak van de sociale problemen. 

Maar Campora stond met zijn sociale be
loften niet alleen. O Baibin van de radikale 
partij liet zich evenmin onbetuigd terwijl 
Oscar Alende van de néo-liberalen en Man-
rique van de populisten eveneens de ekono
mie in Argentijnse handen willen zien over
gaan. De buitenlandse (Amerikaanse) greep 
op Argentinië's ekonomie is beslist niet fik-
tief. Maar de middelen om hieraan iets te 
doen zijn erg beperkt. Argentinië kan im
mers zijn natuurlijke rijkdommen niet valo-
rizeren zonder buitenlandse investeringen. 
Tegelijk zou ook het Argentijns kapitaal dat 
nu om diverse redenen naar het buitenland 
afvloeit moeten gerepatrieerd worden — het
geen vrij onwaarschijnlijk is als Campora 
een kans krijgt om zijn verkiezingsprogram
ma waar te. maken. 

Ten slotte vraagt men zich af wat het leger 
nu verder zal doen. De generaals hebben 
zich niet tegen vrije verkiezingen (de eerste 
sinds 1963 !) verzet maar morgen of over
morgen kunnen ze hun veto stellen tegen 
een peronistisch eksperiment. De « putsch » 
kan uit twee » militaire richtingen » komen ; 
generaals of kapiteins ! Grijpen de gene
raals naar hun sabel dan staan wet, orde en 
traditionele marktekonomie weer vooraan. 
Wordt het een coup van kapiteins dan tre
den andere motieven op de voorgrond. De 
jongere militairen zijn nl. niet erg op de 
ekonomische voogdij van de VSA gesteld. 
Meestal komen ze uit de kleine middenstand 
en zijn ze afkerig van een sterk gezag dat 
onveranderlijk door de hogere burgerij wordt 
uitgeoefend... 

Hoewel Campora niet de vereiste 50 t.h. 
haalde, verklaarde Lanusse hem verkozen en 
beloofde hem alle steun toe. Is dat een ken
tering bij de militairen ? We zullen weldra 
wijzer wezen. 



tonzonio 
onbekend land voor Belgische ontwikkelingshulp 

België heeft met 13 ontwik
kelingslanden bilaterale ont
wikkelingsakkoorden afgeslo
ten nl. Zaïre, Rwanda, Burun
d i , Marokko, Tunesië, Ivoor
kust, Kameroen, Senegal, Chi
l i , Peru, Kolumbia, Maleisië, 
en Indonesië. De mogelijkheid 
bestaat of is reeds ten dele 
gerealiseerd, dat gelijkaardi
ge akkoorden eveneens geslo
ten worden met Algerije, 
Ekuador en Bolivia. Bij deze 
landenkeuze springt de « kul-
turele » eenzijdigheid wel 
erg in het oog. Buiten Indone
sië en Maleisië zijn het immers 
allen « Latijnse » landen. Azië 
komt slechts in geringe mate 
aan bod, niettegenstaande 
daar de grootste massa uit de 
ontwikkelingslanden woont, 
en van het engelssprekend 
deel van Afrika (o.a. Zambia, 
Tanzania, Kenia) is zelfs hele
maal geen sprake. 

"Onlangs kwam een boek 
op de markt over de presi
dent van Tanzania, Nyerere, 
geschreven door Steven De-
broey uit Kasterlee. We girv-
gen dan ook even praten met 
deze auteur en befaamde 
Afrikakenner. 

Uit uw boek blijkt dat u erg opge
zet is met wat in Tanzania gebeurt. 

Ja, Tanzania is voor mi j van al da 
landen die ik ken, en dat zi jn er heel 
wat , het enige waar Je 100 t .h . zeker 
kunt van zi jn, ook wanneer Je fondsen 
aan of f ic ië le instant ies bezorgt, dat 
deze fondsen hun bestemming zullen 
bereiken Ik ken prakt isch geen enkel 
ander land waarvan je dat kunt zeg
gen. 

Het « Communi ty Development 
Trust fund » is h ier toe aangesteld 
door de reger ing. Ik heb de kans g»-
had om die mensen wat te helpen en 
sindsdien kr i jg ik elk Jaar een vol le
dig overzicht van al hun inkomsten en 
uitgaven 

Onze eigen buurlanden zijn erg ak-
tief in Tanzania, hoe komt het dan dat 
de Belgische ontwikkelingshulp afwo-
zig is in een land met zulk een repu
tatie ? 

Het l igt voor de hand dat ZaJre, 
Rwanda en Burundi veel meer aarv 
dacht kr i jgen omdat het gewezen ko
loniën zi jn. Maar in Tanzania wo rd t 
door Nyerere een vo ls t rek t onafhanke
l i jke pol i t iek gevoerd. Hi j wee t heel 
goed dat to ta le ekonomische onaf-
f iankel i jkheid onmogel i jk is. Maar hij 
wens t tenmins te een pol i t ieke onaf
hankel i jkheid. 

De s t r i jd tussen Oost en West , zegt 
Nyerere, daar hebben w i j niets mea 
te maken. Een heel markante ui tspraak 
h ieromtrent is : • W i j kunnen niet to»-
laten dat onze vr ienden bepalen we lke 
onze vi janden zijn •. Vandaar dat h i | 
evengoed relat ies aanknoopt met het 
Oosten als met het Westen. 

Welnu België, als regering dan, 
wens t absoluut dat al die landen bij 
het Westen zouden aanleunen. Bover>-
dien bestaat er een groot bezwaar t » -
gen de persoon van Nyerere, ener
zi jds omwi l le van zi jn grote onafhan-
kel i jkheidsgeest en anderzi jds omdat 
hi j de vr i jhe idsbewegingen van ande
re landen die nog in koloniaal beheer 
staan gastvr i jheid ver leent , (bv. Mo
zambique, Angola, Rodesia) en deza 
helpt bevechten bi j wi jze van spreken. 
Terwi j l België nu precies die landen 
al t i jd steunt . Bij s temmingen in d« 
UNO over nog gekolonial iseerde ge
bieden is België a l t i jd b i j de tegerv 
s temmers, wanneer ie ts word t voorge
ste ld ten gunste van de onderdrukt» 
volkeren Ofwel onthoudt België zich 
daar nooit part i j gekozen word t voor 

de onderdrukte vo lkeren. Daardoor Is 
het heel goed te verklaren dat er voor 
Tanzania nooit iets gedaan word t Zo 
komt het zelfs dat w i j daar de reputa
t ie hebben het land te zijn dat da 
beste geweren levert waarmee da 
Afr ikaanse bevolking bevochten word t , 
o.a. in Mozambique en Angola . 

Ligt hier dan geen taak voor de niet-
gouvernementele organisat ie ? Dia 
staan toch veel vr i jer en ze kunnen 
op die manier de gouvernementele 
politiek wellicht beïnvloeden ? 

Ik ben er vast van overtuigd Ook 
omdat, zoals U waarschi jn l i jk we l 
wee t , Nyerere eigenl i jk steunt op da 
bijbel Hij bouwt een eigen « socia
l isme <• op dat nogal afwi jk t van het 
Marx isme Hij heeft zich hierover 
duidel i jk u i tgesproken. Godsdienst is 
voor hem een persoonl i jke aangele
genheid, en dat heeft niets te maken 
met socia l isme, dat vo lkomen hierbui
ten staat 

Deze verklar ing is we l te begrijpen, 
want de kerk stond in die t i jd aan d » 
kant van de machthebbers, en eigen
lijk aan de kant van diegenen die mis
bruik maakten van de zwakkeren. 

Me t deze faktor heeft Nyerere dus 
al niet af te rekenen. Maar men kan 
rust ig zeggen dat hij een « socialis
me » opbouwt dat ook al steunt het 
niet op de bi jbel , in elk geval volko
men in overeenstemming is met da 
b i jbe l . 

Bovendien zou het voor een integer 
man als Nyerere, die alle mogelijke 

korrupt ie t racht ui t te bannen en zijn 
land met veel w i jshe id , doch radikaal 
beheert een steun betekenen Hi] voel t 
zich nauw betrokken met de bevol
king waarmee hij de helf t van zijn le
ven doorbrengt, op het land en op het 
werk, te rw i j l andere staatshoofden zo
veel van hun t i jd verprutsen met aller
lei recept ies 

Ik geloof inderdaad dat er een spe
ciale reden is om een man als Nyere
re op die manier te steunen. Ik bl i j f 
erbi j dat er we l l i ch t in gans Af r ika 
geen enkel ander land Is waar zo ern
st ig gewerkt word t aan de opbouw 
van een land 

Wat maakt Tanzania dan zo ver
schillend met andere Afrikaanse lan
den ? 

De problemen voor Afr ikaanse lan
den zijn nagenoeg overal dezelfde, 
maar worden op verschi l lende manie
ren aangepakt 

De grote verdienste van Nyerere is 
dat hij voor de moei l i jkheden te lkens 
een oplossing v indt Er is bv het ern
st ige probleem van de landvlucht. 
Jonge mensen met een beetje onder
wi js t rekken naar de wein ig ta l r i jke 
grote steden en t rachten bij fami l ie 
een onderkomen te vinden Het Is ge
bruikel i jk dat, wanneer een lid van de 
fami l ie iets verdient , ieder fami l ie l id 
bij hem terecht kan en op die manier 
worden echte benden nietsnutten ge
vormd. 

Zo heb ik in Lusaka, hoofdstad van 
Zambia, een bidonvi l le bezocht. Daar 
leefden zowat 150.000 mensen In krot
ten . De regering w i l niet eens één la
ger schoolt je opr ichten, en ze hebben 
gel i jk naar mi jn oordeel Zi j wensen 
die mensen daar niet. Zi j kunnen daar 
niets komen doen. Zi j zouden naar het 
land moeten om aan landbouw te gaan 
doen, er is immers in de hoofdstad 
geen werk voor hen. 

Hoe pakt Nyerere dit aan ? 

We l , enerzi jds zegt hij dat de kin
deren moeten kunnen studeren — een 
min imum van onderr icht — alleen 
al omdat alle mensen medezeggen
schap zouden kunnen hebben. Het mag 
bv. niet zi jn dat een of ander ambte
naar in het dorp komt en daar zi jn 
persoonl i jke interpretat ie geeft van de 
besl issingen van de reger ing. Als de 

mensen niet kunnen lezen dan zijn ze 
aangewezen op zo een man 

Anderzi jds Is het zo dat de kinderen 
die naar school gaan vervreemden 
van hun natuurl i jk mi l ieu 

In een land sis Tanzania zijn 95 t . h . 
van de mensen aangewezen op land
bouw Elke school kr i jgt dan ook een 
hoeve minstens een werkplaats De 
kinderen zullen een deel van hun stu
diet i jd doorbrengen op het land Er be
staat geen vast uurrooster Wanneer 
de omstandigheden gunstig zijn zal 
men In schoolverband op het land 
gaan werken 

Resultaat : De kinderen bli jven doen 
wat ze normaal ook thuis zouden ge
daan hebben en vervreemden in het 
geheel met meer van hun natuurl i jk 
mi l ieu 

Bovendien zorgt de opbrengst van 
de landbouw voor hun voeding en da 
rest wo id t verkocht, hetqeen de stu
diekosten dan weer qaat drukken 

De geringe bevolkingsdichtheid is 
een belemmerende faktor voor een 
gezonde ontwikkel ing. Hier kan Nyre-
re toch weinig aan veranderen ? 

Tanzania is dert ig maal zo groot als 
België en te l t dert ien mil joen men
sen Nyerere heeft zo gezegd komt 
bij elkaar wonen, vormt dorpen, dan 
IS het mogeli jk dat de regering helpt, 
nadat gij U to t het ui terste hebt inge
spannen. Een hulp zoals de medische 
hulppost, een schoolt je, wegen verbe
teren, misschien voor dr inkwater zor
gen enz . 

Dit kan de regering met als U zo 
verspreid bl i j f t wonen Met moet zich 
verenigen en kleine dorpen vormen, 
de Ujamaa-dorpen, waar allen samen
werken op gemeenschappell |ke vel
den, waar ze samen besl issen en sa
men de vruchten van hun Inspanning 
onder elkaar verdelen 

Deze dorpen sluiten nauw aan bij de 
fami l ie en maken de verdel ing van 
welvaart tussen de verschi l lende maat 
schappeli jke klassen mogeli jk 

Jammer dat de Belgische ontwikke
l ingshulp een dergeli jk voorbeeld van 
autentiek ontwikkel ingsbeleid nog met 
heeft ontdekt. 

herman schillebeeckx. 
NYERERE, fakkeldrager in Afr ika — 
Steven Debroey — Uitgever i j De 
Vroente - Kasterlee - 280 blz - 190 fr. 

£en realistsich onderwijs geïnspireerd door de behoeften van de bevolking en rekening houdend met het door Tanzania 

nagestreefde doel. 
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Voor de kleding geldt, 
wat ook voor de andere 
gedragswijzen van de 
mens, inzonderheid in 
verband met zijn kon-
sumptie-gewoonten, kan 
gezegd worden, name
lijk dat hierbij een aan
tal regels gevolgd wor
den, die gedikteerd wor
den door overwegingen 
en motiveringen uit di
verse levensgebieden. 

De evolutie van het 
vijgenblad tot de biue-
jeans en de mini-rok 
loopt paraleel met de 
evolutie die van de grot-
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woonst gaat tot de huidi
ge wolkenkrabber : 
evenzeer als de ene, 
heeft de andere behui
zing van het menselijk 
lichaam geest en ongeest 
van de tijd weerspie
geld. 

Als zodanig is de ge
schiedenis ook een deel 
van de menselijke kul-
tuurgeschiedenis : in 
zijn brede zin genomen 
is kuituur immers het re
sultaat van de werking 
van de scheppende men
selijke geest in en op 
zijn natuurlijk milieu. 

De bijbel vedelt dat Adam en Eva na de 
zondeval konstateerden dat ze naakt waren : 
•en eerste uiting van schaamtegevoel dus. 
Het blijkt echter dat niet alle nakomelingen 
van Adam en Eva dit bijbelse schaamtegevoel 
kennen : zowel in Afrika als in Zuid-Amerika 
xijn nog stammen die volledig naakt lopen. 

De dierlijke maatschappijen leven in aan
geboren, slechts licht-veranderlijke gedrags
patronen en in hun onveranderbare huid -

Alleen de mens schept zich 'n eigen kleed 
en affirmeert daarbij zijn persoonlijkheid. Hij 
doet dit niet uit schaamtegevoel zoals in de 
bijbel gezegd wordt : er zijn andere redenen, 
die uitvoerig onderzocht werden. De naakt
heid is immers de biologische oertoestand 
van de mens. 

Waarom wordt dan kleding gedragen ? 
De bijbelse verklaring heeft onder invloed van 
het kristendom eeuwenlang het schaamtege
voel en de bedekking (kleding) met elkaar In 
direkt verband brecht. Ten onrechte : want 
in werkelijkheid heeft het schaamtegevoel 
en derhalve pok het gevoel van een kledings-
noodzaak zich op een heel wat gekompliceer-
der wijze ontwikkeld. 
# In de eerste plaats heeft het niet overal 
en niet altijd betrekking op de genitaal-zone 
# In de tweede plaats is het zeer sterk af
hankelijk van omstandigheden en milieu : de 
Griekse knaap die in het stadion zonder enig 
schaamtegevoel naakt rondliep, zou in ge
zelschap aan tafel bv zijn chiton niet afge
legd hebben, en de vrouw die zich nu op 

het strand in bikini vertoont, zal er zich wel 
voor hoeden zich op straat of zelfs binnen
huis aan vreemden op die wijze gekleed te 
vertonen. 
# Tenslotte (uit wat voorafgaat blijkt dit 
reeds) Is het geen «natuurlijk» gevoel, d.w.z. 
met de menselijke natuur verbonden, zoals 
bv. het instinkt tot zelfbehoud. 
# Waarom schaamt de mens zich dan voor 
zijn naaktheid, en heeft hij zich kleding aan
gelegd, ook wanneer dit klimatologisch niet 
nodig is ? . 
# Niet een • natuurlijk » schaamtegevoel Is 
de oorzaak van de kleding vermits dit 
schaamtegevoel het effekt is van een lange 
kultuurhistorische ontwikkeling, waarbij de 
kleding echter ook mede gevolgd Is. De psy

chologen noemen de schaamte een « erv» 
ring van zelfbeschermingsnoodzaak » : z^ 
kan zich diverse objekten kiezen, diverse 
taboes aankweken, en wi j kunnen dit ook 
vaststellen in verschillende tijden en bij vep-
schillende volkeren 

# In zijn primitieve vorm was kleding geen 
schaamtebedekking doch onderscheiding i 
dit gebeurde eerst door het beschilderen, na
dien door het tatoeëren der huid of het d r » 
gen van bepaalde tekens, zoals trofeeën van 
dieren of mensen. 

Behalve onderscheidingsteken was kleding 
In zijn primitieve vorm ook lichaamsbescheifc 
ming : de penis-koker in Nieuw-Guinea en b% 
de Indianen in Centraal-Amerika hadden niets 
met schaamtegevoel te maken, maar warea 
uitsluitend als beveiliging bij de jacht be
doeld. 

Het oudste kledingsstuk is wel de lenden-
schort. In hoeverre hij werkelijk oorspronko» 
lijk was bij vele natuurvolkeren, valt moeW 
lijk te zeggen omdat hij bij velen waarschijn
lijk alleen na het kontakt met de blanken l« 
ingevoerd. Aanvankelijk werd hij hoofdzake
lijk door vrouwen gedragen : als een afweer 
tegen de boze geesten die het lichaam z o * 
den kunnen binnendringen, én om praktische 
(hygiënische) redenen. 

Tot een der oudste vormen van kleding 
behoren ook de om de heupen gewikkelde utt 
één stuk stof geweven rok, de over de schoi*> 
der geworpen mantel en het vlerkante stuk 
stof met in het midden een gat voor het 
hoofd : de poncho. 

In een Deense eiken kist uit het Ijzertijd-
perk vond men reeds een snoerrok. De wili^ 
kei rok ziet men terug In de Schotse plaid 
en kilt, en in de Indische sari. Reeds ca 3000 
V. Kr. was de « poncho » In West-Azië be
kend en hij kwam van daar naar Egypte. De 
Romeinse herders droegen een dergelijk ge
waad, de • casula > (de katolieke • kazuifel • 
komt daarvan) en ook de Lappen dragen een 
kledingsstuk in die aard, vaak uit rendiervek 

kledij ; 

als bescherming en onderscheiding 

Dat oorspronkelijk niet het schaamtege
voel aan de oorsprong van de kleding lag, 
belet echter niet dat tengevolge van een 
aantal religieuse en sociale taboes en voolk 
schriften, de bedekking van het lichaam een 
sociale vereiste werd die mettertijd ook de 
mens individueel-psychologisch beTnvloeddou 
Er waren echter ook nog twee andere b»-
I ingrijke aanvullende faktoren : de menseli^ 
ke drang om zich te onderscheiden, en de 
klimatologische toestand, die zowel aard en 
vorm als materieel van de kleding beïnvloe
den 

De waardigheid van een ambt — hoofdman, 
koning, priester — werd aanschouwelijk ge
maakt door ambstekenen o'̂  kledij. Nu nog 
spreekt men van « een ambt bekleden > en 
• investituur » betekent niets anders dan 
« bekleding ». De drang om te Imponeren is 
zelfs bij de hogere diersoorten aanwezig, en 
het fallus-symbool dat de Grieken op hun 
helm droegen om hun mannelijke kracht aan 
te tonen (en waarvan de helmbos nog een 
latere afzwakking is) Is ontsproten aan de
zelfde drang als die van de mannelijke aap 
die het wijfje imponeren wil op een — zIJ 
het minder simbolische — wijze. 

Het purper dat de toga van de Romeinse 
senatoren afzoomde was een onderschei' 
dmgsteken, evenals de priesterkleding... en 
wanneer een negerhoofdman zich met luV 
paardvel of vogelvederen siert, dan Is dat 
niet potsierlijker dan wanneer de Brusselse 
burgemeester zich in zijn glinsterend apen-
pakje wringt. 

De kleding was ook vaak een teken van 
klassenonderscheiding en bepaalde vooi^ 
schriften regelden zelfs de klederdracht van 
adel, burger en gemeen. 

Men hoeft slechts een schilderij als dat 
van Giovanni dl Paolo te bekijken, waarop 
de toenmalige religieusen-kleding afgebeeld 
staat, om de variaties te zien vanaf eenvou
dige monnikspij tot kardinaalsornaat. Wan
neer de burgerij haar macht zag groeien In 
de Middeleeuwen en de adel naar de loef 
stak, wilde zij dit ook in haar kleding aanto
nen. Bekend is de uitspraak van de Franse 
koningin die het rijke Brugge bezocht, en die 
de dames van de burgerij gekleed zag gaail 
als een Franse koningin I 

De drang tot imponeren enerzijds, samen 
met de psychologische trend om niet uit de 
sociale toon te vallen (wat In feite ook een 
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ervaring van de zelfbeschermingsnoodzaak 
te) liggen aan da basis van wat men « mode » 
heet. 

