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SOCIALISTISCH 

KAPITALISME 

De BSP-hoiding in dit land breidt zijn aktiviteiten uit Naast de 
uitbating van spaarkassen, verzekeringsinstellingen, polyklinie-
ken, distributiebedrijven e d , waar de BSP-ers al langer in thuis 
zijn, willen ze nu ook een petroleumraffinaderij gaan runnen. In 
afwachting van nog andere industriële en kommerclele aktivitei-
ten. Dat de Belgische Staatskapitalistische Partij in de grote 
zaken wil gaan zou geen mens wat kunnen schelen, was het 
niet dat de rode broeders kapitalist willen gaan spelen met de 
centen van iedereen. En ze vragen niet eens of de genaamde 
Honoré Gepluimd, belastingbetaler, het ermee eens is dat zijn 
lieve geld door de socialisten op dergelijke wijze <• belegd » 
wordt .. 

Over de hele IBRAMCO-affalre is het laatste woord nog lang 
niet gezegd. Dat de Luikse BSP-ers — om welke prestige- en 

< andere motieven het ook mag zijn — al langer met de idee 
rondlopen in hun streek een petroleumraffinaderij te vestigen 
weet iedereen. Ze hebben destijds « Amoco » met indrukwek
kende beloften trachten te overtuigen, maar die authentieke 
kapitalisten twijfelden te zeer aan de rendabiliteit van dergelijke 
onderneming. En de voorgespiegelde staatsmiljarden konden er 
hen niet toe brengen hun goede geld te wagen in 'n erg twijfel
achtige onderneming. Leburton is dan maar gaan onderhandelen 
met de middeleeuwse potentaat die over Iran regeert. Met zijn 
petroleumfirma is nu blijkbaar een lekker akkoordje bereikt. 
Drie notoire BSP-ers zetelen als beheerder-aandeelhouder in de 
pas opgerichte maatschappij IBRAMCO, die vooral als trechter 
zal moeten dienen voor het opvangen van gigantische staats
steun. Daar zal Leburton als eerste-minister wel voor zorgen 
en voor de stipte uitvoering van het Iraans-socialistisch zaakie 
zal André Baeyens instaan. Hij is aandeelhouder-beheerder van 
IBRAMCO en tevens sekretaris-generaal op het departement 
van Ekonomische Zaken (waar hij het laatste woord heeft inza
ke staatssteun aan bedrijven) waar trouwens de zetel gevestigd 
is van de nieuwe naamloze vennootschap. 

VU-kamerlid Raskin zal de minister van Ekonomische Zaken 
interpelleren over deze nogal duistere Iraans-socialistische on
derneming, waarbij de Belgische belastingbetaler willens niliens 
voor de financiële garantie moet instaan. Wij zijn benieuwd hoe 
de andere partijen zullen reageren. In elk geval heeft de be
volking er recht op te weten in welke mate het parlement het 
eens is met de wijze waarop sommige BSP-ers de staat mani
puleren. 

Paul Martens. 

op kamertemperatuur 
De kamer is met vakantie Soms krijg je de indruk dat ze zowat liet 

getiele jaar door wandelen wordt gestuurd. En daar komt nu wel wat 
reaktie tegen. Uiteraard van de oppositie, want als liet parlement wande
len wordt gestuurd is iiet natuurlijk uit met de parlementaire oppositie. 
Dan maar op straat gaan spelen, als het thuis met meer kan. 

Wat krijgt zo'n kamerlid hedentendage aan landelijke beleidsverant
woordelijkheid te verwerken ? Veel kan dat niet zijn, want zowel de par-
lementaiien van de regeringspartijen als uiteraard de vertegenwoordigers 
van wat in het volk aan oppositie leeft, hebben er nog steeds het raden 
naar, waarom die vorige regering nou precies moest vallen. Het belang
rijkste wat de kamerleden te doen krijgen is het goedkeuren van precies 
dezelfde opgebruikte begiotingen als die van de vorige regering. En voor 
de Voer of Komen en Waasten zal het ook wel niet geweest zijn. 

Heeft het parlement al weinig te maken met de vat van een regering — 
tenzij dan dat het op zo'n dramatisch moment werkloos wordt gesteld — 
al evenmin heeft het iets te doen met de opkomst van een nieuwe pre
mier. De heer Leburton is konsekwent met zichzelf. Hij is premier en 
daarmee is de kous af. Hij heeft voor de rest niets meer te vertellen 
en laat zich dan ook nauwelijks zien in de vergadering van de vertegen
woordigers van het volk. Of toch, plotseling, nog juist voor het weer te 
laat is, moet er boven het hoofd van de volksvertegenwoordigers heen, 
een gebrekkige wet op de kredieturen worden « doorgejaagd ». Ten bate 
van het volk. 

Dat is dan meteen de meest fenomenale aktiviteit geweest die door de 
regering aan de dag is gelegd. Jaren geleden al heeft de Christelijke Volks
partij de kredieturen aan haar boezem gekoesterd, die dan via een blitz-
maneuver in hun meest gebrekkige gedaante, onder een socialistisch 
aureool, aan den volke worden gepresenteerd. Maar de rekening volgt. 

Het meest kenmerkende van deze leeghoofdige regering is de totale 
Inertie waarmee elke beleidsdaad in de kiem wordt gesmoord. Nog steeds 
durft niemand iets doen omdat zijn bevoegdheden nog niet duidelijk zijn 
afgegrensd en dus niemand weet of hij ze soms niet te buiten gaat. En dat 
is een mooi excuus voor iemand die alleen maar van plan is het nog een 
tijdje ' uit te houden ' of te <• trekken ». 

Dit gebrek aan inspiratie is al even totaal in de Kultuurraad waar de 
heer Chabert een plagiaat in mineur van het programma van zijn ex-vriend 
Van l^echelen uit de doeken kwam doen. Tot nader order van mensen 
achter de schermen die wél weten wat ze willen en doen wat ze willen 
en bijzonder aktief zijn. Zoals een zekere heer Van den Boeynants. 

Prettige vakantie heien, in dienst en op rekening van het vaderland. 

BERICHT 

AAN ONZE MEDEWERKERS 

De redaktie van ons blad werd deze week overgebracht naar het adres: DRUK
PERSSTRAAT, 20, 1000 BRUSSEL (omgeving parlement). Gelieve alle korres-
pondentie voor de redaktie voortaan uitsluitend daarheen te sturen. 

De redaktie wenst alle « Wij »-lezers een echt vreugdevol Paasfeest en vraagt begrip 
voor deze « Wij » van beperkte omvang : de Paasweek werd voor haar immers een 
verhuisweek. Het redaktiekantoor werd overgebracht naar de buurt van 't parlement 
(en vlakbij het Dosfelinstituut). Zij hoopt van daaruit de politieke aktualiteit beter op 
de voet te kunnen volgen. 

WOORDBREUK! 
Op 1 september 1971 werd te 

Brussel de beruchte « liberté du 
père de familie » ingevoerd door 
de traditionele partijen, de CVP 
inkluis. De gevolgen van deze on
zinnige daad zijn inmiddels bekend: 
het Vlaams onderwijs te Brussel 
boert zienderogen achteruit... 
Maar de « bewegingstrategen » 
van de CVP o.m. Van Elslande be
zorgden de ontgoochelde Vlamin
gen een doekje tegen het bloeden: 
de op te richten Nederlandse Kul-
tuurkommissie te Brussel zou de 
Vlamingen daar de gelegenheid bie
den hun kulturele eigenheid te be
houden en te bevestigen... Die 
Kommissie is er nu, sedert 9 au
gustus 1972, maar... ze krijgt de 
middelen niet om haar taak naar 
behoren te vervullen. Waar ze nor

maal 80 miljoen voor 1973 moest 
krijgen, vrede wilde nemen met 51 
miljoen, krijgt ze nu van de rege
ring hoop en al 7,5 miljoen. Niet 
eens genoeg om de normale wer
kingskosten te betalen ! 

Voor de zoveelste keer wordt 
een formele belofte aan de Vla
mingen, gedaan in ruil voor funda
mentele (onaanvaardbare !) toege
vingen van Vlaamse zijde, brutaal 
gebroken. De Franstaligen hebben 
hun vogels in de hand, die van de 
Vlamingen vliegen nog altijd met 
tientallen rond... Het is kenmer
kend voor de huichelachtige hou
ding van de traditionele partijen 
tegenover de Vlamingen, alle zal
vende « uitleg » van de CVP-ers 
ten spijt. 

CVP-voorzitter Wilfried Mar 
tens, gewezen flamingant, ge
wezen pluralist, gewezen pro
gressieve frontvormer, hijst de 
jongste tijd steeds nadrukkelij
ker de oude klerikale banier. 
Zo reageerde hij onlangs in een 
vrije tribune van « Gazet i'an 
Antwerpen » nogal eigenaardig 
op het artikel dat Wim Jorissen 
hier twee weken geleden publi
ceerde onder de titel <• Vlaande
ren eerst » Martens verwijt de 
VU vooral haar konsekwent plu
ralistische houding. 

NIEUWE 
KRUISVAARDER 

Jawel ! En dan te bedenken 
dat hijzelf jarenlang een harts
tochtelijk verdediger van 'iet 
pluralisme was In zijn artikel 
schilderde hij de CVP boven
dien af als een politieke maagd 
Jorissen stuurde reeds een tekst 
naar •• Gazet van Antwerpen » 
om deze nieuwbakken kruisvaar
der van antwoord te dienen. Wij 
komen er volgende week op te
rug 
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1001 ZONNIGE REGENMANTELS AAN 

I AUE OROTE MERKEN ZOALS. BARTSONS - SWALL -

I CICLONÉ D€ PARIS - ANORE BERCHER - MACOLUX, ENZ. 

ZIKER 3000 RCGENMANTEIS IN VOORRAAD 

Kwaliteitskieding aan Fabrieksprijzen 
Uw reis komt er dubbel uit ! 

P A R K I N G 

SUCCES KLEDING 
MEYERS 

DE GROTE MODESPECIAUST 
A. DE LANGLESTRAAT 4-10 NIEL 

PRIJZEN 
1. LUXE MANTEL IN TERGAL, PRACHTAFWERKING IN VEERTIEN 

MODEKLEUREN, MATEN VAN 38 TOT 54. AANBEVOLEN 
PRIJS I 1695 f, ONZE ESKAM-CADEAUPRIJS i 

1.195 F 
1. DROOM MANTa IN TERGAL, LUXE UITVOERING IN VEER 

TIEN MODEKLEUREN EN V/EER MATEN VAN 38 TOT 54 
AANBEVOLEN PRIJS i 1795 P, ONZE ESKAM-CADEAUPRIJS 

1.400 F 
3. PRACHTIGE HERENREGENJAS IN TERGAL, KAN OOK ZON

DER CEINTUUR GEDRAGEN V/ORDEN j BESTAAT IN ZES 
MOOIE KLEUREN, EN ALLE MATEN. AANBEVOLEN PRIJS 
1995 P. ONZE ESKAM-CADEAUPRIJS. 

1.500 F 
4. MODERNE RIDING COAT VOOR DE JEUGD. KEUS IN RUIM 

ZESTIG MODELLEN EN EEN MASSA KLEUREN. 
DE GROTE SLAGER VOOR DEZE LENTE. 
AANBEVOLEN PRIJS i 1995 P. ONZE ESKAM-CADEAUPRIJS. 

1.500 F 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 
"ATERDAO VAN 9 TOT 18 UUR. 

BON AF TE GEVEN AAN DE KASSA 
ZEKER VOOR U UW AANKOOP DOET I 

NAAM. 

STRAAT. 

PLAATS. 

W»n» mlln kwallteltskleding aan fabrieksprijzen te kopenl 
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verkwistende 
sobeno 

De laatste zittingsdag voor het 
paasverlof stak VU-senator Vande 
zande andermaal een beschuldigen
de vinger naar de Sabena op, onze 
* nationale • luchtvaartmaatschap
pij, die aan een chronisch deficit 
lijdt en daartegen weinig of niets 
onderneemt. Wa publiceren hierna 
quasi integraal deze snedige tus
senkomst. 

« Verleden Jaar lichtte ik uitvoerig 
het wanbeheer van de Sabena toe. 
Het verheugt mij dat anderen na 
mij hetzelfde doen. Vorig jaar 
sprak men nog officieel van een 
deficit van 940 miljoen, maar thans 
wordt het cijfer vooropgezet van 
1 miljard 240 miljoen. Waar moet 
it i lks naartoe 7 

Om de taalwetten te ontduiken 
besliste de vorige minister van 
Verkeerswezen bepaalde diensten 
van de Sabena naar Haren over te 
hevelen. Dit is een fraai voorbeeld 
van sanering en van regionalise
ring. 

Er is ook het personeelsbeleid. 
In 1967 werd beloofd dat niet tot 
afdankingen zou Worden overge
daan, doch dat de sanering van de 
maatschappij zou verwezenlijkt 
worden door het niet-vervangen 
van personeelsleden die de Sabena 
verlaten. Vermits jaarlijks ongeveer 
900 werknemers in dat geval zijn, 
hadden in de periode 1967-1973 on
geveer 1800 personeelsleden de 
Sabena kunnen verlaten. Uit de 
èijfers bleek echter dat er nauwe
lijks een vermindering van het per
soneelsbestand heeft plaatsgegre
pen. Thans heeft men een paar 
honderd mensen In het mutatie
centrum geplaatst, doch die staan 
helemaal beneden aan de hiërar
chische ladder. Wij zullen hun af
danking niet dulden. 

Ten slotte is er het probleem van 
de chartermaatschappijen, waarvan 
de Sabena blijkbaar weinig wil we
ten, ook al zit daar winst in. 

De Sabena ziet van een aantal 
winstgevende aktiviteiten af. Zo 
wees zij een aanbod van de Zweed
se maatschappij Transavia om Ca-
ravelle-toestellen te reviseren af, 
zo gezegd wegens gebrek aan per
soneel. 

De Sabena-autobusdienst Zaven-
tem-Luik Is deficitair omdat voor 
die lijn drie hostessen werden aan
geworven. De « Link Trainers » 
werden verkocht aan de maatschap
pij « Abelag » waarvan een boord-
kommandant van de Sabena direk-
teur is. Zo zijn er nog een hele 
reeks voorbeelden. 

Verleden jaar was sprake van di
plomatieke stappen om landings
rechten in de Verenigde Staten te 
verkrijgen. Hoe ver staat het daar 
nu mee ? 

Ik denk ook nog aan de boete van 
12 miljoen frank die de lATA aan de-
Sabena oplegde. 

Mijn besluit is dat Sabena op 
geen kosten ziet om sommige 
diensten op het grondgebied van 
de Brusselse agglomeratie te ves
tigen, dat de beloften van 1967 in
zake personeelsbeleid niet werden 
nagekomen en dat zo veel moge
lijk winstgevende aktiviteiten aan 
privé-firma's worden toevertrouwd, 
zodat de winsten afvloeien naar 
deze privé-maatschappijen maar de 
gemeenschap het verlies moet blij
ven dragen. Ik kan de Sabena en 
de regering moeilijk feliciteren met 
dit beleid ». 

Minister Anseele schetste in 
zijn antwoord een algemene evolu
tie van de luchtvaart en poogde 
voor de Sabena verzachtende om
standigheden in te roepen. Hij gaf 

echter toe dat het beleid van de 
Sabena al te uitdrukkelijk gericht 
was op onze vroegere kolonie en 
dat de gevolgen daarvan nog 
steeds nawerken. In deze visie 
hechtte de Sabena — uiteraard 
verkeerdelijk nvdr — weinig of geen 
belang aan landingsrechten elders 
in de wereld (welke rechten intus
sen aan andere maatschappijen te 
beurt vielen nvdr). 

De minister kondigde verdere 
studie van sanering en herstruktu-
ratie aan, nl. een intensiever ge
bruik van de vloot, de uitbreiding 
der charterrechten en een streven 
naar vermindering der uitgaven. 

Qua personeelsbeleid zei hij dat 
er onderhandelingen aan gang zijn 
met de vakbonden en dat er zal 
gezocht worden naar een sociaal 
verantwoorde personeelsinkrim
ping via de normale oppensioen-
stelling en vrijwillig ontslag. (Nau
welijks twee weken later breekt 
een stiptheidsstaking uit bij de 
Sabena nvdr). 

Hij deelde ten slotte mede dat 
een koninklijk besluit in de maak is 
om de taalwetgeving inzake ge
bruik der talen in bestuurszaken op 
Sabena toe te passen. Diverse ad
vieslichamen brachten daarover 
gunstig advies uit, nu moeten nog 
de Raad van State en de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht ad
vies uitbrengen. Er zal naar « een 
billijke indeling van de ambten op 
elk niveau en eerbiediging van ver
worven rechten gestreefd worden». 
(We zullen slechts kunnen oorde
len na kennisgeving van de volle
dige tekst). 

De toepassing van de taalwet op 
Sabena sleept al te lang aan opdat 
deze ministeriële verklaring direkt 
vertrouwen zou wekken. 

De repliek van senator Vande-
zande was kort doch scherp : 

« Volgens de minister heb ik ge
sproken over zaken die niets met 
het deficit van Sabena te maken 
hebben. Ik protesteer tegen deze 
uitspraak. Ik had het over de ne-
venaktiviteiten van Sabena die 
werden overgeheveld naar privé-
maatschappijen die thans winst 
maken. Bovendien sprak ik over 
de te grote personeelsbezetting. Ik 
meen dat deze zaken wel degelijk 
het deficit van Sabena beïnvloe
den •. 

VA/1 ^f^^intrsupeti. 

hd(r M^^f^ ! 

buitenland 

spd waarheen? 
(ARGOS) Het kongres van de 

Westduitse SPD te Hannover, dat 
eind vorige week op eensgezinde 
verklaringen eindigde zal zeker niet 
onopgemerkt blijven in de politieke 
geschiedenis van de Bondsrepu
bliek. Duidelijk is gebleken dat 
binnen de partij een machtige 
stroming naar een soort Zweeds 
socialisme aanwezig is. Tegelijk 
heeft het kongres ook aangekon
digd dat eerlang belangrijke inter
ne wijzigingen zullen volgen. 

Dank zij het enorme prestige 
van kanselier Willy Brandt werden 
de grote politieke opties van de 
buitenlandse politiek nog eens ex
tra bekrachtigd : de SPD olijft 
trouw aan het atlantisch pakt en 
binnen het bondsrepublikeins 
grondgebied zullen Amerikaanse 
troepen gehandhaafd blijven. Het 
kongres bevestigde ook wat eenie
der al wist : Willy Brandt '60) 
torst de hele verantwoordelijkheid 
voor wat vandaag in politiek West-
Duitsland reilt en zeilt. Brandt 

heeft dan ook de, bedreigde, "partij-
eenheid gevrijwaard voor gevaarlij
ke en avontuurlijke afwijkingen. 
Toch blijft het een verontrustend 
fenomeen dat de hele handel en 
wandel van de West-duitse sociaal-
demokratische partij, een van de 
voornaamste politieke formaties 
in West-Europa, op de schouders 
rust van één man. 

Zoals verwacht werd het kongres 
i/an meetaf aan gekenmerkt door 
3en harde, voorlopig onbesliste 
konfrontatie : de oude garde met 
o.m. Helmut Schmidt en Wehner 
kregen het hard te verduren van 
de onstuimige Jusos die uiterst-
linkse hervormingen nastreven. 
Toch is Brandt erin geslaagd de 
dreiging van een schisma te we
ren. Maar een nederlaag van de 
extremistische Jusos is het beslist 
niet geworden. 

Voortaan zitten de vertegen
woordigers van de linkervleugel 
stevig in het partijbestuur. De 

stemming over het vernieuwen van 
het direktiekomitee (samengestelc 
uit 32 leden) is uitgelopen op het 
aan de dijk zetten van beproefde 
socialistische militanten zoals Car
lo Schmidt, Egon Franke en Jochel 
Fuchs, terwijl de vertegenwoordi
gers van de linkervleugel voortaan 
negen zetels zullen bezetten '.p.v. 
twee in het uittredend partijbe
stuur. Voortaan zal Wolfgang !^oth, 
leider van de Jusos, inspraak heb
ben in het dagelijk» bestuur van de 
partij. 

Wat de interne hervormingen be
treft is het wachten geblazen op 
efficiënte verwezenlijkingen. Wil
ly Brandt heeft bevestigd dat hij 
zijn elektorale beloften zal waar
maken. Maar het staat nu al ^ast 
dat de Jusos niet bereid zijn ge
noegen te nemen met minimalis
tische aanpassingen, doch doelen 
op fundamentele wijzigingen '-lin-
nen het bondsrepublikeins bestel. 
Eens te meer zal kanselier Brandt 
moeten bemiddelen. 

SOLIDARITEIISTOMDS 
De bijdragen dienen gestort op postrekening 884.15 

van de Krediebank te Zaventem, voor rekening nr. 434-

8094439-84. Vermelden : solidariteitsfonds « negen van 

Laken ». 

Het solidariteitsfonds wordt beheerd door een komite» 

van VU-parlementsleden nl. de senatoren Bob Maes (voor

zitter), Wirr^ Jorissen, Lode Claes en Hektor De Bruyna, 

en de volksvertegenwoordigers Nelly Maes, Mik Babylon, 

Jef Olaerts, Vik Anciaux en Eugeen De Facq (sekretaris). 

Korrespondentieadres : Europaiaan, 11, 9820 St. Denijs-

Westrem. 