Het wisselend uitzicht van de kleding kan 
allerlei oorzaken hebben : de mens houdt nu 
eenmaal van afwisseling zoals hij van zeker
heid houdt, en dat er een drang bestaat om 
zich van het tijdsgebrulk en de tijdsstijl te 
onderscheiden in gunstige of ongunstige zin, 
te geen fenomeen van deze tijd alleen. Toch 
te voor het mode-verschijnsel een zekere 
graad van kuituur en van weelde vereist : 
ook de natuurvolkeren kennen mode, maar 
zij is er meestal zeer weinig geprononceerd. 

De mode kan echter ook aan een toevalli-
9e omstandigheid te wijten zijn, een acci
dent dat algemene regel wordt. Wij kennen 
•flen de afbeeldingen van landsknechten die 
*en broek dragen, bestaande uit een aantal 
lose banden, waaronder een anderskleurige 
voering. Ook de banden zelf wisselen van 
kleur. Deze mode kwam voort van de gewo
ne, gebruikelijke landsknechtendracht (de 
ons uit menig schilderij van Hollandse mees
ters bekende pofbroek) die, verscheurd en 
verhakkeld, door niet al te stielvaardige mar-
ketensterhanden gelapt en hersteld werd 
met stof in de meest-verscheidene kleuren ! 

mode en geschiedenis 

Wellicht nergens heeft de kleding een 
zulkdanig veelvuldig uitzicht gekend als in 
Europa, hoewel ook elders wijzigingen In 
de klederdracht plaatsgrepen — en hoewel 
ook In Europa de basisdracht : broek en 

wambuis voor de man, kleed voor de vrouw, 
reeds van in de Frankische tijd praktisch on
gewijzigd bleef. 

Zoals elke kultuurgeschledenis van Europa 
met de Grieken begint, zo begint ook die 
van de Europese klederdracht daar. En zoals 
in de Griekse kuituur sporen van voor-aziati-
sche kuituren terug te vinden zijn, zo is het 
ook in de klederdracht. Reeds de naam van 
het belangrijkste kledingstuk bij de Grieken, 
de chiton, wijst op een Semitische afstam
ming. 

Benevens dit kortmouwige hemd, op de 
heupen door een band bijeengebonden, droeg 
men daarover het himation, een soort wollen 
mantel. De vrouwen droegen de « peplos » 
over de chiton : een rechthoekig stuk stof, 
dat op de schouder vastgemaakt werd en 
tot halverwege de dijen viel. De chiton der 
vrouwen en der vooraanstaanden (bij de af
beeldingen der goden zien wij dit bv.) reikte 
tot aan de grond. Uit deze' chiton ontwikkelde 
zich de romeinse tuniek, en uit het peplos 
de toga, die door de mannen, en de stola 
die door de vrouwen gedragen werd. 

De mode uit het Oosten zou ook nog gerui
me tijd na de invoering van het kristendom 
In voege blijven, en Byzantium gaf de toon 
aan, vooral aan de hoven. Bij de Merowingers 
zijn de — later de overhand nemende — 
Frankische kledingstukken — hemd, broek 
en rok — in voege, maar nog door de Ro
meinse en Byzantijnse mode beïnvloed : de 
rok herinnert aan de Romeinse tunika. 

Rond 900 overheerst echter de Frankische 
dracht. Het hemd (van het germaanse « he-
medi ») en ook de broek waren germaans-
keltische kledingsstukken : de Romeinen 
noemden het land der Kelten « Gallia brac-
cata •. De mannen droegen de « brok » (ver-
latijnst braca) : zij reikte tot over de knie 
en was een typische ruiterskledij, die ook 
bij de Aziatische steppenvolkeren bekend 
was. 

Het is uit hemd, broek en rok dat zich dan 
de veelvuldigheid van middeleeuwse kleder
drachten ontwikkeld : een ets uit Israël van 
Meckenem, die zich in de Albertina te We
nen bevind, toont duidelijk deze grote di
versiteit aan. Algemeen is echter hier reeds 
het tot op de grond reikende kleed bij de 
vrouw. Een eigenaardig verschijnsel (op 
voornoemde ets eveneens weergegeven) is 
de beklemtoning van de broekklep, een mo
de die teruggeleid wordt naar de landsknech
tendracht. 

Eigenaardig is trouwens, hoe veel modl-
sche verschijnselen uit de militaire kleder
dracht afgeleid zijn. Het vervangen van de 
langere rok door de spannende broek en de 
korte rok (het wambuis) is een gevolg van 
het verschijnen van het harnas, dat geen 
lange onderkleding toeliet. Vele volksdrach
ten zijn trouwens ook af te leiden uit mili
taire kostuums. 

Het Turkse woord voor de lijfrok van de 
man, doliman, werd de benaming van de 
nauwsluitende, met snoeren voorziene korte 
jas zonder slippen van de Hongaarse ruiters : 
een kledingstuk dat tot de nationale kleder
dracht ging behoren en tot de uniform der 
huzaren. Pas in de 19e eeuw werd het door 
de langere ottila vervangen. 

In de renaissance-tijd was Italië niet alleen 
de bakermat van deze kuituur en geestesbe-
weging, maar het dikteerde ook de mode. 
Door de verburgelijking van de kuituur, ge
volg van de toenemende rijkdom en invloed 
der burgerij, werd ook de maatstaf voor de 
mode dor de patriciërs gegeven. De Italiaan
se etser Enea Vico kwam op het idee, de 
mode der volkeren voor te stellen in een 
aantal etsen : hij deed het op 98 bladen, die 
in 1562 door een Parijse uitgever gedrukt 
werden. De eerste mode-literatuur ontstond 
en Vicos tekeningen werden niet alleen in 
Frankrijk maar ook elders zowel voor de 
modeliteratuur als voor de mode zelf een 
rijke bron om uit te putten voor nieuwe idee-
en. Voor het eerst ontstaat een werkelijk ge-
dikteerde mode, die over de grenzen heen 
reikt : de splitsing tussen de tijdsmode en 
de volksdracht begint op dit moment. 

Rokokko en Biedermeyer kennen de knie
broek en de ringrokken. De pruik, ingevoerd 
door de vroegtijdig kaal geworden Lodewijk 
XIII, behoorde niet alleen tot de hofuniform 
in Versailles, maar werd vandaar uit overal 
in Europa verbreid en zou zich lange tijd In 
stand weten te houden. Zij bleef tot in de 
19e eeuw op vele plaatsen zowel voor amb
tenaar als militair 'n voorgeschreven dracht. 
Pas in 1831 werd zij in Hessen afgeschaft, en 
in de ambtsdracht van de Engelse rechter 
is nog steeds de pruik een onmisbaar attri
buut. 

De Franse revolutie zou, evenals op me

nig ander gebied ook inzake mode revolu
tionair te werk gaan, deels uit ideologische, 
deels uit praktische overwegingen De sans
culotten vervingen de « culote », de knie
broek van het Ancien régime, door de pan
talons, de broek met lange loshangende pij
pen, zoals die in de Engelse marine in ge
bruik was. Onze moderne mannenkleding is 
dus gedeeltelijk uit Engelse traditie en Fran
se inspiratie ontstaan ! De kreet van Rous
seau « terug naar de natuur » bepaalde mede 
de mode : de pruiken en zware brokaten kle
dij verdwenen, evenals de ringrokken en de 
hoge kapsels, en al was de « natuurlijke » 
toestand van naaktheid van « Ie bon sauva-
ge » niet mogelijk, dan werd toch de (vrou
welijke) kledij naar omvang en gewicht heel 
wat beperkt. Madame Tallien zette een mode 
in, die al minder en minder aan de verbeel
ding overliet : geen korsets meer of onder
rokken, maar trikots met daarover een door
zichtig, vloeiend gewaad, open tot aan de 
knie. De « doorkijkbloes •> is dus niets 
nieuws ' 

Tengevolge van^^de revolutie en haar <• de-
mokratisering » van de klederdracht maar ook 
door de slechte ekonomische situatie, ver
dwenen de zijden en laken stoffen en kwam 
bedrukt katoen meer en meer in gebruik. 

De vlucht van vele eksklusieve kleermakers 
en -maaksters naar het buitenland, evenals 
de demokratisering en de overschakeling 
van zijde en wol naar katoen, bracht een 
verschijnsel teweeg, dat nadien de kleding
industrie zou doen ontstaan en grote afme
tingen doen aannemen : de konfektie. De 
eerste kledermagazijen met konfektiekleding 
onstonden einde 18e eeuw in Parijs. 

In de napoleonistische periode kwam de 
tendens naar een luxueuser kleding terug 
tot uiting : men beleefde de restauratie van 
kniebroek en het ontstaan van de redingnote 
de frak De lange, vloeiende klederen, met 
de hoge taille, uit de tijd van het Direktoire, 
gedragen door de « merveilleuses », maakte 
in de 19e plaats voor de terugkerende ring-
rok, de crinoline, die echter na enkele tien
tallen jaren weer verdween 

De vrouwenmode werd echter meer en 
meer onderwerp van kritiek. Uit deze kritiek 
blijkt vaak hoe subjektief begrippen als 
• ergeniswekkend » kunnen zijn : in de Ame
rikaanse staat Illinois gold in het begin van 
deze eeuw een verbod om de rokken en on
derrokken korter dan 15 cm van de grond te 
dragen. Eveneens verboden waren : het be
tonen der taille, korte mouwen en décolletés. 

Maar anderzijds ontwikkelde zich, aan de 
tegenovergestelde zijde, een verzet tegen 
de onnatuurlijkheid van een kleding, die het 

lichaam geen bewegingsvrijheid bood Gustav 
Jaeger ontwierp vrouwenkleding die op het 
praktische leven en op de mogelijkheid tot 
beroepsuitoefening van de vrouw was ge
richt, en de jonge vrouwen In de kunste-
naarskolonies Worpswede en Schwabing dra
gen zg. reformklederen lange klederen zon
der taille, in eenvoudig linnen of katoen, die 
als een protest bedoeld waren tegen de orv 
praktische dracht der toenmalige dames. Het 
is het vrouwelijke pendant van wat er in de 
Wandervögelbeweging geschiedde. Het open 
hemd, de « Wanderkiel », de Schiller-kraag 
bij de jongens, waren — evenals de reforn»-
kleding der meisjes. Niet alleen een protest 
tegen de mode maar ook tegen de geest 
waaruit ze ontstaan was Ook de Wandervö
gelbeweging was een « terug naar de na
tuur ». 

De lange rok viel onder de schaar, en met 
een verdwijnen van de viktoriaanse pruderie 
en met de nieuwe iddeën over hygiëne, 11-
chaamskultur, seksualiteit en moraal kwam 
ook een nieuwe mode in voege, die zich nog 
wel zou wijzigen en nu eens strakkere, dan 
lossere vormen aannemen — maar die in 
het verder verloop dezer eeuw essentieel niet 
zou veranderen, hoewel de toenemende on-
gedwonger verhouding van de mens tegen
over het lichamelijke ook hier belangrijke, 
maar niet wezenlijke veranderingen zou 
brengen 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt, hoe er wei
nig gebieden uit het dagelijks leven zijn, die 
zo verbonden zijn met de kulturele situatie 
en ontwikkeling als de kleding — vermits 
Juist deze ontwikkeling de gangbare morele 
en sociale opvattingen, de smaak, de gewoon
ten en gebruiken van de tijd weersoiegelt 
en al deze faktoren in mindere of meerdere 
mate de kledingsgewoonten bepalen Zelfs 
de meest-individuele, meest excentr!'=-ke mo
deontwerper kan zich hieraan niet onttrek
ken en elke mode-revolutie is daaroni altijd 
een mode-evolutie, verbonden aan de <•• olue-
rende opvattingen van individu en maat
schappij. 

r. bosmans. 

Dokumentatie : 
Kulturgeschichte der Welt : Vom Lenden-
schurz zum Minirock ». 
Hanns Ferdinand Döbler, C. Bertelsmann Ver
lag, Qutersloh. 360 biz. 
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door JOZEF SIMONS 
Stilaan komt het nieuwe leven op kasteel Laardonk op dreef. De kinderen beginnen 
zich thuis te voelen. Florimond, de oudste, sluit vriendschap met de evenouds 
Vlaamsgezinde student Jan Broeckx. In weerwil van de oudere dorpspastoor voelen 
de kasteelbewoners dat ze Nederlands moeten leren en zich onder het volk bewe
gen. 
Op de achtergrond van d't landeli|ke gebeuren doemt de schaduw van Serajevo 
op... • 

eerste hoofdstuk 

op de donk 
Toen Florimond voortreed, zag hIJ In 
zijn geest weer de kapelaan, staande 
op zijn kansel, en een gevoel van gro
te sympathie welde in hem op voor die 
Jonge priester, die dus wel de tegen
overgestelde overtuiging moest aan
kleven van de konservatieve leer, hem 
door de ouder-wordende pastoor voor
gehouden. . de jonge priester, die zich 
niet buiten de gemeenschap noch bo
ven de mensen plaatste, doch zich met 
het volk één voelde... 
Terwijl hij de herberg van de Antichrist 
voorbijsnelde, zag hij hoe op de weg 
tussen een hoge haag en een eiken
kant, Manke Joost een schuchtere zoen 
gaf aan de blozende Maagd van Vlaan
deren... 

,, Schoon is de jonkheid, het blijde le
ven .. ". 

If 

Da weken die nu volgden gingen traag 
voorbij omdat Florimond zo fel ver
langde naar de zondag. De zondag in»-
mers vierde hIJ te Laardonk : zonnig» 
rust op het voorvaderlijk elf, te mid
den van bos en heide. Zondagstemmirig 
op het land : naar de mis gaan tussen 
rijpende velden, helverlicht kerkje voJ 
wierookgeur drijvend boven de bidderv 
de hoofden — klaar en raak sermoen 
door de welbespraakte kapelaan, wiens 
edele godsdienstzin. en mystiek idea
lisme jammer genoeg slechts lang
zaam aan, vonken vermochten te slaan 
uit die lome, trage geesten. 
Na de middag zocht hij Jan Broeckx op, 
ze hielden een redetwistend koutja, 
slenterend tussen de dofgroene Jong* 

sparren, of sprongen op hun fiets, en 
reden in de buurt naar kermis of volks
feest. 

Zo kwam Florimond hoe langer ho« 
meer in voeling met het volk, zo leer
de hij uit vriendenwoord en eigen ei^ 
varing hoe achterlijk de Vlaamse men
sen slenterleven, neen : slapen, zich 
hun Vlaming-zijn onbewust. Niet alleen 
schatten van gemoedelijkheid en ge-
voelsrijkdom, maar ook zin voor het 
schone en grootse. Was de stoet, bIJ 
de inhuldiging van zijn vader, niet een 
staaltje geweest van frisse volkskunst? 
En wat een schat van kunst en letter
kunde bracht dat volk nog voort door 
zijn achterlijkheid heen en tegen de 
verbastering in ? 

Maar het was, eilaas, v«iar, wat mijn
heer Jordens zei : ,, De Vlaming zuipt 
en speelt met de duiven — de flamin
gant stemt moties. Zolang de Vlaming 
gerust zijn zondags zatsel kan drinken 
en een ereprijs op Arras of Bordeaux 
kan verdienen, zal de flamingant hem 
niet bij zijn kraam krijgen ". 
„ Ja, de geringe man blijft onverschil
lig ", was het wederwoord van Jan 
Broeckx, ,, doch hoe wilt ge dat een 
verachterd en arm volk, dat moet sla
ven en wroeten om aardappelen en 
brood te verdienen, vatbaar zou wezen 
voor hogere begrippen, te begeesteren 
voor ideële aangelegenheden ? De ver-
franste hogere standen zonderen zich 
af, geven het geen beschavende lei
ding. De Vlaams-voelenden zullen al
tijd met een minderheid staan tegen
over het verbond van Walen, Brussa-, 
laars en franskiljons... ". 
.. Daar valt wel het een en ander op 
aan t« merken ", zei Florimond. ., Ik ba-

grijp heel goed, dat een volk niet Is 
warm te krijgen voor kleine ingewikkel
de taaiwetjes, waarvan het 't grote ge
wicht niet inziet, niet direkt voelt, dia 
telkens weer afstuiten op de onwil 
van wie ze moeten uitvoeren. Maar 
houd het volk iets groots, iets eenvou
digs voor : Vlaanderen aan de Vlamirv-
gen I Zelfstandig Vlaanderen ! Dan 
wordt het een volksbeweging. Kijk 
naar Polen, leren en Tsjechen. En In 
een zelfstandig Vlaanderen zoudt ga 
de franskiljons aldra klein krijgen. Da 
zeer oppervlakkige tweetaligheid zou 
a'« damp vervliegen en zelfstandig 
Vlaanderen zou spoedig Vlaams Vlaan
deren wezen ". 

Jan Broeckx zei iets van „ neofieten-
Ijver... ". 

„ Neofietenijver ? Misschien ook weJ 
de klare blik van de nieuw-toegekomen 
die beter de diagnose van een geval 
opmaakt dan bloedverwanten en vrietv 
den, die 't snelle verslechten niet op
merken, en nog lapmideltjes toepassen 
als alleen van het radikale middel nog 
iets te verhopen valt... Gij werkt uit 
al uw krachten om wat weldoend wa
ter over de dijk op het verdorrend 
land te krijgen .. Steek ineens de dijk 
door I 

Jan stond beteuterd omdat- wie hIJ 
voor een nieuweling, een bekeerling 
aanzag, zo ineens een voorsprong op 
hem nam, en vooraan scheen te willen 
stappen. Hij kwam voor de dag met 
wat nog in zijn hoofd speelde uit het 
handboek van Cathrein s.j. : „ Een 
nationaliteit zou niet het recht hebben 
op zelfstandigheid, enkel een zekere 
geschiktheid ". 

„Wil len we eens bij de kapelaan aan
kloppen en hem het pleit laten beslech
ten ? ". 

De kapelaan zat in het lommerhuisja, 
waar hij de beide jongelui ontving mot 
een serene glimlach. Hij lei het boek 
dat hij aan 't lezen was neer, sneed 
voor elk een mooie roomgele roos af 
en stak ze hun in 't knoopsgat : „ De 
toekomst hoort de jeugd ". 
„ Ik heb Cathrein niet nodig ", zei hij, 
zijn zwarte sluikharen schuddend, ,, ik 
heb genoeg aan het Evangelie, Neem 
de parabel van de talenten. Hebt gij 
vijf talenten ontvangen, dan moet gl] 
er nog vijf bijwinnen, niet vier, maar 
vijf I Die mensen zijn heiligen die zo
veel mogelijk potentialis in werkelijk
heid weten om te zetten ... 
Hier moeten wij logisch durven door
redeneren. Wat is goed? Wat is slecht? 
Wat is Gods werk ? Wat is mensen
werk ? Wat wij door geboorte zijn, van 
onze geboorte af hebben, dat is Gods 
werk. Wij zijn een volk, wij zijn VI»-
mingen, wij hebben door' geboorte de 
Vlaamse nationaliteit, dat is Gods 
werk. Staatkundig België is willekei>-
rig mensenwerk. Gods werk schaadt, 
laat het zijn wat het is. Belet het ons 
te zijn wat God ons geschapen heeft. 
drukt het ons Vlaams-zijn dood, dan Is 
het niet alleen ons recht, maar dan Is 
het onze plicht die wanorde om te 
scheppen tot orde. Het werk Gods 
staat hemelhoog verheven boven het 
werk der mensen... 
Elke nationaliteit tracht van natuur 
naar haar beveiliging en volmakinfl. 

naar een zelfstandige staatsvorm. 
Wanneer moet dat gebeuren en hoe f 
Dat hangt af van de omstandigheden. _ 
Wij moeten het uur van Gods Voorzie
nigheid afwachten, maar dan bereid 
zijn om zelf de handen uit de mouwen 
te steken. 

Er wordt gezegd dat, bij de moderne 
drang naar grotere economische groe
peringen, kleine staten niet meer leef
baar zullen zijn. Dat zij, evenals de 
middenstand tussen kapitaal en prole
tariaat, tussen de hen omringende 
machtiger staten zullen doodgedrongen 
worden.,, ja, dat weet ik niet... 
Vlaanderen zou in zo 'n geval op na
tuurlijker wijze bij Holland kunnen aan
sluiten dan bij Wallonië... maar son»-
migen wensen dat ekonomische be
langen zich daartegen zouden verzeit-
ten... Ik weet het niet... Wel weet ik 
dat in 1815-1830, juist in de tijd van 
zijn vereniging met Holland, in Vlaan
deren een ekonomische hoogbloel 
werd bereikt... maar nog eens, dat zijn 
dingen die we nog verder moeten be
studeren, en die zo'n studie ook dub
bel en dwars waard zijn. Een ding 
staat echter vast : als regel, natuuHiJ-
kerwijze, tracht elke nationaliteit, en 
moét zij trachten, een eigen, zelfstan
dige staat te zijn .. Dat klinkt mie-
schien nog wat vreemd en radikaal, en 
toch is 't eenvoudig, 't Spreekt eigen
lijk vanzelf.. ". 

Jan en Florimond zwegen, sterk onder 
de indruk, en keken als verloren naar 
de zon, die, dalend, verdoken zat ach
ter gindse grote noteboom, en zijn 
wemelende bladerkruin vol lichte zI^• 
veren flitsen schoot. 
Boven de tuinhaag zagen ze het hoofd 
van een fietser voortglijden : 't was 
de gemeentesekretaris, een verwoed 
duivenmelker, die terugkeerde uit de 
stad, waar hij de uitslag was gaan ver
nemen van de grote duivenvluchten. 
Hij had er ook ander nieuws gehoord i 
Van verre zag hij de kapelaan in hot 
lommerhuisje zitten, reed door de open 
staande poort de pastoriehof binnen 
en : „ Weet gij welk telegram ik daar
even te Antwerpen heb zien aanplalc-
ken ? Aartshertog Ferdinand, de kroon
prins van Oostenrijk, en de hertogin 
zijn beiden deze middag door een Ser
viër vermoord te Serajevo in BosniS I 
Een bom gegooid I Ze zeggen in de 
stad dat daar van alles zou kunnen 
uit voortvloeien. Niets dat goed is... ". 
Toen ze weer alleen waren, zei de ka
pelaan ; „ Dat zal wel niets zijn, enkeJ 
wat beroering op da Balkan... Maar 
onderstel nu eens dat de lont aan het 
buskruit komt en het vuur niet kan 
worden beperkt... Laten we aanknopen 
bij onze redenering van daarstraks 
en onderstellen dat de geschiedenis 
aan de deur van Vlaanderen kloppen 
zou... Hoeveel Vlamingen zijn gereed 
om dit ogenblik, dat het onze is, te 
erkennen, en het niet te laten ont
snappen ?... Het uur der volkeren 
slaat niet alle eeuwen... Artevelde mat 
zijn bond van steden heeft een greep 
willen doen... Zijn greep was goed. 
maar hij heeft zijn vingers niet bi}-
eengekreg&n... Nassau heeft zijn 
werk maar half gedaan gekregen on»-
wille van de zelfzucht van Holland... . 
Hadden we één staat kunnen uitmaken, 
dan hadden we één taal gehad van 
Duinkerke tot Kiel. Mocht weer het 
uur voor Vlaanderen slaan, hoevelen 
hebben de ogen open ?... Geen hon
derd, geen vijftig, en wat zouden we 
overigens met ons onbewust volk kun
nen aanvangen ! . . Ellendig... ". 
Ze namen afscheid ; Florimond we» 
juist bijtijds op de Donk voor het 
avondeten. 

Papa zat al aan tafel, in goede luim, 
en schelde de anderen. Florimond en 
mijnheer Jordens kwamen bijna gelijk
tijdig de eetzaal binnen ; volgde d« 
vier kleine mannen in de ri j, en de 
gouvernante, een kleine blonde op 
hoge hakken, voorafgegaan door d« 
laatste van allen stormde mama na» 
haar plaatst, een bundeltje brieven en 
rekeningen in haar handtastje. 

(vervolgt) 
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maatSGhappij 

de volksunie 

en het abortusprobleem 

Tijdens een vergader'mg vorige zaterdag te Brussel heeft de Partij
raad van de Volksunie zijn houding bepaald teh overstaan van het 
abortus-vraagstuk, en dit op basis van een nota van het Partijbe
stuur. Wij geven hieronder deze steilingname weer opdat elk partij
l id, kaderlid en mandataris er loyaal rekening zou mee houden bij 
het publiek innemen van een standpunt. De Volksunie doet beroep 
op alle Vlamingen, zonder onderscheid van godsdienst of wijsgerige 
overtuiging. De abortus-problematiek kan ingrijpen in het persoon
lijk leven van leden van onze gemeenschap. Het past dan ook dat 
de leden van onz^ volksnationale partij in deze dellkate aangele
genheid zich terdege bewust zijn van godsdienstige en wijsgerige 
verscheidenheid onder hun medestanders. 

De Volksunie wil een oprecht 
pluralistische partij zijn. De 
eerbied voor de intellektuele 
en morele vrijheid van de en
keling vormt een essentieel be
standdeel van haar volksnatio-
nalisme, dat enkeling en ge
meenschap in zinvolle wederke
righeid plaats. Om dit pluralis
me, dit wil zeggen het positief 
waarderen van de verscheiden
heid binnen onze gemeenschap, 
waar te maken volstaat het 
echter niet theoretische begin
selverklaringen af te leggen. 
Een gemeenschap is maar wer
kelijk pluralistisch wanneer zij 
het mogelijk maakt dat haar le
den ook daadwerkelijk kunnen 
handelen volgens hun eerlijke 
overtuiging. 

Er moet dan ook een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden 
tussen de persoonlijke morele 
opvattingen van de regerende 
politici en hun plicht ervoor te 
zorgen — door middel van wet
gevende maatregelen — dat 
morele opvattingen kunnen be
leefd worden die verschillen 
van de hunne. Dit is het échte 
demokratische pluralisme, dat 
schril afsteekt tegen de dikta-
tuur van vorsten, oligarchen 
of... van de meerderheid. De 
vermenging van moraal en 
godsdienst met politieke macht 
en verantwoordelijkheid heeft 
onze geschiedenis in het verle
den erg getekend. Die tijd moet 
nu voorbij zijn. 

Een gemeenschap moet wèl uit
maken tot welke grens zij dftfe 
vrijheid voor baar leden moge
lijk kan maken. Wanneer het be
leven van een eerlijke morele 
opvatting zou leiden tot sociale 
onrechtvaardigheid ten nadele 
van andere leden van de ge
meenschap, of wanneer het 
voortbestaan van de gemeen
schap erdoor bedreigd wordt, 
kan deze beleving uiteraard niet 
worden toegelaten. *~ 
Het is in het licht van deze be
ginselen dat de Volksunie, als 
pluralistische volksnationale 
partij, haar gedragslijn moet be
palen ten aanzien van de 
« etische problemen » die aan 
de orde zijn. Ingevolge een aan
tal omstandigheden is een van 

deze problemen, het abortus
vraagstuk, de laatste tijd sterk 
op het voorplan gekomen. 
Hierbij dringen zich enkele 
vaststellingen op : 

t. Het beginsel van « eerbied 
voor het persoonlijk mense
lijk leven » wordt door 
niemand in twijfel getrokken. 

2. Er bestaan grondige menings
verschillen over de vraag 
vanaf welk ogenblik men van 
zulk persoonlijk menselijk 
leven kan spreken. Bevoegde 
wetenschapsmensen zijn het 
daarover niet eens. Sommigen 
oordelen dat er «menselijk 
leven» is vanaf de bevruchting. 
Anderen erkennen 't bestaan 
van « menselijk leven » pas 
vanaf een zekere tijd nè de 
bevruchting : sommigen me
nen na 12 weken, anderen 
vanaf de zesde maand. 

3. Het is nagenoeg onmogelijk 
met wetenschappellijke ze
kerheid te voorspellen welke 
werkelijke invloed wettellijke 
maatregelen inzake abortus 
kunnen hebben wat de maat
schappelijke gevolgen be
treft. 

De Volksunie is van oordeel 
dat de eerbied voor het per
soonlijk menselijk leven een 
van de basiswaarden Is van on
ze maatschappij. Hieraan mag 
niet worden getornd tenzij in 
uiterste noodgevallen. 
Deze eerbied voor het persoon
lijk menselijk leven beperkt 
zich overigens niet tot de abor
tus-problematiek. Er kan worden 
aangestipt dat dit fundamenteel 
respekt op verschillende ter
reinen van de politieke besluit
vorming soms in het gedrang 
wordt gebracht. Abortus is in 
ieder geval een noodoplossing 
en mag niet beschouwd worden 
als een pasklaar vervangmiddel 
voor falende kontraceptie. Het 
is duidelijk dat de voorlichting 
over en de toegang tot de ge-
boortenregelende middelen 

moet worden vrijgemaakt en dat 
adoptie moet worden vergemak
kelijkt. De situatie van onge

huwde moeders moet onbevan
gen benaderd worden, zoals 
door volksvertegenwoordiger 
Baert werd voorgesteld. 
Rekening houdend met dit 
standpunt en met de hoger 
vermelde beginselen en vast
stellingen acht de Volksunie 
het niet wenselijk een alge
meen-bindend partijstandpunt 
op te leggen aan haar leden 
over de grond van de zaak. De 
partij vraagt dat elk van haar 
leden de eerbied voor het plu
ralisme, programmapunt van de 
partij, In acht zou nemen. 

Binnen de partij moet eenieder 
dus vrij zijn een eigen mening 
te hebben over het abortus
probleem. Aangezien dit pro
bleem echter de diepste ge
wetens- en gevoelslagen be
roert is het de plicht van elk 
partijlid bij het beoefenen van 
deze vrijheid een grote eerbied 
in acht te nemen voor de me
ning van andersdenkenden. Hier 
past een grote zelfdiscipline. 
Het innemen van zeer ekstre-
me standpunten, het gebruiken 
van aggressieve en kwetsende 
formulering kan in zulke dellka
te aangelegenheden niet wor
den aanvaard. 

In en buiten het parlement zul
len loyale partijleden zich hou
den aan de volgende gedrags
lijnen : 

— Bij het innemen van een 
standpunt dient elkeen er
voor te zorgen dat zijn stei
lingname inderdaad als • in
dividueel • erkend wordt. 

— Bij iedere gelegenheid wordt 
respekt betuigd voor de 
« andere » opvattingen. 

— Men onthoüde zich van elk 
spektakulair optreden (beto
gingen e.d.). 

In vraaggesprekken, in artikelen, 
bij paneeldiskussies enzomeer 
zullen de leden van de Volks
unie de hierboven geschetste 
beginselen beklemtonen en, 
naast hun eigen opvatting, res-
pektvol melding maken van de 
andere opvattingen die in de 
partij bestaan, met de vermel
ding erbij van de basisargumen
tatie. 

Ook in deze aangelegenheid 
kunnen wij bewijzen dat ons 
pluralisme waarachtig is en niet 
louter een uithangbord. Ons 
volksnationalisme zoekt een 
eigen evenwicht tussen gelijk
heid en vrijheid en dit in op
rechte broederlijkheid. Aan dit 
gevoelen mag geen afbreuk 
worden gedaan wanneer mede
leden uit eerlijke overtuiging 
met ons van mening verschil
len. 

Het brood is voor enkele dagen nog maar eens duurder geworden. DttM 
keer steeg de prijs in een keer met 1 fr., een verhoging die kan tellen. Bf 
de vorige verhogingen ging het om een kwartje of een halve frank, maar 
dat schijnt nu tot het verleden te horen. Een stijging van d« broodprijs hi 
niets uitzonderlijks meer de laatste jaren en de verbruiker schijnt zich 
neergelegd te hebben bij het feit dat zijn onmisbare boterham voortdurend 
duurder wordt. 

De bakkersfederatie zelf meent dat de broodprijs ieder jaar met één 
frank zal stijgen. Dat komt ook overeen met de prijsevolutie die we de 
laatste jaren hebben gekend. In 1971 steeg de prijs zelfs met 1,25 fr. dat 
maakte 9% meer op 1 jaar en dat kan mijn inziens wel tellen. Het komt 
mij voor dat ons « onmisbaar brood » een van de snelst in prijs stijgend* 
voedingswaren is. 

IMen weet ondertussen allicht wel dat de « noodzakelijke stijgingen » 
het gevolg zijn van de stijgende lonen, hogere algemene kosten, duurdere 
grondstoffen, enz. Dat de lonen stijgen weet iedereen en daar kan in de 
huidige omstandigheden geen verandering in komen. Met de tarwebloem-
prijzen zit het echter anders. In 1971 was de gemiddelde tarwebloemprljs 
zelfs lager dan in 1967. Overigens zijn de tarweprijzen aan^de landbouwer 
de laatste twintig jaar weinig veranderd. Dit is in ieder geval duidelijk, 
de broodprijsverhogingen zijn niet het gevolg van te hoge winsten van de 
landbouwers. 

wordt„Jh^„ .l?rood 

te duur verkocht ? 

Een prijsverhoging voor het brood moet uiteraard ingediend worden bij 
de prijzenkommissie die dan aan de minister van Ekonomische Zaken een 
advies geeft over de aangevraagde prijsverhoging. Van de prijzenkommissie 
verwacht men dat ze de belangen van de konsumenten verdedigt doch in 
het geval van het brood heeft men ernstige redenen om daaraan te twijfe
len. Ik meen dat de prijzenkommissie te toegeeflijk gezind is tegenover de 
bakkersfederatie en naar de echte oorzaken van deze verkeerde houding 
heeft men het raden. Eigenlijk zijn de leden van de prijzenkommissie een 
soort vriendenklub waarvan de leden tegengestelde belangen moeten ver
dedigen. Van de inwendige keuken weet men echter zeer weinig, als het 
erop aan komt zwijgen de meeste leden. Dat is jammer. Iedereen drs 
regelmatig bij de bakker binnenloopt weet dat er in België verschillende 
soorten brood zijn toegelaten. Er is het huishoudbrood, het fantasiebrood 
met dezelfde samenstelling van het huishoudbrood doch zijn naam ont
leent aan de fantasievorm, en het verbeterd brood. Ongeveer de helft van 
het brood dat tegenwoordig verbruikt wordt is zogenaamd verbeterd brood. 
Het mag onder alle vormen verkocht worden en het dankt zijn klinkende 
naam aan het feit dat het tenminste 3% vet moet inhouden. Voor dit 
soort brood heeft de wetgever enkel een maximumprijs vastgelegd die 
meestal door de bakkers ook gevraagd wordt. Die maximumprijs ligt ook 
merkelijk hoger dan de prijzen van het gewone brood. Naast de wettelijke 
geregelde prijs moet het verbeterde brood dus 3% vet bevatten doch er 
wordt niet bepaald welk vet moet gebruikt worden door de bakkers. Men 
kan niets anders dan de leemte in deze wet betreuren en hopen dat die 
leemte vlug wordt weggewerkt. Maar allicht zal het bij die hoop blijven. 
Het blijft nochtans onlogisch dat de verbruiker niet weet welk vet hij eet. 

Wij vragen ons af of de verbruiker er wel goed aan doet verbeterd brood 
te kopen. Iedereen weet onderhand wel dat we allemaal teveel vet eten 
wat onvermijdelijk moeilijkheden meebrengt met het cholesterol gehalte 
in ons bloed. Enkele weken geleden schreven we over de problemen van 
overvoeding. Nederlandse voedingsspecialisten cijferden uit dat bepaalde 
mensen die per dag 5 gram teveel vet eten na 15 jaar ook 15 kg teveel 
wegen. Een cijfer om over na^te denken. In verband met de hogere prijs 
van het verbeterd brood nog dit voorbeeld dat we lazen in een niet meer 
zo recent nummer van « Koop Zo het Best » een uitgave van vzw Bond 
van Gezinnen-Verbruikers. Een moeder van 5 hinderen die vroeger verbe
terd brood kocht besloot terug gewoon huishoudb|pod te kopen. Ze had 
uitgerekend dat ze met deze « omschakeling » meer dan 5.000 fr. per jaar 
kon verdienen, een cijfer dat na de broodprijs-verhogingen zeker nog hoger 
zal liggen. 

Alles wat vooraf gaat doet niets af van het feit dat brood een zeer 
belangrijke leverancier van koohydraten en eiwitten is en een volledig 
voedingsmiddel. Over dit aspekt en het probleem van de toevoegseis aan 
het brood zullen we het hebben in een ander artikel. 

« 
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ZATERDAG 17 MAART 
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Scholenkwis 
van de Eiger 

O 
O 

13U.30 ; Wie weet , w in t ! 
14u,15 : De bekl imming 
Nordwand. Dokumentaire. 
14U.40 : Het versterkte ei land. Dokumen
taire. 
15U.25 : Internationale landenveldloop in 
Waregem. 
16U.30 : Volksunivers i te i t . 
ISu.OO : Fabelt jeskrant, 
18u,05 : De vorst innen van Brugge. Herha
l ing. 
19u,05 : Trajekt, Programma over lucht
en scheepvaart, over spoor- en wegver
keer. 

TV-niSi'ws. 
Melot r io . Muzikale kwis. 
De vrol i jke dokters van St. Swj-

O 18U.30 : Korte f i lm . 
O 18U.40 : Mi jn l ichaam en ik. Herhal ing. 
O 19U.10 : Sport t r ibune. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
9 20U.10 : Een land zoekt zijn evenwicht . 
O 20U.40 : De dag waarop de aarde st i l 

s tond. (Science-f ict ion). 
O 22U.10 : Nationale Loter i j . Trekking. 
O 22U.20 : Vergeet niet te lezen. 
O 22U.55 : TV-nieuvvs. 

DINSDAG 20 MAART 

O 14U.00 : School te levis ie. 
O ISu.OO : Fabelt jeskrant. 
O 18U.05 : Fol lyfoot. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.05 : Kijk en kook. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De kleine waarheid. 
9 21U.10 : Diamant. Dokumentaire. 
# 22U.00 : De nieuwe l idstaten van de EEG. 

Ierland. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 21 MAART 

19U.45 
20U.10 

O 21U.10 
thin's. 

• 21U.35 
O 22U.05 
O 22U.55 

Jevanjong. 
Fabelt jeskrant. 
Korte f i lm . 
Mi l ieubescherming. Herhal ing. 
Polit ieke t r ibune. CVP. 
TV-nieuws. 
Voetbal . Kwart f inale Europabe

ker : Bayern München - Ajax. 
# 22U.00 : Konfrontat ie. 
O 22U.45 : Horen en zien. 
O 23U.05 : TV-nieuws. 

DONDERDAG 22 MAART 

O- 17U.00 
O 18U.40 
O 18U.45 
O 18U.50 
O 19U.20 
O 19U.45 
C 20U.10 

Echo. 
Sherif f Cade. 
TV-nieuws. 

C 
O 
O 
O 
• 

14U.00 ; School te levis ie. 
IBu.OO : Fabelt jeskrant. 
18U.05 : Jeugdfeui l leton. 
18U.30 : Jonger dan je denkt. 

ZONDAG 18 MAART 

O IOu.30 
men. 
11U.30 
ding. 
14U.30 
15U.00 
15u.15̂  
17U.15 
17U.15 
18U.15 
18U.20 
18U.46 
19U.19 
19U.38 
19U.45 

O 20U.Ö0 
• 20U.25 
O 22U.35 

piano, 
O 23U.00 

C 

O 
O 
O 
O o o o 
• o 
o 

: Eucharist ieviering vanuit Lum-

: Israël i t isch-godsdienstige uitzen-

: Voor boer en tuinder. 
: De heren van Bibelebom. 

.: Binnen en bui ten. 
: Weekendtoer lsme in België. 
: Tienerklanken. 
: Fabelt jeskrant. 
: Sportreportage. 
: Survival. Dokumentaire. 
: Arn ie. 
: Openbaar kunstbezit . 
; JV-nieuws. 
: Sportweekend. 
: Zorba de Griek. Speel f i lm. 
: Recital. Trio voor v iool , hoorn en 
opus 45 van Stanley Weiner. 
: TV-nieuws. 

19U.10 
ta i re . 
19U.45 

O 20U.10 
O 21U.00 

Uit de d ierenwere ld . Dokumen-

O TV-nieuws. 
De wraak. Film van Alex Segal. 
Basketball . Eindwedstr i jd Euro

pese beker. 
O 21U.45 ; Première. 
O 22U.15 : De social ist ische gedachte. Gast-

programma. 
O 22U.45 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 23 MAART 

MAANDAG 19 MAART 

O 14U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 ; Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : De woudlopers. 

O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
• 

O 

o 

School te levis ie. 
Fabelt jeskrant. 
Tekenf i lmtre in . 
Verkeersvei l igheid. 
Technisch en wetenschappel i jk 

Herhal ing. 
Ziet u er wa t in ? 
Luceat. 
TV-nieuws. 
Oorlog en Vrede. 
Panorama. 
Herinneringen aan Fred Engelen, 

over haar overleden echtge-

Finale Europese kam-

14U.0O 
18U.00 
18U.05 
18U.15 
18U.20 
Engels 
18U-50 
19U.03 
19U.45 
20U.10 
20U.55 
21U.40 
Tine Balder 
noot. 
22U.30 : TV-nieuws 
22U.35 ; Vol leybal. 
pioenschappen. 

zoekertjes 
Parti j l id, gebroodroofd wegens pro
test tegen Franstaligheid van zijn 
f i rma, zoekt dr ingend werk Brus
sel , Mechelen, Leuven. 26 jaar oud 
bediende - vol ledige ekon. hum. 
Kontakt via sen. Van Haeqendoren 
G Gezellestraat 63 Heverlee 016/ 
24545. R 34 

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 kontact via sen 
M. van Haegendoren, Guido Gezel-
Iplaan 63. 3030 Heverlee (tel 016/ 
245.45) - R 13 

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

Kontakt via 02/53.91.62 of via 
federat ieschepen Marcel De Broyer 
(Overi jse), tel 02/50.6176 R17 

20 jarige jonge man (vri 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) 

Elekrt icien A2 sterkstroom zoekt 
een f u l l t i m e job. Z. w : Herman 
R.. Grondwetlaan 95, St Amands-
beg. — R 18 

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 
srvaring 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 
jaar—-voor ploegwerk in draadtrek-
keri j worden gevraagd in Leuvense 
omgeving. Kontakt via senator M. 
van Haegendoren, Guide Gezelle-
laan 63 — 3030 Heverlee — te l . 
016/245.45. R 26 

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 

Bedrijf in vol le expansie vraagt 
meubelmakers voor onmiddel l i jke 
indienst t reding. Zeer interessante 
voorwaarden. Inl icht ingen te 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 boekhouding - 19 jaar. Voor 

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 ! 
Ui tstekende okkasie te koop : Off
setmachine, type Rotaprint - i - bi j-
behor igheden. Vooral geschikt voor 
kleinere en middelgrote oplage. 
Zéér interessante pr i js ! ! ! Telefo
neer : Flor Cools (03)86.69.98 (na 
18 uur) . — R 29 

JONGE MENSEN ZOEKEN -KOPPEL» 
OF - IEMAND» die enkele dans
kneepjes aan om het even w ie wi l 
len aanleren. Schri jven naar Hau-
denhuyse Rita, Tuinwi jk Jan Verhae-
gen 5, 9220 Merelbeke of te lefo
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 • Spijshuls Béarnal-
se •, de Smet de Naeyerlaan 86, 
Blankenberge. Tel. 050/436.54. 