J.S., Diegem 5.000 
Mevr. wed. S., Diegem 100 
R.K., Knokke-Heist 100 
VU-Berg-Kampenhout 1.000 
P.P., Herderen 500 
E.S., Hasselt 200 
Mevr. V.D.W., Antwerpen 250 
J.O.D.B., Hove 100 
J.W.. Hasselt-Kiewit 500 
J.S., St. Denijs-Westrem 250 
Mevr. M.V., St MIchiels-Brugge 100 
L.V., Roeselare 350 
K.C., Koningslo-Vilvoorde 250 
L.D.W., Lot 150 
H.E., Schoten 2.500 
F.L., Houthalen 100 
L.G., Deurne 300 
H.C., Wezembeek-Oppem 100 
J.V.D.H., Evere 500 
,<J., Leffinge 100 
G.V.K., Antwerpen 100 
L.M., Jette 100 
F.B., Antwerpen 250 
A.V.D.B., Schellebelle 500 
E.M., Willebroek 500 
Personeel T.T.-Gent 1.750 
J.V.S., Berchem, Antwerpen 200 
E.V., Eekio 150 
VU-Erembodegem Centrum 1.000 
F.V.D., Brasschaat 100 
A.G., Linkebeek 500 
J.V.D.P., Antwerpen 100 
VLAKOK. Roeselare 100 
F.P., Kessel-Lo 100 
VU-Jette 500 
vu-Grimbergen 5.000 
F.V.H., Wemmei 1.000 
K.V., Vilvoorde 500 
H.D. en VU-Erembodegem-
Terjoden 2.600 
J.V.O., Aalst 1.000 
G.A., Kortrijk 1.000 
VU-Melle 500 
N.V.R.-V.J., Zaffelare 1.000 
Mevr. G.V., Knokke 200 
G.T., Helst o/d Berg 100 
T.B., Beveren-Waas 200 
L.V.O., Antwerpen 2.000 
T.D., Schilde 500 
W.W., Antwerpen 1.000 
J.D'H., SchiWe 200 
VU-Beersel 500 
M.R., Gent 100 
L.R., Gentbrugge 250 
A.F., Borgerhout 100 
J.D.W., Willebroek 300 
Naamloos, Oostende 500 
Dr F.V.D.A., 1080 Brussel 500 
J.V.D.B., Wolvertem 500 
L.D.B., Malderen 100 
G.G., Aalst 250 
Y.F., 1140 Brussel 100 
Alg. vert. VI. Sindikaat, 
Ledeberg 200 
Mevr. M.V.D.H., Hove 200 
vu-Assenede 200 
M.V.I., Dendermonde 250 
R.D.M., Denderleeuw 500 
R.M., Melsen 500 
R.S., Destelbergen 500 
Omh. afd. Heverlee 1.800 
VU-Borsbeek 5.000 
Omh. vu-bal. Wilrijk 6.314 
Mevr. V., Berchem, Anrw. 500 
S.J. Balen-Neet 50 
Onbekend, Kontich 100 
S., Kontich 100 
L.S., Wilrijk 100 
H.J.-M.L., Heppem 200 
J.B., 2020 Antwerpen 100 
S.H., Berchem, Antwerpen 100 
A.B., Halle 500 
F.D., Mortsel 300 
B.B., Knokke-Heist 1000 
P.L., Ekeren 200 
J.M., 2020 Antwerpen 100 
G.C., Ingelmunster 250 
Mevr. L.T.-N,, Wevelgem 150 
J.D.L., Korbeek-Lo 200 
Ir. G.V., Winksele 200 
L.D., Bellegem 300 
J.H., Herenthout 1000 
J.V., Houthalen 100 
A.L., Gent 200 
J.B., Berchem, Antwerpen 1.000 
J.F., Gellik 100 
J.L., St. Job in 't Goor 300 
J.D.B., Keerbergen 1000 
J.B., Mechelen 200 

T.W., Dilbeek 100 
VU-Geraardsbergen 1.000 
E.U.V., Wilrijk 100 
V.O.S,, Kapellen 125 
A.V.L., Geel 200 
R.M., Kraainem 500 
Mevr. J.M., Oostende 100 
M.W., Deinze 500 
H.B., Tervuren 200 
H.V.W., Wommelgem 500 
E.J., Wilrijk 100 
vu-Herent 600 
J.V., Waregem 200 
J.V.R.,Berchem, Antwerpen 500 
G.V., Kortrijk 200 
A., Antwerpen 1.009 
Mevr. A.V.D.-P., Landen 1.000 
Naamloos, Duffel 200 
J.E.S., St. Kat. Waver 300 
E.J., Mortsel 1.000 
J.H.B., Melle 500 
Mevr. M.S., Edegem 100 
J.V., Zelem 500 
VU-Varsenare 500 
F.S., Duffel 500 
H.D.-H.B., Nieuwerkerken 258 
R.G., Halle-Boelenhoven 250 
J.V., 1040 Brussel 200 
W.V.W., Kortrijk 209 
J.C, Moen 100 
R.C., Moen 109 
W.C, Geetbets 200 
H.V.G., Berchem, Antwerpen 200 
H.T., Knokke-Heist 100 
Ü.V., Oostende 109 
VU-Blankenberge 4.000 
VU-Edegem 3.929 
A.B., Deurne-Zuid 2.000 
C.H., Kortenaken 500 
VU-Geetbets 509 
O.R., Mechelen 500 
R.J., Oostende 309 
J.V.P., 1180 Brussel 250 
E.D.C., Breendonk 109 
H.V.L., Burcht 109 
A.C., Mortsel 109 
R.D.,Tervuren 100 
V.C, Tervuren 109 
V.G., Moen 109 
VU-Niel 6.669 
VU-arr. Leuven 5.000 
VU-Dendermonde 3.000 
R.V.D.B., Wilrijk 1.000 
M.S., Diegem 1.000 
J.N.,Gent (2e storting) 1.000 
R.D.D., Herent 1.000 
B.G., 1160 Brussel 500 
VU-Vossem 500 
M.C., Hofstade 300 
J.S., 1140 Brussel 200 
P.B., Lebbeke 1.000 
F.N., Mechelen 100 
P.F., Wilrijk 5.000 
D., Antwerpen 100 
S.R., Ekeren 1.000 
VU-Denderhoutem 2.000 
A.V.B.-Asse 500 
vu-Brussel 5.000 
VU-Steenokkerzeel 2.000 
M.C., Merksem 500 
G.C., Westmalle 100 
P.O., Dworp 200 
J.B.O., Dworp 200 
vu-Herenthout 2.000 
L.W., Bilzen 500 
J.C, Hoeleden 250 
M.D.W., Hoeleden 200 
W.D.K., Eekeren 200 
J.W., Tienen 150 
vu-Kortrijk 2.750 
A.D.D., Vilvoorde 200 
E.V.H., St. Niklaas 300 
A.V.D.P., Wommelgem 1.000 
VU-Wommelgem (omhaling) 3.000 
VU-Ekeren 5.000 
K.V.R., Edegem 200 
vu-Tienen 335 
E.V.W., Dilbeek 250 
Drie oudgedienden. Rillaar 700 
H.N., 200 
Bridgers, Antwerpen 5.300 
VU-Nieuwkerken-Waas 500 

Totaal 5e lijst : 148,004 

Algemeen totaal : 696.378 

RECHTZETTING 
B.M., Zaventem moet zijn A.M. 
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# 
dosfelaktiviteifen 

kadervorming 
politiek opliouwwerk 
Vrijdag 27 april : 

HUIZINGEN : « Aktieprogramma : Het leefmilieu in onze gemeente ». 
— Lokaal Sociaal Centrum — 20 u 

Zaterdag 28 april : 

STEENOKKERZEEL : « De gemeente en de jongeren » [VUJO) — Roel 
de Jong — Lokaal : Vormingscentrum Kasteel Van Ham — 10 u. 

Vrijdag 4 mei : 

IZEGEM : kadervormingscyslus « Politiek opbouwwerk » (5e les) — 
M. Coppieters — Lokaal Vlaams Huis, Grote Markt — 20 u. 

Zaterdag 5 mei : 

KORTRIJK : kadervormingscyclus « Politiek opbouwwerk » C5e en 6e 
les) — N. Maes en H. De Bieecker — Lokaal 1302, A. Reynaertstr — 
10 u. 

Vrijdag 11 mei : 

IZEGEM : kadervormingscyclus <• Politiek opbouwwerk » {6e les) — 
W. Augustijnen — Lokaal Vlaams Huis, Grote Markt — 20 u. 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 mei : 

ST-NIKLAAS : kadervorming « Politiek opbouwwerk » (trainingsweek-
einde) — Lokaal nog vast te leggen. 

Dinsdag 15 mei : 

HASSELT : voorlichtings en diskussieavond « Rechten en plichten 
van de gemeentemandataris » — J. Verniers — Lokaal nog vast te 
leggen — 20 u. 

Dinsdag 22 mei : 

DENDERMONDE : voorlichtings- en diskussieavond • Rechten en 
plichten van de gemeentemandataris » — J. Verniers — Lokaal nog 
vast te leggen — 20 u. 

Vrijdag 25 mei : 

LEUVEN • voorlichtings- en diskussieavond « Rechten en plichten van 
de gemeentemandataris » — J. Verniers — Lokaal nog vast te leqqen 
— 20 u. ^ 

Zaterdag 2 en zondag 3 juni : 

NEERPELT : kadervorming « Politiek opbouwwerk » (trainingsweekein-
de) — Lokaal nog vast te leggen 

Zaterdag 23 en zondag 24 juni : 

LEUVEN : kadervorming - Politiek opbouwwerk . (trainingsweekein-
de) — Lokaal nog vast te leggen. 

de gemeente en de jongeren 
Door de VUJO wordt in samenwerking met het Dosfellnstituut een 

kadervormingsaktiviteit gehouden met als thema . De gemeente en 
de jongeren ». 

Programma : 

— taak en mogelijkheden van een jeugdraad 
door R. De Jong (Jeugdraad St.-Niklaas) 

— (jeugd) akties : plannen en uitvoeren 

door Huguette De Bieecker. 

Deze aktiviteit vindt plaats van 10 uur tot omstreeks 19,30 uur in 
het Vormingscentrum, Kasteel . De Ham ., De Maillelaan 2, te 3080 
Steenokkerzeel op zaterdag 28 april. 

Inschrijvingen kunnen gebeuren door storting van de bijdrage van 
60 fr. (lunch, koffie en syllabus inbegrepen) op prk. 169.92 van de 
ASLK Tielt, voor rekening nr. 001.0196241.86, van VUJO NATIONAAL, 
P.a. L. De Rammelaere, Kistestraat 16/3, 8880 TIelt. 

Bij de inschrijving gelieve men eveneens geboortedatum + funktie 
In VUJO te vermelden. 

NATIONAAL KONGRES 
VA%PE VOLKSUNIE 

OOSTENDE (KURSAAL) 
24 EN 25 NOV. 1973 

^ VOLKSUNI 

Het leeuwtje op de sticker is levendig oranje gekleurd Afbeelding op ware grootte 

VU STICKERS 
Zendt ons onder omslag 

— een briefje van 20 fr. en u ontvangt per kerende 2 stickers, 

— of een briefje van 100 fr. en u ontvangt per kerende 20 stickers. 

Algemeen sekretariaat Volksunie — dienst propaganda 

Voider.3straat 71 1000 Brussel 

'*petit vicaire'* uit het oudenaardse 

herdenking van 
pastoor frons de wolf 

Op dit ogenblik wordt intens ge
werkt aan de voorbereiding van 
een eerbetoon voor pastoor Frans 
De Wolf, dat in de komende weken 
zal gehouden worden in de Vlaamse 
Ardennen, o.m. in het dorp More-
gem waar deze volksgeliefde 
Vlaamse priester een kwarteeuw 
pastoor is geweest. 

Aan veel ouderen uit de Vlaamse 
Beweging moeten wij zeker niet 
uitleggen wie Frans De Wolf was. 
Deze sociale figuur was zoals vele 
priesters van die tijd zo Innig ver
bonden met de Daensistische be
weging dat ook hij de druk van de 
bourgeoiskatholiek Woeste ^moest 
ondergaan en uiteindelijk door de 
hoge geestelijkheid naar het kleine 
dorpje Moregem werd • verban
nen •. 

Voor de jongeren kan het wel 
interessant zijn even kort de le
vensbeschrijving van Frans De 
Wolf te schetsen. 

In 1871 uit een boerenfamilie ge
boren, kreeg hij als goede kollege-
student, waar het flamingantis-
tische bloed voor het eerst door 
zijn aderen stroomde, een roeping 
als priester. 

Na zijn seminariejaren werd hij 
achtereenvolgens onderpastoor, te 
Zelzate, Herzele en Denderleeuw. 
In deze laatste twee gemeenten, 
in de streek van het Daensisme, 
werd hij gekonfronteerd met de har
de werkelijkheid van 't alledaagse 
arbeidsleven. Hij schaarde zich zo
als het 'n goede priester past, aan 
de zijde van de verdrukten en stond 
voor hen op de bres. Hij was één 
van deze volksverbonden herders 
die de gewone Vlaamse man 
trachtten te bevrijden van het juk 
van de franstalige kapitalistische 
bourgeoisie ; zij die de arbeider 
uitbuitten op een ogenblik dat hij 
zonder bescherming was en alleen 
Priester Daens en zijn volgelingen 
het voor hem opnamen. 

Aldus werd de toenmalige onder
pastoor Frans De Wolf snel ge

rangschikt onder de rebellerende 
priesters en werd hij door het bis
dom uit de « gevaarlijke zone » 
verwijderd en in 1919 . gepromo
veerd » tot pastoor van het kleine 
dorpje Moregem (350 inwoners) in 
de Vlaamse Ardennen. 

Meer dan 25 jaar verbleef hij er 
als volksgeliefde herder en als een 
echte dorpsvriend. Hij leefde wer
kelijk tussen zijn volk : speelde 
met de duiven, ging met zijn paro
chianen boogschieten en pakte met 
hen een goede pint. 

"*ifH,m 

Frans De Wolf heeft te More
gem zijn tijd niet verloren en van
daar uit is zijn Vlaams sociale in
gesteldheid blijven uitstralen over 
het Oudenaardse en verderop. 

In zijn enig mooie pastorij, weg
gedoken in het groen, ontving hij 
regelmatig zijn goede vrienden 
Streuvels, Planquaert, Dosfel, 
Stracke, e.a. 

In 1944 werd hij zoals vele an
deren omwille van zijn Vlaamse 
overtuiging aangehouden en in do 
gevangenis geworpen. Maar spoe
dig bleek dat men tegen deze eer
lijke man geen enkel bezwarend 
feit kon weerhouden en werd hij 
uit zijn kerker bevrijd. Naar More
gem mocht hij niet terug, hij werd 
op rust gesteld te Brakel waar hl] 
in 1952 overleed en begraven werd. 

De gemeente Moregem werd In 
het jaar 1970 gefusioneerd met drie 
andere gemeenten onder de bena
ming Wortegem-Petegem. 

De zeer aktieve Davidsfondsafde-
llng van deze gemeente onder het 
voorzitterschap van ir. R. Coppie
ters trof het besluit dat een her
denking van pastoor De Wolf pas
send Is. 

Zo plande ze m.m.v. het gemeen
tebestuur voor 1 mei a.s. te More
gem (3 km. van Oudenaarde) vol
gende aktiviteiten : 
• om 10 u een plechtige eucharis

tieviering met gregoriaanse zan
gen o.l.v. e.h. Juul De Bruyne. 

• om 11 u : aanbrengen van een 
Pastoor De Wolf-gedenkplaat 
aan de Pastorie. 

• om 14u30 : officiële inwandeling 
van een Frans De Wolfpad o.l.v. 
Gies Eechaudt. 

Een ganse rij Vlaamse prominen
ten en verenigingen stichtten ook 
een Beschermkomltee dat op twee
de Sinksendag : een openluchtmis 
(10 uur te Moregem), rond de mid
dag een bloemenhulde aan het graf 
te Brakel en vanaf 14u30 een bij
eenkomst in de hovingen van de 
familie Schamp te Nokere organi
seert. Wie de organizatiekosten 
voor de 2de Sinksendag mee wi l 
helpen dekken kan zijn steun ver
lenen op prk. 37.91.48 van Spaar
en Lijfrentekas Ledeberg voor rek. 
011-0198021--23 van penningmeester 
R. Schamp, E3-plein 50, te 9002 
Ledeberg, waar ook alle Inlichtin
gen te verkrijgen zijn. 
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vernederland
sing 

Na maandenlange aktle heeft 
TAK in de distributlesektor op 
taalvlak een klinkende overwin
ning behaald : bij brief van Prl-
ba-direkteur Mare Blaret wordt 
aangekondigd, dat Priba, hoewel 
Franstalig sinds haar ontstaan, 
beslist heeft haar taaiopvattingen 
te wijzigen. Ze zal zowel monde
ling als schriftelijk alleen het 
Nederlands gebruiken in haar 
zetels in Vlaanderen ; daartoe 
werd reeds een ploeg van vier 
vertalers aangesteld. Bovendien 
zal Priba streven naar taaieven-
wicht op elk niveau van de 
hiërarchie. 

Een resultaat dat kan tellen 
en waarvoor TAK de gelukwen
sen van alle Vlaamsbewusten 
meer dan verdient. 

uitstel 
pariteit ? 

De partijraad van de VU ver
zette zich In zijn jongste verga
dering tegen da pogingen van 
minister Close om de toepassing 
van de wet, die tegen augustus 
van dit jaar de verplichte pari
teit onder de hogere ambtena
ren in de gemeentelijke dien
sten van het Brusselse voorziet 
Cin toepassing van de taalwet 
van 1963) te verdagen door op
nieuw een studiekommissie in 
het leven te roepen. De minis
ter moet de moed hebben weer
barstige gemeentebesturen, die 
de wet saboteren, te verplich
ten, ze toe te passen, desnoods 
door zelf de benoemingen te 
doen (cfr. VU-wetsvoorstel). 

Men raast nu al jaren over 
deze pariteit, maar de cijfers 
tonen aan, dat men alleen door 
uitzonderingsmaatregelen de be
loofde pariteit zal verwezenlij
ken. De a grote CVP-overwin-
ning van Hertoginnedal » staat 
met Close's achterbakse prak
tijken mooi op de helling. Het 
zoveelste staaltje van Belgisch 
boerenbedrog derigt weer eens 
geleverd te worden. Senator Jo-
rissen zal Close echter duchtig 
aan de tand voelen. 

verkoopt er nu boter. Wordt er 
straks ook vlees uitgevoerd 7 
Net drie produkten die een 
zeer belangrijke rol spelen In 
de struktuur van het indeks-
cijfer... 

goedkope boter 
Om de zgn. boterberg te ver

minderen heeft men er niets 
beters op gevonden een deel 
van de boterstock te verkopen 
aan de Sovjet-Unie die niet al
leen met graantekort maar ook 
met vettekort heeft af te re 
kenen. Het gaat om een zeer 
grote hoeveelheid, die verkocht 
wordt tegen 17 fr. per kg ' De 
EEG-verbruiker moet voor de
zelfde boter 120 fr. neertellen ! 
Door deze hoge prijs was de 
vraag naar boter trouwens sterk 
verminderd. Vandaar een 'jrote 
stockvorming, waarvan een ge
deelte nu naar de Sovjets gaat, 
die de stelregel blijken te hiii-
digen « kanonnen én boter > 
in tegenstelling met ene Coe-
ring die destijds liever kanon
nen dan boter had. 

Waarom de boterprijs binnen 
de EEG niet wat schappelijkcr 
kan zijn, is het geheim der 
technokraten. Intussen betaelt 
het Westen zwaar voor de Nato 
(bedoeld als verdediging tegen 
het Sovjet-ïmperialisme) en ver 
liest het nog eens geld aan 
verkoop tegen spotprijs aan die
zelfde Sovjets. 

De Verenigde Staten leveren 
reeds enorme hoeveelheden 
graan aan de Sovjets, de EEG 

voorwendsel 
Leo Verbist vroeg zich in «Het 

Laatste Nieuws » af, of de na
tionale konferentie voor tewerk
stelling soms geen voorwendsel 
Is, « om nog meer staatsgeld 
naar het zuiden van het land 
af te voeren ». Op deze konfe
rentie bepleitten de vakbonden 
de oprichting van loonintensieve 
staatsbedrijven. 

Intussen verschijnen in de 
franstalige pers uitvoerige arti
kels over nieuwe industriële in
vesteringen In Wallonië, meest
al met rijkshulp, wordt een ge
mengd Iraans-Belgisch oliemaat
schappij (in feite socialistisch, 
want de Belgische beheerders 
zijn vooraanstaande Waalse so
cialisten), terwijl het over dit 
tema, maar dan voor Vlaande
re, bijna windstil Is. 

Dit alles doet verdacht aan, 
vooral als we de reputatie van 
Leburton als kampioen-overheve
laar van rijkssteun aan het 
Waals bedrijfsleven kennen. 
Straks zullen zijn « Vlaamse » 
partijgenoten en de Vlaamse 
CVP met de mond vol tanden 
staan, wanneer nieuwe en gro-
grond rijzen. Met Vlaanderen 
als nakijker. 

spaak gelopen 
Een der voornaamste oorza

ken van heel wat wilde stakin
gen is het feit dat heel wat kol-
lektieve arbeidsovereenkomsten 
(of sektoriële) door een vlug
ger stijgende levensduurte dan 
verwacht voortijdig uitgehold 
worden. Dit is thans het geval 
in vele sektoren door een door
hollende inflatie en een al te 
forse prijzenstijging, die een 
wenzenlijke aantasting van de 
koopkracht der lonen tot gevolg 
hebben. Men kan een dergelij
ke evolutie niet steeds voorzien, 
maar het is een zwaar argu
ment in de diskussie tussen wil
de stakers en sindikaten. 

Nu krijgen de kommunisten 
en andere extreme groepen de 
schuld van de wilde stakingen. 
Dat ze opruiend te werk gaan 
valt niet te loochenen. Maar ze 
zouden heel wat minder sukses 
hebben indien er bij de basis 
geen gegronde klachten waren. 
Nog steeds komt de massa 
minder in beweging voor schal
lende slogans dan voor grieven 
die haar bezit en gewin aan
tasten. 

versoepeling 
Minister Lavens is van plan 

het verbod inzake vogelvangst 
(wet Tindemans) te versoepelen, 
omdat de jachlreglementering 
niet op haar beurt strenger 
werd. In plaats van ook de jacht 
strenger te reglementeren ver
kiest Lavens de gemakkelijke 
weg, misschien om de Waalse 
BSP-voorzitter Cools en diens 
vogelvangstvrienden ter wille te 
zijn. Ook hier blijven de vijf mi
nuten politieke moed een vro
me wens. 

geurts 
geschorst 

De schorsing door vlce-gou-
verneur Cappuyns van de benoe
ming van Geurts, PVV-burge-
meester van Wemmei en raads
lid van de randfederatie Asse 
(wat onze grote pers niet schijnt 
te weten) tot sekretaris van de 
Brusselse agglomeratieraad doet 
onze fransdollen uit Brussel 
weer steigeren. 

Er was heel wat kritiek op 
deze benoeming. Is het wel aan
gebracht een zo kontroversiële 
figuur als Geurts een zo delikate 
funktie te geven ? Is er geen 
onverenigbaarheid tussen de 
drie funkties ? Formeel werd 
zijn benoeming — In feite weer
al een uitdaging aan het adres 
der Vlamingen — geschorst om
dat Geurts het wettelijk voor
ziene taaleksamen niet had af 
gelegd. Ironisch genoeg zou het 
bij dit eksamen om Geurts' ken
nis van het... Frans gaan... 

brusselse 
Vlamingen 
in de steek 

In ruil voor de beruchte « Ll-
berté du père de familie » zou 
er een onafhankelijke Vlaamse 
Kultuurkommissie komen, die 
het onderwijs en het kultuurle-
ven stevig zou aktiveren in Brus-
sel-hoofdstad. 

Terwijl de vrije taalkeuze vol
op werkt (en het Vlaams onder
wijs in hei Brusselse duchtig 
aantast, tegen het gejuich van 
naïevelingen in) geraakt de 
Vlaamse Kultuurkommissie niet 
van de grond en komt er dus 
van enige aktivering van Vlaams 
onderwijs en kultuurleven niets 
in huis. In plaats van de door 
haar geraamde 51 miljoen krijgt 
ze er slechts 12,5 voor 1973. 
De Vlaamse moeders moeten 
nu met hun kleintjes naar frans
talige kinderkribben, er komen 
geen onthaalcentra, kortom we 
staan weer aan de klaagmuur 
en tegenover niet gehouden be
loften. 

Op 8 mei moet de Vlaamse 
Kultuurraad de kultuurbegroting 
onderzoeken. De raad kan de 
Vlaamse Kultuurkommissie aan 
geld helpen. Doet hij dat niet 
dan blijkt de raad de zoveelste 
flop te zijn en hoeft men niet 
meer over kulturele autonomie 
te praten . 

onbehaaglijk 
Enkele kristen-demokratische 

publicisten voelen zich onbe
haaglijk bij de golf van stakin
gen (wilde en erkende) die 
momenteel zowel Vlaandeien 
als Wallonië beroeren. Het is te 
begrijpen, want de vakbonden, 
die in deze stakingen voorbij
gezien worden door de basis, 
zijn nu eenmaal ideologisch 
verbonden met de CVP en de 
BSP. Wanneer de basis de vak
bonden van verraad beschuldigt, 
dan valt een deel van die be
schuldiging ook op de schou
ders van de partijen in kwestie. 
De afbrokkeling van het vertrou
wen in de sindikaten gaat trou
wens hand in hand met de bij
na sistematische achteruitgang 
van de kleurpartijen, het schijnt 
wel een dubbel onafwendbaar 
proces te zijn. In hun plaats 
zouden we ons al lang onbe
haaglijk voelen. 

cornl-métal 
symbool van milieu-hinder 

Op 26 juli 1943 vestigde de naamloze vennootschap « Coral-métal » 
uit Vorst (Brussel) zich te Herent. Van meetaf aan werd deze vesti
ging slechts onder voorbehoud toegestaan gezien de binnengekomen 
bezwaren van de omwonenden Inzake de milieuverontreiniging en 
het ongunstig advies van het Herents Schepenkollege. 

Over deze 30-jarlge periode zou men een boekdeel kunnen vullen 
met de klachten en aktles die ondernomen werden i.v.m. de milieu
hinder die vanuit dit bedrijf uitging en uitgaat. De naaste gebuur had 
uiteraard het meest te lijden. 

Op « onbegrijpelijke » wijze liepen alle aktles bij de verantwoor
delijke personen en diensten dood na allerlei vage beloften. Het be
drijf werd dan eindelijk door de Bestendige Deputatie van Brabant, 
op 17 januari 1969 gesloten. Het ministerie van Arbeid vernietigde 
deze beslissing in februari 1970 door middel van een Koninklijk Be
sluit, omdat de toenmalige minister Major de klachten fel overdre
ven achtte... Op 26 - 27 oktober 1970 werd het weer te bar, de rijks
wacht kwam ter plaatse en liet de onderneming sluiten. 

Dit zijn slechts enkele punten uit 'n tragi-komedie, die na 30 jaar 
een « hoogtepunt • kreeg. Op 14 maart schoot de gebuur — moege-
sard — in de lucht en trof zo, als bij ongeluk, zeer licht een der 
personeelsleden die hem reeds meerdere malen getergd hadden. 