— R14 

Jongeman, 22 jaar, A3 mekanika, 
zoekt passend werk bi j voorkeur 
in onderhoudsdienst. Streek : Ant
werpen, Lier, Herentals. Inl icht in
gen via gemeenteraadsl id Wal ter 
Caethoven, Katerstraat 150, Ni j len. 

R 33 

Import f i rma te Brussel Laken-Mut-
saard zoekt twee t . mann. bedlen
de voor alle bureauwerk, faktura-
t ie . voorraadadminis. (Kardex) en 
orderbehand., met kennis van dak-
t i l . , not ies Engels en Duits s t rekt 
to t aanbev. Leeft i jd : 25 t o t 45 J.. 
t e l . voor afspr. 674114. R 32 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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opgave 54 
HORIZONTAAL 

1) Bloem. 
2) Zo hebben w i j graag ons vlees 

en ons bed - Vorm van «ZIJN». 
3) Lengtemaat - Koud land. 
4) Bijzonder lager onderwi js -

Voetbalbeker. 
5) Vaartuig. 
6) Vogel - Spaanse ui t roep. 
7) Eminentie - Telegraaf restant. 
8) Regenmeter. 
9) Meis jesnaam - Bordes - Mast . 

10) Soort f lu i t . 

VERTIKAAL 
1) Stad In Neder land. 
2) Paling - Frans pers. voornaan> 

woord - Mar ie . 
3) Twee kl inkers - Tweeklank -

Onherbergzaam. 
4) Ex-stier - Zu ive lprodukt . 
5) A lpenweide - Hond met s tompe 

snui t . 
6) Stapelplaatsen - Dof. 
7) Jeugdbeweging - Platte kom. 
8) Voorschoot. 
9) Put - Anagram van « rei ». 

10) Knaagdier. 
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WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt ic ien, 

erkend door al le ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

(Let op hef huisnummer I) 
Telefoon 03/26.86.62 

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

V L A A M S E Z I E K E N K A S 
1951 - 1971 20 JAAR DIENSTBETOON 

ZIektavergoeding voor A R B E I D E R S 

B E D I E N D E N 

Z E L F S T A N D I G E N 

Dagvergoeding Z E L F S T A N D I G E N 

L O O N T R E K K E N D E N 

Vraag nog heden Inl icht ingen b i j uw plaatseli jke afgevaardigde. 
Geen moei l i jkheden b i j overschakeling van een ander ziekenfonds. 

B e s t e n d i g e s e k r e t a r i a t e n : 

K i p d o r p , 4 0 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n - T e L 0 3 / 3 2 . 7 3 . 0 5 ( 2 l ) 

B r a b a n t : E. j a c q m a i n l a a n 1 2 4 - 1 0 0 0 B r u s s e l 

T e l . 0 2 / 1 9 . 0 8 . 6 4 

L i m b u r g : Z u i v e l s t r a a t 9 - H a s s e l t - T e L 0 1 1 / 2 2 0 . 5 7 

V.Z. = SYMBOOL van VERTROUWEN + ZEKERHEID + DIENSTBETOON 



MTU - 17-3-1973 17 

een nieuwe lente, 
een nieuwe van toren ? 

(mvl) Het is een beetje stil geworden rond Dimitri van Toren. 
Opvallend stil want deze Nederlandse chansonnier gaat door als 
de populairste Nederlandse kk-zanger in Vlaanderen. Boven de 
grens, in eigen land dus, heeft van Toren het nooit gehaald. Hij 
heeft voor deze gang van zaken menigkeer een verklaring 
gezocht. « Persoonlijk treed ik liever in Vlaanderen dan in Ne
derland op. In Vlaanderen proeven ze een lied en in Nederland 
vreten ze het ». 

Naar onze bescheiden mening is van Toren té barok voor de 
doorsnee Hollander. Te omslachtig, niet puntig genoeg, zoals 
zijn broeders en zusters in de stiel. Vlaanderen heeft hem met 
open armen aanvaard omdat hij een nieuwe vogel met een nieuw 
geluid was en hoe meer kk-zingende zielen hoe gelukkiger we 
zijn. Vlaanderen is van Toren als iemand van de zijnen gaan 
noemen, het leverde ons een stuk nieuwe stijl op, nieuwe mu
ziek, een nieuwe taal die de onze een hand toestak. Van de 
uitspraak van van Toren hebben wij niet zoveel te leren, ze is 
vaak onjuist. \ 

Ondanks alles heeft van Toren reeds 5 LP's op de markt ge
bracht en is een zesde in de maak die eind deze maand zijn fans 
komt verblijden. Onder de titel « zullen we dansen of hard weg
lopen ? ». 

Men krijgt vaak de indruk dat de dromer van Toren met enkele 
frustraties afrekent en hij steekt dat niet weg : < In feite zijn 

We goeie ouwe Rembrant ! In was kwam ie naar Brussel om samen met nog andere personaliteiten het 
rakantlesalon op te fleuren. Hoe rijm je dat aan mekaar ? De dame is niet Hendrikje Stoffels maar de spring-
ievende Elly Jansen van het Amsterdams Tussaudmuseum. Geef toe, de schilder van de Nachtwacht ver-
ilende beter dan een klassiek kiekje met Manneke Pis... 

(constanten 
in de komedie 

Over de humor en over het ko
mische werd al heel wat geschre
ven. Psychologie en psychoanalyse 
hebben er zich mee bemoeid. Freud 
schreef « Der WItz und seine Be-
ziehung zum Unbewussten », Wolf
gang Hirsch schreef over « Das 
Wesen des Komischen ». Twee ti
tels uit een hele literatuur, die het 
fenomeen bestudeerd en bekeken 
heeft van diverse kanten. Hoe 
wordt nu dit komische gekreëerd, 
hoe ontstaat er een komische si
tuatie in het leven en in de litera
tuur die toch een ' dargestellte 
wirkllchkeit » moet zijn, ^zelfs in 
haar verste fantazieën ? In de lite
ratuur heeft, in het dramatisch 
genre, de komische situatie, de 
humor, een eigen vorm gekregen, 
namelijk in de komedie. In een uit
voerige studie over «» Konstanten 
in de komedie » tracht H. Van den 
Bergh zoals de ondertitel luidt -een 
onderzoek naar komische werking 
en ervaring' te brengen. V/elke 
elementen scheppen de basis voor 
het komische ? De auteur verwijst 
naar de uitspraak van Schweizer, 
die een onderverdeling van het ko
mische op basis van de gebruikte 
benamingen [grap, humor, komische 
anekdote enz.) bestempelde als 
een - Irrtum von sprachphiloso-
phischer Art ». 

Hij onderzoekt het komische en 
de lach in al zijn vormen. Na het 
komisch klimaat — kondities, rea
liteitskarakter, spelkarakter, over
drijving, toeval, gevoel voor be
trekkelijkheid, agressiviteit enz. — 
geanalyseerd te hebben,* beschrijft 
hij — en illustreert met talrijke 
voorbeelden — de lach als heke
ling, als bevrijding en taboeverbre
king (seksueel, religieus, sociaal), 
als lévensteken, als bijval, als re
flex, als verwachting, als ontspan
ning. In het appendix worden en
kele uitgebreide analises gebracht 
van komische teksten o.m. uit 
'Driekoningenavond», uit Bredero's 
« De Spaanse Brabander », uit Mo
lières ' Bourgeois Gentilhomme » 
en « Les femmes savantes -. uit 
Gogols ' Revisor » en ionesco's 
« La Cantatrice Chauve ». 

Een interessante studie, zowel 
voor de literatuur — als voor de 
specifieke toneel-belangstellenden: 
zowel voor diegenen, die de psy
chologie van het komische zélf, als 
voor wie de psycho'on'r- ••- • '"i 
publiek en zijn reakties willen on
derzoeken. 

H. Van den Bergh : « .,uiistanten 
in de Komedie « 308 biz. - 395 Fr. 
Moussault, Amsterdam - Standaard-
uitgeverij, Antwerpen. 

mijn liedjes uit frustratie geboren. Frustratie omwille van de 
ellende die de mensen mekaar aandoen, om de drukte die men 
tegenwoordig maakt en waardoor men eigenlijk vergeet te 
LEVEN. Mijn publiek identificeert zich met deze frustraties want 
iedereen heeft ze, al is het onbewust. Dat vind ik dan ook zo 
fijn bij mijn optreden : die herkenning. Het pubiek herkent in 
mijn liedjes zijn eigen verlangens, zijn eigen heimwee, omwille 
van de band met het achterland dié verloren Is gegaan. Men 
weet niets meer over het lied van de merels, over het verloop 
van de seizoenerf, over waar het in hei leven om gaat : warmte, 
verrukking, eerbied, liefde ». 

Tot daar van Toren him-self en we kunnen hem volgen en 
meteen de uitleg vinden voor zijn sukses in de sfeervolle maar 
Ietwat gesloten ' binnenhuizen » van bij ons. 

Want een dergelijke opstelling moet ongetwijfeld ook de Ne-
derfanders aanspreken, zodat we dus zeker kunnen zeggen dat 
hun kwotatie iets met de manier-waarop te maken heeft 

Op de vooravond van een nieuwe lente komt van Toren terug 
naar Vlaanderen. Met zijn reeds vermelde LP en met optredens. 
Vanavond om 20 u. voor de derde maal in het kleinkunstteater 
BMZ, Koutermansstraat te Zwevegem. 

(BMZ meldt ons meteen zijn volgend programma : 24-4 : Peggy 
& Donald ; 5-5 : Zjef Vanuytsel, 19-5 : Walter de Buck en groep). 

Voor wie het interesseert ; Dimitri van Toren, Oude Kerkstraat 
130, Oerle-Veldhoven-Nederland. 

juliaan haest : 

de dichter 

rené 
verbeeck 

Een dichter spreekt over een 
dichter : Juliaan Haest die on
langs zestig werd, moge ons 
vergeven dat wij nu pas zijn 
zijn keurig en kundig boekje 
over René Verbeeck in de kij
ker plaatsen, evenals zijn lite
raire werk in het algemeen én 
dat van de behandelde dichter. 

Juliaan Haest is de auteur 
van een vijftal verzenbundels, 
van bloemlezingen en essays. 
Jarenlang recensent voor poëzie 
in de ' Boekengids », heeft hij 
dus een bestendig kontakt ge
had met het poëtische leven, dé 
poëtische bewegingen tot op 
heden, en beschikt derhalve 
over een zeer goede vergelij
kingsbasis. Zijn studie over de 
dichter René Verbeeck, uitgege
ven door Saef tinge/K.V.H.U. 
brengt een analyse van het 
werk en van het groeiproces 
van de dichter vanaf het debuut 
in 1926 met » Oriëntering • — 
dat nog zeer sterk onder de in
vloed van het expressionisme, 
vooral dan van Wies Moens en 

Marnix Gijsen, stond. Een eigen 
geluid ontwikkelt de dichter 
reeds wanneer hij met anderen 
In ' De Tijdstroom • de « gene
ratie van 30 » vormt. 

De roes en de liefde die de 
jonge dichter bezingt verstillen 
tot de levensaanvaarding van de 
volwassene en de oudere man, 
en ook de taal wordt niet poë
tisch armer, maar direkter en 
dichter. Haest gaat de stijgen
de poëtische kracht, de dichter
lijke ontplooiing na vanaf de 
eerste bundels, over « De Dwa
ze Bruid ' (1937) en « Een huis 
voor Simone » (40) tot de zeer 
sterke, van zijn volwaardig dich
terschap hoge getuigenis afleg
gende bundel - Op het Spalier 
der Maanden » van 1948. 

Haests analyse is doordrin
gend, toont de vakkennis en de 
poëtische inleving van de es
sayist, die zijn studie besluit 
met een grondige uiteenzetting 
over Verbeecks essay over 
Marsman dat W.M. Van Leeu
wen • een exegese van Mars-
mans geestelijke evolutie aan 
de hand van zijn teksten » 
noemde. Haest leert ons in zijn 
boekje de dichter en essayist 
Verbeeck kennen : de vertegen
woordiger van een generatie die 
als verbindingsteken tussen het 
expressionisme en deze tijd, 
nooit aan zijn vitalisme en zijn 
levensgeloof verzaakte, en toch 
In zich iets bewaarde van de 
omwenteling die het expressio
nisme in de stijl en in de gees
ten had teweeggebracht en ze 
tot onze tijd meedroeg. 

toon mij, hoe je schrijn... 
Karel Jonckheere heeft het handschrift van een vijftigtal Vlaamse auteurs 
grafologisch laten onderzoeken door mevrouw/ Andrée Mertens, expert-
grafologe. Het gaat hier om het handschrift van de meest-diverse vertegen
woordigers van onze literatuur : van Louls-Paul Boon tot Lode Zielens, 
met grote tenoren als Timmermans, Streuvels, Buysse, Van Langendonck, 
Van de Woestijne, Claes e.a. ; met ouderen en jongeren, dichters en 
prozaisten. Jonckheere heeft de psychologische notities dan in een lite
raire vorm gegoten. De zo onstane profielen, samen met een kort bio
grafisch overzicht, brengen een alleszins interessante persoonlijke be
nadering van de schrijvers in kwestie. 

De karakterologische studie, aan de hand van het schrift, kreeg o.m. 
door Ludwig Klages een wetenschappelijke fundering en een groter uit
breiding : zowel in « Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft » als in 
« Probleme der Grafologie » en in • Die Handschrift des Menschen » leg
de hij de grondslagen van de moderne grafologie. In hoeverre is het per
soonlijke handschrift, d.i. de afwijkingen van het normale letterbeeld, 
verklarend voor de psychologie van de schrijver ? Veel is er nog sub-
jektief in de interpretatie, maar de methode kan wel van belang zijn voor 
de literatuurgeschiedenis en kan, wanneer rekening gehouden wordt met 
tijdsverschillen, milieu enz. releverend zijn voor ontstaan en gestalte van 
een werk, en voor de figuur van de auteur. ; 

Karel Jonckheere : • Toon mij, hoe Je schrijft... » 
Lannoo, Tielt. 

212 bIz. ingen. 248 fr. 

nieuwe 

reeks 

openbaar 

kunstbezit 

Onder de titel « Kunst en 
kritiek » start de Vlaamse tv 
op zondag 25 maart met een 
nieuwe reeks van 10 uitzen
dingen in het programma 
Openbaar Kunstbezit. 

Het is de bedoeling met 
deze programma's het klas
sieke stramien van Open
baar Kunstbezit te doorbre
ken. Vroeger werd op het 
scherm 'n schilderij, of beeld
houwwerk getoond en daarbij 
werden dan door een expert 
wat kritische beschouwingen 
weggegeven. 

In de nieuwe reeks wil men nu een antwoord geven op twee 
vragen : wanneer is kunst geen kritiek en wanneer is kunst wel 
kritiek. Bij de vraag wanneer kunst geen kritiek is wil men nader 
ingaan op het probleem van kunst als koopwaar, kunst als ver
tolking van hogere waarden, kunst als kompetitie-element en 
kunst als vrijetijdsbesteding. 

In geval van positief antwoord wil men handelen over de 
eventuele kritische funktle van de kunst en daarbij ook het 
stripverhaal en de politieke tekening aan bod laten komen. 

Tijdens de eerste van deze tien uitzendingen komt kunst als 
koopwaar op het scherm. Bij middel van een reportage over een 
schilderijenbedrijf wil men illustreren dat een kunstwerk be
zwaarlijk tot een kritische houding kan aansporen als het alleen 
maar een handelswaarde heeft. 

Tijdens de tweede uitze,;ding op 1 april gaat men dieper in op 
het probleem van kunst als belegging. 
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te veel 
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Hef Ga''^pnweel bij A itweroen is bij goed weer een heerliil<e gelegenlieid 
voor lief hebbei s van zeilen. 

hij 

Wat mizerabel vertoon verleden 
weeK' ti|dens de voetbalwedstrijd 
St. Truiden — Crossing, mensen 
Toen Ciossing-stopper Lismond een 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen ; Cogeis Osytei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel (03)36 10 11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraal 19 
Genl 

Tel (09)22.45.62 

giove blunder beging (oorzaak van 
een doelpunt en de nederlaag) 
maakte Mosjeu Claessen met giote 
gebaren duidelijk — ten aanzien 
van duizende toeschouwers — dat 
Lisinond zich had laten omkopen. 
Dirigent Swaelen deed Lismond 
onmiddellijk van het veld komen 
(zodat iedereen de indruk had dat 
hij Claessen geloofde en gelijk gaf) 
en dat nam die vanzelfsprekend 
niet En of hij gelijk heeft. Zo'n 
toeren zijn wel tipisch voor een 
ploeg in moeilijkheden en dat is 
dan een heel zwak woord voor «het 
vreemdelingenlegioen », maar wij 
vinden het toch wel kras dat het 
precies Roger Claessen moet zijn 
die andere mensen probeert te be
kladden Achteraf hebben wij er
gens met een half oor gehoord dat 
Claessen zelf de oorzaak was van 
iet hele incident Dat overigens 
3ok voor St Truiden niet interes
sant is, want ook voor hen een be
schuldiging van omkoperij Wie wil 
i/olgend seizoen de grrrote voetbal-
er Claessen kopen, die ter dier 
Ijelegenheid nog eens een nieuw 
even zal beginnen ' 

Volgens « Les Sports » zou de 
ORTF (Franse televisie) in 1973 
ongeveer 6000 uren zendtijd ver
zorgen Daarvan zouden 1000 uren, 
hetzij één zesde van de tijd, gere-
zerveerd zijn voor de sport leder 
zijn mening natuurlijk, maar vol
gens ons is dat veel te veel. Kijk, 
WIJ hebben er niet het minste be
zwaar tegen dat de sportliefheb
bers ook op het teeveetje aan hun 
trekken komen, en dat de TV de 
nodige aandacht besteedt aan het 
maatschappelijk verschijnsel dat 
de sport is Maar alle dagen drie 
uren — zij het op verschillende 
zenders samen — dat is toch van 
het goede wat veel. Zo belangrijk 
is de sport nu toch ook weer niet. 
Zo waTfdevol is zij zelfs als ont
spanning niet, althans niet voor 
wie haar als kijker, passief onder
gaat Wij dachten zo dat in deze 
tijd van wisselend maatschappij
beeld belangrijker dingen te doen 
zijn dan sportspektakels te verko
pen 

m a g i e 

De - Gazet van Antwerpen » ver
telde verleden zaterdag over ene 
Rafael Delillo, een soort magiër in 
Brazilië De kunst die hij beoefent 
stamt ergens uit Afrika, en hij is 
voor ons in zoverre interessant dat 
hij beweert grote Invloed te heb
ben gehad op de loopbaan van vele 
voetballers en oefenmeesters en 
op de suksessen van veel grote 
klubs Wanneer zij in nesten zaten 
gingen zij namelijk priester Delillo 
raadplegen, en niet zelden vond die 
de goede oplossing met allerlei 
bezweringen en toverkunsten. Hij 
zcu, volgens de krant, daarover 
binnenkort een boek laten ver-
verschijnen Heel deze story lijkt 
ons niet zo gek als ze schijnt te 
zijn. WIJ willen best geloven dat 
in een land als Brazilië, en meer 
bepaald in sportkringen die niet 
bepaald tot de hoogste intellektue-
le middens kunnen gerekend wor
den, een zeker bijgeloof nog welig 
tiert, én de daarmee gepaard 
gaande suksessen door suggestie. 

nuchter blijven 

In 1972 werden In Frankrijk 1083 
anti-dopingkontroies uitgevoerd in 
de verschillende sportkompetities. 
Slechts in een dertigtal gevallen 
werden sporen van doping opge
merkt. Als wij dit cijfer vergelijken 
met die van 1966, toen in 33 t.h. 
van de teksten bewijzen van do
ping werden gevonden, dan mag 
men wel zeggen dat wij erop voor
uit gaan. En toch zouden wij niet 
te vroeg viktorie kraaien. Laten wij 
aannemen dat een groot aantal 
sportbeoefenaars niet meer van 
doping willen weten. Daarnaast 

zijn er echter ook nog een groot 
aantal die er nog steeds mee ver
der gaan, maar er wel voor zorgen 
dat zij niet betrapt worden. Er be
staan dopingsprodukten die maar 
zeer moeilijk, pm niet te zeggen 
helemaal niet, op te sporen zijn. 
Men zegt ons dat er daarenboven 
produkten bestaan die de sporen 
van doping tenminste tijdelijk uit
wissen Ook die dingen hebben 
waarschijnlijk invloed op de evolu
tie van de cijfers. 

en van a. .drie 

Naast de Europese kompetitie 
(voetbal) voor landskampioenen en 
die voor bekerhouders, bestaat er, 
zoals men weet, een derde Europe

se voetbalkompetitie, de zog»-
naamde UEFA-cup. Zo een beetjs 
een troostprijs voor de grote klub* 
die naast titel en beleer grepen. 
Per land mogen daar een bepaald 
aantal klubs aan deelnemen. Zo 
drie uit Spanje en Frankrijk, vier 
zelfs uit Engeland en West-Duits
land, twee uit Nederland en BelgiS, 
en één uit Finland en Noord-Ierland. 
Volgens welke maatstaven dit aarv 
tal bepaald werd, Is ons niet duh 
delijk (de Sovjetunie mag- niet 
meer klubs afvaardigen dan Noor
wegen, hoewel vijftig keer meer 
bevolkt, en Frankrijk dat op voet
balgebied niets meer presteert 
krijgt meer plaatsen toegewezen 
dan Nederland, dat met Ajax zowat 
alles won). De Nederlanders heb
ben nu ook gevraagd om drie kluba 
te laten aantreden in plaats van 
tvyee, maar dit verzoek werd afge
wezen. Tot groot ongenoegen van 
de Nederlanders. Vooral omdat da 
Belgen voortaan zullen mogen dee^ 
nemen met drie klubs. 

Wi'i hebben er niet meer van gezien dan de enkele televislebeeldjes dl» 
onze BRT uitzond, maar wij hebben toch de indruk dat de Europese indoor-
atletiekkampioenschappen een sukses zijn geworden. Er werden een hel»-
boel wereldrekords verbeterd of geëvenaard, en de publieke belangstet-
ling leek ons ook weer behoorlijk. Voor ons land werd het eveneens eon 
sukses : medailles voor Puttemans, Polleunis en Mignon, het Is helemaal 
niet slecht. Vooral als men bedenkt dat zowat drie vierden van de medail
les naar de landen achter het ijzeren gordijn gingen. Zoals verwacht 
trouwens. Wij hebben de indruk dat die indoor-meetings het wel zullen 
doen, al doen zij aanvankelijk, zeker voor wie gewoon is meetings In opem 
lucht bij te wonen, wel wat vreemd aan. 

lurnles? ia 
Van A B uit Brakel ontvingen wij een 

•chrijven in verband met de lichamelijke op
voeding op school Kort samengevat worden 
In dat schrijven drie vragen gesteld, die ons 
heel pertinent lijken 

Ten eerste ontvingen de turnleraars wel 
de nodige pedagogische vorming ? Ten 
tweede was het nodig van turnen een ver
plicht vak te maken ? Kon het niet volstaan 
•Is keuze vak ? 

Ten derde : snappen de turnleraars wel 
dat veel kinderen om velerlei redenen niet 
altijd gelukkig zijn met al dat • springen en 
wringen » ? 

Op het ogenWik dat men overal roept om 
« meer sport op school » — naar onze be
scheiden mening toch wat ondoordacht — 
lijkt het ons nuttig wat dieper in te gaan op 
deze vragen. Wij zullen zo vrij zijn een per
soonlijke mening te verkondigen, in de ze
kerheid dat velen deze mening niet zullen 
delen, en in de hoop dat velen hun stand
punt zullen willen verklaren Een diskussle 
over een onderwerp dat de moeite loont is 
altijd goed. 

Zijn de turnleraars pedagogisch degelijk 
geschoold ? Wij zijn geneigd hierop « ja » 
te antwoorden, met dien verstande dat wij 
alleen een stuk van het rijksonderwijs ken
nen, en dat wij geen rekening houden met 
beslist bestaande uitzonderingen Vroeger 
was het zaak zo, en in sommige onderwijs
instellingen is het misschien nog zo, dat 
men de lichamelijke opvoeding van de kinde
ren in handen gaf van een of andere ve
dette Het feit dat de man zelf, als uitvoer
der, lauweren had geoogst, was natuurlijk 
geen waarborg dat hij ook de geschiktheid 
bezat om zijn eigen (doorgaans te eenzijdige 
en beperkte) kennis en ervaring over te 
dragen Tegenwoordig echter zijn de turnle
raars — althans degenen die wij kennen — 
allen voldoende vertrouwd met de gangbare 
pedagogische principes In hoeverre die 
principes al aanvaardbaar kunnen worden ge
noemd, dat is een andere vraag, die echter 
ook kan gesteld worden voor alle andere 
vakken 

Na zijn vorming in de geschikte school 
kan de gewetensvolle leraar trouwens nog 
terecht in vervolmakingskursussen en kan 
hij via kongressen, vakliteratuur e d m zijn 
vakkennis verrijken. Dit neemt niet weg, het 
weze herhaald dat er een aantal leraars zijn 
die beslist beneden peil blijven. Wij hebben 
er een gekend die op één week tijd een 

leerling door het venster zwierde, en die
zelfde leerling In de volgende les bij een 
« oefening » een arm brak. Die leraar stond 
nochtans hoog in aanzien, voortgaande op de 
uitstekende kwotaties die hij kreeg van de 
inspektie, de faciliteiten die hem door het 
depaitement verleend werden en de kar-
rière die hij sindsdien gemaakt heeft. 

Moet men, nu het vernieuwd sekundair 
onderwijs in de mate van het mogelijke de 
richting inslaat van de keuze-vakken, de 
leerlingen nog verplichten twee of drie uur 
per week te turnen ? Wij dachten van wel. 
Onze levenswijze maakt wat lichaamsbewe
ging steeds meer noodzakelijk. Of het daar
om noodzakelijk is aan dat turnen « punten » 
toe te kennen, en dus het gezondsheidstur-
nen mee te berekenen in het totaal van de 
« uitslagen • — en voor zolang dit nog zal 
gebeuren volgens een puntensisteem — dat 
is een andere zaak. Persoonlijk zouden wij 
liever zien dat men andere prikkels vond 
voor het turnen dan punten en rangschik
kingen Dat Is echter gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. 

Dat heel wat leerlingen niet graag turnen, 
en dat veel leraars wel eens vergeten dat 
er omstandigheden zijn waarin men niet 
graag turnt, staat vast. Als er echter reden 
is om niet mee te doen, dan zorgen arts of 
PMS-centrum er toch voor dat de leraar 
hiervan op de hoogte wordt gesteld. En voor 

de rest, als turnen heilzaam is, waarom zoy 
men dan al te gemakkelijk moeten toegeven 
aan verzoeken om vrijgesteld te worden T 
Hier stelt zich wel een probleempje, dach
ten wi j , voor de leerlingen die niet zoveel 
aanleg hebben voor sport en turnen. Hoewel 
zij het misschien meest van al nodig heb
ben, doen zij het niet graag, en dat is heel 
menselijk Beter dan te zeggen • ga dan 
maar aan de kant staan », kon de leraar hier 
een middeltje bedenken om dergelijke leer
lingen toch ietwat warm te maken voor zijn 
vak, en natuurlijk de oefeningen aanpassen 
aan de mogelijkheden van de leerlingen. 
Daarin bestaat, geloven wij , geen vaste ra-
gel. Tenslotte komt het allemaal neer op da 
kwaliteit van de leraar. De motivering van 
de leerling, zijn fisische en psichische toe
stand, de omstandigheden waarin moet ga-
werkt worden, het doel dat men zich stelt, 
en nog zoveel meer, zijn allemaal zaken 
waarmee de goede leraar rekening houdt, en 
die hij kan hanteren als hulpmiddelen om 
van het turnen een prima vak te maken, en 
die de minder goede leraar als een onover
komelijke hinderpaal kan ervaren. Diploma's, 
programma's, Inspekties en voorschriften 
hebben hun belang. De man of vrouw voor 
de klas heeft meer belang. Maar voor welk 
vak geldt dit niet ? En zouden wij het taal
onderwijs verwerpen omdat er ook slecht» 
taaileraars zijn T 
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bewegingslj^Jzer 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 
WM-AVOND 

Alle mandatarissen worden uitge-
Bodlüd op onze volgende VVM-
avond op dinsdag 27 maart te 20 u. 
80 in het Gemeenschapscentrum 
• Drie Eiken », Drie Eikenstr. te 
Edegem. L. Van Huffelen, arr. be
stuurslid en gemeenteraadslid te 
Edegem zal handelen over « Ver-
haalbelastingen ». Deze avond 
wordt georganiseerd in samenwer
king met het Dosfelinstituut. 
ARR. KADER : INFO-AVOND 

Arr. bestuursleden, afd. bestuurs
leden en mandatarissen : kamer -
«enaat - provincie - gemeente -
KOO, nodigen wij hierbij vriende
lijk uit aanwezig te willen zijn op 
de arr. « Info-avond » van woens
dag 28 maart te 20 u. 30 in het 
« Vleminckhof », Marktplein 8 te 
Wijnegem. Volksvert. Hugo Schiltz 
en dr Vic Anciaux zullen spreken 
over etische problemen. 
ARR. KADERDAG 

De arr. VU-kaderdag (arr. Ant
werpen) zal plaatsgrijpen op zater
dag 7 april te 14 u. 30 in zaal Dort-
munder, Thier Brauhof, Koningin 
Astridlaan 73, Kontich. Elk kader-
Hd en mandataris dient hierop aan
wezig te zijn. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Zondag 27 mei e.k. te 14 u. 30. 
Sportpaleis te Antwerpen. Genum
merde toegangskaarten, 100 fr., zijn 
nog steeds te bestellen en te beko
men op het VU-sekretariaat van 
Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. : 
86.84.65. 

ANTWERPEN (Stad) 
PROPAGANDA 

Er is werk op de winkel. Spreek 
af met een bestuurslid. 
KONTAKTBLAD 

Wegens technische moeilijkhe
den verscheen het maandelijkse 
kontaktblad niet in januari en febru
ari. De leden mogen het deze 
maand weer terug in hun bus ver
wachten. 
DIENSTBETOON 

Alle dagen op het sekr., Wetstr. 
12, van 9 tot 16 u. 30. Maandags 
tot 20u. Voor speciale 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. 
BIJLEDEN 

Uzelf bent lid. Maar hoe zit dat 
met uw gezinsleden boven de 16 
Jaar ? Een bijl id 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. 

BERCHEM 
KNS-VOORSTELLING 

Nog steeds enkele goede plaat
sen voor de KNS-voorstelling van 
27 april te bekomen bij Vital Ree
fers, Apollostr. 47 te Berchem. Op 
het programma : «Oorlogsmannen» 
van G.B. Shaw. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

De afdeling houdt voor haar leden 
een aantal goede genummerde zit-

f)laatsen ter beschikking. Te bestel
en bij onze penningmeester André 

Fllliers, Statiestr. 9. 
80C. DIENSTBETOON 

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

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

BORGERHOUT 
HALFVASTENBAL 

Heden avond, gaat ons jaarlijks 
bal door in de zaal Reuzenpoort, 
Turnhoutsebaan 110. Men mag ge
kostumeerd komen, men moet het 
niet, maar komen moet u in elk ge
val. U danst er vanaf 20 u. 30 op de 
tonen van het orkest The Arrows. 
Vanaf 23 u. is de bodega geopend 
en hier staat het duo Franck in 
voor de muzikale begeleiding. Dit 
bal Is elk jaar een treffer en zal 
het ook deze keer worden. Wel
kom heden avond in de Reuzen-
poort. 

ABONNEMENTENSLAG 
Ons bestuurslid Kamiel Tessely, 

Cérèsstr. 20, tel. 36.48.85 is de ver-
menten. Zijn werk, spijts het heel
kundig ingrijpen en de hospilisatie 
van zijn ephtgenote (nogmaals spoe
dig herstel) heeft reeds resultaten 
gekend. Doch zou ieder een in
spanning moeten doen een abonne
ment aan te brengen. Kent u een 
belangstellende voor abonnement 
en ziet u zelf niet de kans een be
zoekje te brengen, signaleer het 
dan aan ons bestuurslid Tessely. 
OVERLIJDEN 

Onze blijken van deelneming en 
medevoelen aan de familie Semee-
len en Mowat bij het overlijden van 
Karel Gustaaf Semeelen. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
van het Nederlandse Lied. Kaarten 
zijn te bekomen op het afd. sekr., 
mevr. Van Geert, Lt. Lipoensl. 22, 
tel. 36 68.29. 
PROPAGANDA 

Het mag worden onderstreept dat 
onze propaganda-ploeg in de afge
lopen weken stevig haar man 
(vrouw) heeft gestaan. De aktie 
gaat verder en nieuwe elementen 
voor aktieve medewerking steeds 
welkom. 

BORSBEEK 
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 Verstraetenlei. 

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 
s/erwachten een zeer grote opkomst, 
stel ons niet teleur ! 

BROECHEM 
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. 

BURCHT 
NAKLANK 

Op vastenavond kwam onze afde
ling in grote getale bijeen om wor
stenbroden en appelbollen te ver
orberen. Onder de aanwezigen onze 
simpatieke sen. H. De Bruyne, die 
bij deze gelegenheid ons bestuurs
lid en mandataris, Oktaaf Meyntjes 
feliciteerde met zijn aanstelling als 
arr. voorzitter. Bij zijn wederwoord 
maakte Taaf gebruik om op een of
ficiële wijze de mutatie in ons af
delingsbestuur aan te kondigen. 
Fons Uyttersprot door beroepsbe
zigheden al te vaak belet als dina-
mische voorzitter in ons midden te 
vertoeven, gaf zijn skepter aan zijn 
jonge sekretaris Jos Bettens. We 
verloren dan ook een goede sekre
taris en voor deze taak werd onze 
new-comer Jan Bauwens aangeduid. 
Veel sukses aan de nieuwe be
stuursleden ! 

Na dit officieel intermezzo kre
gen we naast het worstenbrood 
een geestelijk voedsel met het re
laas (dia's en anekdotes) van Ok
taaf Meyntjens reis naar Egypte. 

Gelukkig is onlangs het sluitings
uur van de cafés' in Burcht afge
schaft zodat we tot in een vroeg 
uur gezellig bij elkaar bleven. Een 
nieuwe algemene vergadering is In 
voorbereiding, binnenkort volgt er 
een uitnodiging. 

WELKOM 
Langs deze weg heten we do 

nieuwe lezers van • WIJ • In onze 
gemeente welkom : Indien u nog 
geen lid bent of uw abonnement 
verlengd zou wensen kunt u steeds 
kontakt opnemen met een Üd van 
het bestuur o.a. de verantwoordelij
ke voor de propaganda. Rik Decan-
te, Pr. Boudewijnstr. 5. 

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 O., Boter-
laarbaan 333, tel. 21.12.00 ; Doe-
venspeck P., Te Couwelaarlel 134, 
tel. 24.78.25 ; Hereygers G., A. Gee-
nenlaan 14, tel. 24.88.06 ; Mortel-
mans P., St. Rochusstr. 86, tel. 
21.67.10. 

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

EDEGEM 
AKTIEVE FRAKTIE 

Tijdens de jongste gemeente
raadszitting overdonderde onze 
fraktie de meerderheid met een 
reeks interpellaties en voorstellen. 
R. Dekeyser laakte scherp de ma
nier waarop in onze gemeente de 
werken voor de kabeltelevisie wor
den uitgevoerd. L. Van Huffelen ont
zenuwde de argumenten van de 
burgemeester dienaangaande. Hij 
vertolkte ook nogmaals de onge
rustheid van de bewoners der Wil-
sonstraat. Dekeyser stelde voor 
een bijzondere belasting op onbe
bouwde bouwpercelen In te voeren 
om grondspekulatie tegen te gaan. 
Een onderzoek werd beloofd. M. 
Claessens kloeg de onevenredige 
verdeling der raadskommissies aan, 
waardoor de CVP zeer sterk be
voordeeld wordt. H. De Wit-Jacobs 
bereed haar stokpaardje : meer 
speelruimte voor onze kinderen. 
MEDEGEDEELD 

Fotograaf Rita Van Mechelen stelt 
haar foto's ten toon in gemeen
schapscentrum « Drie Eiken » op 
17, 18, 14 en 25 maart van 14 tot 
20 u. Toegang gratis. 
VUJO 

Onze volgende filmvoorstelling 
gaat door op zondag 25 maart om 
20 u. in « Drie Eiken ». Meer nieuws 
volgt. 

TER NAGEDACHTENIS 
DR H. ELIAS 

Op 10 februari 1973 werd een 
plechtige eucharistieviering opge
dragen ter nagedachtenio van dr H. 
Eiias in de abdijkerk van Grimber
gen. Pater A.R. Van de Wallen, pro
vinciaal der Dominikanen hield de 
homolie. 

Op verzoek van talrijke vrienden 
werd deze kanselrede in een bro
chure uitgegeven. Deze wordt op 
verzoek opgestuurd. Aanvragen : 
V. Peeters, Apollostr. 47, 2600 Ber
chem (2 postegels van 4,50 fr. bij
voegen). 

N.B. De leden van « Broeder
band » zullen in de loop van de 
maand april de brochure langs hun 
sekretariaat ontvangen. 

EKEREN 
NIEUWE MEDEWERKERS 

Ons afdelingsbestuur werd uitge
breid met twee nieuwe medewer
kers, Ria De Boeck en Fernand En-
gelbeen. Wij rekenen erop dat bei
den zich volledig zullen inzetten 
ten voordele van de afdeling. 
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 har
telijk welkom. Een tombola wordt 
voorzien. 
KNS-VOORSTELLING 

Op vrijdag 27 april om 20 u. te 
Antwerpen. « Oorlogsmannen » 
door G.B. Shaw. Inlichtingen hier
omtrent te verkrijgen op het VU-
sekretariaat, Geestenspoor 72, tel. 
41.04.41. 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

G E a 
VLAAMSE VRIENDENKRING 
GROTE ZETTERSPRIJSKAMP 

Waar ? Lokaal De Hoef, Wlnkel-
omheide 103. Wanneer ? Zaterdag 
31 maart, begin om 18 u. 30. In
schrijvingen vanaf 17 u. 30. Inleg 
30 fr. Vooruit 1.000 fr. Verrassing 
voor de verliezer alsook voor de 
1ste vrouw. Mis dat niet ! 

KONTICH 
KNS-VOORSTELLING 
\/riidag 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 
Opgepast ! I ! In tegenstel-

stelling met wat vorige week 
gemeld werd, wordt de arr. ka-
derdag een week vervroegd. Dus 
zaterdag e.k. 24 maart te 14 u. 
30 in zaal « Oude Klooster », 
Kon. Albertstr., Walem (bij Me
chelen), 

Op dit belangrijk ogenblik 
voor de partij behandelen in sa
menspraak en diskussie met on
ze kaderleden volgende sprekers 
volgende temas : 
— Kamerlid Raskin : « De poli
tieke opdracht voor de Volksu
nie nu ! De grote doorbraak ». 
— Kamerlid Mik Babyion : «Ver
nieuwde opdracht voor de VU-
afdeling In deze doorbraak >. 
— Kamerlid De Beul : « De In
zet van de gemeentemandataris
sen ». 

Dokumentatiebrochuren wor
den ter plaatse bezorgd. Alle af
delingsbesturen moeten stevig 
vertegenwoordigd zijn. 

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. 

MOL 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie graag meegaat naar Antwer
pen op 27 mei kan van nu af In
schrijven op het VU-afdelingssekre-
tariaat, Beekstr. 22, tel. 014/32320. 
Wij zorgen dan voor vervoer en 
toegangskaarten. 
DOSFELKRING 

De h. R. De Nolf spreekt op don
derdag 22 maart over streekekono-
mie. Elkeen die hiervoor belang
stelling heeft is dan welkom in de 
gemeentelijke vergaderzaal « Oude 
Post », Markt om 20 u. Vooral de 
bespreking van het ingeleide onder
werp werpt nieuw licht, daarvoor 
rekenen wij op ieders inbreng. 
BONHEIDEN-RIJMENAM 
HALFVASTENBAL 

Deze twee jonge VU-afdelingen 
nodigen u met familie en vrienden 
uit op hun halfvastenbal. Zaterdag 
31 maart, zaal Volkslust te Bonhei
den. Rita Deneve en haar orkest 
zorgen voor de sfeer. 

MORTSEL 
• ALAAF . 