Kamerlid Kuijpers stelde volgende vragen aan de minister van 
Volksgezondheid. 

1. Wat werd er door de bevoegde diensten ondernomen om met 
passende kontrole dit bedrijf ofwel te sluiten ofwel volledig om te 
vormen ? 

2. Welke zijn de adviezen van het huidig schepenkollege dienaan
gaande ? 
3. Welke is de inhoud van de technische verslagen waarop de be

slissing van de Brabantse Bestendige Deputatie berustte ? 
4. Welke technische gronden zijn er voorhanden om de beslissing 

tot sluiting van de Bestendige Deputatie te verbreken ? Welke kon
trole werd erna uitgevoerd ? 

5. Wat is het advies van de gezondheidsinspekteur van het mi
nisterie van Volksgezondheid ? 
6. Is het de minister van Volksgezondheid bekend dat het betrok

ken bedrijf tersluiks giftige afvalstoffen stort onder andere op de 
gesloten stortplaats aan de Dalelnstraat (gesloten door de inspek-
teur van volksgezondheid) te Winksele ? 
Sedert het Koninklijk Besluit van 16 oktober 1972 dient toch een 
speciale toelating gevraagd te worden voor elke storting ,van In
dustriële afval. Werd deze verleend ? 
7. Bestaat er binnenkort geen gevaar voor bodem- en waterveront

reiniging ? Waterputten van de drinkwatetmaatschappij liggen op ± 
2 km van deze plaats. 
8. Wat de bodemverontreiniging in de buurt van het bedrijf betreft, 

werden door het bedrijf zelf de stalen genomen voor een onderzoek 
door de diensten van de Rijksuniversiteit te Gent. Zou het niet 
wenselijk zijn een objektief onderzoek te laten verrichten ? 
9. Naar Ik meen werd de plaatsing van een ontstoffingsinstallatie 

bevolen door het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ; werd dit 
gekontroleerd ? 
10. Waarom bestaan er in België geen wettelijke normen voor wat 
het stofgehalte in rookgassen betreft ? Welke maatregelen zal de 
minister hiervoor treffen ? 
11. Op 7 november 1972 werd het centrum van de gemeente Herent 
omhuld door een zware rookwolk met sterke neerslag. Proces-ver
baal werd opgesteld. Deze feiten gebeuren meestal in de duister
nis. Overweegt de heer minister geen blijvend meettoezicht In de 
bevolkte buurt ? 
12. Is het de minister bekend dat verschillende Noord-nederlandse 
bedrijven — gehinderd door de meer sluitende wetgeving in Ne
derland — aluminium afvalprodukten, met vinyl- en plastiekelemen
ten ter smelting naar dit bedrijf overbrengen ? (Feiten maak ik de 
betrokken Ministers persoonlijk over). 
13. Bij een bezoek aan het bedrijf op 7 november 1972 werd vast
gesteld dat de werknemers en buren sterk gehinderd door een over
matige rook- en gasontwikkeling in en vanuit de smeltruimte. Is het 
zo dat de veiligheidsdienst in het bedrijf geleid wordt door de be
stuurster van het bedrijf ? Zo ja, is dit in overeenstemming te bren
gen met de normale toepasssingen op dit vlak ? 

HOUT 
BEWERKINCSMACHINES 

ja, maar dan kwalifeitsinachines 

w e i n i g , de grootste fabrikant ter wereld van profielfreesauto-

maten (4-zljdige schaafmachines) in werkbreedtes van 14 tol 

25 cm — vier grote groepen : 1. voor meubelfabrieken ; 2. voor 

de houthandel en de schaverijen ; 3. voor schrijnwerkerijen : 4. 

voor speciale toepassingen. — Weinig alleen heeft de originele 

Unimat. 

In Hannover, tijdens de Messe, van 26-4 tot 4-5-73 vindt U ons 
in Haile 6 stand 201. 
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sinds vele jaren specialist in 

HOUTBEWERKINGSMACH i NES 

(SMI) - 4, Tennislaan 1710 Dilbeek 
TX 24.170 - Tel. (02)21.26.09 of 22.75.12 
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dev^^ereld 

"zwevende" 
konfliktsituatie 
in het 
nobiie oosten 

(Argos) Vandaag evolueert het konflikt In 
^ Nabiie Oosten naar een soort dróle de 
guerre. Verantwoordelijk voor die ontwikke
ling zijn Anwar Sadat van Egypte en Mosje 
Dayan van Israël De eerste verkondigt dat 
« het uur van de heilige oorlog tegen de 
aartsvijand » aangebroken is, de tweede be
weert dat de vredeskansen nooit zo griipbaar 
nabij waren. Inmiddels blijft het kernpro
bleem ongewijzigd • een diplomatieke oplos
sing of een militaire eksplozie lijken momen
teel even onwaarschijnlijk. 

Om een kompromis te bereiken pakte Sa-
dat al in februari 1971 uit met kersverse 
voorstellen Ook Gold a Meir ging rezoluut de 
pacifistische toer op en verklaarde zich be
reid af te stappen van al te strakke 
Israëlische eisen. Blijkbaar voelen de anta
gonisten zich behaaglijk bij een « zwevende • 
konfliktsituatie die altijd weer dezelfde ver
trouwde banen volgt. 

De dreigementen van Sadat zijn een i and
verschijnsel. De Egyptische president pre-
mier-opperbevelhebber zou er beter aan 
doen, orde op zaken te stellen in eigen land 
waar nog duchtig honger en dorst wordt 
geleden. 

Men kan vandaag alleen maar raadselen 
over wat ooit een platform voor onderhan
delingen zou kunnen worden. Ivlen heeft de 
Indruk dat Israël een vreemdsoortig spel
letje speelt. Zo eisen Meir en Dayan dat het 
dossier betwiste zaken integraal ter lafel 
wordt gelegd, maar tegelijkertijd leggen ze 
een aantal gebieden zoals de Golanhoogten, 
de Gazastrook, Sjarm El Sjeik en Jeruzalem 
voorgoed vast. In de bezette gebieden doe

len ze op een politiek van het voldongen feit. 
Het fameuze • Dayan-plan • voorziet in de 
aankoop door Israeli's van op de gewestelij
ke Jordaan-oever gelegen gronden, waarop 
mettertijd autentieke Joodse kolonies zouden 
uitgebouwd worden Gelukkig (voor de Ara
bieren) heeft Amerikaanse druk Golda Meir 
ervan weerhouden bewust voorstel te steu
nen. Maar Dayan kan zijn voorstel herhalen 
na Golda Men's aftreden . Verder oveiwegen 
de Israëli's de bouw van een Arabische uni
versiteit en integratiemogelijkheden voor 
Jeruzalem, zodat per slot alleen nog het 
statuut van de Sinai-woestijn voor bespie-
king zou overblijven ' Besluit : blijft het kon-
flikt nog een paar jaien duren dan zal het 
naar verwachting uitlopen op een half-ver
sluierde annexatie van Arabisch grondgebied 
door Israël. 

Met het oog op een viedeskonferentie 
(van de toekomst) zou Sadat zich giaag op 
het Vietnamees patroon inspireren waarbij. 

zoals bekend, alle betrokkenen, óók de Vlet-
kong, rond de gesprekstafel zaten (zie inter
view met ' Newsweek »j. Die suggestie van 
Sadat lijkt niet erg gelukkig ! Een vergelij
king met Vietnam gaat om diverse redenen 
niet op. Het is op z'n minst problematisch of 
Mosje Dayan geneigd is om met... Jasser 
Al af at acfiter de groene tafel te zitten. 
Heeft Sadat zelf ooit al eens ernstig een ont
moeting met Israëlische leiders overwogen ? 

De toestand in 't Nabije Oosten is een 
situatie sul generis ; niet alleen door zijn 
oorsprong, niet zozeer door het f^ussisch-
Amerikaans antagonisme dat achter de hele 
bewogenheid schuilgaat, maar vooral door 
de psychologie van de onmiddellijk betrok
ken ' partners » Met de dag groeit dan ook 
bij velen de overtuiging dat de vrede aldaar 
slechts na een nieuwe oorlog (die de Ara
bieren weer eens zullen verliezen !] kan ver
wezenlijkt worden. 

Terwijl hun kollega's de Arabische bevolking tellen in de Sinal maken twee ambtenaren van 
de gelegenheid gebiuik om een primitieve Arabische bakoven te bekijken. Waarvoor de 
bezetting allemaal goed is . 

deze week 
in de wereld 
# Kambodjaanse hoofdstad Phcm Penh dooi 
12.000 rode Khmer-soldaten omsingeld, hoe» 
wel regeringstroepen een doorbraak afdwin» 
gen. Noordvietnamese troepen rukken Kam» 
bodja binnen. 

9 Zuidvietnamese luchtmacht niet voldoe» 
de operationeel na het vertrek van het Am» 
rikaans grondpersoneel ; er Is een nijpena 
gebrek aan geschoold grondpersoneel. 
9 Drie olieopslagtanks van een Amerikaanse 
olieraffinaderij te Sidon (Libanon) In brand 
gestoken. Palestijnen beschuldigen Israël M J 
van de hand te hebben in deze sabotage, Tel 
Aviv ontkent. Te Jeruzalem toont men zich 
verrast over de reakiles op de moord op d« 
Palestijnse leiders te Beiroet. 
9 Libanese regering neemt ontslag. De Sov> 
jet-ambassadeur te Beiroet biedt Sovjet-Rus-
sische wapens aan. Moskou zou anderzijds 
een poging doen om het geschil in het Mid
den Oosten uit het slop te helpen. 

9 Onder het mom van gemengde Russisch-
Amerikaanse vennootschappen stijgen de 
Amerikaanse industriële investeringen in de 
Sovjet-Unie. Betaling geschiedt gedeeltelijk 
door levering van het afgewerkt produkt. 
Over deze handelspolitiek heersen in leiden
de Sovjet-kringen meningverschillen, doch 
de tegenstanders ervan werden uit hun lei
dende funkties verwijderd. Dat was o.a. in 
de Oekraïne het geval. 

• « Beslissend » overleg tussen de Negen 
over de Europese landbouwprijzen te Luxenv 
burg. 

9 Op de slotzitting van het SPD-kongres te 
Hannover slaagt kanselier Brandt erin, de 
linkervleugel in toom te houden en het SPD-
kiesprogramma te doen aanvaarden. Hij vei^ 
dedigt de stelling dat Europa's eenmaking 
slechts kan verwezenlijkt worden in een kli
maat van algemene ontspanning. Daarna ver
trekt Brandt op officieel bezoek naar Zuld-
Slavië. 

9 Heropflakkering van het geweld in Belfast 
door de IRA, na enkele weken van betrekke
lijke kalmte. Talrijke aanhoudingen in gans 
het Verenigd Koninkrijk. Sinds het begin der 
operaties vorig jaar werden reeds 1.009 men
sen aangehouden. Het sisteem van de 
<c naamloze verklikking per telefoon i> levert 
volgens minister-resident Whitelaw « uitste
kende resultaten » op. 

9 Groeiende sociale en politieke malaise 
in Italië, waar de regering Andreotti wankelt. 

9 De interamerlkaanse statenorganisatie zal 
streven naar een totale herziening van de 
betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Amerikei. 
Kuba wordt alsnog niet toegelaten. 

soeborlo, een mislukking? 
(ARGOS) Niemand blijft lang profeet in 

eigen land. Ook president Soeharto van Indo
nesië die de strijd tegen kbmmunisten en 
Soekarna organiseerde heeft bij een deel 
van de Indonesische bevolking het image ver
loren dat hem door pers en propaganda on
verminderd wordt opgeplakt. In brede lagen 
van de bevolking geldt hij niet langer als 
een « onkreukbare », als de onversaagde 
vijand van korruptie en personenkultus. Van
daag wordt al gefluisterd dat Soeharto wei
nig heeft terechtgebracht van zijn in vlam
mende toespraken gepropageerd sociaal idea
lisme. Sommigen gaan zo ver te beweren 
dat hij een door de reaktie gemanipuleerde 
draadpop is. Alleen zijn fanatieke volgelingen 
proberen de tekortkomingen van hun leider 
0oed te praten. 

legendarische sultan 

Soeharto's vice-president, sultan Hameng-
koe Boewono IX afstammeling van de cen-
Iraal-javaanse dinastie van Djokjakarta dankt 
zijn politiek sukses evenmin aan politieke 
verwezenlijkingen De doorluchtige heer 
heeft zich veeleer laten gebruiken als poli
tiek uithangbord voor initiatieven die hem 
In zijn gepriviligieerd "bestaan met recht
streeks beroerden. Daar in de jungle van 
Boroboedoer waar hij bij voorkeur verblijft 
slaat het hart van onvervalst en oer-traditio
neel Java Een kw/arteeuw na het vertrek van 
de Nederlandse administratie die de lokale 
potentaten van hun macht en invloed had 
beroofd gaat de verbeelding van de Javanen 
nog altijd naar de grote heerser in wiens pa
leis vandaag verstrooide schoolkinderen en 
toeristen het magisch instrumentarium van 
voorbije luister en grootheid kunnen bewon
deren. In die met vulkanen en gigantische 
rotsblokken bezaaide streek opereerde de 
guerilla en werden beslissende veldslagen 
geleverd. Door zijn onverholen steun aan de 
opstandelingen heeft Sultan Boewono IX de 
zaak van de Indonesische onafhankelijkheid 
voortreffelijk gediend. Tegelijk is hij de cen
trale figuur geworden van een reeks sterke 
verhalen die het in de verbeelding van het 
volk nog altijd doen. 

erfelijkheid en toverij 

Soeharto zelf is de zoon van een eenvoudi
ge rijstboer Zijn vader was een Oeloe-Oeloe, 
aan wie de regering in ruil voor bewezen 
diensten een waterbuffel en een stuk land 
in leen gegeven had Die Oeloe-Oeloe is een 
eerbiedwaardig instituut dat teruggaat op de 
Indische keizerrijken van de vijftiende eeuw 
De Oeloe-Oeloe moest zorgen voor de water
bedeling onder de rijstboeren van zijn ambts
gebied Men kan zeggen dat de taak een ze
kere diplomatieke soepelheid in de omgang 
en een flinke dosis mensenkennis vereist 
Allicht heeft Soeharto die eigenschappen 
van zijn vader geërfd — of van een hogere 
instantie die liever op de achtergrond blijft. 
In de landstreek van Boroeboedoer gaan im
mers geruchten rond dat Soeharto de zoon 
zou zijn des heren Sultan... Zoon en vader 
elk in een presidentiele zetel, het klinkt bij
na te idyllisch om waar te zijn ' Toch zal 
men nooit horen beweren dat de zoon in 
zijn haast roekeloze opvlucht naar macht en 
roem veel « hoge .. protektie te beurt ge
vallen IS. Wel worden bepaalde invloeden 
toegeschreven aan een zekere Boekoen Kai 
Kasjatmo bij wie de jonge Soeharto nog vóór 
zijn legerdienst als hulpje ging werken. Bij 
Doekoen kwamen alle lijdenden terecht : 
zieken, bedrogen echtgenoten, rijken en ar
men, regenten en Javaanse boeren. Tovenaar 
Doekoen kende niet alleen zijn kruiden en 
medicijnen, hij was ook 'n autentieke Koran
kenner en citeerde voor de vuist het hele 
heilige boek Doekoen was gewoon bezeten 
door die Koran Soms krabbelde hij een Ko
ranvers op de handpalm van een ongenees
lijke zieke, doopte diens hand in 't water en 
voor de ogen van « assistent » Soeharto vol
trok zich het wonder van een adembenemen
de genezing 

Soeharto zelf ligt niet wakker van het 
Heilig Boek maar de banden met het magisch 
ritueel van Doekoen bleven toch nawijsbaar 
in zijn later leven. Hoe anders is zijn haast 
mirakuleuze redding te verklaren in de bloe
dige nacht van 1 oktober 1965 toen kommu-
nistische stoottroepen en afvallige officieren 
van de luchtmacht een paar bevelvoerende 
generaals van het Indonesisch leger in hun 
bed aresteerden en beestachtg vermoordden 
op de luchthaven van Halim ? De « legende • 
wil dat Soeharto op advies van tovenaar Doe

koen die bewuste nacht aan de oever van 
een niet nader geïdentificeerd bergmeer 
heeft doorgebracht In de inspirerende nabij
heid van ruisende bergstromen heeft Soehar
to, bevelhebber van een strategisch komman-
do en als dusdanig een sleutelfiguur in het 
Indonesisch leger zich ongestoord aan diepe 
duizelingen kunnen overgeven terwijl zijn 
kollega's onverbiddelijk omver werden ge
schoten. Soeharto wijst dit verhaal als hum
bug af, maar de legende van zijn mirakuleuze 
redding is al even tipisch als het sprookje 
van zijn doorluchtige geboorte. Een politikus 
moet toch kunnen bestaan van legenden die 
rond zijn belevenissen worden geweven. 

Dat Soeharto hierbij niet optrad als man
dataris van een reaktionaire kliek moge blij
ken uit de amokachtige slachtpartijen waar
mee de landelijke bevolking de vermoorde 
generaals ging wreken. Tot dusver weet men 
nog altijd precies niet aan te geven hoeveel 
tfenduizenden kommunisten in een akelig, 
magisch ceremonieel de keel werden over
gesneden. Massagraven werden niet ontdekt 
want de verhakkelde lijken werden in de ri
vieren gegooid waar ze door krokodillen wer
den verslonden. Van die verschrikkelijke 
slachting is de kommunistische partij van 
Indonesië tot vandaag nog niet hersteld. Het 
hele partijkader werd voor de rechtbanken 
gesleurd en terechtgesteld. De diï minores 
werden in kampen geïnterneerd. De lampis-
ten werden naar het Molukkeneiland Boeroe 
versleept. Daar mochten hun vrouwen over
komen als ze de zenuwslopende eenzaam
heid niet schuwden. 

kommunistische spoken 

De vreselijke schok van 1965 blijft door
werken in de Indonesische politiek. Wie zal 
zeggen dat de kommunistische draak wel 
degelijk al zijn koppen kwijt is, dat ze In 't 
geheim van de illegaliteit niet weer aange
groeid zijn ! Voor een paar weken nog heeft 
de arrestatie van zeven tot dusver niet 
verontruste ambtenaren van openbare wer
ken bewezen dat lang niet alle promotors 
van de famenze coup uitgeschakeld zijn. De 
vrees over afzienbare tijd opnieuw met een 
ongrijpbare fanatieke doodsvijand gekonfron-
teerd te worden laat Soeharto en zijn entou

rage geen ogenblik los. In veel gevallen Is 
die vrees obsessie geworden en heeft ze al 
geleld tot een McCarthy-achtIg benadrukken 
van Wet en Orde. En hier komt dan de ironie 
van de geschiedenis om het hoekje gluren : 
het knevelen van de vrije meningsuiting be
gunstigt niet alleen de korruptie maar be
vordert de wasdom van negatieve kritiek. 
Dit heeft de echtgenote van de president al 
tot haar schade ondevonden. De first lady 
van Indonesië, deugdzame moeder van vier 
zonen en twee dochters nam onlangs met 
zuiver-patriottische intenties het voorzitter
schap waar van een soort Indonesisch Dis
neyland. In de feërieke verlichting van luxe
hotels kregen buitenlandse toeristen en kapi
taalkrachtige Indonesiërs een monsterkollek-
tie te zien van alle folkloristische en etnolo-
gische snufjes die Bali, Celebes en Sumatra 
vanouds te bieden hebben. Maar veel Indo
nesische intellektuelen vonden het erg jam
mer van de hoogoplopende kosten en hadden 
het mooi geld wel liever aan echt dringende 
projekten besteed gezien. Bovendien veroor
deelden ze de schandalige metodes waarbij 
de organisatoren het terrein van behoeftige 
boeren hadden afgelulsd... tegen verminder
de prijs. Protesten en manifestaties mochten 
niet baten. De <• raddraaiers » werden zonder 
verwijl gearresteerd. President Soeharto die 
tot dusver in moeilijke omstandigheden zijn 
vader-image met innemende glimlachjes 
heeft gekultiveerd werd plots erg boos en 
bonkte woedend op zijn kateder... 

echtscheiding leger-intelligentia 

Voor de demokratische toekomst van Indo
nesië is een militair regiem voorzeker niet 
de nee plus ultra. Met de dag gaan meer 
Indonesiërs beseffen dat alleen buitenland
se investeerders en geüniformde machtswel-
lustingen uit de bestaande toestand zijde 
kunnen spinnen. Het huwelijk van intellek
tuelen en soldaten, van geestdriftige sociale 
vizionairs en pragmatische mannen van de 
daad — eigenlijk een Ideale situatie voor 
een nog jonge ontwikkelingsstaat — is niet 
duurzaam gebleken. De echtscheiding is dan 
ook onvermijdelijk. Een akademisch-militaire 
alliantie « tot redding van de natie » is en 
blijft een lofwaardig opzet maar na de over
winning komen de ongelijke tendensen steeds 
weer met elkaar in botsing : het leger kort
wiekt de vleugels van de sociaal bewogen 
intelligentsia die het eerst heeft opgevrijd. 
Soeharto is de man die de echtscheiding on
gedaan moet maken maar het staat niet \tt 
de Koran of hij hierin ook slaagt. 
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slodskernvernieuwing en 
landschapsbescherming 

Vorig jaar, op 8 juni, heb ik hier het 
feit aangeklaagd dat er in Vlaanderen 
te weinig werd gedaan wat betreft 
het behoud en de restauratie van 
burgerlijke gebouwen en van de his
torische dorps- en stadskernen. 

Ik stelde toen vast dat er in het 
Vlaamse land slechts goed duizend ge
bouwen of onderdelen van gebouwen 
waren geklasseerd. Slechts 234 samen 
voor Brussel (27) en de vijf andere 
voornaamste Vlaamse steden, met 
historisch karakter : Brugge (35), Gent 
(64), Antwerpen (53), Mechelen (43) 
en Leuven (32). 

Oudenaarde telt er 18, Kortrijk 12 
en Tongeren 10. De overige steden 
halen er geen 10, zelfs leper niet, dat 
er slechts 8 heeft. 

Ik vergeleek met Nederland dat bij 
de 60.000 gebouwen en monumenten 
klasseerde, Amsterdam bv. 7.000 en 
stipte aan dat Maastricht meer ge
klasseerde gebouwen en gevels telde 
dan gans Vlaanderen. 

We kunnen er volledigheidshalve 
aan toevoegen dat we nog minder ver 
staan wat betreft gerangschikte land
schappen en geklasseerde oude dorps-
en stadskernen. 

Veel is er sinds een jaar niet ver
anderd. 

Tenzij dat de jongste regeringsver
klaring in het politiek akkoord van de 
regeringspartijen voor het eerst, zij 
het uitermate beknopt, melding maak
te van dit vraagstuk en van oplossin
gen. 

Onder het hoofdstuk « Politiek in
zake leefmilieu en huisvesting » lezen 
we biz. 37 onder paragraaf Ordening » 
volgende punten : 

• Toepassing van de gewestplannen 
over het geheel van het grondgebied; 
• Wetgeving op de natuurbescher
ming die onder meer zal voorzien in 
de subsidiëring van beschermings
initiatieven door gemeenten en parti-
kulieren ; 
• Wetgeving op de stadskernvernieu
wing ; 
• Lancering van operaties tot milieu-
hertsel in stedelijke gebieden ; 
• Zeer ruime informatie en akties die 
moeten bijdragen tot de vorming van 
een ekologisch bewustzijn bij de be
volking. 

Ik zou in mijn betoog, vooral da 
aandacht willen vestigen op de stads
kernvernieuwing en op de noodzaak 
van operaties tot milieuherstel in ste
delijke gebieden. 

Allereerst om vast te stellen dat 
we niet eens over een officiële in
ventaris met bijhorend fotomateriaal, 
beschikken van de waardevolle ge
bouwen en landschappen in het Vlaam
se land. 

Gedurende de oorlogsjaren is men 
met dit groots werk begonnen, doch 
het werd niet voltooid en nadien 
heeft men er van officiële zijde nooit 
meer werk van gemaakt. 

Hetgeen thans verspreid bestaat en 
onvolledig is danken we aan tal van 
stedelijke of regionale kommissies, 
die dit werk soms uitstekend, soms 
minder goed hebben verwezenlijkt. 