De eerste « Lobbes-Karnaval-
Mortsel », ontstaan uit de samen
werking van Animo (atelier, sport 
en hobbyklub), het Mortselse Rode 
Kruis en de Middenstandsbond, 
werd het voorbije weekeind een 
• topknaller » van formaat ! De 
toporganisatie (in nauwelijks drie 
maanden tijd) heeft met grote on
derscheiding het diploma voor de 
toekomst op zak, waarbij ook wij 
alle lof de h. en mevr. Ongena, 
voor hun inzet, bedanken, samen 
met zovele en zwoegende werkers 
die wij hier niet durven vernoemen 
om er zeker geen te vergeten. 

Een uitgelezen en pracht • Prins 
Gommarus I » met' zijn knappe 
« Raad van Elf » gaven buiten hun 
leuze • Beter zot gedaan dan zot 
gesproken » een onverbetelijke en 
hoogstaande indruk. De deelname 
van de vele Mortselse en buitenge-
meentelijke groepen, brachten bij 
dit eerste karnavalgebeuren een 
kleur- en klanksfeer die volledig 
was. De Deutsche Jugend Rote 
Kreuz Fanfare uit Soest met 140 
deelnemers, bracht voor de duizen-
de toeschouwers een onvergetelijk 
schouwspel. Ook de « Dansmariet-
Jes » (van de karnavalvereniging de 
Waggelèrre) uit 's Gravenvoeren 
(Voerstreek), brachten door hun 

geprezen optreden het hunne Gfl 
om de Mortselse Lobbes-karnaval t« 
doen wellukken. 

De Mortselse VU-gemeenschap 
wenst het « Mortsels Lobbes-karn» 
val-komitee in zijn geheel • van 
harte proficiat I 

NIEL 

GEZELLIG SAMENZIJN 
Ons gezellig samenzijn op 24 fe

bruari werd een sukses over de 
hele lijn. Meer dan 100 aanwezigen 
zongen lustig de Preud-homme-lie-
deren mee, bij de sono-dia-ramamon 
tage van de h. Herman, nadat ook 
het eetmaal alle eer werd aange
daan. Wanneer dan de DJ Cleopatra 
in aktie kwam, huppelde zowel oud 
als jong over de dansvloer tot In 
de kleine uurtjes. Als VU-propagan-
da kan deze avond meetellen. 
KINDERFEEST 

Wanneer men een inrichting In 
handen geeft van Jos De Graef, 
mag men erop rekenen, dat ze at 
is. Dit stelden we nogmaals vast 
op zondag 25 februari, in de Blauwe 
Kuip, waar bijna 100 kinderen zich 
uitbundig amuseerden met een pop
penspel, verkiezing van het best 
verklede kind en met allerlei spelle
tjes. Nog meer van dat goede, Joe. 
VOORDRACHT 

Op 2 maart sprak in de Blauwe 
Kuip, Pater Brauns. De uiteenzet
ting : ' Liever Daensisme dan Mao-
isme », viel bij alle aanwezigen zeer 
in de smaak, zelfs bij de twee rijks
wachters in burger, die in opdracht 
deze (staatsgevaarlijke !) bijeerv-
komst bijwoonden. Weerom stak 
het zaaltje bomvol. Wie zegt er, 
dat in de Rupelstreek de Vlaams 
Nationalisten geen vaste voet heb
ben ? 
KNS-VOORSTELLING 

Wie op vrijdag 27 april meewfll 
naar de voorstelling van • Oorlog»» 
mannen » van G.B. Shaw, ingericht 
door' het arr. bestuur, kan nog ln> 
lichtingen bekomen bIJ Luc De-
heusch, Aug. Vermeylenstr. 5. Onze 
kaartenvoorraad Is uitgeput. Om 
nieuwe te bestellen, moeten W8 
eerst over kandidaten beschikken. 
We rijden met eigen wagens. Wie 
geen gerij heeft, wordt door de an
deren meegenomen. 
DIENSTBETOON 

Moeilijkheden met administratie 
of belastingen ? Wendt u gerust tot 
ons sekretariaat, Antwerpsestr. 168 
te Niel, waar elke vrijdagavond van 
19 u. 30 af onze vrienden Jos D« 
Koek, Guido Michiels en Frans D« 
Meulemeester ter beschikking zijik 

On«Kt-StENcn.wBf«ft-li^öfÖKön 
I N K A 

limhoutaebaan 408 - Bomertioul 

ZOEKERTJES 

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

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

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

4) Dokterassistent met erva
ring zoekt betrekking bIJ huls
arts, specialist of In kliniek. 

5) Ingenieur met jarenlange 
ervaring Kongo en Nigeria 
zoekt betrekking voor private 
firma In Latijns-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. 

11) Oud-oostfonter zoekt 
werk als hulp-magazijnier (Brus-
sel-Mechelen). 

12) Burgerlijk ingenieur schel-
kunde zoekt passende betrek
king. 

13) Boekhouder met ruime 
ervaring zoekt betrekking (Me-
chelen-Brussel-Antwerpen). 

14) Ponster zoekt betrekking 
(Antwerpen-Brussel-Mechelen) 

Voor 1 tot en met 14 schrijven 
of opbellen Senator W. Jorls-
sen, Louisastr. 31, 2800 Mech. 
Tel. (015) 435.96 
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NULEN 
VU-FANFARE EN DRUMBAND 

Voor de talr i jke vrienden van deze 
dappere ploeg muzikale VU-mlIitan-
ten een overzicht van de komende 
akt iv i te i ten van de VU-fanfare en 
drumband. 

17 maart : Vlaamse zangavond in 
lok. Kempenland met als hoofdve
detten het koor van Herenthout. 

Zaterdag 24 maart : Muziekavond 
hl Duf fe l . Mi j ls t r . (waar G Andries 
ook muziekchef is) . 

Zaterdag 21 apri l ; Opening lo
kaal • Napoleonhoeve » te Ni j len 
•vaar Kempenland gevraagd vi/erd 
deze opening op te lu isteren. 

Zaterdag 28 apri l : Uitstap te Ite-
gem + opening bal VU. Bijeen
komst te 17 u. 30 in lok. • Linde
bood », Dorp te I tegem. 

Zondag 10 jul i : Deelname aan in
ternationale muziekwedstr i jd te Ite
gem (fanfare). 

Dinsdag 11 jul i : 11 jul i uitstap te 
Ni j len. 

Speciaal wi l len wi j vermelden on-
re deelname aan de Taalgrensmars 
op 1 april Ook onze jongste drum-
markens zullen deze 20 km-tocht 
mee af leggen. Het weze een aan
sporing aan vele anderen om mee 
op te stappen. 

RANST 
KNS-VOORSTELLING 

Op vri jdag 27 april te 20 u. zullen 
de KNS-akteurs voor VU-arr. Ant
werpen een feestvorste l l ing geven 
van de komedie van G.B. Shaw 
Oorlogsmannen VU-Ranst bestelde 
kaarten van 80 fr., middenbalkon 
Zi j zijn te verkr i jgen op het VU-se-
kretariaat, St. Antoniusstr . 33 of 
bij één van de bestuursleden. Ook 
niet-VU-leden kunnen mee. 

SCHILDE 
DE VU EN DE SINDIKALE STRIJD 

Onze e.v. vergadering gaat door 
op 19 maart, in het lokaal « Putten-
hof ». (hoek Spreeuwenberglel-Oele-
gemsestwg) Sen, Siegers zal er het 
woord voeren over het boven aan
gehaalde tema Nu het VU-bestuur 
zich duideli jk heeft ui tgesproken 
voor een onafhankel i jke, maar uit 
volks standpunt betrouwbare, sindi-
kale organisatie, is deze vergade
ring een gelegenheid om ais Vlaams 
national ist kennis te maken met 
di t facet van onze volkse s t r i jd , fa
cet dat maar al te d ikwi j ls , door 
velen als bi jkomst ig wordt be
schouwd. Wi j hopen dan ook op 
deze vergadering kennis te kunnen 
maken met alle VU-leden van Schil
de en Halle, Ook leden en simpa-
t isanten uit andere gemeenten zijn 
hartel i jk we lkom. 

TURNHOUT 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

WIJNEGEIV1 
KOENAC, DE TROUWE LYNX,,, 

Is de t i te l van de laatste, althans 
voor dit seizoen, k inderf i lm van de 
JEFl-klub. De f i lm loopt heden za
terdag om 14 u. 30 in de zaal Mo
derne. Na afloop van de vertoning 
worden de prijzen van de laatste 
kuntselwedstr i jd voor kinderen ver
deeld. 
SOC DIENSTBETOON 

Voor dienstbetoon op plaatseli jk 
vlak staan onze gemeenteraadsle
den steeds ter uwer beschikking. 

WILRIJK 
VAN HET FRONT 

Onze vr iend Eddy Gaublomme is 
vorige week naar Duitsland vertrok
ken. Waar hij precies zit ondergedo
ken hopen wi j u volgende week te 
kunnen meedelen. Ludo Cautreels 
van zijn kant dankt de mensen die 
hem een briefje of een kaart gezon
den hebben Zi jn adres bl i j f t onver
anderd. SM L Cautreels, 1ste Reg. 
Grenadiers, Staf Cie. Kamer 48 
4098 Soest - SPD 1 BSD. Ludo, van 
beroep kapper, knipt zij i i kollega's 
regelmatig een haartje korter en 
iaat het voor de rest niet aan zijn 
hart komen Jozef Eggermont ten
slot te zit dicht bij huis en ver toef t 
dan ook regelmatig aan het thuis
f ront T(jch doet ook hem een brief
je goed Zijn adres : Sgt J. Egger
mont. Mi l i ta i r Hospitaal te 2600 
Berchem. 
LENTEBAL 

De kaartenverkoop voor ons bal 
loopt vlot, zodat w i j u aanraden t i j 
dig kaarten aan te schaffen bij een 
van onze bestuursleden of bij Juul 
Cautreels, Vredel , 65, te l , 27,03.18. 
• The Raindrops . zorgen voor het 
nodige animo Op 31 maart zal het 
« Gasthof • weer eens te klein 
f i jn Inkom : 50 fr. Deuren • 20 u. 30. 
Wie een pri js wenst te schenken 
verwi t t ige eveneens Juu4 Cautraels. 

WOMMELGEM 

GEZELLIG SAMENZIJt l 
Heeft plaats op zaterdag 7 apri l 

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. Zoals u ziet voor elk wat 
wi ls . Door uwe aanwezigheid beste 
lezer wordt dit de tda gezell ig sa
menzijn een sukses. 

brabant 

Brussel-Hall e-VII voorde 

A R R . B A L 

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

H e y z e i , b r ^ u s s e l . 

ARR. SEKRETARIAAT 
Ons arr. sekretar iaat, Kongres-

straat 3 Brussel (02-17.92.18) is 
open ; maandag, woensdag en don
derdag van 18 u to t 21 u. 

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

BERG 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
EN ZIEKENKAS BRABANTIA 

Elke dag ten huize van Mar ie 
Louise Thiebaut, gemeenteraadsl id. 
Fazantendal 20, t e l , 016/654 74 en 
KOO August Van Ingelghem, ge
meenteraadsl id, Nederokkerzeel-
straat. 

BEERSEL-DROGENBOS-
LINKEBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke eerste maandag van de 
maand zitdag door de heren Vic 
Anciaux, volksv. en Frans Adang, 
federat ieschepen, van 19 uur to t 
20 uur : lokaal : Café Terminus, 
Herman Teir l incklaan, 1, Beersel, 

BORCHT-LOMBEEK 

ZIEKENFONDS FLANDRIA 
ledere zaterdag van 17 to t 18 u, 

in lokaal « Piepa ». Populierenstr, 1, 

BUIZINGEN 

BOUWGRONDEN 
Geïnteresseerden voor de aan

koop van een bouwgrond, gelegen 
in de Vandepeereboomstraat :; 
Buizingen (verkavel ing Roggemans) 
kunnen terecht bij Juul Denayer 
(Tel, 56,30,25). Groot te der gron
den : 6 to t 8 aren. Prijs : 700 f r 
de m2. Men zegge het voor t . . . aan 
goede Vlamingen ! 

DIEGEM 
BAL 

De Volksbelangen van DIegem, 
r ichten met medewerking van de 
plaatsel i jke VU-afdeling een groot 
Vlaams bal in met het eerste optre
den In België van de Duitse ster-
zanger Freddy Breek (Uberal l aus 
der Welt , Bianca). Dit op zaterdag 
31 maart om 20 u. 30 op het Markt-
pein te Diegem. Plaatsen beperkt 
tot 1000. Kaarten reeds verkri jgbaar 
door s tor t ing van 125 fr. per kaart 
op PCR 92.6118 van dhr en mevr. 
Pannekoek, Diegem, te l . 02/206680. 

DILBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Op afspraak voor gemeentel i jke 
problemen : Grauls Oswald, t e l , 
22,72.89 Andere sociaal dienstbe
toon : Panis Maur i ts , tel 65.49.97. 
9de LENTEBAL 

Het afdelingsbal gaat dóór op 
zaterdag 7 apri l te 20 u 30 in de 
zaal Mer tens, Ninoofsesteenweg 
359. Orkest « Lydia Mart ino •. Toe
gang 50 fr. A l le leden, sympathi
santen en abonnees ui t ons ge
wes t worden er verwacht . 

DWORP 
BAL 

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

HALLE (Fed.) 
KALENDER 

24 maart : Arr . bal in de Mel l 
4 mei Federatiebal in KOC De 

Bres te Halle. 
7 apri l : afd. bal, Buizingen 
12 mei : Bal te Dworp 
19 mei : Bal, St Pieters-Leeuw. in 

De Jonge Deken, 

HEVERLEE-KESSELLO-LEUVEN 
SEN, S I E G E R S KOMT 

Op woensdag 28 maart in de St 
Jozefsschool, Waversebaan 95, om 
20 u,, praten over « Vlaamse st r i jd , 
sociale st r i jd ». Iedereen daarheen. 

HERSELT 
VLAAMS BRABANT 

28 maart 1973 — Parochiezaal 
• Vlaams-Brabant bedreigd •. Licht-
beeldenvoorstel l ing en debat o.l.v. 
kamerl id Wi l iy Kuijpers Ingericht 
door Davidsfonds — Herse4t. 

ITTERBEEK 
SMULPARTIJ 

Op 31-3-73 (vanaf 18u) en op 
1-4-73 (vanaf 12 u) kan elkeen te
recht, voor een smulpar t i j , in de 
Parochiezaal. 

LEUVEN (Arr.) 
AMNESTIE 

De Volksunie bl i j f t zich inzetten 
voor Amnest ie en steunt elk init ia
t ief h ieromtrent . Honderden pet l -
t ie l i js ten l iggen beschikbaar voor 
hen die wi l len meewerken aan het 
inzamelen van handtekeningen. Het 
is de bedoeling dat men België 
aanklaagt bij het Hof van Straats
burg : daarvoor moet men dr ingend 
100.000 handtekeningen hebben. 
Telefoneer of schri j f naar de arron-
dissementele verantw. voor exter
ne organisat ie en twee dagen later 
v indt U een pet i t ie l i js t in Uw bus. 
Adres : Wi l ly Somers, Klappijstr, , 
55, 3294 Molenstede, te le foon . 
013/326 69 
KALENDER 

17 maart : Gezell ige dansavond 
in de zaal Brouwershof, Ve l tem. 

18 maart : Le'-^enreeks • Polit iek 
opbouwwerk •>, s lotdag. 

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

22 maart : « Wat gebeurt er in 
Zuid-Afrika ? », in Parochiezaal, Van 
Bladelstr., Herent. Ingericht door 
het Davidsfonds. 

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

24/3 : Bal, afd, Lubbeek, in de 
zaal • Wi t te Hoeve », Binkom, 

25 maart : « Stuif- in • van Vujo-
Haasrode-Blanden in « E5-dancing », 
Haasrode. 

26 maart : Arr . bestuur. 
27 maart : Kantonale vergader ing, 

Diest, 
28 maart : Parochiezaal te Her-

selt . Tema : Vlaams Brabant be
dreigd 

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

31 maart : Bal, afd, Tildonk-Wes-
pelaar. 

14 apri l : Bal, afd, Tervuren. 
21 apri l • Bal, afd. Molenstede 
27/4 . Ui tgebreide Arr . raad. 
31 maart : Vergader ing, cent rum. 

Gemeentebele id. 
31 maart : Bal, afd Wespelaar-

Tildonk. 
31 maart : Vergadering vereni

ging Vlaamse ziekenkassen te Gent. 
Geïnteresseerden nemen kontakt 
00 met J. Wenye, Leuvense baan 43 
Tienen, te l . 016/834.35. 

1 apri l : ^ s taalgrensmarsj . Ver
t rek Overi jse-kerk 10 u , einde te 
Halle + 15 u.30. 

2 apri l : Kant. vergader ing, Zout
leeuw. 

17 apri l : Kant, vergadering Leu
ven-Noord, bij Jef Vinex, Erps-
Kwerps. 

LtEDEKERKE 

FEDERATIEBAL 
Het bal van de fed . Asse gaat 

di t jaar te Liedekerke door op za
terdag 14 apri l in De Nieuwe Zaal, 
Stat ionsstr. 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 zi tdag, elke 
laatste dinsdag van de maand. 
Lot : Fr. Walravensstr . 85, van 19 
to t 20 u., t e l . 76.33.04. 

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

Lot : elke zaterdag van 11 to t 
12 u., F. Goetgebeur, Fr. Walree-
vensstr . 85, te l . 76.3.04. 

LUBBEEKST-JORIS-WINGE 

BLOEMENBAL 
Het v i j fde groot Vlaams bloemen-

bal van de afdel ing heeft plaats op 
24 maart in dancing • Wi t te Hoeve • 
te Binkom. Orkest Peter Garden. 
Aanvang 20 u. 30. Inkom 40 fr. Reu
ze tombola. 

MEtSE 
LENTEBAL 

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

LONDERZEEL 

WELKOM 
Heden 17 maart te 21 u. : VU-dans-

feest in zaal Centrum met The Li
ving End. 

MOLLEM 
GESPREKSAVOND 

Maandag 26 maart om 20 u, met 
Toon Van Overst raeten over het 
ontstaan en de groei van de Volks
unie in de herberg • Onder de To
ren «, bi j de h. Florent Verhassel t . 
BAL 

Zaterdag 28 apri l om 21 u. 

NEDEROKKERZEEL 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke dag ten huize van Pieter 

Van der Vorst , schepene, O.L. 
Vrouwstraat 33. 

OVERIJSE-TERLANEN 
SOC. DIENSTBETOON 

Het plaatsel i jk bestuur, samen 
met volksvert . Vik Anciaux en arr. 
sekr. Marcel Dominet, federat ie-
schepen Marcel De Broyer en sche
pen Emiel Dewaet, houden zich ter 
beschikking van de bevolking op 
maandag 26 maart vanaf 20 u. in 
café Bij den Boer (rechtover de ge
meenteschool) te Terlanen. 

Dr Anciaux zal even de nationale 
pol i t ieke toestand toel ichten ; sche
penen De Broyer en Dewaet zullen 
o.a. ui t leg verschaffen over de 
schandalige toestand geschapen 
door de CVP-BSP-PVV-meerderheid 
in verband met de belast ing op de 
kavels. Het standpunt van de VU 
terzake is helaas weer eens waar
heid geworden : het is voor de zo
veelste keer onze kleine Vlaamse 
mens die het s lachtof fer word t van 
deze gemeentel i jke belast ing. Voor 
de beroepsverkavelaars heeft men 
zoals gewoonl i jk een achterpoort je 
opengelaten. 

Ook uw persoonl i jke problemen 
worden er graag behandeld en een 
oplossing voor gezocht. 

Het vor ige suksesr i jke sociaal 
d ienstbetoon te Terlanen l igt nog 
f r is in het geheugen en is een ga
rantie opdat er ook ditmaal een rui
me belangstel l ing zal zi jn. Ook in
woners ui t de andere gehuchten 
zijn ahrtel i jk we lkom, met of zonder 
problemen. 

PEUTIE 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Het sociaal d ienstbetoon zal ver

zorgd worden door dokter Anciaux 
of P. Deneve, de 2de maandag 
van iedere maand bi j A. Lesage, 
51a Vi j fhoekstraat te Peutie van 
19 u 30 to t 20 u 30. 

MERCHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke 4de vr i jdag van de maand 
zitdag ten huize van de heer Mar
cel Van Den Eede, Stoofstraat 29, 
door de heer Guy De Smet, be
stuurs l id . 

SCHAARBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Agg. raadsl id Roger De Braban-
ter houdt zitdag elke maandag van 
16 u to t 18 u 30 op zijn adres : 
Georges Bekhoudlaan, 28 te 
Schaarbeek, of, op afspraak te l . 
15.53.96. Doet beroep op hem voor 
uw moei l i jkheden betref fende : de 
verschi l lende pensioenregel ingen 
en aanvragen to t rustpensioen, de 
mi l i t iewetgev ing, de middenstands
problemen, de onderwi jsmogel i jk
heden voor uw k inderen, enz. 
BUSAKTIE 

In onze gemeente worden in de 
maand maart meer dan 41,000 ant i -
Leburton pamf let ten verspre id . Wie 
helpt mee ? Naam en adres aan 
Jan Vermeulen, Zenobe Grammei . 
87, 1030 Brussel 02/41.04.07. 

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

SCHEPDAAL 
HAANTJES EN 
BIEFSTUKKENFESTIJN 

Heden 17 maart vanaf 18 u. en 
zondag 18 maart vanaf 12 u. in zaal 
Select, Station-Schepdaal. 's avonds 
Disc-Jokey. Hartel i jk we lkom. 
HERDENKINGSMIS 

Plechtige euchar ist iev ier ing voor 
de zielerust van Staf De Clercq op 
zondag 25 maart om 11 u. in de 
hoofdkerk van Schepdaal (Steenweg 
Brussel-Ninove). 

ST-ULRIKS-KAPELLE 
ST-MARTENS-BODEGEM 
INFORMATIEAVOND 

Op vr i jdag 30 maart om 20 u. 
in zaal Breugel, café Cent rum, met 
sen. Lode Caes over de regering-
Leburton en burgemeester fed.-
schepen Jef Valckeniers over het 
vraagstuk abortus. Iedereen we lkom 

TERNAT 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

ledere zaterdag van 11 to t 12 u. 
in zaal De Hoorn, Poodtstr. 1. 

VELTEM-BEISEM-WINKSELE 
WELKOM 

Heden zaterd. 17 maart, gezell ige 

dansavond met d] . Ludo, In de zaai 
« Brouwershof », Overst raat t * 
Ve l tem. Aanvang 20 u. Inkom 30 h, 

WAMBEEK 
ZIEKENFONDS FLANDRIA 

ledere zaterdag van 16 to t 17 o. 
in café Vi j fhoek, Stwg op Asse 126. 

WEMMEL - H A M M E • RELEGEM 
LENTEBAL 

We hebben de eer u en uw ge
achte fami l ie ui t te nodigen op on» 
lentebal op zaterdag 31 maart on» 
20 u. 30 in de feestzaal van ha t 
Sociaal Kul tureel Cent rum. De Ra»-
demaeckerlaan. W e m m e i . 

Lize Marke, de dame van het 
Vlaamse l ied, en haar ensemb!» 
zorgen voor de s temming op dt t 
dansfeest. En verder zi jn er nog 
een tombola met pracht ige pr i jzen 
en een f i jne bar. Harte l i jk w e l k o m l 

oosf-vlaanderen 

DIENSTBETOON VOLKSVERT. 
FRANS BAERT 
GENT 

Opgelet ; de zitdag van de 1st» 
zaterdag van apri l word*- verscho-
*/en 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 aprM. 
jun i , oktober, december, bi j Fons 
Van Holderbeke, Stat ionst r . • . 
Waarschoot. 14 u. - 15 u. 
OOSTAKKER 

Eerste zond. van de maand, af
w isse lend in 't Smisken (Lourdes) -
( februar i , apr i l , juni ) en St Bav». 
Dorp (maart, me i . ju l i ) . 11 u. - 12 i». 
MALDEGEM 

Op zaterdag 7 apri l 1973 bq 
Chr is t De Ruyter, Rotsart de Hef-
tainglaan. 10u.30 - 11 u. 
AALTER 

Op zaterdag 7 aprH 1973 In h«t 
café Casino, Mark t . 11u.15 • 12u,30. 
LANDEGEM 

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

11 u. - 12 u. 
HEUSDEN 

Tweede maandag van de maand, 
bi j Koen Van Meenen, NeerbroeW-
straat. 19 u. - 20 u 

AALTERLOTENHULLE 
DIENSTBETOON 

Wie problemen heeft kan te rech t 
bij sen. Baert in café Casinc, Mark t 
te Aal ter op 10 maart tussen 11 u . 
30 en 12 u, 30. 

Op afspraak is ook prov. raads
lid Omer Vande Kerckhove al le da
gen ter uwer beschikk ing. 

BAARDEGEM 
ZITDAGEN 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Maardag 26, dinsdag 27, donder
dag 29 en vr i jdag 30 maart , te lkens 
tussen 19 u. 30 en 21 u., houdt Wi l 
ly Cobbaut zich ter beschikking b i | 
hem thu is , Bosstr. 2, Baardegem. 
t e l . 052/354.52 voor het invul len 
van aangi f te- formul ieren. 

DENDER-WEST 
SOC. DIENSTBETOON 
ZITDAGEN: HENDERICKX JULES 

Impe : café Lamot, Dorp, elke 1« 
zaterdag van 10 to t 12 u. 

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

Thuis : Papegem 9/2 , Vl ierzele, el
ke maandagnamiddag en -avond. 
Tel. 053/70730. 

g e m e e n t e e k e r e n 

3 i j het gemeentebestuur van EKEREN Is de betrekk ing van BODE 
te begeven. 
Toepassing van de voorkeurrechten. 
In l icht ingen en voorwaarden te bekomen op de gemeente sekrs-
tarie. 
Aanvragen met de nodige bewi jss tukken t e richten aan de heer 
burgemeester van de gemeente Ekeren vóór 3 aprH 1973. 
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EREMBODEGEM-Centrum 
ZITDAG 
BELASTINGSAANGiREN 

Noteer nu reeds de data waarop 
«Itdagen worden georganiseerd 
voor het invullen van aanglfte-for-
mulieren : vrijdag 13 april en zon
dag 15 april e.k. 
80C. DIENSTBETOON 

Arljs Erik (gemeenteraadslid), 
fceuvestr. 87 (tel. 276.68) : elke 
maandag van 19 tot 21 u. 

De Grave Urbain (prov. raadslid) 
•Ike 4e zaterdag van de maand van 
16 tot 17 u. (café Rembrandt, Sta-
tlonsstr.). 

De Jonge Filemon (GOO-lid), 
Kromme-elleboogstr. 20 (tel. 265.48) 
•Ike maandagavond. 

Dhondt Luk (gemeenteraadslid) : 
• ike 2e dinsdag van de maand van 
»9 tot 21 u. (café Rembrandt, Sta-
Honsstr.). 

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

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

Verdoodt Frans-Jos ; elke 2e 
maandag van de maand van 19 tot 
11 u. (café Rembrandt) en elke Ie 
maandag van de maand van 19 tot 
t l u. café Congo, Leuvestr.). 

CAVEREBALEGEM 
»de GROOT LENTEBAL 

Zaterdag 31 maart met Nicole 
Josy en Hugo Sigal. Zaai Racing, 
Markt te Gavere. Eerste dans te 
SO u. 30. 

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

Morgen 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.) 
PROFICIAT 

Een geslaagde arr. Vujo-aktie. 
Met zeven mensen nam Vujo deel 
aan de 11 maart-kolportage te Me-
relbeke. Voor velen onbekend ge
bied, toch verkochten we gezamen
lijk ± 110 « Wij's », niettegenstaan
de enkele Vujo's af te rekenen had
den met een moeilijk te bewerken 

Vlamingen, 
I ^ 1 vraag GRATIS ADVIES 
i*J'*M voor uw hypotheek-
^ • ^ leningen (Ie en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Koririjkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 
van 9 lot 18 u. ('s zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

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 
Molenvesl 50 Herentalt 

Tel. (014)21.207 

wij zoeken : 

een onder
nemend gezin 

voor de uitbating van een be
langrijk café-restaurant te Brug
ge binnenstad, met : grote ge-
lagzaai 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-Krul*. 

wijk. Dank aan de VU-afdel!ng Me-
relbeke die ons in staat stelde de 
arr. kas te spijzen door een eigen 
\/u]o-inzet. Nogmaals dank aan 
iedereen. 
. 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 " zo'n 
besprekingsnamiddafl^dan ook zeer 
opportuun. Wij hopen de dames én 
hun echtgenoten voltallig te mogen 
begroeten I 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. 

2ITDAGEN ZIEKENFONDS 
FLANDRIA 

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

Merelbeke : Hundelgemsestwg 
359, dinsdag van 14 tot 17 u. 

Nevele : Cyriel Buyssestr. 2, don
derdag van 14 tot 15 u. 

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

Dendermonde : Den Ommeganck, 
Grote Markt 18, woensdag van 16 
tot 17 u. 

FLANDRIA 
DAGELIJKSE VERGOEDINGEN 
ZELFSTANDIGEN 

Nieuwe dienst ter verzekering 
van hun sociale veiligheid. Tot 1300 
fr. per dag bij volledige werkonbe
kwaamheid. 

VERENIGING VAN 
VLAAMSE ZIEKENFONDSEN 

Voordelige reisgelegenheden voor 
de leden der Vlaamse Ziekenfond
sen. 

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

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

3. Zuid-Afrika, 3 weken, april, au
gustus, oktober, december. Familie
bezoek of toerisme. 

Schriftelijke inlichtingen op het 
sekretariaaj der respektievelijke 
mutualiteiten of sekretariaat van 
Ziekenfonds Fiandria, Keizer Karel-
str. 101, Gent. 

AALST (Arr.) 

KADERDAG 
De arr. kaderdag, waarop alle be

stuursleden en verkozenen worden 
verwacht, heeft plaats op zaterdag 
24 maart van 14 tot 18 u. in de zaal 
« Eendracht », Dorp, Denderhoutem. 
De twee hoofdpunten van het pro
gramma : 1) de politieke toestand 
en onze aktie tegen de regering-
Leburton ; 2) de intensifiëring en 
de uitbreiding van de afdelingswer
king in de Volksunie. Namens het 
partijbestuur zullen sen. Wim Joris-
sen en volksvert. Eugeen De Facq 
het woord nemen. 
AUTOKARAVAAN 

in het kader van de anti-Leburton-
aktie organiseren wij op 5 mei tus
sen 13 en 19 u. een grootse auto
karavaan doorheen het arr. Aalst. 
Uitnodigingen en details volgen. 
LES-AVOND 

Voor de verkozenen en sociale 
werkers organiseert het geweste
lijk sekretariaat van het Oost-
Vlaams Centrum voor Dienstbetoon 
en Naschoolse Vorming op woens
dagavond 28 maart e.k. een les-
avond over het invullen van belas
tingsaangiften voor loon- en wedde-
trekkenden. Uitnodigingen volgen. 
Dokumentatie zal voorhanden zijn. 
Belangstellenden van buiten het arr. 
zijn eveneens welkom. Zij gelieven 
echter vooraf kontakt op te nemen 
met Willy Cobbaut, Bosstr. 2, Baar-
degem (tel. 052/354.52), zodoende 

ontvangen zij ook vooraf uitnodiging 
en dokumentatiemap. 

ELVERSEM 

NIEUWE AFDELING 

Dinsdag 27 februari werd op een 
ledenbijeenkomst 'n VU-afdeling te 
Elversele opgericht. Nadat volks
vert. Nelly Maes een overzicht van 
de politieke toestand had gegeven, 
met nadruk op de ruk naar het uni
tarisme van deze regering, werd in 
aanwezigheid van de arr voorz. en 
arr. sekr., het bestuur als volgt sa
mengesteld : voorz • Tony Peel-
man, Schuttershof 31 ; sekr. : mevr. 
Suzanne Verhelst, Legenheirweg 
97 ; penningm. : Gerard Jacob, 
Broekstr. 9 ; org. : Herman Gerio, 
Legenheirweg 70 ; prop. : Peter Bol-
sens, Stwg Hust Lessen 31 en 
mevr. Chris Leeman, Schuttershof 
31 ; afgev. arr. raad : Tony Peel-
man, plaatsvervanger: Herman Ger
io. 

SOC DIENSTBETOON 
FR BAERT 

OPGELET • de zitdag van de 1«t* 
zaterdag van april te Gent wordt 
vooruitgeschoven naar zaterdag 3( 
maart en de zitdag van de tweede 
zaterdag van april te Maldegem en 
Aalter wordt vooruitgeschoven naar 
zaterdag 7 april. 

Zodat voor april de zitdagen wo^ 
den : zaterdag 31 maart. Gent ; 
zondag 1 april, Oostakke.- ; zater
dag 7 aril, Malpdegem, Aalter en 
Waarschoot ; zondag 8 april, Lan-
degein ; maandag 9 april, Heusden. 

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 Sparrenhc', Gentse stwg. 

De afdeling Dender-West (Arrond. Aalst) is vastbesloten de huidige 
regering-Leburton te bestrijden met alle beschikbare middelen. Op zater
dag 3 maart is de kampagne gestart met een fel opgemerkte autokaravaan 
door een 7-tal gemeenten. Een 3000-tal pamfletten werden rondgedeeld en 
gebust. 

Dit is slechts de aanloop van een reeks geplande manifestaties. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
arr. antwerpen arr. turnhout 
ANTWERPEN : 
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. Antwerpen-Stad, Weistr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 19 maart : sen. H. De Bruyne. 
Lok. « Vlemlnckhof », Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KONTICH 
Woensdag 28 maart : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. « Alcazar », Mechelsesiwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 

arr. brussei 
EUGEEN DEFACQ 

-Laatste dinsdag van de maand van 7 tot S 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. 
DIENSTBETOON KAMERLID E. DE FACQ 
Wegens wekelijkse sluitingsdag van het lokaal Uilenspiegel te St. Katha-

rina-Lombeek zal het spreekuur aldaar plaatsvinden elke derde woens
dag van de maand ; dus volgende keer op 21 maart van 7 tot 8 uur. 

Federatieschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroeksestwg 109 te 1600 St. Pieters-

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

Tel. 77.31.83. 
Volksvert. VIC ANCIAUX 
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. 
OVERUSE s 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. 
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. 
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 Nay er-

laan ISO, tel. 28.34.80. 

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 13S. 
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. 
WECHELDER2ANDE : 2e dinsdag, 20 u. 15. in De Keyzer, Dorp. 
WESTERLO : 4e dinsdag, 19 u. 30. in Volkslust, Tongerlo-Dorp. 
Senator VAN ELSEN 
BALEN : Ie vrijdag, 1 9u. 30, bij de Coiffeur. 
OESSEL : 3e donderdag, 19 u. 15, bij de Koerel, Dorp, Witgoor. 
KASTERLEE : 4e donderdag, 19 u. 15, lokaal De Druif, Markt. 
MOL : elke vrijdag, 18-19 u. en elke zaterdag, 10-11 u., in Huis Helsen, 

de Broquevillestraat 5. 
OLEN : 4e donderdag, 20 u., in lokaal De Oude Pot. 
TURNHOUT : 3e donderdag, 20 u., in café Amicitia, Markt. 
VEERLE : 3e dinsdag, 20 u., in café De Wijngaard, Dorp. 
WESTERLO : 4e donderdag 20 u. 45, in lokaal Onder De Toren, Voortkapel. 
Senator BOUWENS 
GEEL : 4e maandag, 21 u., in Hotel Sportwarande, Markt. 
GROBBENDONK : 1e maand^, 21 u., in lokaal Van Hauwe, Kerkplein. 
VOSSELAAR : 4e maandag, 19 u. 30, in café De Zwaan, Kerkplein. 
Senator JORISSEN 
HERENTALS : 3e maandag, 19 u., in café De Zalm, Grote Markt. 
HERSELT : 2e maandag, 18 u. 30, in café Bij de Mike, Bergom. 
VORSELAAR : 3e maandag, 18 u. 30, in ' et Bierhuis, Kerkstr. 

arr. kortrijk 

arr. brugge-torhout 
TORHOUT : zaterdag 17 maart, 9 u. 30 tot fO u. 30, Van In, bij P. Vlieghe, 

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

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

huis. 
MOERKERKE : zondag 18 maart, 10 tot 11 u., i. Deroose, bi{ J. Debbout, 

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

Yieg 169. 
BRUCiGE : «Uce zaterdag. 11 tot t2 m atto mandikUrlMMi, In Brsydalhof. 

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 maan
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, 10u.30 tot 11u., R. Vandewattyne. 
KERKHOVE : lok. Century, 2e zondag, 11 tot 11u.30, R. Vandewattyne. 
ANZEGEM : lok. De IJzer,, 2e zondag, 10 tot 10u.30, R. VandewaHyne. 
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. 
lok. De Handboog, Ie maandag, 11u.30 tot 13u., L. Vansteen-LENDELEDE 

kiste. 
BISSEGEM : 
INGOOIGEM 
GULLEGEM 

lok. Leopold, Ie vrijdag, 20 tot 21 ., L. Vansteenkiste. 
: zaal Streuvels, 2e zaterdag, 16 tot 17u., L. Vansteenkiste. 

: lok. Stadion, 2e zaterdag, 18 tot 19u., L. Vansteenkiste. 
KUURNE : café De Cirkel, elke maa.ndag, 20 tot 22u., Fr. Blancquaret. 
ZWEVEGEM : lok. Sportwereld, Ie donderdag, 19 tot 20u., Fr. Blancquaert. 
HElTlTE : ten huize van Frans Van Steenkiste, schepene, Kortrijksestr. 34, 

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

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

klsta. 
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GERAAROSBERGEN 
BAL 

Het jaarlijks VU-bal heeft plaats 
op zaterdag 31 maart in zaal St. 
Bavo, Hoge Buizemont. Begin te 21 
u. Gratis tombola. Inkom 50 fr. Or
kest Leo Bens. Zanger D. Rockin. 

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. 

IMPE 
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 Klus. Als gastspre
ker werd volksvert. Nelly Maes uit
genodigd. Wij moeten eens deelne
men aan deze avond van de krani
ge afdelingsvoorz. Jaklien Vanden-
bossche. bi) wie ook mag ingeschre
ven worden op haar adres, Kiever-
str. 13. 

MELLE 
VU-BAL ; REUZE SUKSES 

Zaterdag 24 februari was de Flor-
manic te klein om de honderden en 
honderden aanwezigen te laten mee 
genieten van ons Volksuniefeest ' 
Ons VU-bal kende werkelijk een 
reuze sukses en daarmee is niets 
overdreven. Ook de zeer sterke 
aanwezigheid van de jonge mensen 
zegt dat wij ais VU zeker wat aan 
hen te vertellen hebben. Prettig 
voor ons was ook de aanwezigheid 
van talrijke VU-prominenten. Langs 
deze weg willen wij speciaal al on
ze medevyerkers danken voor hun 
belangloze inzet en 't vele gepres
teerde werk. Ook aan onze midden
standers en bloemisten, die samen 
voor 500 prachtige prijzen zorgden, 
onze beste VU-dank. De VU heeft 
de wind in de zeilen en is bezig 
Melie te veroveren. 

MERELBEKE 
BETREKKING TE BEGEVEN 

Bij de Merelbeekse Kommissie 
van Openbare Onderstand is een 
betrekking van sekretaris te bege
ven. Aanvragen moeten gericht 
worden tot de heer voorzitter van 
de KOO, Poelstr. 35 te 9220 Merel-
beke. 
Aanwervingsvoorwaarden : 
— Belg zijn ; 
— de burgerlijke en politieke rech
ten bezitten ; 
— de nodige lichamelijke geschikt
heid bezitten om de betrekking uit 
te oefenen ; 
— van onberispelijk gedrag zijn ; 
— voor manneijke kandidaten : vol
daan hebben aan de militiewetten ; 
— voorwaarden inzake leeftijd : 
minimum 21 jaar, maximum-leeftijd 
wordt zodanig bepaald dat de be
langhebbenden op 65-jarige leeftijd 
minstens 20 pensioengerechtigde 
dienstjaren kunnen doen gelden ; 
— toepassing van de gekoördi-
neerde wetten van 27 juli 1961 be
treffende het personeel in Afrika ; 
— bekwaamheidsvereisten : hou
der zijn van een diploma of studie
getuigschrift van hoger sekundair 
onderwijs alsmede een attest waar
uit blijkt dat met goed gevolg exa
men werd afgelegd over de stof 
van het laatste jaar van de provin
ciale leergangen in bestuursweten
schappen. Er dient ook blijk te wor
den gegeven van boekhoudkundige 
kennis ; 
— een jaar na de vaste benoeming 
dient de titularis de gemeente te 
bewonen. 

MOORSEL 
ZITDAG 
BELASTINGSAANGIFTEN 

Voor de inwoners van Moorsel 
woidt ter plaatse in de loop van de 
maand april een zitdag belegd voor 
het invullen van de aangifteformu
lieren. Datum en plaats volgen. 

OOSTAKKER 
M COPPIETERS KOMT 

• Van schoolpakt naar onderwijs
beleid • door sen. M. Coppieters op 
donderdag 22 maart a.s. in het res
taurant St.-Bavo, Dorp. Aanvang : 
20 u Iedereen welkom. 
SOC. DIENSTBETOON 

Met al uw problemen o.a. voor 
bouwlustigen (rooilijnen, bouwver
gunningen) ; voor het personeel 
van overheids- en parastatale dien
sten (regularisatie van wedden] ; 
voor iedereen (pensioenen, be
zwaarschriften) kunt u terecht op 
de maandelijkse zitdag van voks-
vert Frans Baert. Het dienstbetoon 
Is strikt vertrouwelijk en gratis 
voor iedereen. 