Het zou een eerste taak van de mi
nister moeten zijn om deze versprei
de gegevens samen te brengen, kri
tisch vakkundig te laten onderzoeken, 
te korrigeren en aan te vullen en tot 
een geheel voor het Vlaamse land te 
voltooien. 

Over de stadskernvernieuwing werd 
gedurende de jongste jaren in West-
Europa gekongresseerd en bestaan er 
een reeks geschriften. 

De vorige minister van Nederlandse 
Kuituur had het te druk om dit be
langrijk vraagstuk te ontdekken. We 
hopen dat de huidige minister de tijd 
zal vinden om zijn medewerkers te 
vragen, met bekwame spoed studie te 
maken van dit probleem. Het is im
mers noodzakelijk om dit vraagstuk 
ernstig aan te pakken. Want niet al
leen het leefmilieu is thans ernstig 
aangetast, ook het stedelijk leefkader 
werd erg verminkt. 

Men spreekt vaak over het hart van 
een stad en ook over de ziel van een 
stad. En niet zonder redenen. 

Generaties uit vroegere eeuwen 
hebben hun esthetisch vermogen en 
hun architektonisch kunnen in de' ste
debouw gelegd. Zij hebben onze oude 
steden een hart gegeven en een ziel. 
Men wilde niet alleen iets nuttigs en 

funktioneel, doch ook iets moois, iets 
visueel aantrekkelijks. Men wilde 
sfeer en een zekere intimiteit. 

Men wilde de burger vaker naar de 
stadskern trekken dan funktioneel 
strikt noodzakelijk was, door een aan
gename toegevoegde waarde bij de 
funktionele en wel de esthetische. De 
stadskern behoorde vroeger tot het 
normale leefkader. 

Deze behoefte aan sfeer en aan een 
historische achtergrond wordt thans 
gelukkig weer sterker. 

Men ziet opnieuw de symbolische 
waarde van de binnenstad, die de ge
schiedenis weerspiegelt van een stad, 
van een volk en van zijn instellingen. 

En men verlangt ernaar ze, onge
schonden, zo niet hersteld, opnieuw 
te genieten. Wie ooit gereageerd 
heeft tegen boekverbranding in be
paalde regimes omdat hij dit barbaars 
vond, dient zeker te reageren tegen 
het kultuurbarbarendom dat onze oude 
stadskernen en stadsgezichten ver
minkt en met grote littekens overdekt. 
En dit gebeurt schaamteloos en vrij
wel straffeloos 

3. De oude stadskernen dienen zoveel 
mogelijk verkeersvrij te worden. Ze 
zijn het rustig en ongestoord bekijken 
waard en zullen zo beter opnieuw in 
het normale leefkader worden inge
schakeld. Wat een beangrijke bijdrage 
zou vormen om de ontvolking van de 
oude steden tegen te gaan. 

Wij staan in dit land nog aan het 
begin van een kultuurpolitiek inzake 
behoud van waardevolle stadskernen, 
stadsgezichten, gebouwen, landschap
pen en natuurparken. 

In Nederland ging de staat voorop, 
provincies en gemeenten volgden. 

Men is er het stadium van de 
restauratie van waardevolle histori
sche monumentale gebouwen reeds 
voorbij. 

Men in thans bezig de duizenden 
waardevolle oude huizen te restaure
ren, die overigens zeer in trek zijn, zo
dat lange wachtlijsten voor huurders 
werden aangelegd. 

Amsterdam restaureert sinds jaren 
tegen een tempo van honderd per 
jaar. Men is in Nederland bezig met 
het herstel van waardevolle stadsge-

fussenkomst van senator jorissen bij 
de begroting van nederlandse 
kuituur 
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Het is voldoende o.m. Brussel te 
doorkruisen om dit vast te stellen. 

De Kapellekerk en de Zavel zijn nog 
slechts eilanden, musea, temidden van 
de verwoestingen. 

Men zoekt zijn heil in een Ameri
kanisering, die in de Verenigde Sta
ten zelf achterhaald is. Want daar 
stelt men thans pogingen in het werk 
om de steden weer een historische 
achtergrond te geven, zelfs door im
port, en dit om de ontvolking ervan 
tegen te gaan. 

Ook bij ons dient men in te grijpen 
om de stadskernen opnieuw te bezie
len : 

1. Elke verdere aftakeling van de oude 
stadskernen dienst strikt vermeden 
door een passende wetgeving die elke 
onverantwoorde afbraak verbiedt. 

2. De oude gebouwen dienen 
gesaneerd en g e r e s t a u r e e r d 
en zo nodig een nieuwe funktie ge
geven. Dit komt trouwens niet duur
der dan nieuwbouw. 

zichten, met het herstel van waarde
volle dorpskernen. 

Sinds jaren heeft men er één tot 
anderhalf miljard frank per jaar aan 
besteed en men is er niet armer door 
geworden, doch rijker. De herstellin
gen bleken ekonomisch verantwoord 
eri het kultuurpatriomonium werd ver
rijkt 

De staat ging voorop wat betreft 
het behoud of de restauratie van het 
kultuurpotrimonium 

In dit land gaat de staat niet voorop, 
doch de straat. 

Men moet de straat op om voor het 
behoud te betogen. 

Want om even over opstappen naar 
de waardevolle landschappen en na-
tuugebieden die inzake rangschikking 
even stiefmoederlijk bedeeld werden 
als de waardevolle gebouwen, stellen 
we vast dat we betogingen gekend 
hebben voor het behoud van de Kalmt-
houtse Heide, de Kesselse Heide, het 
Peerdbos, de duinen van De ''anne, 
het Natuurpark Scheldeiand. 

De verwoester bleek de staat zelf 
of kreeg de steun van de staat. 

Het Natuurpark Scheldeiand In 
Klein-Brabant is sinds jaren in het ge
westplan Mechelen opgenomen. 

Men heeft er sindsdien pijplijnen 
doorgelegd, nadien de hoogspanning. 
Het was een zaak klaarblijkelijk van 
evenwicht tussen hoog en laag. 

Thans legt men er een nieuwe bre
de weg tegen, gedeeltelijk erin. Daar 
is dan geld voor ! 

De verontschuldiging luidt dat het 
gebied officieel nog niet werd ge
klasseerd. De regeringsverklaring zegt 
echter dat de gewestplannen zullen 
toegepast worden over heel het land. 

Burgemeesters-partijgenoten mogen 
echter elk natuurgebied verder schen
den. 

Het argument dat de Vlaamse Au
tonome Sektie van de Koninklijke Kom
missie voor Monumenten en Land
schappen niet gehaast is om klasse
ringen te vragen is daarbij geniepig. 

De regering zelf belet deze Kom
missie behoorlijk te werken. 

Ik heb een brief bewaard dat een 
lid van deze Kommissie me schreef 
een paar jaar geleden. Ik herhaal ten 
passus aan : 

« In de Vlaamse autonome Sektie 
van de Koninklijke Kommissie voor 
Monumenten en Landschappen is 
reeds sedert een paar maanden een 
ontwerp ingediend voor een op te 
richten begin van een monumenten-
dienst bij ons ». Nog geen antwoord 
van de minister I 

De minister heeft nog geen enkele 
vergadering van de Kommissie bijge
woond om de dringende noden van de 
Kommissie, en van onze monumenten 
in het algemeen, te leren kennen. 

Onze kommissie is verbitterd. 
De administratie van het ministerie 

vertraagt de zaken, door ze tot zich 
te trekken. Onze kommissie heeft 
lamme wieken en kan zich niet --ep-
pen. Op elke vergadering wordt er 
gezegd : heefi het zin dat wij blijven 
vergaderen, indien wij geen middelen 
te onzer beschikking krijgen (perso
neel, budget dat behoorlijk is, kortom 
een Monumentendienst, zoals in Ne
derland) en indien de procedure niet 
wordt herizen om de rangschikkingen 
en beschermingen te laten vlugger 
geschieden •>. 

Tot daar de brief. 
Ik geloof dat elke kommentaar over

bodig is. Tenzij dan die dat we onge
veer 3 jaar later niet verder otaan. 

Men wil geen behoorlijk georgani
seerde Kommissie voor IVlonumenten 
en Landschappen omdat men niet veel 
wil rangschikken. 

Men denkt dat het te veel geld kost. 
Het Nederlands voorbeeld dat ik 

hier vorig jaar toelichtte komt echler 
niet erg duur Daar heeft men tal ' an 
partikuliere verenigingen ertoe ge
bracht waardevolle huizen aan te ko
nen en te restaureren, onder bevoegd 
l:oezicht. Zo de vereniging « Hendrik 
de Keyser », zo « De Amsterdamse 
Maatschappij voor Stadsherstel », zo 
de « Stichting Diogenes ». Het ..ijn 
liet-kommerciële instellingen î ie 
naximum 7 t.h. winst mogen maken. 
lij verhuren op kommerciële grond
slag en maken een lichte winst. Zij 
nebben honderden gebouwen gesa-
leerd en gerestaureerd. Deze parti
culiere verenigingen zijn stimulerend 
v'oor stad en staat. 

Is er voorlopig geen geld dan kan 
men toch plannen maken op halflange 
termijn en bestemmingsplannen of bij
zondere plannen van aanleg opstellen. 

Alleen te weten dat er eerlang iets 
van komt kan het privee-initiatief los
weken Goedkope kredieten zouden 
reeds een stevige stimulans zijn. 

Ook de steden kunnen heel wat. 
Brugge geeft als eerste het voorbeeld 
door het saneren en restaureren van 
honderd woningen per jaar. 

Het komt er echter in de eerste 
plaats op aan dat de minister van 
Kuituur zelf belangstelling krijgt en 
deze belangstelling laat blijken Het 
juiste klimaat is noodzakelijk om het 
geheel van maatregelen van stapel te 
laten lopen. 

Beginnen we dus met dit passend 
klimaat in het leven te roepen. 

Als men in een land met weinig 
kuituur niet veel mag vragen, dan tocTi 
alvast dat. 

Want dat kost niets. 
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VUUNOEREN 
VERGUT 

door JOZEF SIMONS 
In Ossendrecht, op een pachthof, vindt de vluchtende familie onderdak. Wan

neer iedereen naar het dorp terugkeert verplicht vader van Laar zijn oudste zoon 
in Nederland te blijven. Tegen zijn zin wacht Florimond zijn tijd af. Van het front 
krijgt hij zeer pessimistische brieven van Jan Broeckx. En toch wil Florimond naar 
het front... 

tweede hoofdstuk 

op de dool 

Daarna was de slag aan de IJzer be
gonnen in al zijn barre akeligheid. Zon
der schoeisel, zonder voldoende kle
ding of bevoorrading, dagen en dagen 
steeds maar de telkens opnieuw op
schietende aanvallen der dichte Duit
se gelederen afweren, tot eindelijk 
hulptroepen opdaagden en het water 
der sluizen van Nieuwpoort de Duit
sers de weg afsneed. Toen kwamen 
winter en koude, de loopgravenoorlog 
met zijn verveling en zijn eindeloos-
lange nachten op de voorposten. 

Nergens de geestdriftige aanmaning 
die Florimond van zijn vriend ver
wachtte : „Kom bij ons, kom ons le
ven en lijden delen, wij strijden voor 
recht en eer. . " 't Klonk zo heel an
ders : „Wist ge hoe blij ik ben dat 
gij, mijn vriend, veilig In 't rustige Hol
land vertoeft ! Wij zitten hier als opge
jaagd wild, als ratten in holen, en strij
den... weten we nog waarvoor ? — 
Want als wij, Vlamingen, ten prijze 
van hoevele opofferingen, Belgiës be
staan zullen gered hebben, wat zal 
België voor Vlaanderen doen ? Rechts
herstel schenken ? Laten wij daarover 
geen illusies maken. Onze jongens 
worden hier het vuur ingejaagd door 
oversten die weigeren hun taal te le
ren. Als paarden het hu ! en het hou ! 
lezen zij de kommando's aan, waarop 
zij de dood inmoeten. Zelfs nu wil men 
van hogerhand het rampzalige van dit 
stelsel niet inzien Doch er komt ver
zet. Ik weet van een peleton dat 
rechtsomkeer maakte toen de Waalse 
onderluitenant zijn mannen wilde aan
drijven met een ' En avant, sales f la-
mins I ' Misprezen tot in de dood... Ik 
ga misschien te ver, waarschijnlijk is 
het voor u daarginds onmogelijk, u In 
onze toestand als Vlaamse soldaten in 

te denken, ons lijden en onze wrok te 
beseffen... ". 
De brieven van Jan Broeckx hadden 
de tegenovergestelde uitwerking van 
wat de opsteller vermoedde. Verre van 
te worden afgeschrikt, voelde Flori
mond zich steeds sterker getrokken 
om vaders gebod te overtreden — hij 
was toch geen kind meer — en achter 
de IJzer te gaan meestrijden. 
Niet alleen werd daar Belgiës goed 
recht verdedigd tegenover de buiten
landse aanvaller, wellicht zou daargin
der een krisis uitbreken die een ein
de zou maken aan 't Belgisch onrecht 
tegenover Vlaanderen... 
Overal werd geschermd met de leu
zen : Voor het zelfbeschikkingsrecht 
der kleine volkeren... De ganse mens
heid is best gediend door de eerbiedi
ging van eenieders levensrecht... 
Dat alles gold Immers ook voor Vlaan
deren... 

Ill 

Een der eerste dagen van maart brach
ten de bladen de tijding, dat de Bel
gische Regering in Le Havre een be-
sluit-wet had uitgevaardigd, waarbij al 
de jongelingen tussen de achttien en 
de vijfentwintig jaar onder de wapens 
werden geroepen. 
Dit nieuws was voor Florimond als een 
vrijheidslied. Die wet immers brak de 
kracht van het vaderlijk gebod, liet hem 
toe zijn hartetrek te volgen. 
Aanstonds nam Florimond pen en inkt 
om daarover te schrijven aan zijn papa 
thuis en aan Jan Broeckx aan de IJzer. 
Terwijl hij, bij het meedelen van dit 
nieuws aan vader, voorzichtig ieder 
woord wikte en woog, hoorde hij de 
waakhonden blaffen, de deur der hoe
ve opengaan en iemand met Laardonk-
se tongval vragen „ of mijnheer van 
Laar daar nog woonde ? ". 
Hij trok de kamerdeur open : daar 
stond voor hem, pet in de hand, de 
witte beenhouwersvest uitpiepend on
der de openstaande grijze overjas. 

> 

Fons Moze, de zoon van de Antichrist, 
i!iet rode wangen en wit stekelhaar ! 
een echte ,, maceklier ". 
„ Toch geen slechts nieuws, Fons ? ". 
,, Neen, alles opperbest thuis, en ik 
breng u vele groeten ". Hij had brieven 
mee van thuis en nieuws van gans 
het dorp. 

Florimond liet de koffie voor hen bel
den opdienen op zijn kamer en Fons 
moest maar vertellen van Laardonk, 
van het kasteel en het dorp, herhalen 
wat Florimond reeds van vroeger wist, 
bijvertellen wat Florimond nog niet 
vernomen had. 

Alles was er rustig en ging zijn gewone 
gang als vroeger : de Donk stond on
gedeerd, maar de kerk lag afgebrand. 
Bij de aftocht kregen de Belgische sol
daten bevel de kerktoren te laten sprin
gen ; door in overhaast te werk te 
gaan, sprong niet alleen de toren, maar 
brandde ook heel de kerk af en uit, 
met al wat erin was. 
„ En weet ge waar nu de kerkelijke 
diensten plaats hebben ? ". 
„ In de school ? ". 

„ In 't begin, ja, doch nu al een hele 
tijd In de Nieuwe Danszaal. Vroeger 
heb ik er zo tegen gesputterd I zegt 
de pastoor zelf, doch nu — Gods we
gen zijn wonderbaar — ben ik wat blij 
dat ze er staat en dat we ze mogen 
gebruiken. — Om de historie van zijn 
wijn Is hij niet zo welgezind... ". 
„ De historie van zijn wijn ? ". 
„Ja ; gij weet misschien nog niet, dat 
de mensen die het eerst terug waren 
van de vlucht, bij hen, die het langst 
weggebleven zijn, geplunderd hebben 
al wat naar hun smaak, en niet te heet 
of te zwaar was ?... Ze steken dat 
toch allemaal op de Duitsers... Bij de 
pastoor zijn ze zo maar met tweedui
zend vierhonderd flessen wijn weg I 
't Schijnt dat heel het dorp zat lag in 
de pastoor zijn kelder. De „deft ige 
mensen " kwamen met een mand of 
een korfke en bedronken zich thuis... 
Bij de notaris waren ze ook naar de 
flessen aan 't delven toen de onder
pastoor erop uitkwam. Zohaast ze die 
gezien hadden, was 't plunderen ge
daan... ". 

„ Zijn er vele Duitsers op 't dorp ? ". 
„Op 't fort liggen een twintigtal oude 
Beierse bierbuiken. We krijgen ze In 
't dorp weinig te zien. 's Zondags Is 
't soms militaire mis te acht uur. Dan 
komt hun krijgsaalmoezenler en draagt 
voor hen de mis op, ook In de Nieuwe 
Danszaal, en dan predikt hij van de 
„Heilige Maria" en spreekt hen toe 
met „Liebe Brüder". Daarbij Is er In 
de laatste tijd nog 'n groepje Mecklen-
burgers ingekwartierd rond de Molen
berg. Als die onder mekaar spreken 
kunt ge bijna elk woord verstaan, 't 
Zijn stille, bedachtzanie kerels, net 
mensen van de streek. En kegelen dat 
ze kunnen ! Ze spelen hele dagen op 
de kegelbaan van de Pegger. Veel aan
trek hebben ze anders niet, de Duit
sers, tenzij In De Eenhoorn. 
Verder was er nog een ongeluk ge
beurd. In het fort lagen honderden, 
duizenden granaten met koperen hul
zen. Waaghalzen gingen die stelen, 
schroefden ze los, goten het poeder 
eruit en verkochten het koper In de 
stad. Zekere nacht werd het gehucht 
bij het fort opgeschrikt door een dreu
nende slag. Een der granaten was bij 

het openschroeven ontploft, en van 
drie lijken lagen hompen en lompen in 
bloedige stukken over een heel veld 
verspreid. 

Florimond luisterde, luisterde... las in
tussen twee-, driemaal de brieven van 
papa, van mama, van Marie-José, van 
Paultje... en hij voelde Iets als helm-
wee naar Laardonk in hoofd en hart 
sluipen... Als hij eens met Fons terug
ging... 

\/ader schreef nog wel dat hij niet ko
men mocht, omdat er af en toe ge
ruchten liepen van jonge mannen die 
naar Duitsland werden ontvoerd — dat 
hij terugkwam zou papa evenwel liever 
hebben dan dat hij naar het leger trok. 
Maar neen, weg die gedachten. Nu te
rugkeren, als de wet hem riep waar 
hij zolang gedroomd had te mogen 
gaan ! 't Ware onterend laf. Neen, 
neen, 't was slechts een momenteel 
toegeven aan het famllie-IIevend ge
moed. 

„ Wacht", zei Florimond, „ Ik zal mijn 
brieven voor huls gaan schrijven — of 
kom, er is waarschijnlijk geen haast 
bij. Gij keert toch vandaag niet meer 
terug. Ge kunt hier overnachten zo ge 
wilt... ". 

„ Ik keer niet terug ! " zei de jonge 
kerel, enigszins schuw wordend — en 
er gleed een schaduw over zijn aan
gezicht — „ Ik wil mij aangeven als 
soldaat". 

Florimond keek op. Hoe kwam die 
volksjongen tot zulk een besluit ? 
„ Ik ga ook I Willen we samen vertrek
ken ? ". 

Een brede glimlach van voldaanheid 
schoof de witte tanden van de been
houwer bloot. „ Ge kunt niet geloven 
hoe blij ik ben. Gij weet overal de weg 
en zult voor mij mede zorgen. Van 
uw kant moogt gij op mij rekenen voor 
alles wat ik doen kan... ". 
Ze gaven elkander de hand. 
Na een dag of twee — de tijd voor Flo
rimond, om behooriljk op te ruimen, 
en een smokkelaar te vinden die zijn 
brieven naar Lardonk zou overbrengen 
—, vertrokken ze samen naar Rotter
dam om bij de Belgische konsul hun 
papieren in orde te laten brengen. 
Op de morgen van hun vertrek kwam 
er net nog een brief toe van Jan 
Broeckx : „ Gij schrijft mij, dat glJ 
slapeloze nachten doorbrengt en u 
koortsig op uw bed wentelt, wanneer 
gij denkt aan al die jongens die aan 
de IJzer In modder en slijk zitten te 
ploeteren. En gij zoudt willen over
steken en u bij ons vervoegen ? Slaap 
maar goed, beste jongen, en draal u 's 
avonds eens lekker om, warmpjes on
der de dekens, we misgunnen het u 
niet. Waarom zouden er nog méér jon
gens ongelukkig moeten zijn ? WIJ 
wensen niet In het minst dat onze 
broers en vrienden, zelfs niet onze 
ergste vijanden, ons nutteloos, doel
loos, armzalig leven zouden komen de
len ". 

Ze namen het lachend op en gek
scheerden : „ W i j zullen onze vriend 
Jan eens een riem onder het hart ste
ken I". 
In Den Haag waren ze spoedig gehol
pen door een studiemakker van Flori
mond, die, insgelijks naar Holland ge
vlucht, het vaderiand zijn diensten had 
aangeboden om te werken... op do 
kantoren van het Belgisch Konsulaat, 
diensten die dan nog met klinkende 
guldens werden betaald. 
Deze voorzichtige vriend, met de beste 
bedoelingen bezield, hield Florimond, 
tussen vier ogen, het roekeloze voor, 
het v/aanzinnige, van het besluit dat 
hij nemen wilde. Was hij niet goed 
ginds in Ossendrecht ? Hij zou zijn 
vriend wel een aangenaam baantje kun
nen bezorgen, met nog meer uitzicht 
op dekoraties en dergelijke voordelen, 
dan indien hij naar het veldleger trok. 
Toen Florimond toch bij zijn besluit 
bleef, maakte hij spoed met de papie
ren, bracht hem naar de trein, en nam 
afscheid met de woorden : „ Goed 
heil. Don Quichotte, goed heil, Sancho 
Panza I ". 

Cvsrvolgt) 
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over een paasverhaal 

DE LEGENDE VAN DE 6RAAL 
Zoals vele historische feiten (zelfs nu in 

deze « wetenschappelijke » tijd) vaak met 
mythen en legenden omweven worden, zo 
werden, inzonderheid in een tijd waarin we
tenschappelijke geschiedschrijving nog niet 
bestond, de historische gebeurtenissen vaak 
In verband gebracht met half-historische, 
half-mythische figuren en doordrenkt met 
mythische en legendarische motieven. 

Ook het paasgebeuren ontsnapte hier niet 
aan. Het belangrijkste motief was wel dat 
van de graal. Het keert in menig middel
eeuws werk terug en werd later door Wagner 
in woord en muziek vereeuwigd. Men kan 
de middeleeuwse epische motieven in en
kele grote « kringen » groeperen : de Ger
maanse, de Frankische, de klassieke, de Kel
tische. Het graalmotief komt uit deze laat
ste kring, uit de « matière de Bretragne » 
zoals men in Frankrijk zei. Deze « matter of 
Britain » droeg een sterk religieus karakter. 
Het motief zelf schijnt elementen te bevat
ten uit oude Ierse sagen over sterfelijke 
helden die in goddelijke hallen aan de hoorn 
des overvloeds dronken, en uit Keltische 
verhalen over een woest land dat alleen kan 
herbloeien door het helen van de wonde van 
de koning. Daarnaast blijkt het Graalmotief 
ook aanknopingspunten te hebben in Ara
bische en Oosterse verhalen. Andere simbo-
len, die met de Graal samen gingen, waren 
een bloedende lans en een zwaard. Deze 
symbolen, zowel als de gewonde koning, 
wijzen op het voorhanden zijn van resten 
van een vruchtbaarheidsgeloof dat de schep
pende natuurkrachten innig verbmdt met de 
potentie van de heerser. De kristelijke ele
menten in het graalmotief vereenzelvigen 
de graal met de beker van het laatste avond
maal en Jozef van Arimatea, de hoeder van 
Kristus' lichaam, met de gewonde koning : 
In verscheidene versies van de Perceval-his-
torie is de bewaker van het Graalslot Mont-
salvat een afstammehng van Jozef van Ari
matea. De latere verhalen krijgen dan vaak 
ook een teologisch-religieuse strekking : 
20 kan mer in de 13e eeuwse « Queste del 
Saint Graal » aanduidingen vinden die ver
band houden met de doktrine van St. Ber
nard van Clairvaux over de rol van de gena
de, over de transsubstantinatie en over het 
deel van de menselijke vrijheid in zijn ver-
lossmg. Sommige versies noemen Perceval 
als de man die deze verlossing zoekt en 
vindt, anderen weer vermelden Galahad, zoon 
van Lancelot en Elaine, dochter van Relies 
en bewaker van het Graalslot 

In al deze verhalen komen reeds een aan
tal elementen van de Arthur- en Parsifalcy-

klus voor : de verleiding van Lancelot door 
Elaine tengevolge van toverkracht, het zwaard 
dat uit een steen of aambeeld moet getrok
ken worden, de ronde tafel en de ridderorde, 
de eed der ridders om de Graal te zoeken, 
enz. Wij zien hierin ook de twee belangrijk
ste kernen en personnages, waarrond de 
Graallegenden geweven zijn : de Arthur- en 
Tafelrondekern met zijn historisch-mytische 
basis, en de Parsifal-Galahad-kern, met zijn 
mytisch-religieuse basis. Beide lopen ech
ter in de meeste verhalen doorheen. 

de historische koning arthur 

Koning Arthur [of Artus) was, volgens his
torische bronnen, een Keltisch vorst die aan 
het hoofd van de Britten stond in de strijd 
tegen de invallen der Angelen, Saksen en 
Jutten, die in de 5e eeuw het Britse eiland 
binnenvielen en er zich vestigden. In de 
middeleeuwse epische verhalen groeide hij 
uit tot een figuur van heroïsche afmetingen. 
Heeft hij echter bestaan, en zo ja. wie was 
hij ? 

In « The Quest for Arthur's Britain » 
heeft Geoffrey Ashe, in het hoofdstuk « The 
Arthurian Fact » de historische omvang van 
de Arthur-figuur trachten te omlijnen. Vooraf 
dient men echter de geschiedkundige situa
tie van toen in het oog te houden. In Enge
land, evenals Westelijk Europa vóór de Ger
maanse « Drang nach Westen » woonde een 
Keltische bevolking Deze echte • Britten » 

(waarvan een gedeelte later het gallo-romein-
se Armorica zou bevolken en tot « Bretag-
ne » maken) kregen rond 35 vóór Kr. het 
bezoek van Cesars legioenen. De Romeinse 
bezetting (die niet alleen uit Romeinen be
stond, maar ook uit soldaten uit alle moge
lijke Romeinse provincies) duurde tot om
streeks 400. Vier eeuwen kontakt met de 
Romeinse politieke macht, met de bescha
ving én de godsdienst konden niet anders 
dan sporen nalaten, ook op levenswijze en 
religieuse opvatting der inheemse bevolking 
zelf. De kristianisering begon er al zeer 
vroeg en in de eerste helft der vijfde eeuw 
ontplooiden de Britse kristenen al een lite
raire en missionaire aktiviteit : St.-Niniaan 
bekeerde gedeeltelijk de Pieten en waar
schijnlijk was er een nederzetting van her-
mijten of monniken rond Gastonbury. In de 
Welsche en Cornwalische legenden komt 
een prins Macsen voor, die niemand anders 
Is dan de Maximus, die door de Romeinse 
troepen in Brittanië tot keizer uitgeroepen, 
en nadien verslagen en gedood werd. De 
« Bendigeit Custennin » van de Welsche le
gende is dezelfde als Constantijn III, even
eens keizer uitgeroepen door het leger, en 
die met praktisch alle overgebleven legioe
nen naar Gallië overstak, in 407 

De terugtocht der Romeinen valt samen 
met de grote aanval der Saksen, in 410, en 
met de erkenning van de autonomie van Brit-
tania door keizer Honororius. Naast Saksen, 
hadden leren en Pleten voordien reeds raids 
uitgevoerd op de Britse kusten : de leren 
hadden de Scily-eilanden bezet, en vanuit 
de lage landen waren Keltische stammen al 
tijdens de Romeinse bezetting overgekomen: 
de Belgae. Omstreeks de helft der vijfde 
eeuw bereikte de penetratie van Angelen, 
Jutten en Saksen een hoogtepunt : na de 
slag van Crayford werd het Britse laagland 
overrompeld en vele Britten vluchtten naar 
Armorica en Spanje. Omstreeks het einde 
der vijfde eeuw hadden de Germaanse stam
men een groot deel van het huidige Enge
land bezet, maar de Britten verdedigden zich 
hardnekkig. Onder hun aanvoerders vinden 
wij Arthur (Artorius ?). Rond 518 greep een 
grote veldslag plaats : de Britten onder be
vel van Arthur versloegen te Mount Badon 
de Saksen, en er volgde een periode van re
latief-rustig naast-elkaar-bestaan. In 537 her
nam de strijd en Arthur stierf In de slag van 
Camlann. Pas rond 630 echter zou het Brits 
verzet totaal gebroken en de heerschappij 
van de Saksen gevestigd zijn. 

Uit dit historisch overzicht, dat zich steunt 
op de jongste onderzoekingen naar de his
torische basis van de Arthurmythen, blijkt 
dus hoe de Arthur der legende in feite een 
der talrijke Keltische stamhoofden was (ko
ning sechts in de begrensde betekenis die 
er bij Kelten en Germanen aan gegeven 
werd) die een rol gespeeld heeft In het ver
zet tegen de Saksische invasie en bezetting, 
en die op een bepaald moment aanvoerder 
der Britse strijdkrachten was in een grotere 
veldslag. 

de artus-verhalen 

Een van de eerste bronnen waaruit de 
« Matter of Britain • en de latere dichters 
en na-dichters hun stof haalden, was Geof
frey of Monmouths Latijnse geschiedenis 
van de koningin van Brittanië, waarin de re
gering van Arthur als klimaks voorkomt. 
Geoffrey, een Md van de lagere klerus, ge
deeltelijk van Welsche afstamming, beweert 
dat zijn werk gebaseerd is op een oud origi
neel, in het Keltisch geschreven en hem toe
vertrouwd door Walter, aartsdeken van Ox
ford. Nennius, een geestelijke uit de 8e 
eeuw die naar een herstel van de Keltische, 
nationale waardigheid streefde, heeft in een 
• geschiedenis der Britten » oude Welsche 
verhalen en getuigenissen maar ook oude 
dokumenten uit het Welsch vertaald in on
geschaafd Latijn. Het verschil met het boek 
van Monmouth is, dat Nennius niet de kwa
liteiten bezat om aan literaire fantasie te 
doen, zodat zijn werk literair minderwaar
dig, maar autentieker is Een dokument, dat 
Nennius overschrijft, vermeldt dat Arthur 
een man was zonder dynastische rang, dat 
hij tegen de Saksen vocht naast de Britse 
koningen, maat dat hij de leider in de slag 
was. Uit deze bronnen van niet steeds be
trouwbare wetenschappelijke waarde haal
den de middeleeuwse zangers dan hun te-
mas. Een verschil met de andere epische 
« kringen » vas wel, dat de Britse sterk-
religieus getint was : deze religiositeit werd 
door de dichters en nadichters op het vaste

land wel bewaard, maar andere elementen 
van de kontinentale literatuur — het hoofse, 
de liefde, het avontuur — kregen daarnaast 
een belangrijk aandeel. Op basis van de 
Latijnse versie dichtte Chrestien de Troyes 
zijn • Conté del Graal », dat onvoltooid bleef 
met zijn 11 000 verzen. Het bleef echter het 
prototype van de hoofse ridderroman, vet^ 
bonden met de religieus-mystische sfeer van 
de Keltische verhalen : een kombinatie van 
de Frankische en de Keltische epische stof. 

De naam Graal wordt afgeleid van het laat-
latijnse woord gradale : de benaming voor 
een trapsgewljs-gevormde schaal. Deze graal 
was de beker, die door Kristus gebruikt 
werd bij het Laatste Avondmaal. Het was ook 
de beker, waarin Jozef van Arimatea het 
bloed opving dat uit de speerwonde droop, 
na de Kruisiging 

parsival en de verlossingsgedachte 

Het Graal-motief zou nu in menig ridder-
verhaal en in heel de Westeuropese epische 
letterkunde overgenomen worden, en de 
personnages uit de Keltische sage werden 
tot mystisch-historische figuren. Zo werd 
Arthur de centrale figuur, de stichter en lei
der van een ridderorde, die haar opdracht 
erin zag, de Graal te beschermen : de rid
ders van de Tafelronde. Toen op zekere dag 
deze relikwie verdwenen was, gingen de 
ridders op zoek. Hun avonturen van religieuse 
en minder-rellgieuse aard werden bezongen 
door onbekende troebadoers en bekende 
middeleeuwse dichters. 

De Arthur-sage, oorspronkelijk een helden
sage, kreeg, verrijkt met de geschiedenis van 
de Tafelronde en met het Graalmotief, een 
religieuze oriëntatie. Andere Keltische mo
tieven, zoals dat van Parzival, zouden het ge
val nog ingewikkelder maken en de fantasie 
van zangers en dichters aanspreken, zodat 
tafelronde- graal- en Parsival-motief door-
eengeweven werden Belangrijke epische ge
dichten, die deze motieven aanwenden, zijn 
die van Hartmann van Aue, die de tafel ronde-
ridders Erec en Iwein ten tonele voert, en 
die van Wolfram von Eschenbach wiens 
« Parzival », voltooid In 1217, naar een Frans 
model, 25.000 verzen bevat en zijn hoofd
werk Is. Het rijst boven de konventionele 
literatuur van zijn tijd uit. 

Parzival, de « reine dwaas », is hier de af
beelding van de mens die doorheen dwaas
heid en vergissing, twijfel en trots tegenover 
God, tot een innerlijke loutering komt. Daar
naast Is hier ook de tegenstelling tussen de 
wereldlijke ridderldee en de idee van de 
ridderschap als dienst aan het hogere ver
zinnebeeld in een Gawein enerzijds, in de 
Graalridders anderzijds. 

De historische en minder-historische ver
halen van een Geoffry of Monmouth en een 
Nennius over een Keltisch aanvoerder heb
ben, verbonden met de restanten van oude 
sagen en legenden, en met de rijke fantasie 
van de middeleeuwse minnezangers, geleid 
tot het ontstaan van een episch en drama
tisch werk, dat in de wereldliteratuur als uit
drukking van de menselijke tocht naar de 
bevrijding onvergankelijk zal blijven. De uiter
lijke band met het hele paasgebeuren is eer
der klein en ligt hoofdzakelijk in de Graal, 
de beker waaruit Kristus dronk en waarin zijn 
bloed voeide. Er is echter een diepere. Inner
lijke band : de bevrljdlngsgedachte, de ver
lossing van de mens door 't offer, 't Is deze 
gedachte die ook aan het historisch Paasge
beuren zijn diepere betekenis heeft gegeven, 
en in die zin mogen wij dan ook deze verha
len met het Paasfeest in verband brengen. 

r. bosmans. 

De illustraties : boven, de ronde 

Tafel ridders uit een Frans verhaal 

over de graal. 

Onder : Ronde Tafel (18 voet dia

meter) in verhaal van Winchester 

Castle (1450) 
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ZATERDAG 21 APRIL 

# 15u30 Waddenzee Vogelland Toerist i 
sche f i lm 

• 16u00 De leiies m het veld Speel f i lm 
O 18u00 Fabelt jeskrant 
O 18u05 Johnny Raton Spaanse jeugd

f i lm 
O 19u45 TV nieuws 
O 20u 10 De hoorn des overvloeds Ar ia 's 

en melodieën uit bekende opera s en ope
ret tes 

O 21u25 De vrol i jke dokters van St Swf-
th in s 

# 21u50 Echo 
O 22u 20 Mannix 
O 23u 10 TV nieuws 

ZONDAG 22 APRIL (Pasen) 

O 14u30 De kat 
O ISuOO De heren van Bibelebom 
O ISu 15 Binnen en buiten 
O 17u25 The Good Old Days 
O 18u 15 Fabelt jeskrant 
O 18u 20 Sportreportage 
O 18u46 Van Pool to t Evenaar Kwis 
O 19u38 Openbaar kunstbezit 
O 19u45 TV nieuws 
O 20u00 Sportweekend 
O 20u 25 Bel de 500 Feuil leton 
O 21u 10 Paasparade Muzikale f i lm 
O 22u 50 TV nieuws 

MAANDAG 23 APRIL 

O 15u30 Niklaas en Figuren Jeugdfi lm 
O 17u00 Bil jarten Europese kampioen 

schappen v i j fkamp in Deurne Antwerpen 
O 18u 00 Fabelt jeskrant 
O 18u 05 De woudlopers 
O 18u30 Al l Baba Tekenfi lm 
O 18u40 Kleine Wiener Nachtmusik Doku-

mentaire over het muzikale Wenen bij 
nacht 

O 19u10 Sporttr ibune 
O 19u45 TV nieuws 
# 20u 10 Jozef en zijn veelkleur ige man

tel Rockmusical naar het verhaal uit de 
Genesis over Jozef 

o 20u45 
O 20u35 

winsky 
O 23ü00 

Vei l igheidsgrens Sc ience f i c t i on . 
Psalmensymfonie van Igor Stra-

TV nieuws 

DINSDAG 24 APRIL 

O 15u00 
O 18u00 
O 18u05 
O 18u30 
O 19u05 

fonds 
O 19u45 
O 20u 10 
O 20u20 
• 21u25 

School televis ie 
Fabelt jeskrant 
Fol lyfoot 
Tienerklanken 
Het vr i je v oo id Het V^ imey len 

TV nieuv s 
Trekking Nationale Loteri j 
De klpino waarheid 

Blind Sociologische enquête 
over de problemen van volwassen bl inden. 

O 22u 15 TVnieu/vs 

WDFNSDAG 25 APRIL 

O 17u00 
O 18u40 
O 18u45 
# 18u55 
O 19u20 
O 19u45 
O 20u 10 
• 21u25 
O 22u 10 
O 22u 30 

Jevanjong 
Fabelt jeskrant 
Tekenf i lmtre in 
De jaguar Dokumentaire 
Sport in t k looster Korte f i lm 
TV nieuws 
Dubbeldekkers 
Konfroi i tat ie 
Horen en zien 
TV nieuws 

DONDERDAG 26 APRIL j 

0 18u00 
O 18u05 
O 18u30 
O 19u08 
O 19u45 
• 20u 10 

Fabelt jeskrant 
Koning Ar thur 
Tienerklanken 
De l iberale gedachte 
TV nieuws 
Wachtwoord Kwis o I v Nand 

Baert m m v Nadine De Sloovere en Jan i 
Theys 

O 20u40 
O 22u 10 
O 22u 50 
O 22u 55 

schappe 

ZIJ TV spel 
Premiere 
TV nieuws 
Bi l jarten Europese kampioen-

n v i j fkamp in Deurne An twerpen 

VRIJDAG 27 APRIL 

O 18uO0 
O 18u05 
O 18u20 
O 18u30 

Fabelt jeskrant 
De toverbal Tekenf i lm 
Rodeo Korte f i lm 
De zanq van de prair ie Sat ir i -

sche animatie i 
O 18u50 
O 19u03 

ding 
0 19u45 
O 20u 10 
• 20U55 
O 21u40 
O 22u30 
• 22u35 

f i lm 
O 23u 15 

Ziet u er wat in ' 
Protestants godsdienst ige uitzen-

TV nieuws 
Oorlog en Vrede 
Panorama 
Mar isol Show 
TV nieuws 
Leven in Denemarken De andere 

Bil jarten Europese kampioen-
schappen bi l jar ten v i j fkamp in Deurne-
Antwerpen 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 

zoekertjes 

Import f i rma te Brussel Laken Mut 
saard zoekt tweet mann bedien 
de voor alle bureauwerk faktura 
t ie voorraadadminis (Kardex) en 
orderbehand met kennis van dak 
t l ! noties Engels en Duits strekt 
to t aanbev Leeft i jd 25 tot 45 j 
tel voor afspr 674114 R 32 

Part i j l id, gebroodroofd wegens pro 
test tegen Franstal igheid van zi jn 
f i rma, zoekt dringend werk Brus 
se l , Mechelen, Leuven 26 jaar oud 
bediende vol ledige ekon hum 
Kontakt via sen Van Haegendoren 
G Gezellestraat 63 Heverlee 016/ 
24545 R 34 

Dame zoekt werk als qerante in 
gereed om dragen text ie l ge 
schenkart ikelen of iets dergel i jks 
in Brussel Vaste wedde plus kom 
missieloon Eventueel ook met per 
soneel Bureel blad R 38 

GROOT-GENT 
WERKZOEKENDEN 
Gediplomeerde boekhouder 34 j 
Magazijnier 21 jaar 
Voor verdere inl icht ingen zich wen 
den Oswald Van Ooteghem — Ro 
de Kruisstraat 7 Gentbrugge — tel 
09/52 72 87 — s morgens tussen 
7 u 30 en 8 uur — s avonds vanaf 
20 uur R 40 

1 Bediende gehuwd verschi l lende 
jaren administrat ieve ervaring 
m de prive sektor 

2 Jonge man 22 jaar diploma 
A2 mechanica legerdienst be 
eindigd ongehuwd 

3 Technisch tekenaar 22 jaar, on 
gehuwd 

4 Bediende gehuwd vader van 
verschi l lende kinderen verschi l 
lende jaren administrat ieve er 
varing 

5 Jone dame 20 jaar gehuwd di 
ploma hoger sekundair onder

wi js dactylograf ie 

6 Bediende 35 jaar gehuwd er 
varing in de verzekenngssektor 

7 Kok wonende \1idden Limb i ig 

8 Bediende 25 ladr enkele jaren 
piakt i jk 

Deze personen wensen bij voor 
keur werk in n t t Limburgse Stu 
denten ui t Nuo J Limburg kunnen 
gedurende de vakant '^ te .verk ge 
steld worden in een fabriek te 
Weert (Neder la id) 7 i r h wenden 
tot volksv E Ra'-i'i i Ursulastraat 
1 Eigenbilzen (tel 011/19454) R 41 
Jonge vrouw (21) zoekt t h j ' s v erk 
Voorkeur typ- of s c h r i f w e i k 
(wonende omgeving Antwerpen) 
Kontakt Wim Claessens (Arr 
Sek r t ) Mor tse l Tel 55 39 09 R 42 

Dynamische jonge man (21) leger
dienst volbracht zoek^ betrekking 
als vertegenwoordiger in elektr isch 
materiaal (wonende oi-igevinq Ant 
werpen) Kontakt Win i CIdessens 
(Arr Sek re t ) Mor tse l "'"el 55 39 09 

R 43 

19 jar ige ju f f rouw uit St Kwintens 
Lennik (lager middelbaar) zoekt be 
trekking als steno dakti lo in of rond 
Brussel Zich wenden te l 02 / 
52 56 81 of 02/52 46 20 R 44 

Te huur Wetst raat Antwerpen 
Groot huis met tu in en werkhuis 
Schri jven naar A Van Ouytsel 
Schut tershofstr 16 2000 Antwer 
pen of bevragen Schut tershofst r 
29 — R 45 

Sar restaurant De Taveerne, Kaas
markt 157 te Wemmei vraagt kel
ner of dienster, v i j fdagenweek 
(zondag en maandag vr i jaf) werk
uren van 16 u to t s lu i t ing Zeer 
hoge verdiensten R 48 

Poetsvrouw drie uren per dag voor 
in l icht ingen te l 788318 na 18 u 

R 49 

VAKANTIEWONING 
Te huur voor ju l i en augustus cha
let met alle komfor t 3 slaapkamers 
(bedden voor 7 personen) in prach 
tige omgeving te A l le sur Semois 
(prov Namen) Z w N Amee l , 
Vestenstr 5 Zot tegem Tel 0 9 ' 
70 10 87 — R 50 

Vlamingen, 

1 ^ 1 vraag GRATIS ADVIES 

I 1 * 1 voor uw hypotheek-

^ • ^ leningen ( I e en 2e r ) 

en uw bouwgrondkred ie ten 

aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Korfri jkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel 09 /22 88 33 

van 9 tot 18 u ('s zat geslot ) 

Agenten en makelaars 

neem kontakt mei ons 1 

WALTER ROLAND 
gedip lomeerd opt icien, 

erkend door alle ziekenfondsen 
KERKSTRAAT 58 - ANTWERPEN 

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

ALLE GLAZEN ALLE MONTUREN 
Voor lezers van di t b lad 10 7, kor t ing 
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HORIZONTAAL 

1) Kledingsstuk genoemd naar 
Franse histor ische f iguur 

2) Ex st ier staat in Noord Ame 
rika 

3) Eensklaps gemeente m de 
Kempen 

4) Gi ieks or todoks pr iester , Ro 
bert 

5) Twee medekl inkers soort hert 
6) Roem Russische jongensnaam 

bazige v rouw 
7) In de grond boren 
8) Frans voegwoord hertacht ig 

dier 
9) Loop meis jesnaam afkort ing 

van • Mar ie » 
10) Napluizer 

VERTIKAAL 

1) Simpat ieke par lementair u i t het 
Waasland 

2) Europese hoofdstad, dat doet 
men met het vlas 

3) Stapel gemaaid gras, thans. 
4) Helpen Ital iaanse s t room 
5) Schoenmakersgereedschap, 

Frans l idwoord, gedaan 
6) Mast kustgemeente 
7) Tuberkuloze, gemeente in da 

Kempen 
8) Versvoet anagram van 

. RAAM . 
9) Anagram van « M A G », AfrV 

kaanse staat 
10) Reptiel 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakweri<en legen •>• tiout-
inaekten TWINTKI JAAR WAARSOnO. 
Dok. op aanvraag. Qratis beatek In gans het 
land P.VB> INDUSTRAOE Vandareijpanatr. 
12, Wemmei ^L) - Tal 02/7e2aoa 

Op BERGSAFARI naar het 
LECHTAL - TYROL 

Prachtige elfdaagse reizen met luxe autocar, 
regelmatige afreizen op 

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

P R I | S A L L E S I N B E G R E P E N : 

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

INLICHTINGEN EN RESERVATIE : 

REIZEN LUX CAR 
Prinsdaal 61 
BAMBRUGGE 

Tel 053/634 23 

A d v De Backerstraat 61 
Denderhoutem 

Tel 054/311 63 

VRAAG VRIJBLIJVEND FOLDER MET VOLLEDIG REISPLAN 
EN PROGRAMMA 

file:///1idden
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berichten 
uit 
de 
samenieving 

de post 

Geregeld zijn er klachten 
over het postwezen. Nu blijkt 
het, dat er In het centrum van 
de steden te weinig of te kleine 
postbussen zijn. Regelmatig zit
ten de bussen propvol en wordt 
er soms nog een pak brieven 
bovenop gelegd. En dan maar 
hopen dat het niet regent Maar 
daarmee schijnt het probleem 
niet opgelost. Niet alle ophaal-
diensten nemen die brieven 
mee. Onvi/illigen — en die vindt 
men overal — laten liggen wat 
ligt tot een gedienstige vcor-
bijganger die omslagen zelf in 
de geleegde bus stopt, en dan 
komen ze een volgende lichting 
aan de beurt. 

Die postmannen maken de 
bussen leeg volgens strikt re
glementaire wijze Met beiiulp 
van een sleutel slaat de bodem 
van de bus om en alles valt in 
een zak. Wat op het dak van 
de bus ligt, valt natuurlijk met 
mee. Reglementair bezien sta
ken die brieven niet in de bus 
en kan er dus met geklaagd 
worden. 

Leve het reglement en hel 
overige kan gestolen worden 1 

geheid van paasland 
ontsluierd 

Het Paaseiland, dat door de 
Nederlandse zeevaarder Rogge
veen op Paasdag 1722 werd ont
dekt, ligt in de Stille Oceaan 
op 3.000 km van de Chileense 
kust. Het behoort sedert 1888 
aan Chili toe. 

De vroegere bewoners van 
het lava-eiland lieten er reus
achtige onafgewerkte beelden 
achter en tafels waarop geheim

zinnige geschriften Ingegrift 
zijn. Een Braziliaanse taalkundi
ge prof. Van de Mello (van 
Vlaamse afkomst ' ) heeft on
langs beweerd erin geslaagd te 
zijn de hiërogliefen op de beel
den van het beroemde Paasei
land te ontcijferen. 