Zitdagen : te Lourdes : op zon
dag 1 april van 11 tot 12 u. in « 't 
Smiske • ; te Oostakker : op zon
dag 6 mei van 11 tot 12 u. in St. 
Bavo. 
OPROEP 

Wie wil aktief meewerken ? i.v.m. 
het werven van nieuwe leden en 
het werven van abonnementen op 
• Wij ». Wend u tot het sekretariaat, 
Eksaarderijweg 88, tel. 51.18.41. 
ANZ 

Toegangskaarten te verkrijgen op 
het sekretariaat. Voorraad beperkt. 
Tijdig bestellen. 
NIET ONTVANGEN VAN • WIJ » 

De abonnenten die het weekblad 
« Wij » niet regelmatig ontvangen 
kunen zich tot het sekretariaat wen
den. 

OUDENAARDE-RONSE (Arr.) 
ARR. BAL 

Zaterdag 17 maart gaat ons 13e 
arr. bal door in het schoolkompleks 
te Oudenaarde (Leupegem). Flink 
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 t 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. 

SCHOONAARDE 
BELASTINGEN 

Morgen zondag 18 maart van 10 
tot 12 u. 30 in 't Palinghuis bij Jan 
Pauwels en op zaterdag 24 maart 
in café Mikeno van 13 tot 15 u., 
vullen specialisten en uw mandata
rissen uw belastingsaangifte in. 
Maak er gebruik van. Uw familiele
den en vrienden die dit niet vlot 
kunnen zend u best naar ons toe. 
Dit doen ieder jaar meer mensen. 

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 ge

slagen : 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 ach
ter zich. Alleen de federalisten 
hebben een alternatief én voor 
België én voor Europa, waarvan 
de eenmaking tot ontbinding 
verkeert. Dit houdt in dat de 
VU een beslissend tijdperk in
gaat : dat van de doorbraak en 
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., volks
vert. ; W. Jorissen, alg. sekr., 
sen. en H. Schillz, volksvert. U 
bent dringend uitgenodigd ! 

Als voorbereiding van deze bij
eenkomst worden er pamfletten 
uitgedeeld. We komen vandaag 
bijeen om 14 u. in café De Spie
gel. Pamfletten worden uitge
deeld in de drukke winkelstra
ten. Een mikrowagen is voorzien. 

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. 

west-vlaanderen 
BRUGGE (Arr.) 
KADERDAG 

Allo kaderleden, mandatarissen 
en belangstellenden worden ver
wacht op de arr. kaderdag in de bo
venzaal van het Breydelhof, Suvée-
str. 2, Brugge, heden 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 11 u. 30 te 
Torhout waar een korte openlucht
meeting zal gehouden worden. Le
den en simpatisantan worden vrien
delijk uitgenodigd hieraan hun me
dewerking te verlenen. Nadere in
lichtingen kunnen bekomen wor
den bij de respektievelijke afdelings 
besturen. 

DIKSMUIDE (Kanton) 
ABONNEMENTENSLAG 

In ons kanton kwamen de afde
lingen Koekelare en Zarren-Werken 
gereed met de strijd, en konden ze 
reeds-méér winst boeken. Houthulst 
staat nog op één van de eindmeet. 
Speciale inspanning wordt van 
Diksmuide verwacht, vooral in de 
gemeenten Beerst, Vladslo, Drieka-
peilen en Klerken. Nog 14 dagen ! 

GULLEGEM 
SOC. DIENSTBETOON 

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

HAREIBEKE 
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). 

HOUTHULST ^ 
LEEUWENBAL 

Was er mogelijk iets minder volk 
dan vorig jaar (door zulke mist was 
het inderdaad niet zo eenvoudig het 
Rozenhof te bereiken), de stemming 
was er niet minder om. Vooral de 
tombola kende een daverend suk
ses. Er werden ook nieuwe abon
nees genoteerd. 
. WIJ » 

Onze afdeling moet 14 abonnee's 
vinden. Waar we vorige week aan 
7 stonden werd dit thans reeds 13. 
Nog één (liefst meer) en we kun
nen zeggen dat Houthulst iets ge
presteerd heeft ! 

IZEGEM 
OPROEP 

U voelt het, u merkt het... de 
afdeling draait. Er is één grote 
« maar », de afdeling telt veel te 
weinig abonnementen op ons week
blad. Daarom doet het bestuur een 
beroep op u allen, beste « Wij »-
lezers, wellicht kent u nog mensen 
die daarvoor aan te spreken zijn, 
die warm te maken zijn. Speel ons 
de adressen door, we zullen er al
len «iets voor doen •>. Bij onze se
kretaris Wilfried Lagae, Neerhof-
straat 11, kan u altijd terecht, en 
ook de andere bestuursleden mag 
u gerust « aanklampen ». 

JABBEKE 
UITSTEL SPREEKAVOND 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Aandacht I Zoals aangekondigt in 
de twee vorige « Wij's » is de 
spreekavond van sen. Guide Van In 
die voorzien was op vrijdag 16 
maart verschoven naar dinsdag 20 
maart om 20 u., in het zelfde lokaal 
« De Sparre ». Het afdelingsbestuur 
vraagt aan allen dringend rekening 
te willen houden met deze nieuwe 
data, en meteen ons te willen ver
ontschuldigen voor deze laattijdige 
wijziging. 

ANZ ^ 
Zoas elk Jaar organiseert onze af

deling met andere afdelingen van 
het omliggende een reis naar het 
zangfeest. Zij die wensen naar Ant
werpen mee te reizen kunnen hun 
naam aan een van de bestuursleden 
overmaken, verdere details zullen 
in de volgende nummers tijdig ver
schijnen. 

LEFFINGE-SPERMALIE 
GESLAAGDE VERGADERING 

Voor een talrijk opgekomen pu
bliek hield Jaak Vandemuelebroucke 
zijn gekende, doch uitstekende dia
avond over Vlaams Brabant en Brus
sel. Nadien vond een zeer leerrijk 
en grondig debat plaats over de 
ruimtelijke ordening en de proble
men die gerezen zijn met de auto
wegen en de luchthaven. Emiel 
Vansteenkiste en Jaak Vandemeule-
broucke hadden het woord met ge
zag en kennis van zaken. Terloops : 
er werd ook nog een abonnee op 
« Wij » ingeschreven. 

MEULEBEKE 
LENTEBAL 
VLAAMSE VRIENDENKRING 

Trefpunt der flaminganten, jong 
en oud. Op zaterdag 24 maart in 
zaal '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 
KADERDAG 

Morgen 18 maart verwachten wij 
alle bestuursleden en gekozenen op 
de arr. kaderdag in het Vlaams Huis 
te Diksmuide. Vanwege het partij
bestuur komen spreken de kaderle
den Nelly Maes en Hugo Schiltz. 
We beginnen stipt om 9 u. 30 en 
eindigen even stipt om 12 u. 30. 
DE WEST 

Zoals onze raad praktisch una
niem beslist heeft, staat ons arr. 
achter het neutrale ziekenfonds «De 
West». Wij vragen alle afdelingen 
met nadruk hier een flinke duw te 
helpen geven. 
ABONNEMENTENSLAG 

Nog veertien dagen scheiden ons 
van 1 april. Op die dag moeten we 
900 bereikt hebben. Vele afdelingen 
hebben de streefnorm bereikt en 
overtroffen, doch andere afdelingen 
staan nog ten achter. Indien de wil 
aanwezig is om het cijfer te beha
len gaat zulks nog zonder moeite 
tegen 1 april. 
DIENSTBETOON U. BRUYNOGHE 

Prov. raadslid en vertegenwoor
diger onzer landbouwer- Urbain 
Bruynoghe, is ter beschikking voor 
SOC. dienstbetoon : elke woensdag 
van 10 u. 30 tot 11 u. 30 in café 
Flandria, Grote Markt, Veurne en 
elke eerste zaterdag var 9 tot 10 
u. in restaurant Het Belfort, Grote 
Markt, Veurne. 

OOSTENDE 
OVERLIJDEN 

Totaal onverwacht bereikte ons 
het brutale nieuws van het overlij
den van een onzer oudste Oostend-
se leden Carlo De Herdt. Hij was 
een trouw nationalist en een recht
vaardig man. De uitvaart op 10 
maart was trouwens een sprekend 
bewijs van de achting die men voor 
hem had. Tussen de aanwezigen be
merkte men kamerlid Vansteenkiste 
prov. raadslid Kris Lambert, Van-
sijnghel en Nagels vanwege het arr. 
bestuur, E. Crott, kant. gevolm. en 
E. Franco en J. Verhaeghe van het 
afd. bestuur, en velen anderen. Hij 
ruste in vrede en onze innige deel
neming aan mevr. De Herdt en de 
kinderen. 
TONEEL 

Wij bevelen alle lezers en leden 
van heel Oostende en daarbuiten 
ten zeerste aan de voorstelling bij 
te wonen van « Antje » door een 
Frans-Vlaamse toneelgroep, op vrij
dag 23 maart in het Kursaal te Oos
tende. Wie zich voor onze taal in 
Frans-Vlaanderen interesseert ver
dient ook steun. 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

1ste zaterdag van elke maand : 
9 u, : Veurne, Belfort, Markt ; 10 

u, : Diksmuide, Vlaams Huls ; 11 U4 
Koekelare, Hertog Van Arenberg i 
12 u. : Handzame, Casino, Statie-
str. ; 13 u, Ichtegem, Den Engel. 

3de zaterdag van elke maand i 
10 u. : Middelkerke, Were Di ; 11 u. 
Roksem, bij schepen L. Vlerstraetej 
12 u. : Eernegem, Rlva-Venus, AarV 
rijkestr. ; 13 u. : De Haan, Georgy'» 
Club, Kon. plein 6 ; 13 u. 30 : Bre-
dene, bij K. Haeck, Driftweg 59. 

Oostende : op telefonische a^ 
spraak : 79548. 

OUD£NBURG 
OVERLIJDEN 

Overleden op 5 maart werd op 
9 maart mevr. Warmoes-Caron ten 
grave gedragen. Zij Is de moeder 
van onze penningm. André Wai^ 
moes en de schoonmoeder van on» 
bestuurslid Paul Dumen. Onze inn*« 
ge deelneming. 
GESLAAGD BAL 

Vorige week was de Geneves 
piete werkelijk te klein om de toe
gestroomde gasten te kunnen he^ 
bergen. Wij danken langs deze weg 
om de vrienden van ejders die on» 
gesteund hebben. Namens de b * 
sturen van Ettelgem en Oudenburg 
(het was een koproduktie) verwet 
komde Luc Roose de gasten en 
deed een stevige oproep voor on» 
blad « Wij ». Er werden trouwen» 
enige abonnee's gemaakt. Onze af
deling moet nu nog vijf abonnee'» 
vinden om het streefcijfer te berei
ken. Tegen 1 april moet dit ook 
o.k. zijn. 

P0PER1NGE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

Henri Verbiese, Bruggestr. 8, teL 
057/341.43. 

Rik Sohier : Werf 104, tel. 057/ 
341.36. 

Steeds tot uw dienst, per telefo
nische afspraak en de werkuren op 
hun adres. 

ROESELARE-TIELT (Arr.) 
ARR. KADERDAG 

De jaarlijkse arr. kaderdag gaat 
door op zaterdag 31 maart a.s. in 
de zaal « Nieuw Gemeentehuis », 
Izegemstr. 2 te Kachten (nabij de 
kerk). Gezien de belangrijkheid vaa 
deze kaderdag, waarop twee spre
kers een politiek bilan zullen op-
makep, vragen wij u nu reeds dez« 
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 Babyion. 
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 )» 
« Zeg me van welke muziek M 
houdt, ik zal zeggen wie ge zijt », 
dan kunnen we op 17 maart nog 
wat leren. 

TIEGEM-VICHTEANZEGEM-
OTEGEM-INGOOIGEM 
DANSFEEST 

We nodigen alle leden en simpa-
tisanten uit op het bal van prov. 
raadslid Vandewattijne, dat door
gaat op zaterdag 7 april om 20 u., in 
zaal « Stijn Streuvels », bij onze 
vriend Noé Pommelaere in Ingool-
gem. Inkom 50 fr. 

VEURNE (kanton) 
ABONNEMENTENSLAG 

Ons kanton staat op kop van het 
arr., d.w.z. dat we nauwelijks op 3 
van ons kantonnaal streefcijfer ver
wijderd staan. De Panne en Veurne 
zijn in orde. Speciale verwachtingen 
worden de laatste veertien dagen 
nog gevraagd vooral van Alverirv-
gem en Nieuwpoort. 

ZARREN-WERKEN 
LEZERS . WIJ . 

Onze afdeling kwam als tweede 
van het kanton Dilksmuide gereed 
met de abonnementenslag. We 
kwamen niet alleen gereed, doch 
gingen ons cijfer nog met drie te 
boven. We danken allen die hier
aan meegewerkt hebben, vooral 
echter W. Serpleters en U. Den
blijden. 

KOO-IZEGEM • MARIA RUSTOORD 
AANWERVING VAN EEN CHEFKOK(KIN) 
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. 



- 17-5-1973 

WAT ZOU U DENKEN VAN ZOIETS... 

MOOI • • • DEGELIJK... NAAR SMAAK 

Bouwprijs ? Voor uw maat ontworpen. 

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

600 ARBEIDERS 

B O N 

N A A M : 

APRES: 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die U mij kan bieden 
— beschik niet over een bouwgrond en verzoek U mij een 

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

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

Handtekening 

1001 MOGELIJKHEDEN 

ALGEMEEN 
BOUWBEDRIJF 
KUNNEN n.v. 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

BRUSSELSTRAAT 33 
LEUVEN 
016/33.735 

WtNTERSLAGSTRAAT 22 
GENK 
011/54.442 

)NDERBER6EN 43 
GENT 
09/25.19.23 



magische reis 

Reizen is meer dan even het huis uitlopen om 
achter het hoekje een pakje tabak te gaan kopen. 
Reizen is anders en meer dan gauw ergens heen 
gaan. Het is je ver weg wagen van de vertrouwde 
dingen die je bewoont en beleeft met een automa
tisme dat slechts ophoudt al in of buiten jezelf de 
natuur brutaal haar ritme wijzigt, bijvoorbeeld als 
het plots gaat sneeuwen of als het op een vroege 
morgen ineens helemaal lente wordt. Of ook als 
je innerlijk kapseist van ziekte of angst en de we
reld hierdoor een akelige doolhof wordt. 

Toch begon het reizen ook wel eens bij het gaan 
kopen van een pakje tabak. De man die daarvoor 
even de deur uitliep keerde nooit meer terug. 
Waar men ook speurde, de sloten dregde en de 
bossen uitkamde, geen teken meer van die man. 
Zijn zoon ontdekte tenslotte het onzichtbare spoor 
het liep naar Atlantis, het onbereikbare land uit 
het lievelingsboek van zijn vader. 

Zoiets is natuurlijk zuiver magisch-realisme, on
vertaald uit de pen van Hubert Lampo. Maar men 
moet in dergelijke verhalen durven geloven. Er 
zijn er meer die op een dag ontdekken dat hun va
der verdwenen is, opgenomen in 'n wreed misterie; 
en dan op zoek gaan, koppig en rusteloos wroetend 
in archieven, in nagelaten brieven en in flarden 
geschiedenis die alleen aaneen te reigen zijn met 
de gouden draad van het geloof dat de schim op
nieuw je levende vader wordt als je zult aankomen 
op de plaats waar het eindpunt ligt van zijn 
vreemde reis. 

De RMS ALCANTARA wachtte bij de verst in 
zee geschoven kade van een Franse haven. Het was 
een reusachtige passagiersboot. Uit de vier rijen 
patrijspoorten tussen de scherpe boeg en de brede 
achtersteven scheen zwak licht uit het ruim ; als 
je je ene oog dichthield, leek het wel een melkweg 
op de zwarte flanken van het reusachtige schip. 
Op het promenadedek liepen diuk gestiknlerende 
bootslui heen en weer. Hoog in de achterste mast 
hing de Engelse vlag, de wind trommelde nerveus 
in de lange wimpel. Tussen de zware trossen, die 
doorbogen van bakboord naar de meerpalen op de 
kade, lag de loopbrug, twee brede ongeschilderde 
planken tussen een wit-ijzeren reling. 

Om vijf uur namiddag werd de Alcantara door 
drie sleepboten naar de open zee gesleurd. Het dek 
was eivol wuivende mensen, de schaduw van de 
eerste mast viel schuin en breeduit over hun 
schouders. Dan de oceaan, een groen-grijze onein
digheid. Frankrijk versmalde, gleed weg tegen de 
einder, als een vlot. Bretagne, riep iemand plech
tig op het dek. 

Na twee uur werd ik het schommelen gewend, 
na twee dagen vaarde ik werkelijk. Toen bevond 
het schip zich vlak vóór Lissabon, de stad werd 
langzaam naar ons toegehaald. Lissabon is koeler 
en nieuwer dan de meeste Spaanse havensteden, 
die soms storend leken op taferelen uit de kleu-
renstrips van Willy Vandersteen. Twee dagen na 
Portugal en vijf dagen na de kusten van Frankrijk, 
stootte de Alcantara ruw tegen de korte havendam 
van Las Palmas. Terwijl de trossen geworpen wer
den, naderde een ontzagwekkende karavaan van 
kleurige personenauto's, kleine duwkarretjes vol 
eten en drank en lederwaren en kanariegele taxi's. 
Uit de ordeloze stoet werkten zich plots twee 
auto's met veel getoeter naar voren, een zwarte 
Amerikaanse slee en een olijfgroene bestelwagen. 
Iemand op het dek herkende de wagens : de gou
verneur van de Gran Canat ia en de posterijen. 

Intussen meerde de Alcantara aan, het onrustige 
stoten had opgehouden. De kapitein van het schip 
en de immigratie-officier drukten handen, wissel
den dokumenten uit. Intussen waren zij tot bij de 
gouverneur gekomen. Weerom handen drukken 
en dokumenten uitwisselen. Een kwartier later lie
pen honderden mensen van en naar het schip. De 
hele oppervlakte van de pier was een knotsgekke 
markt geworden. Het bleef urenlang zo. Intussen 
stuwden reusachtige rubberslangen water CM 
brandstof in de zwart en rood geschilderde onder
buik van het schip. Tegen de avond stootte de 
Alcantara enkele zware noten uit, de drukte was 
nu helemaal weggedeind, de touwen werden los
gemaakt. Doorheen de luidspiekers op het dek 
zond de bemanning haar welkomgroet en haar 
wensen voor een goede reis, y espéro ké todo ira 
bien. Twee dagen later ontdekte ik boven het wa
ter plots twee drie groepen vliegende vissen, ie
mand preciseerde dat wij toen reeds 850 km ver 
in de eindeloosheid van de oceaan waren doorge
drongen. De evenaar was nu vlak bij. En ook Fer
nando de Naronka, een eilandje zo groot of zo 
klein als een dorp middenin de onbegrensde uit
gestrektheid van het water. Dan was er eindelijk 
weer land in zicht, vasteland, Zuid-Amerika, d* 
andere wereld. 

Aanleggen, afmeren. Zoveel maal opnieuw en 
telkens precies zoals het gebeurde in Las Palmas. 
Nu waren het alleen andere namen : Bahia, Rio, 
Santos, Montevideo, Buenos Aires. Waar ik aan 
wal ging, drumden duizenden mannen en vrouwen 
tegen elkaar op de brede kade. Daartussen en 
daaromheen groeide het marktgewoel opnieuw 
aan. Plots meende ik vader te herkennen. Een klei
ne, magere man, bijna kaalhoofdig. Ik vergiste 
me, tot tweemaal toe. Ik twijfelde nu volkomen 
aan het fysisch beeld dat ik me van hem had ge
vormd, dertig jaar lang. Hij was zesenveertig toen 
hij vertrok, ik vijf. 

Ik bleef er twee dagen vruchteloos wachten on
der de sub-tropische hemel. Helemaal uitgeput 
belandde ik tenslotte op de politiepost van Bella 
Vista. Ik toonde er brieven en foto's. De prefekt 
bracht me onmiddellijk naar een kleine rancho. 
Hij opende zelf de lage toegangsdeur onder het 
afdak. Hij opende ook de kasten, hij bezat alle 
sleutels, de politie had toezicht op het huis. Hij 

diepte uit zijn tas een geiegeld dokument op. HM 
was een politieverslag : op 5 februari 1956 was tm 
vader de laatste maal in dit huis. Wij vertieten lué 
totaal verwaarloosde en door licht kreupethotti 
overgroeide werf. Hij bracht me bij da toom vcot 
klein en ondoordringbaar bos. Hier werd lijn tt/Ü 
gevonden, zei hij mat. 

Vervolgens leidde hij mij tot bij het gemeente 
tijk kerkhof. Daar duidde hij op een der houte» 
kruisen en trok zich bescheiden en taktvot teruf^ 
Hij verwachtte een hartverscheurende scène ti^ 
dens deze ontmoeting. 

Dag vader, zei ik blij. Hier ben ik. Het is hief 
haast een paradijs ! 

Ik keek naar de steenrode grond en naar dm 
hardgroene Yerba's die het kerkhof omzoomdet% 
En ver, heel ver weg hoorde ik het heilig gedonder 
van de Iguazu, de grootste watervallen van dB 
Amerikaans kontinent. 

frans-jos verdoocfcj 