De vertaling van twee tek
sten op die tafels wijst erop 
— volgens prof Van de Meto •— 
dat de archipel door een reus
achtige vloedgolf, met golven 
van meer dan 30 m , werd over
spoeld De eilandbewoneis 
poogden vruchteloos hun vaar 
tuigen te water te laten toen 
een enorme vuurbol, waarschijn
lijk een meteoriet, aan een der 
uiteinden van het eiland in
sloeg. Er ontstond een geweldi
ge aardschok, die alle naburige 
eilanden verzwolg Prof. Van de 
Mello weigerde te onthullen 
hoe hoe hij de geheimzinnige 
tekens heeft kunnen ontciife-
ren. Hij verkiest te wachten op 
de resultaten van de onderzoe
kingen van de Duitse deskundi
ge Thomas Bai'tel, volgens liem 
de enige andere speicalist die 
op dit ogenblik aan hetzelfde 
onderwerp een studie wijdt. 

i n d e x w o r d t g e i j k t 

Waarvoor gebruiken de' ge
zinnen hun inkomen ? Wat 
wordt er gekocht ? Welk ge
deelte gaat naar voeding, kle
ding, huishuur, haaikniopen 
enz ? 

Een peiling, uitgevoerd op 
Initiatief van Ekonomische Za
ken moet dit duidelijk maken. 
Het onderzoek Is begonnen op 
19 maart en zal een jaar lopen. 
De uitslagen van het onderzoek 
moeten een beter idee geven 
van de schommelingen van het 
indexcijfer. De laatste peiling 
ter zake dateert van 1961. De 
huidige peiling is nieuw in die 
zin dat zij gevoerd wordt in alle 
lagen van de bevolking, terwijl 
in 1961 vooral nagegaan werd 
hoe arbeidsgezinnen hun uitga
ven spreidden, in de nota van 
Ekonomische Zaken wordt ter 
zake de aandacht gevestigd op 
het feit, dat voor de eerste 
maal het verbruikspatroon van 
de zelfstandigen uitgebreid in 
de peiling opgenomen wordt 
De onderzochte groepen zijn : 
arbeiders [1.100 gezinnen) . be

dlenden (1 300 gezinnen) : r i e t 
aktieven (1.000 gezinnen) en 
zelfstandigen (600 gezinnen) De 
gezinnen, die aan de peiling 
medewerken, moeten in specia
le huishoudboekjes hun ont
vangsten en uitgaven inschrij
ven Alle gezinnen werden toe
vallig gekozen 

Het Nationaal Instituut voor 
de Statistiek, dat de peil'ng 
leidt, doet voor de kontrole v^n 
het onderzoek een beroep op 
350 part-time medewerkers. Zij 
zullen aan de gezinnen de no
dige aanwijzigingen verstrekken 
en ter plaatse de eerste kon
trole van de inschrijvingen ver
richten Gedurende het gehele 
onderzoeksjaar zullen zij de ge
zinnen geregeld bezoeken. 

« cercle de pêche » 

De « Gazet van Antwerpen » 
maakte onlangs de vissersklub 
• Au fil de l'eau •> bekend. Wij 
willen deze « cercle de pêche » 
evenmin aan onze lezers ont
houden Het is een private hen-
gelklub, die haar aktivitei+en 
uitoefent in het « Vlotgras > te 
Dendermonde De « siège • is 
gevestigd te Bruxelles, Avenue 
des Azalées, 16, «Le Président» 
is een genaamde J. Rasschaert. 
De klub telt een veertigtal le
den, allen zonder onderscheid 
uit Dendermonde of de --echt-
streekse omgeving. 

Dat « Monsieur le Président » 
het voor het zeggen heeft is 
duidelijk. 

De klub bestaat reeds meer 
dan 10 jaar en ondanks een be
lofte, heeft monsieur rtas-
schaert zijn franstalige lidkaar-
ten nog niet vervangen, fef l 
vijftal jaren geleden brak er !o 
de schoot van « au fll Je 
l'eau » een schuchter Vlaams 
protest los. De voorzitter hield 
zijn leden braaf met de be'of-
te dat, als de oude lidkaarten 
zouden zijn uitgeput, er nieuwe 
zouden gedrukt worden in het 
Nederlands. En er werden nieu
we gedrukt en het blééf « Carte 
de Membre ». En 40 Vlamingen 
lieten alweer gebeuren uit 
schrik uit de klub gezet te wor
den. 

Zouden wij niet beter onze 
klauwende leeuw vervangen 
door een blatend schaap ? 

Al de bossen van de provincie Luksemburg werden zopas opengesteld voor alle (natuurlievende) wandelaars en 
ruiters. Sommige bosdelen werden daartoe speciaal aangepast. Waar aanplantingen zijn en gevaar voor brand 
bestaat blijft het bos echter ontoegankelijk. Fijn initiatief. 

VERBRUIK 
De unieke staking van de Amerikaanse huisvrouwen die wei

gerden 'n week lang rundsvlees te kopen omdat't te duur zou zijn 
heeft ook bij ons de nodige krantenkoppen gehaald Onze ver
bruikers zijn niet in staking gegaan al hadden ze daar nochtans 
meer reden toe dan hun collega's uit de Verenigde Staten In
derdaad de Amerikaan betaalt vandaag voor een biefstuk bIJ 
zijn slager niet meer dan 180 fr per kg. terwijl wij minstens 100 
fr. per kg. meer moeten neertellen Daar komt nog bij dat de le
vensstandaard over de oceaan veel hoger ligt dan hier. In Euro
pees verband komen de West-Duitsers er het slechtst vanaf 
want zij kopen hun biefstuk tegen ruim 400 fr per kg. 

Het rundsvlees is duur, maar waarom eigenlijk ? Er zijn ver
scheidene redenen. Het is duidelijk dat rundsvlees een « wel-
vaartsprodukt » is, hoe hoger de levensstandaard hoe meer 
rundsvlees gegeten wordt. Vermits de levensstandaard in ver
scheidene landen de laatste jaren sterk gestegen is kan het in
gewijden niet verwonderen dat er een vieestekort op de wereld
markt is ontstaan Alle westerse geïndustrialiseerde landen pro
duceren te weinig rundsvlees om de inlandse vraag te kunnen 
voldoen, zij moeten dus het inlands vieestekort ongedaan maken 
door aantekopen op de wereldmarkt. Tot voor enkele jaren was 
de wereldvleesmarkt een overschottenmarkt en waren er dus 
geen problemen Nu de vraag groter is dan het aanbod stijgen 
de prijzen uiteraard sterk. 

In Europa zelf is het vieestekort nog gestimuleerd door de 
sanering van de melkveehouderij, het zogenaamde « plan Mans-
holt ». Een paar jaar terug werden inderdaad duizenden melk
koeien afgeslacht met overheidspremies zodat minder kalveren 
geboren werden en minder kalveren betekent onvermijdelijk 
minder dieren voor de vetmesterij Ondertussen doet de Euro
pese kommissie nu alle moeite om de produktie van rundsvlees 
aan te wakkeren en staan de Europese grenzen al maandenlang 
open voor de invoer van runderen en vlees. Voor België voorziet 
men dit jaar een stijging van de totale rundsvleesproduktie met 
4 t h. doch die totale produktie zal nog lager liggen dan deze 
van 1971. Dat is niet verwonderlijk want in de zestiger jaren 
was de rundveemesterij een bijna verlieslatende aktiviteit en 
schakelden de mesters over op meer winstgevende spekulaties. 
Nu de prijzen goed zijn worden opnieuw meer kalveren voor de 
vetmesting tot vaarzen of stieren opgezet doch het duurt min
stens twee jaar vooraleer zo een rund volwassen is efi ge
slacht kan worden. 

het dure vlees 
Sommige verbruikers vragen zich- af of de veehouders niet te

veel aan de vetmesterij verdienen Ik meen van niet tenslotte 
mag men niet vergeten dat de veehouder nu wel 8 tot 10 fr per 
kg. meer krijgt voor zijn vee op voet dan twee jaar geleden doch 
in diezelfde periode stegen de prijzen aan de verbruiker met 
20,40 of nog meer franken per kg. 

Persoonlijk ben ik van mening dat men eens degelijk moet 
uitdokteren of het vlees niet te overdreven duur wordt door de 
kommercialisatie in de groot- en kleinhandel. Het wordt hoog 
tijd dat de overheid een enquête doet om de vleeshandel oeter 
te leren kennen Indien een dei gelijk onderzoek niet gedaan 
wordt dan zal deze handel een v'eel te gesloten bedrijf blijven 
en kan niemand weten, de prijzenkommissie niet en ook Eko
nomische Zaken niet of een aanvraag tot verhoging van de 
vleesprijs al dan niet gerechtvaardigd is en of de winsten al 
dan niet buitensporig zijn Zoals men weet zijn tegenwoordig 
de vleesprijzen vastgelegd ze kunnen enkel verhogen na overleg 
tussen de slagers en het ministerie. Op het eerste zicht lijkt 
dat een goede zaak maar op deze manier van werken kwam voor 
kort uit verscheidene hoeken kritiek omdat ondanks deze pro
cedure de prijzen in de slagerij toch blijven stijgen. 

De handel doorlichten is één zaak. Het komt er bovendien 
op aan maatregelen uit te denken om het vleesaanbod te ver
groten. Dergelijke maatregelen moeten genomen worden door 
de overheid en best in samenwerking met de landbouwkommis-
sie van de EEG. Men zou op vrij korte termijn het vleesaanbod 
kunnen omhoog trekken door de kwekers van mestkalveren er
toe te overhalen hun kalveren door te mesten tot ze enkele 
honderden kg. meer wegen De kwekers zou men bv. kunnen 
overhalen door het uitbetalen van een subsidie Er zit ook veel 
in het laten kalveren van slachtvaarzen en ze onmiddelijk na 
de kalving af te slachten. Daarmee heeft men naast vlees van 
extra kwaliteit nog een kalf dat ook kan grootgebracht worden. 

Zou het ook niet mogelijk zijn een deel van de melkveestapel 
over te schakelen op de vleesproduktie ? In dit systeem zouden 
de koeien niet meer gemolken doch gezoogd worden door eén 
of twee kalveren Daarmee behoudt men de koeien die net 
volgende jaar opnieuw een kalf ter wereld brengen terwijl or 
geen melk op de markt gebracht wordt zodat een eventuele ans 
op een boterberg kleiner wordt. Op dit ogenblik is deze manier 
van werken met rendabel (de prijzen voor het vee op voet zijn 
daarvoor nog te laag) doch waarom zou de overheid of de £EG 
de veehouder niet in voldoende mate schadeloos kunnen .tel
len ? 

Op wat langere termijn komt het erop aan niet langer te af
hankelijk te zijn van het vleesaanbod op de wereldmarkt Dat 
kan maar als de landbouwer prijzen krijgt die voldoende -oog 

^egden het al, op dit vlak zijn teveel fouten gemaakt 
tijdens de pas voorbije irren zowel door een kortzichtige natio
nale als Europese overheid Men mag de gemaakte fouten niet 
meer opnieuw maken als ovei enkele maanden de spannniy op 
de rundvleesmarkt (allicht) zal afgenomen zijn. 

k.a. 
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beweg ingsLjJJzer 

antwerpen 

ANTWERPEN (Arr.) 

ARR. RAAD 
De maandelijkse arr. raad 

voorien voor vrijdag 20 april 
vervalt, gezien het Paasweek
einde en verlof. Onze e.k. arr. 
raad is te noteren voor vrijdag 
11 mei e.k. te 20 u. 30 in de 
bovenzaal van de « Nieuwe Car-
not », Carnotstr. te Antwerpen. 

NAKLANK 
Het arr. bestuur dankt alle kader

leden en mandatarissen voor hun 
aanwezigheid op 7 april j l . tijdens 
onze stijlvolle arr. kaderdag te 
Kontich (Thier-Brau-Hof), in aanwe
zigheid van algemeen voorz. Fr. 
Van der Eist. sen. Jorissen en 
hoofdredakteur Paul Martens. Het 
solidariteitsgevoel met onze « Ne
gen van Laken • werd op deze arr. 
kaderdag beantwoord met een zaal
omhaling die bij de 8.000 fr. sa
menbracht. Afdeling Kontich dan
ken wij voor de keurige aanwijzin
gen en zaal-orde. 

WM-AVOND 
leder mandataris' alsook de eer

ste plaatsvervanger (VU) per afde
ling wordt uitgenodigd aanwezig te 
zijn op onze volgende VVM-avond 
op donderdag 3 mei te 20 u. 30 in 
de zaal « Vleminckhof » te Wljne-
gem. 

Als sprekers zijn uitgenodigd en-
, kele van onze mandatarissen die 
! in hun respektievelijke gemeenten 
deel uitmaken van de bestuurs-

: meerderheid : Juul De Cuyper, bur-
; gemeester te Broechem, Lieven Ka-
I ilngart, Oktaaf Meyntjens, Bert Ver-

beelen. respektievelijk, schepen te 
Merksem, Burcht en Borgerhout. 
leder mandataris moet hier aanwe
zig zijn. 

, VERHAALBELASTINGÊN 
! Er zijn nop enkele nota's in sten-
' cylvorm over « Verhaalbelastingen » 
door Ludo Van Huffelen, het onder
werp van onze vorige VVM-avond, 
te bekomen bij de VVM-voorzi+ter 
Hugo Andries, Turnhoutsebaan 116 
te 2200 Borgerhout, tel. 36.59.67 

BEZOEK PIDPA (VVM) 
De mandatarissen nemen reeds 

nota van de datum van 29 mei. On
der enig voorbehoud kunnen wij 
u nu reeds mededelen c'at deze 
avond mogelijk een bezoek zal wor-

'. den gebracht aan de waterzuive
ringsinstallatie te Oeiegem In aan
sluiting hierop zal dan een voor
dracht doorgaan. De juiste inlich
tingen worden u over korte tijd 
medegedeeld. De afdelingsbestu
ren gelieve voor deze avond gee.i 
enkele aktiviteit te plannen in hun 
afdeling I 

W M 
Op donderdag 3 mei as gaat 

onze volgende avond door te 20 u. 
30 in zaal • Vleminckhof » te Wij-
negem. Zijn uitgenodigd : enkele 
onzer mandatarissen welke deel 
uitmaken van een bestuurskoalitie, 
de h.h. J. De Cuyper, burgemees
ter te Broechem, Lieven Kalingart, 
schepen te Merksem, Oktaaf 
Meyntjens. schepen te Burcht en 
Bert Verbeelen, schepen te Bor
gerhout. 

VUJO 
Alle VUJO-leden (arr.) worden 

verwacht op donderdag 26 april te 
20 u. in zaal Tijl, Biedabaan 298. te 
Merksem om deel te nemen aan 
de bespreking van de kongrestekst 
aangaande het onderwijs Nadien 
gezellig onderonsje 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Zondag 27 mei e.k te 14 u 30 

Sportpaleis te Antwerpen Genum
merde toegangskaarten. 100 fr zijn 
r.og steeds te bestellen en te beko
men op het VU-sekretariaat van 
Stad-/>ntwerpen. Wetstr 12. tel • 
36.84.65 

KNS-VOORSTELLING 
Op vrijdag 27 april. • Oorlogs-

mannen ^ (van G.B. Shaw). Bestel 
nog onmiddellijk uw kaarten bij V. 
Peeters, Apollostr. 47 te Berchem. 
tel. 21.46.24 of op het afdelingsse-
kretariaat van Antwerpen-Stad, 
Wetstraat 12, tel. 36.84.65. 

ANTWERPEN (Stad) 
PAASTOMBOLA 

Lootjes op het sskfetariaat. En
kel voor de leden van onze afde
ling. Trekking op 30 april. 
VUJO 

12 mei : fietstocht door de stad. 
Voor meer inlichtingen : tel. Jo-
chems, 37.85.22. 
DIENSTBETOON 

Dagelijks tijdens kantooruren. 
Voor speciale gevallen liefst op 
maandag vanaf 16 tot 20 u. Dan 
is er steeds een volksvertegen
woordiger aanwezig. 

KOO : tel. De Boel. 33 97.90 of 
De Laet. 38.66.92, 

Gemeenteraadslid Bergers : St. 
Jansvliet 19, Antwerpen, bij hem 
thuis, elke maandc-g van 14 tot 18 u. 

Dij al onze andere gemeenteraads
leden op tel. afspraak, vraag hier
voor inlichtingen, sekretariaat. nr 
36.84.65. 
LEDENSLAG 

Mannen ! Uw vrouw-lief vragen 
bijlid te worden I 50 fr per jaar 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Ook kaarten op het sekretariaat. 
OP STAP 

Maandag 23 april naar het ver
dronken land van Saaftingen Bot
ten mee. Naam opgeven sekretari
aat. Meer uitleg ? tel. Moens nr. 
38.56.87. 

BERCHEM 
KNS-VOORSTELLING 

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

Mandatarissen : di Goemans. 
39.02.30 : Jos De Roover. Ruyten-
burgstr . Jef Brentjens, 39.10.74 ; 
Juul Creten, 39.36.07 ; Piet Van 
Dooren. 30.52.42 ''aula Van Beeck-
Van dêr Linden 2173 60 : Paul 
Baetens 30.93.33 

0 0 0 : Vital Peeters. 21.46.24 : 
Robert Geukens. 39 18.2'/ 

BOECHGUT-VREMDE 
KNS-VOORSTELLING 

27 april. Op het programma : 
« Oorlogsmannen » van G.B. Shaw. 
Onze afdeling zal nog flinker verte
genwoordigd zijn dan vorig Jaar. 
Nog enkele kaarten van 80 fr. ter 
beschikking. 
KONTAKTADRES 

Voor alle Inlichtingen : Fred Ent-
brouckx, Kapelleveldstr. 3, Boe-
chout. 

BOOM 
INHULDIGING SEKRETARIAAT 

Niettegenstaande Jos Van Eynde 
verkondigde dat in de rode Rupel-
streek de VU nooit vaste voet zou 
krijgen, wordt in Boom op grootse 
wijze het gloednieuwe sekretariaat 
en ontvangstcentrum ingehuldigd 
Bij deze gelegenheid rekenen wij 
ten stelligste op alle afdelingen en 
simpatisanten van de grote VU-fa-
milie. om op zaterdag 2 juni te 15 
u.. mee op te stappen en Boom te 
overspoelen met leeuwevlaggen. 
Uw aanwezigheid za! ons helpen 
de definitieve doorbraak in de ro
de Rupel te bevestigen. 

BORGERHOUT 
VUJO-AKTIVITEITEN 

Op dinsdag 24 april te 20 u. : 
vergadering in lok. « De Vesper » 
Te Boelaerlei 9. Bespreking lente-
en zomer-kalender. Allen welkom 

Zondag 29 april : uitstap raar Pa
rijs. Deelnamekosten : 280 fr. 

Zondag 20 mei : Kalmthoutse hei-
detocht met avondmaal 'n Gasthof 
" Buizerd ». 

Belangstellenden nemen kontakt 
op met Walter Van Nispen, Wolf-
jagerslei 14, tel. 369.369. 
ARR. VUJO-KOMITEE 

Na de verkiezingen voor het arr. 
Vujo-komitee werd onze Vujo-ver 
antwoordelijke opgenomen in het 
arr. Vujo-bestuur. Proficiat, Walter 
Van Nispen, moge uw opname in 
dit bestuur een spoorslag zijn tot 
een verdere uitbouw van de Vujo-
kern in onze afdeling 
GELUKWENSEN 

Aan de h. en mevr. Cloots-Kock 
Gitschotellei 296 bij de heropening 
van hun vernieuwde zaak. • Zeg 
het met bloemen >. is een alomge-
kende slogan. Kunnen we hier nog 
meer aan toevoegen ? Hartelijk 
proficiat I 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Kaarten nog steeds te bekomen 
bij onze sekr. mevr. Van Geert, 
Lt. Lippenslaan 22, tel. 36.68.29. 
KNS-VOORSTELLING 

Slechts nog twee kaarten zijn er 
over voor de opvoering van • Oor
logsmannen » van G.B. Shaw op 

vrijdag 27 april. Deze laatste kaar
ten zijn te bekomen bij ons arr. 
bestuurslid Hugo Andries, Turn
houtsebaan 116, tel. 36.59.67. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

KOOvoorzitter Staf Kiebooms : 
elke maandag van 20 tot 21 u. in 
het Oud Gemeentehuis. 

BROECHEM 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

27 mei. Diegene die nog willen 
verzekerd zijn van een goede zit
plaats (genummerd) kunnen we 
slechts aanraden zo spoedig moge
lijk ziin kaarten vast te leggen. Ook 
3de BURGEMEESTERBAL 

Op zaterdag 5 mei te 20 in de 
lokalen van de Veiling, Antwerpse 
stwg te Broechem. 

DEURNE 
DIENSTBETOON 

Gemeenteraadsleden : De Graef 
Fr., Lundenstr. 56, tel. 24,57.98 ; 
Martens Michel, Fr. Van Dijckstr. 
12. tel 24.50.10 ; De Ridder C., Bo-
terlaarbaan 333, tel. 21.12.00 ; Doe-
venspeck P.. Te Couwelaarlei 134, 
tel. 24 78.25 : Hereygers G., A. Gee-
nenlaan 14. tel. 24.88.06 : Mortel-
mans P,, St, Rochusstr, 86. tel. 
21.67.10. 

KOO-leden : Coolsaet K., de Se-
villastr. 48. tel. 21.10.99 ; Martens 
M.. Fr. Van Dijckstr. 12, tel. 24.50,10 

EDEGEM 
VUJO 

Donderdag 24 april om 20 u. gaat 
in lok. « Tijl », Bredabaan te Merk
sem een arr. gespreksavond door 
over de onderwijsnota van het Vujo-
kongres. Wij verwachten je. 
MEEGEDEELD 

Zaterdag 28 april om 20 u., kaart 
prijskamp « Boompje Whist •> voor 
paren in « Drie Eiken ». 

Zondag 13 mei gaat onze fantas
tische « Drie Eiken-autozoektocht <•• 
door. Datum beslist vrijhouden. 

Vrijdag 4 mei om 20 u., pigemene 
vergadering VNSE in « Drie "iken ». 
Alle obligatiehouders op oost ! 

EKEREN 
SOLIDARITEITSFONDS 

Het VU-bestuur stortte 5.000 fr. 
ten voordelen van de « Negen van 
Laken ». Leden en simpatisanten 
die ook een bijdrage willen storten, 
kunnen gebruik maken van steun-
lijsten, die op het sekretariaat ter 
beschikking zijn. Dank bij voorbaat. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Op zondag 27 mei om 14 u 30 in 
het Sportpaleis. Inlichtingen op het 
ANZ-sekretariaat, Vrijheidstr, 30-32 
te Antwerpen, tel. 37.93.92 Propa-
gandafolders en aanplakbrieven te 
verkrijgen op het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 72, Ekeren. tel. 
41.04.41. 
KNS-VOORSTELLING 

Op vrijdag 27 anril 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, Hfcndel en Nijverheid. Koe
koeklaan 7 (De Sterre), tel 64.49.43. 

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

Lode Van Vlimmeren COO-lid, 
Hoogboomstwg 22 (Hooghooml tel 
64.41.48, 

Veerie Thyssens. COO-lid, Gees
tenspoor'72 (Centrum), tel 4i 0441. 

GEEL 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Op 27 mei, rhet de Vlaamse Vrien
den. Reiskosten + voorbehouden 
zitplaatsen : 130 fr. Inschrijven bij: 
Frans Van Camp, Lebonstr 16 ; 
Frans Teuwkens, Stelensevx^eg 56 ; 
Jan Daems, Groenenheuvel 66 en 
Remi Everaerts, Distelakker 13 
SOC. DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkheden met belas
tingen, pensioenen, ziekenkas, stu
diebeurzen, bouwvergunning, bouw-
premie, inlichtingen, KOO, enz. Mis
schien kunnen wij u helpen ? Gratis 
ter uwer beschikking : 
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30 
bij volksvert. Jo Belmans. Posson-
dries 7. 
— Elke 1ste dinsdag bij Fr. Teuw
kens. Stelenseweg 56. van 19 tot 
21 u.. tel. 58969. 
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u. 
-rS in café Sportlokaal (Van Heuckel-
om), Winkelomheide 103 en van 
20 tot 20 u. 45 in café 't Voske. 
— Elke 3e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in cafe bij Miei van de Smet, Em. 
Goor Veerlesestwg 1, Zammel en 
van 20 tot 20 u. 45 in café Sportlo
kaal (M. Vanuytsel). Zammelsestwg 
Oosterio 
Oosterio en van 21 tot 2; u. 45 bij 
Vleugels Alfons, Stelen. 
— Elke 4e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 in café Bij de Koster (Van Do-
ninck), Geel-Pun; ; van 20 tot 20 u. 
45 in zaal Victorie (Verboven) La-
rem-centrum ; van 21 tot 21 u. 45 
in café Sporting (Juul Goossens), 
Vaartstr., Ten Aart. 

— Voor Inlichtingen in verband met 
KOO, ziekenhuis of rusthuis : 
wend u tot onze afgevaardigde in 
de KOO : Jan de Graaf, Nieuwstr. 
21, Geel, tel. 59011. 

HEMIKSEM 
PROPAGANDA 

Raamaffiches voor de IJzerbede
vaart en het Vlaams Nationaal zang
feest zijn te verkrijgen bij onze pro
pagandaleider. Eveneens VL- en 
leeuwplakkers voor fiets of wagen. 
BESTUURSLEDEN 

Voorz. : Reniers Frans, De Bos-
schaertlei 26 ; penningm. : tecke-
laert Jozef, St. Bernardsestwg 25 ; 
sekr. : Pzinitscko Machteld, Hoofd-
boslaan 62 ; org. : Van Strljdonck 
Pierre, Nieuwstr. 32 ; prop. : Mar
cus Rudy, De Bosschaertlei 48. 

HOBOKEN 
AUTOZOEKTOCHT 

Vlaamse Kulturele Kring jan Pee
ters richt op zondag 20 mei een 
autozoektocht in. Inschrijving vóór 
15 mei 1973 op bankrekening nr 
413-5048391-83 van Vlaams Kultu
rele Kring J. Peeters. 150 fr. per 
deelnemer (leden VAB-VTB : 135 
fr.). Vertrek Oudestr. 119 tussen 
11 u. 30 en 14 u. Laatste aankomst 
rond 18 u. 30. Prijsuitreiking ten 
laatste rond 21 u. Eerste prijs is 
een vliegtuigreis naar Londen voor 
2 personen, verder twee vliegrei 
zen Antwerpen-Amsterdam, enz. In
lichtingen bij Werner Van Reusel, 
Kempenlandstr. 35, tel. 27.19.10. 
VIERING 

Op 16 juni in zaal « Makadamme-
ke >• vieren wij Jan Peeters en 
Chretien Pichal. 
STEUN 

Wij hebben grote plannen om de 
VU in Hoboken een forse sprong 
te laten maken. Stort uw bijdrage 
op bankrek. 410-0480271-47 -an VU-
Hoboken. 
WERFTOCHT 

Zondag 6 mei in wijk « Portuge-
zenhoek ». Verzameling om 10 u. 
in lak. « Breughel », Kioskplaats. 

KONTICH 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Kontich gaat in groep op zondag 
27 mei Onze Vlaamse Kring heeft 
voor u een groot aantal zitplaatsen 
(100 fr., 2e rang) ter beschikking. 
Telefonisch te bestellen bij de be-
st'iursleden van da Vlaamse Kring : 
dhr Marcel Kubis, tel. 57.26.89 ; dhr 
Paul Embrechts, tel. 57.08.79 : dhr. 
Luk Sermeus, tel. 57.23.63 
KNS-VOORSTELLING 
i/rijdag 27 april. Kaarten te bekomen 
bij onze propaganda-verantw. Luc 
Defossé. Keizershoek 210, telefoon 
57.31.31 

MERKSEM 
SOLIDARITEIT 
NEGEN VAN LAKEN 

Hoe eenvoudig plakkken OOK 
schijnt, de dag dat het misloopt, 
moeten onze jongens weten dat 
wij met man en macht achter hen 
staan, en als gij het zo beziet kunt 
gij niet anders dan een briefje op
sturen, 20 of 50 of 100, ierier wat, 
ieder naar zijn vermogen. Er moet 
een miljoen betaald worden Daar
mee maakt de staat ons armer, 
maar vast en zeker niet kapot. 

Het geld kan bezorgd worden, on
der omslag, bij de voorz. der afd.. 
Urbaan Dubois, dr. M. Timmermans
laan 35, of bij K. Van Borkel. St 
Lutgardisstr. 56. of bij de sekr Alf 
Brat, Trammezandlei 11. Dank u ! 
BELASTINGSBRIEVEN 

Indien u geen raad weet met het 
invullen van uw belastingsbrief I 
Te' 45.57.77 en wij bezorgen u een 
afspraak met een deskundige. Zo 
ook voor alle financiële verrichtin
gen. Vraag om raad voor dat het 
ts If^st is 
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 h^t zangfeest. Laat 
u dus op tijd inschrijven bij onze 
vriend Jan Vinken, die van nu al 
plaatsen reserveert. 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. 

MORTSEL 
NAKLANK EN DANK 

Ook de viering van onze « Gou
den Jubelarissen » en trouwe VU-
medeleden, de h. en mevr. Frans 
Dewil-Roskin, was een Dntplooiïng 
van echt Vlaamse aanwezigheid in 
de Mortselse St. Jozefparochie op 
zaterdag 14 april j l . De met •< klau
wende leeuwen » versierde huizen 
aan de Nieuwelei brachten de sfeer 
die onze jubilarissen (en ons zelf) 
werkelijk thuis deed gevoelen. Voor 
de talrijke opkomst van vrienden 
en buren bij de jubileum-dankmis 

(St. Jozefkerk) ; de zovele bloe
men, gelukwenstelegrammen, kaar
ten, en blijken van genegenheid orn 
der welke vorm ook, danken de h. 
en mevr. Fr. Dewil-Roskin hier zeer 
welgemeend alle vrienden en vrien
dinnen. 

Beste mevr. en Frans Oewll, nog
maals van harte proficiat I... en tot 
de komende viering. 
ONTMOETINGSAVOND 

Donderdag 26 april met sen. Lode 
Claes (Brussel) in het St. Lodewijk-
centrum,Osylei, te 20 u. 

NIEL 
KNS-VOORSTELLING 

Wie op vrijdag 27 april meewll 
naar de voorstelling van « Oorlogs
mannen » van G.B. Shaw, ingericht 
door het arr. bestuur, kan nog in
lichtingen bekomen bij Luc De-
heusch, Aug. Vermeylenstr. 5. Onze 
kaartenvoorraad is uitgeput. Om 
nieuwe te bestellen, rrioeten we 
DIENSTBETOON 

Moeilijkheden met administratie 
of belastingen ? Wendt u gerust tot 
ons sekretariaat, Antwerpsestr. 186 
te Niel, waar elke vrijdagavond van 
19 u. 30 af onze vrienden Jos De 
Koek, Guido Michiels en Frans De 
Meulemeester ter beschikking zijn. 

RANST 
KNS 

Op vrijdag 27 april te 20 u. zullen 
de KNS-akteurs voor VU-arr. Ant
werpen 'n feestvoorstelling geven 
van de komedie van G.B. Shaw 
Oorlogsmannen VU-Ranst bestelde 
kaarten van 80 fr., middenbalkon. 
Zij zijn te verkrijgen op het VU-se
kretariaat, St. Antoniusstr. 33 of 
bij één van de bestuursleden. Ook 
niet-VU-leden kunnen mee. 

ZOEKERTJES 
1. Gevraagd bouwkundige tekenaar 
of technisch ingenieur voor zelf
standig tekenwerk van woningen en 
Vila's voor volledige in diensttre-
ding bij architektuurbureau. Hoge 
verdiensten in verhouding met be
kwaamheid en ijver. Werkplaats 
gevestigd te Mechelen. 
2. Twee bekwame tekenaars ge
vraagd voor tekenwerk van wonin
gen en villa's voor thuiswerk. Vol
ledig zelfstandig of als interessante 
bijverdienste. Streek Antwerpen-
Mechelen. Ernstige referentie ge-
viaagd. 
3. Meubelmakers voor bloeiende 
meubelfabrieken te Mechelen. Ver
schillende plaatsen vakant. 
4. Metselaars voor welbekend aan
nemersbedrijf. 
Aanvragen tel. of schriftelijk bij Ir. 
O. Renard, gemeenteraadsld, Frans 
Halsvest 6, 2800 Mechelen (tel. : 
015/13314). — R 47 

ZOEKERTJES 

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

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

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 schei
kunde zoekt passende betrek
king. 

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

14) Ponster zoekt betrekking 
(Antwerpen-Brussel-Mechelen) 
15) Jonge dame, stenotypiste, 2 
jaar handelsstudies, zoekt pas
sende betrekking. 
16) Jonge dame, beëindigde 2e 
ekonomische, zoekt passende 
betrekking. 

Voor 1 tot en met 16 schrijven 
of opbellen Senator W. Joris
sen, Louisastr. 31. 2800 Mech. 
Tel. (015) 435.96 
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RUMST 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie graag meegaat naar het 
Sportpaleis te Antwerpen op zon
dag 27 mei kan van nu af inschrij
ven bij één der VU-bestuursleden. 
Er zal een autobus ingelegd worden. 

ST. KATELIJNE-WAVER 
10 JAAR JONG 

VU-St.-Katelijne-Waver is 10 jaar 
jong. Dit feit wordt gevierd op za
terdag 28 april om 19 u. met een 
feestmaal in I-let Oude Klooster te 
Walem. Dinsdag 1 mei om 15 u. 
vlagoverhandiging op de Markt met 
toespraken van : voorz, Fr. Van der 
Eist, burgemeester van Calster en 
Ludo Sels. Daarna receptie in ons 
lokaal In De Wereld. Om 20 u. klein-
kunstavond in het parochiecen
trum met de Kadullen, de Vlier en 
de Gallinoten. 

TURNHOUT CArr.) 
ARR. KADERDAG 

De arr. kaderdag gaat dit jaar 
door op zaterdag 28 april om 14 u. 
in Torenhof te Tongerlo. Sen. Van 
Haegendoren ontleedt de politieKe 
toestand en de aktie tegsn de re-
gering-Leburton, volksvert. Raskin 
bespreekt de afdelingswerkmg In 
de Volksunie en sen. Van Eisen 
handelt over de organisatie van het 
dienstbetoon. De deelnemers ont
vangen ter plaatse een werk- en 
dokumentatiemap. Kaderied3n kun
nen deze namiddag koinbineren 
met een uitstap voor de familie, de 
omgeving biedt wandeling, bossen, 
abdij en speeltuin. 
BAL 

Het arr. bal op 30 mei te Geel 
moet een sukses worden. We reke
nen op de medewerking van alle 
afdelingen voor de vooi-verkooi) 
van kaarten en het ophalen van 
prijzen en publiciteit. Een speciale 
aankondigingskrant wordt bij die 
gelegenheid op 10.000 ex. verspreid 
bij het Vlaamsvoelende publiek van 
het ganse arr. De namen van alle 
adverterende firma's en handelaars 
worden erin opgenomen. 

TURNHOUT 
NEGEN VAN LAKEN 

Als afdeling die vorig jaar het 
peterschap over de afd. Laken aan
vaard heeft, kan Turnhout zeker 
niet in gebreke blijven • daarom 
werd op de laatste bestuursverga 
dering eenparig beslist 5 000 fr. in 
het solidariteitsfonds te storten. 
. WIJ IN TURNHOUT » 

Ons 3-maandelijks blad dat tot 
dusver telkens op een 500 ex. werd 
verspreid, moet dringend nuis aan 
huis bedeeld worden. Dit oetekent 
dat de oplage zal verderrigvoudi-
gen (15.000) en dat ook de onkosten 
voor drukken en verspreiden met 
een enorme sprong omhoog zullen 
gaan. Onze afdelingskas alleen kan 
het echt niet aan ; daarom is een 
stevige financiële mobilis.atie meer 
dan noodzakelijk. De bestuursleden 
die tijdens de komende weken op 
huisbezoek gaan hopen dan ook op 
een gulle ontvangst en danken bij 
voorbaat de milde inschrijvers op 
ons plaatselijk solidariteitsfonds. 
DIENSTEE rOON 

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

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

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

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

Volksvert. Jo Belmans : iedere 
3e dinsdag om 21 u. 45 in het Brou-
wershuis. Dorp, Oud-Turnhout. 

WIJNEGEM 
APPELS VOOR EVA 

Een toneelstuk gepresenteerd 
door het gezelschap Yvonne Lex 
De Vlaamse Vriendenkring nodigae 
dit gezelschap uit om « Appels \/oor 
Eva » te spelen in de gemeenteiijk-r 
Jongensschool. Op zaterdag 28 
april te 20 u. kan u genieten van 
dit professioneel spektakel. 
GEMEENTERAAD 

De volgende gemeenteraadszit
ting gaat door op vrijdag 27 april. 
Geeft uw suggesties door aan de 
VU-mandatarissen. 

WILLEBROEK 
VLAAMS HUIS 

Wij zoeken kontakt met sociaal
voelende, Vlaamsgezindr mensen 
welke geïnteresseerd zijn in het 
uitbaten van een herberg (ook ver
gaderingen, feestjes, enz) in onze 
gemeente. Voor verder inlichtingen 
schrijven naar : 'Vilfried Leemans, 
Kerkstr. 10, 2660 Willebroek. 

WOMMELGEM 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Is voorbij. Dank aan de aanwezi
gen. Te veel van onze eigen leden 
verkozen Hugo Sigal en Nicole Jo 
sy boven ons eigen « samenziin » 
Zij hadden ongelijk. Volgend jaar 
beter. 

Winnende nummers van onze 
gratis tombola : 76 - 96 - 162 256 
295 - 236 - 117 - 260 - 148 - 282 

63 - 254 - 321 - 294 - 197-111 
303 - 33 - 471 - 99 - 255 - 98 
204 - 49 - 176 - 177 - 259 

Prijzen af te halen op het sekre-
tariaat, Welkomstr. 116, vóór za
terdag 5 mei. Prijzen niet afgehaald 
voor die datum blijven eigendom 
van de afdeling. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie mee wil per autocir, schrijft 
in op hetzelfde adres als boven 
Genummerde plaatsen a>)n 100 fr. 
en 40 fr. Verplaatsing. 33 fr Vlug 
inschrijven, want aantal plaatsen is 
beperkt. 

brabanf-

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

ARR. KADERDAG 
Zaterdag 28 april om 14 u. in 

zaal « Luksemburg », Stwg naar 
Brussel 667, Jezus-Eik, 1900 
Overijse. Sprekers : Toon van 
Overstraeten (algemeen VU-di-
rekteur) en VU-voorzitter Frans 
Van der Eist. Alle kaderleden 
van ons arr. zijn aanwezig I 

Brussel-Haile-Vilvoorde 
ARR. SEKRETARIAAT 

Ons arr. sekretariaat, Kongres-
straat 53, Brussel (02/17.92.18) is 
open : maandag, woensdag en don
derdag van 18 u tot 21 u. 

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

ALSEMBERG 
DIENSTBETOON 

Het dienstbetoon van onze afde
ling gaat in het vervolg door in de 
herberg « De Hoorn », Pastoor Bols-
str. 16 en dit elke eerste dinsdag 
van 20 tot 21 u. In mei uitzonderlijk 
op dinsdag 8 mei. 
LEDENVERGADERING 

Vrijdag 11 mei te 20 u. in her
berg <• De Hoorn » met als gast
spreker Vic Anciaux, Alle leden op 
post. 

BERG 
SOCIAAL DIENSTBETOON 
EN ZIEKENKAS BRABANTIA 

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

BORCHT-LOMBEEK 
ZIEKENFONDS BRABANTIA 

ledere zaterdag van 17 tot 18 u. 
in lokaal « Piepa », Populierenstr. 1. 

DILBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

HALLE (Fed.) 
1ste VU-DANSAVOND 

Zaterdag 5 mei om 20 u.. Orga
nisatie VU-afd. Halle en Vujo-Halle. 
Orkest Waltra. Zaal KOC De Bres, 
Possozplein, Halle. 
KALENDER 

12 mei ; Bal te Dworp. 
19 mei : Bal, St Pieters-Leeuw, In 

De Jonge Deken. 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 

21 april : afd. bal Molenstede. 
24 april : Kessel-Lo : Volksverga

dering «Wat met kabeltelevisie?». 
24 april : arr. bestuur. 
26 april : Werkvergadering kant 

Leuven-Noord, bij Jef Vinex, Erps-
Kwerps. 

26 april : Tremelo-Baal : Kontakt-
s/ergadering, bij E. Van Besien. 

27 april : arr. raad, zaal Berken
hof », Bierbeek. 

28 april : arr. autokaravaan, 
Haacht-Tienen. 

28 april : afd. bal Neerijse. 
I mei : Scherpenheuvel : oam-

flettenaktie. 
3 mei : Kant. Tienen, werkverga

dering, zaal « Xaverium ». 
4 en 5 mei : Bal, m.m.v. afd. Oud 

Heverlee en Vaalbeek. 
5 mei : afd. bal, Aarschot. 
5 mei : Kontaktavond met Bas-

<en .inger. door Getegalm, Paen-
luis, Hoegaarden. 

6 mei : Autozoektocht door net 
Hageland, inger. afd. 'Vttenrode-
iWever. Verzamelen 13 u. 30, Ge 
Tieentehuis. 

7 mei : Kanton Zoutleeuw, werk 
vergadering, zaal « De Toekomst » 

8 mei : Gespreksavond over 
\/laams-Brabant te Opwijk. 

I I mei : Kontaktvergadanng Kor 
beek-Lo. 

17 mei : Kontaktvergadsring Mid
denstand. 

25 mei : arr. raad, zaal • Berken
hof », Molenstede. Met H. Schiltz. 

27 mei : Vlaams Nationaal Zang
feest. Kontakt via P. Kuijpers, J 
Lipsiusstr. 21, Leuven. 

2 juni : Kant. Tienen, gezellig sa
menzijn, zaal •• Berg en Dal », Gro
te stwg. Roosbeek. 

22 juni : Statutaire arr. raad, zaal 
Trefpunt 81, Leuven . 

23 en 24 juni : Weekend voor Ka
dervorming, Bremberg. Inger. door 
het Dosfelinstituut. 

DEMER-DIJLE-GETE-AKTIE 

Voor een gezond leefmilieu 
tegen de bezoedeling van onze 
rivieren : Grote Arr. Autokara
vaan op zaterdag 28 april. Ver
trek : 14 u., te Haacht (Gemeen
tepark). Aankomst : 17 u., te 
Tienen. 

Doe mee, het wordt geweldig! 

AKTIE «DEMER-DIJLE-GETE-VELPE. 
In april voert de VU uit de arr. 

Leuven en Mechelen een aktie te
gen de steeds toenemende rivieren
bezoedeling. 

Tijdens het weekend van 14 en 15 
april werden mini-schokakties ge
houden in Haacht, Diest en 1 lenen. 
Een radiowagen, begeleid door en
kele affichewagens reden doorheen 
de betrokken gemeenten, terwijl in 
de centra pamfletten werden uitge
deeld en de kinderen werden ver
rast met een mooi ballonnetje, be
drukt met «Voor een gezonder leef
milieu - Volksunie ». In Haacht werd 
bovendien onder grote belangstel
ling een vlot te water gelaten met 
grote slogan, en werden de voor
naamste bruggen versierd mei: bal
lons en slogans. Deze kleinere 
stunts waren bedoeld als een pro
loog tot de grote aktie, die op 
maandag 16 april van start ging. 
In de week van 16 tot 22 april ver
schenen in de voornaamste rekla-
mebladen advertenties mei volgen
de tekst « Demer, Dijle, Gete, Vel-
pe - Stinkriolen - Wij willen een 
gezond leefmilieu - De Volksunie 
doet er wat aan ». 

Tot 27 april zullen affiohen het 
straatbeeld beheersen, terwijl een 
pamflet op 55.000 ex. in de huis-
bussen zal terecht komen. 

De apotheose komt dan op za
terdag 28 april a.s. Op die dag 
wordt geheel het arr. Leuven opge
trommeld om deel te remen aan 
een reuze-autokaravaan, die om 14 
u. vertrekt in Haacht om rond 17 
u. in Tienen aan te komen. Deze ak
tie is bedoeld om de aandacht van 
de publieke opinie en van de over
heid te vestigen op de onaanvaard
bare bevuiling van onze i'vieren. 

Tegen dat alles wil de Volkounie 
eindelijk eens iets doen. Zij doet 
het niet alleen, maar zij heeft in
middels met konkrete voorstellen 
een positieve bijdrage geleverd om 
tot een voor allen doeltreffende op
lossing te komen. 

LOT-ST PIETERS-LEEUW 
SOC. DIENSTBETOON 

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

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

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

MERCHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

MOLLEM-BRUSSEGEM-KOBBEGEM 
BAL 

Mevr. Lea Vanden Brande nodigt 
u uit op het jaarlijkse bal van de 
afdeling op zaterdag 2C april om 20 
u. in de zaal « Olida », BoIIebeek, 
Brussegem. 

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

NEERIJSE 
AFDELINGSBAL 

Zaterdag 28 april te 20 u. 30, VU-
bal in de Grote Zaal. Orkest : The 
Nils. Toegang : 50 fr. 

OPWIJK 
GESPREKSAVOND 

Dinsdag 8 mei over Vlaams-Bra-
bant, met lichtbeelden, inger. door 
VVB. Gast : kamerlid W. Kuijpers. 

OUD-HEVERLEE — VAALBEEK 
BAL 

Afdeling Oud-Heverlee-Vaalbeek 
en de Vlaamse Klub nodigen U uit 
op hun Vlaams feest. Vrijdag 4 
mei met Marva en zaterdag 5 mei 
met Rocco Granata te Wolfshagen, 
Neerijse . 

OVERIJSE-EIZER 
SOC. DIENSTBETOON 

Zoals elke laatste zaterdag staan 
onze VU-mandatarlssen ter beschik
king van de inwoners te Eizer, in 
café op de Grens (bij Desees), za
terdag 28 april vanaf 20 u. U kunt 
er terecht met uw problemen bij 
Marcel De Broyer en Emiel Dewdet. 
Zij helpen u graag met uw bouw
problemen, vergunningen, enz. De 
andere bestuursleden helpen u 
graag met werkaangelegenheden, 
invullen van de belastingsformulie
ren, ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring en andere sociale en mense
lijke problemen, ledereen is van 
harte welkom I 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
Zaterdag 28 april van 20 tot 21 

u. kunnen alle aangeslotenen in Ca
fé op de Grens hun bijdragebon.=3 
inleveren, bijdragen betalen, terug
betalingen ontvangen en alle ande
re zaken regelen. Personen die nog 
niet zijn aangesloten worden er 
graag ontvangen om alle inlichtin
gen te verstrekken. Spreek ook uw 
familieleden en buren eens aan op
dat zij ook met dit Vlaams sociaal 
organisme zouden kunnen kennis 
maken en niet langer meer te ma
ken hebben met « Bruxelles •, 

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

SCHEPDAAL 
SOC. DIENSTBETOON 

Elke maandag van 20 tot 21 u. 
door Omer Huybens, Plankenstr. 17, 
tel. 02/52.34.40 of op afspraak. 

SCHAARBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Agg. raadslid Roger De Braban-
ter houdt zitdag elke maandag van 
16 u tot 18 u 30 op zijn adres : 
Georges Bekhoudlaan, 28 te 
Schaarbeek, of, op afspraak tel. 
15.53.96. 
BUSAKTIE 

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

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

ST.-KWINTENS-LENNIK 
VOORDRACHTAVOND 

Het « Pajottenland • staat de 
laatste tijd meer en meer in de be
langstelling. De nieuwsmedia, te
levisie, radio en pers geven kom-
mentaar op protestaktie's, die ge
voerd worden tegen de plannen 
van een kortzichtige welvaartstaat 
die een stuk natuurschoon, gelegen 
tussen Dender en Zenne en dat 
zich van Bever tot Asse uitstrekt, 
volledig wil vernietigen door een 
ganse reeks openbare werken die 
voor de bewoners zelf van weinig 
of geen belang zijn. 

In een reeks van meer dan 100 
kleurendia's zal de h. C. Van Coiliie 
ons een representatief beeld schep
pen van deze streek. 

Lok. « In de Verzekering tegen 

IS 

de Grote Dorst», tegenover de kerft 
te Elzeringen op vrijdag 11 mei tO 
20 u. 30. Iedereen hartelijk welkonv 
DEBATAVOND 

« Vlaams-Brabant bedreigd •. Op 
vrijdag 1 juni om 20 u. 30 orgar* 
seert de plaatselijke afdeling een 
tegensprekelijk debat met lichfr 
beelden in het hier bovenvermelde 
lokaal. Dhr.' Willy Kuijpers, volks
vert., zal er handelen over « Euro-
oa-taalgrens, Brussels hart van Eu
ropa, geschiedenis en humor », 
/vaarop het debat volgt. Iedereen 
/vordt vriendelijk uitgenodigd. 

VILVOORDE (Fed.) 
RAAD DER AFDELINGEN 

Op 24 april om 20 u. 30 in de 
« Gouden Voorn •• te Vilvoorde. 

WEMMEL-HAMME-RELEGEM 
DANK 

Ons afdelingsbestuur dankt alle 
leden, vrienden en simpatisanten 
die door hun aanwezigheid, hun 
daadwerkelijke medewerking of het 
schenken van een prijs voor de 
tombola, hebben bijgedragen tot 
het welslagen van ons ientebal op 
31 maart II. 

oost-vlaanderen 

BEVEREN-WAAS 
GOUDEN BRUILOFT 

Op zaterdag 28 april vieren twee 
van onze oude getrouwen hun 50-
jarig huwelijksjubileum, nl. de h. 
en mevr. Van Britsom-Bosman, Ko-
bengeertstr. 6. In hun huwelijks
bootje hing de klauwende leeuw 
steeds in top ; ook in perioden van 
storm en ontij... Onze hartelijke 
gelukwensen aan het feestvierende 
paar, en aan al de familieleden, 
vanwege alle VU-Ieden van de ge
meente. 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eind-
red.), P. Martens (hoofdred.), 
R. Corty (red. sekr.), M. van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 
Sylvain Dupuislaan 110 
1070 Brussel 
Tel. 02/23.11.98 

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

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

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

Brussel 1120 

sociaal dienstbetoon 
arr. antwerpen 
KONTICH : 
Woensdag 25 april : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lok. Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32. van 19 tot 20 u. 

arr. brussel 
Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX 
GRIMBERGEN : dinsdag 24 april, 20 u., café Sport. 
LONDERZEEL : dinsdag 24 april, 21 u., café Centrum, met Pol Peeters. 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. 595455. 
OVERIJSE/JEZUS-EIK : 
maandag 30 april van 20 u. In zaal Luxemburg ; met federatleschepen 
Marcel De Broyer en gemeenteraadslid Emiel Dewaet. 
Senator BOB MAES 
GROOT-BIJGAARDEN : dinsdag 24 april, 19 tot 20 u., ten huize van De 

Ridder, Brusselsestr. 376. 
ZELLIK : dinsdag 24 april, 20 u. 30 tot 21 u. 30, lok. De Zwaan. 
Verder op afspraak : Parklaan 14, Zaventem. 
Volksvertegenwoordiger Eugene DEFACO 
BUIZINGEN : dinsdag 24 april, 19 tot 20 u., lok. De Welkom. 
Andere afspraken in de afdelingen via tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91, of 

schriftelijk o^ het adres : Domentstr. 3, 1705 Essene. 
Federatleschepen FRANS ADANG 
Elke zaterdag van 11 tot 12 u., Ruisbroekse stwg, St.-Pieters-Leeuw, tel . 

77.31.83. 
Agglomeratieraadslid JAN DE BERLANGEER 
MOLENBEEK : elke zaterdag, 10 tot 11 u., ten huize van Emiel De Smedt, 

J. Debrucqlaan 101. 
JETTE : elke zaterdag ten huize, 11 u. 30 tot 12 u. 30, De Smet de Nayer-

laan 158, tel. 28.34.80. 
AVVS, Vooruitgangstr. 191, alle donderdagen, 20 tot 21 u., tel. 18.51.75. 

arr. brugge-torhout 
TORHOUT : zaterdag 21 april, 9 u. 30 tot 10 u. 30, Van In, bi| Vlieghe, Ho^ 

str. 9. 
LISSEWEGE : zaterdag 28 april, 10 tot 11 u., Leys, bij Bauwens, Stationsstr. 

15. 
OOSTKAMP : zaterdag 28 april, 10 tot 11 u.. Leys, bij Moflet, Legeweg 169. 
BRUGGE : iedere zaterdag door al de mandatarissen in het Breydelhof. 
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AALST (Arr.) 
AUTOKARAVAAN 

De anti-Leburton-autokaravaan die 
«p zaterdag 5 mei het arr. Aalst 
la l doorkruisen, wordt gevormd tus
sen half twee en twee uur aan de 
radartoren te Kerksken op de 
steenweg Aalst-Geraardsbergen. 
tESSEN DOSFELINSTITUUT 

Telkens in het lokaal • Het Gul
den Vlies », Esplanadeplein te Aalst 
organiseert het Dosfelinstituut 2 
tes-avonden : 1. Dinsdagavond 29 
mei te 20 u. : Rechten en plichten 
van de gemeenteraadsleden. Inlei
der : mr. Verniers, advokaat, ge
meenteraadslid te St. Niklaas ; 2 
Dinsdagavond 5 juni te 20 u. : 
Gemeentelijke jeugdraden, sportra-
den, gezinsraden, kultuurraden, enz 
Inleider : lic. Herrebaut, stafmede
werker Instituut voor Androgogisch 
Onderzoek. 

Uitnodigingen volgen. Wie geen 
uitnodiging ontvangt, maar belang
stelling heeft, is eveneens welkom. 

DRONGEN 
DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Kris Versyck, 
Gemeenteraadslid Mare Smets 
. Ons Lokaal » Barloria (Thierbrau-
bof te Baarle-Drongen) speciale 
zitdagen voor invullen belastings
aangiften : donderdag 12-04 ; don
derdag 19-04 ; donderdag 26-04 ; 
telkens van 19 tot 20 uur. Naast 
het invullen van de belastingsaan
giften worden andere problemen 
(pensioenaanvragen, bouwvergun
ningen...) natuurlijk eveneens af
gehandeld 

EREMBODEGEM-Centrum 
INVULLEN AANGIFTEN 

Prov. raadslid Urbain De Grave, 
de raadsleden Arijs, D'Hondt en 
Roels, de h. A. De Kerpel en des
kundigen van het Centrum voor 
Dienstbetoon houden zich ter be
schikking voor het invullen van uw 
aangifte-formulieren op donderdag 
26 april van 19 u. 30 tot 21 u. in het 
lok. « Elckerlyc » en vrijdag 27 
april van 19 u. 30 tot 21 u. in de 
parochiezaal van Terjoden. 

ERTVELDE 
LUSTRUMBAL 

De grootste afdeling van Oost-
Vlaanderen nodigt alle simpatisan-
ten uit naar het bal der •• Ertveldse 
»/etten » dit ter gelegenheid van 
het 5-jarig bestaan van hun afde
ling Zaal Recta. 28 april. Orkest : 
Bert Brent. 

GENT 
DIENSTBETOON 

Pensioenaanvragen, belastings
aangiften en andere sociale proble
men, ledere dinsdag en iedere 
vrijdag van 19 tot 20 uur in Vlaams 
Huis Roeland. Provincieraadslid 
Kris Versyck. (ook thuis na tel. af
spraak : 09.254804]. 

ZITDAGEN 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. 

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

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

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

GENT-EEKLO (Arr.) 
DRINGEND BERICHT 

Beste afdelingen : Bassevelde, 
Deinze, De Pinte, Gavere-Vurste, 
Ledeberg, Maldegem, Mariakerke, 
Melle, Merelbeke, Nevele, St.-De-
nijs-Westrem, Wachtebeke en Won-
delgem : willen jullie zo vriende
lijk zijn uw lidkaarten voor 1973 zo 
vlug mogelijk te verrekenen. Maan
delijks gaat door deze nalatigheid 
1.500 fr. voor het arr. verloren. 

Je kan elke vrijdagavond (uitg. 
die vóór Pasen) de arr. penningm., 
Leon Lippens, in Vlaams Huis Roe
land. Korte Kruisstr. te Gent, ont
moeten. 

HAALTERT 
ANTI-LEBURTON-MOTIE 

Onder impuls van onze VU-raads-
leden keurde de gemeenteraad van 
Haaltert met 10 stemmen voor en 
1 onthouding (2 afwezigen) een mo
tie goed tegen de eentaligheid van 
de eerste-minister. Proficiat I 
UZERBEDEVAARTAVOND 

De Advokaat De Backerkring, het 
DF, KSA. VKSJ, VTB-VAB en VVB 
richten samen op vrijdag 27 april 
te 20 u. in het Jeugdheem een 
avond in met klanklichtbeelden 
over de jongste bedevaarten. In
kom gratis 
INVULLEN AANGIFTEN 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave houdt zich op zaterdag 28 
^ r i l e.k. ter beschikking voor het 
Invullen van aangifteformulieren 
Inzake belastingen en dit vanaf 16 
u ten huize van Herman Vermeu
len. Pontweg 3 te Haaltert. 

HAASDONK 
VU-MOTIE VERKAVELINGSAAN-
VRAGEN OP DE WIJK T STER 

Het afdelingsbestuur van de VU-
Haasdonk heeft met verontwaar
diging kennis genomen van het feit 
dat het gemeentebestuur in zijn 
vergadering van 12 april II. zijn 
goedkeuring gegeven heeft aan de 
verkavelingsplannen ingediend door 
de hh. V.d. Steen en Geerinckx. 

Het afdelingsbestuur is van me
ning dat : 
— deze twee verkavelingen, gele
gen in de omgeving van de P. Ste-
phanlaan, slechts weinig voordeel 
zullen brengen aan de gemeente 
Haasdonk, gezien het feit dat zij te 
ver van het dorpscentrum gelegen 
zijn ; 
— dat het dientengevolge geen zin 
heeft die verkavelingen goed te 
keuren, temeer daar hun uitvoering 
het verdwijnen van een aantal bos
sen tot gevolg heeft en de rekrea-
tiezone van de gemeente nog zal 
doen verminderen ; 
— dat er andere middelen zijn om 
de P. Stepmanlaan uit te bouwen 
zonder nadeel voor de gemeente , 
— dat Haasdonk geen behoefte 
heeft aan luxe-wijken, maar aan 
sociale woningbouw binnen de 
dorpskern, waar nog voldoende uit
breidingsmogelijkheden zijn. 

Het afdelingsbestuur hoop dat 
de provinciale en nationale over
heid verstandiger zal zijn dan de 
gemeentemandatarissen en haar 
goedkeuring zal weigeren. 

MEETJESLAND 
VERGADERINGEN 

29 april : samenkomst Vlaamse 
gemeenteraadsleden van het Meet-
jesland om 10 u. in de raadzaal van 
het gemeentehuis te Ertvelde. 

MOORSEL 
SOLIDARITEITSFONDS 

Tijdens de jongste bestuursverga
dering werd beslist dat de afde-
lingskas 2.000 fr. zal afdragen ten 
voordele van de negen militanten 
van Laken. Wij dringen er tevens 
bij onze leden op aan dat iedereen 
ook een persoonlijke bijdrage zou 
storten. 
IJZERBEDEVAART 

Tijdens de jongste bestuursver
gadering werd het beginsel goedge
keurd dat twee autobussen zullen 
ingelegd worden naar de volgende 
Ijzerbedevaart : één ervan zal on
middellijk na de plechtigheid naar 
Moorsel terugkeren ; de andere 
zal wat « later » terug thuis zijn. 

OOSTAKKER 
SOC DIENSTBETOON 

Met al uw problemen o.a. voor 
bouwlustlgen (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. Te Oostakker op zon
dag 6 mei van 11 tot 12 u. in St. 
Bavo. 
ANZ 

Toegangskaarten te verkrijgen op 
het sekretariaat. Voorraad beperkt. 
Tijdig bestellen. 

RUPELMONDE 
REINAERTFEESTEN 1973 

Vrijdag 27 april : Kreesie Pop 
Sjoo met Willy Delabastita, Peepee, 
Jo met de banjo om 20 u. 

Zaterdag 28 april : « de Nieuwe 
Generatie », om 20 u. 

Zondag 29 april : Jacques Ray
mond en zijn Septet, Vader Abra
ham en zijn Goede Zonen, om 20 u. 

Dinsdag 1 mei : Eén mei viering 
o.a. met Hartjes op maat. Organi
satie Amedee Verbruggenkring-
Ruppelmonde op het domein 
« Scaldiana », om 15 u. 

TEMSE 
MUZIKALE AVOND 

A. Verbruggenkring Temse richt 
een grote muzikale kunstavond in 
op zaterdag 28 april in de gemeen
telijke feestzaal « Roxy », Stations-
str. 28 Benevens de bekende te
nor Kurt Fleming treden nog op : 
Caude Cléry (mezzo), Chris (ani
mator-zanger). Lowycks (viool), Be-
cuwe (orgel) en De Gallienoten 
(plaatselijke muzikale klelnkunst-
groep). Aanvang : 19 u 30. Toegang 
100 fr. Inlichtingen : 03/711308. 

WELLE 
INVULLEN AANGIFTEN 

Deskundigen van het arr. Cen
trum voor Dienstbetoon houden 
zich op zaterdag 21 april van 9 tot 
12 u. ter beschikking voor het in
vullen van de aangifte-formulieren 
inzake belastingen m het lokaal 
St. Elooi, Dorp. 

WORTEGEM-PETEGEM 
DANSAVOND 

Om haar propaganda vol te 
houden richt de afdeling op zater
dag 21 april om 20 u. 30 een dans
avond in in de zaal De Sterke, 
Krauwelstr. 11B te Petegem a/d 

Schelde. Alle simpatisanten wor
den langs deze weg vriendelijk uit
genodigd. 

MEDEGEDEELD 
MILITIEWETGEVING 

Het Oost-Vlaams Centrum voor 
Dienstbetoon en Naschoolse Vor
ming heeft, als bijlage bij het jong
ste nummer van het « Tijdschrift 
voor Sociaal Dienstbetoon », een 
beknopte handleiding van de mili
tiewetgeving ter beschikking ge
steld van alle verkozenen in Oost-
nog over een 50-tal van deze bro-
Viaanderen. Het prov. sekr. beschikt 
sjures. Verkozenen en sociale wer
kers uit andere provincies kunnen 
een eksemplaar bestellen door 10 
fr. over te maken aan Willy Cob-
baut, prov. sekr. OCDNV, Bosstr. 2, 
9391 Baardegem. PR 9147.64. 

west-vlaanderen 

BLANKENBERGE 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

27 mei 1973. Wij gaan in groep 
per bus. Nu kan je inschrijven bij 
onze bestuursleden. 

BRUGGE-KERN 
ABONNEMENTENSLAG 

Het bestuur doet een oproep om
dat iedere lezer een nieuw abonne
ment zou werven. Indien u een 
simpatisant kent die geen abonne
ment heeft en u ziet de kans niet 
Jeze te bezoeken maak dan zijn 
adres over aan Hubrecht Mare, 
Srandstr. 1, 800 Brugge. 

DE HAAN 
TENTOONSTELLING 

Heden avond 21 april opent ka
merlid Emiel Vansteenkiste een ten
toonstelling van de werken van 
onze vriend Piet Vanden Buys, in 
zijn zaal «Malegijs », Koninklijke 
weg 53. Wij nodigen alle Vlaams
voelende vrienden uit deze feeste
lijke opening bij te wonen. 

DE PANNE 
REIS NAAR DE VOER 

Onze afdeling organiseert een 
reis naar de Voerstreek per auto
car, op zondag 6 mei. Onze vrienden 
van Koksijde, Veurne, Adinkerke en 
gebeurlijk nog andere afdelingen 
zijn ook v^elkom. Prijs : 200 fr.. Lief
hebbers kunnen zich nu al aange
ven bij het bestuur. 

DIKSMUIDE (Kanton) 
AUTOKARAVAAN 

Heden rijdt de kant. autokaravaan 
(Anti-Leburton-kampanje). Vertrek : 
13 u. 30, Vlaams Huis, Diksmuide. 
Propagandamateriaal zal daar ter 
beschikking zijn. Reisweg : Diks
muide, Driekapellen, Lo. Reninge, 
Noordschote, Merkem, Jonkersho-
ve, Woumen, Klerken, Houthulst, 
Zarren, Werken, Handzame, Korte
mark, Vladslo, Beerst, Keiem, Leke, 
Koekelare. Ontbinding aldaar op de 
markt met korte spreekbeurt. 

GISTEL (Kanton) 
SLAAPZIEKTE ? 

Vorige week was er een kolpor-
tage voorzien in Eernegem, dat nog 
steeds in het kanton Gistel ligt. 
Van de aanwezige kolporteurs wa
ren er drie van Eernegem, en kwam 
al de rest van het kanton Diksmui
de ! Of zijn de mannen van Gistel 
zinnens in bet kanton Diksmuide te 
gaan kolporteren ? 

GISTEL (Stad) 
HUWELIJK 

Op 6 april werd het huwelijk in
gezegend van Jozef Blontrock met 
Christiane Wybo van Zandvoorde. 
Wij wensen het bruidspaar veel ge
luk. Jammer dat ze ons verlaten 
met bestemming Oostende-Stene. 

lEPER 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Frans Blanquart houdt zitdag 
in ons lokaal, café « Het Belfort », 
iedere 1e en 3e zaterdag, vanaf 11u. 

Men kan zich ook wenden tot ge
meenteraadslid Jan Carpentier, Gil-
denstr. 6 (tel. 209 16) en tot KOO-
lid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 (tel. 
219.36). 

iZEGEM 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Als VU-lid of «Wijn-abonnee, bent 
u al ingeschreven bij West-Flandria? 
Voor dezelfde bijdrage geniet u de
zelfde voordelen en garantie, en 
de uitbetalingen geschieden in een 
minimum van tijd. Aarzel niet lan
ger, streef mee naar eigen sterke 
ziekenfondsen. Vraag zelf een be
zoek aan bij mevr. Johanna Decoop-
man-Vanassche, Reperstr. 110. 

JABBEKE 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Zondag 27 mei. De autocar is 
reeds vastgelegd .Vertrek te Gistel 
om 8 u. (Markt) - Westkerke, 8 u., 
10 (kerk) - Roksem, 8u. 15 (Gaf
fel) - Zerkegem, 8 u. 20 (Lijmpot) • 
Jabbeke, 8 u. 30 (Kerk). 

Voor Snellegem en Stalhille 
wordt er eveneens voorzien voor 

aansluiting. Onze leden worden ver
zocht tijdig in te schrijven op de 
volgende adressen Julien Bul-
tynck, Staatsbaan 90, 8222 Zerke
gem, tel. 81552 ; Fernand Collier, 
Dorpstr. 45, 8220 Jabbeke ; burg. 
Hyppoliet Maes, Spanjaardenstr. 15, 
Stalhille, tel. 812.26 en Erik De-
schaecht, Ettelgemstr. 37, 8222 Zer
kegem. 

Prijs voor de autocar : 115 fr. 
Kaarten voor het zangfeest worden 
op de dag zelf op de autocar uit
gereikt. 

LO 
ABONNEMENTENSLAG 
LADEN-WEST 

Op het laatste nippertje slaagden 
ook wij erin onze streefnorm te be
halen voor de abonnementen. Geluk
kig is deze streefnorm voor het 
aantal leden reeds behaald (behalve 
te Reninge) en zelfs voorbijge
streefd. Thans komt het erop aan 
ook onze bijdrage te leveren voor 
« De West ». En hier is een zéér 
grote achterstand in te halen. Wij 
nodigen langs deze weg alvast on
ze leden uit om aan te sluiten bij 
dit neutraal ziekenfonds. Inlicht. : 
G. Bovyn, voorz. en R. Ascrawat, 
sekr.). 

MENEN 
AFDELINGSBAL 

5e lentebal der Leiestreek, inge
richt door VU-afdelingen Menen en 
Wevelgem op Paaszaterdag 21 april 
in Parkhotel Cortina, Wevelgem. Or
kest Silver Sound Quintet. Deelna
me : 60 fr. Stadskledij. Deuren van
af 20 u. 30. Alle leden en simpati-
SOC. DIENSTBETOON 

Elke vrijdag om 20 u. 30 door dr 
Wilfried Vanholme en Joel Tahon 
in lokaal De Beiaard, Kortrijksestr. 
3, tel. 528.99. 

KOO-lid Stefaan Taccoen : elke 
maandagavond op afspraak, Kort
rijksestr. 338, tel. 53606. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
ABONNEMENTENSLAG 

Wij willen toch nog eens een 
woordje schrijven over de schitte
rende « Wij -slag ; ons streefgetal 
was 900 en er werden 1,000 abon
nees bereikt. Velen hebben hieraan 
meegewerkt, doch enige topfiguren 
moeten hier vermeld worden : K. 
Haeck en het bestuur (Bredene). 
E Franco, J. Verhaeghe en E. Sam
son (Oostende-Stad), A. Joseph 
(Vuurtoren), R. Demeulenaere (Ste-
ne). Rik Serpieters (Diksmuide), J. 
Van Hees en bestuur (Mariakerke), 
R. Hemeryck, B. Lootens, J. Hen-
dryckx (Koekelare), J. Depover 
(Merkem), W. Serpieters, U. Den
blijden, R. Daneels (Zarren-Werken) 
J. Meeus (De Panne), Mw Van Ee-
cke (Koksijde), F. Vandaele en W. 
Devriendt (Nieuwpoort), M. Dekey-
ser (Ichtegem), O. Huyghebaert 
(Westende), G. Delnoye (Korte
mark). Hiermede werden vermeld 
zij die er vier of méér (soms véél 
meer) gemaakt hebben. Onder de 
mandatarissen spant Miei Vansteen
kiste de kroon (20), gevolgd door 
Kris Lambert en mevr. Depoorter. 
Het arr. sekretariaat was natuur
lijk ook zeer bedrijvig, doch dat 
hoort bij de job. Slechts twee af
delingen deden in feite niet mee : 
dat zal voor volgend jaar zijn ! In 
de rangschikking van het Vlaamse 
land kwam, in verhouding tot de 
bevolking, het arr. OVD uiteindelijk 
op-de tweede plaats, na Mechelen. 
ORGANISATIE EN PROPAGANDA. 

Alle afdelingsverantwoordelijken 
voor organisatie en propaganda wor
den dringend verwacht op een arr. 
bijeenkomst in zaal « Malegijs », 
Koninklijke Weg, De Haan, op don
derdag 26 april te 20 u. 30. Geen 
afdeling mag ontbreken ! 
ZIEKENFONDS DE WEST 

Thans rust op ons allen de op
dracht ons kort doch zeer krachtig 
in te zetten voor het ziekenfonds 
De West. Wij herinneren er onze 
leden aan, dat de raad (dus in feite 
de vertegenwoordigers van de af
delingen) bijna met eenparigheid 
verzocht hebben de neutrale zie
kenkas De West aan te raden aan 
onze leden. Verplichten kan men 
hiertoe niemand. Doch sterk aanra
den wel. Het is wel degelijk de be
doeling dat nu alle mankracht moet 
ingezet worden om De West op 
korte termijn vitaal en krachtig te 
maken. Wij doen dan ook een ern
stig beroep op bestuursleden én 
ook lezers en leden van de VU 
hieraan, van nu af aan, mee te wer
ken ! 
KALENDER 

21 april : autokaravaan kanton 
Diksmuide-Verzamelen Vlaams Huis 
om 13 u. 

29 april : Kolportage te Veurne. 

OOSTENDE-MARIAKERKE 
BESTUUR 

In ons bestuur zijn twee plaatsen 
te begeven ; een was er nog niet 
ingenomen en de tweede vakature 

' is ontstaan door het huwelijk van 
Hedwig Laheye. Kandidaten kunnen 
zich melden bij voorz. Van Hees 

(Duinenstr. 68) of sekr. Verplanck* 
(Van Tyghemlaan 54). 

OOSTENDE STENE 
DANK U ! 

Het was moeizaam zwoegen i 
doch ook onze afdeling bereikte d» 
streefnorm voor de abonnementerv 
slag. De hoofdbrok werd hier noctv 
tans gepresteerd door onze ge
meente- en pfov. raadslid Kris Lam» 
bert, die we hartelijk Bedanken | 
-^ ^—.« 
OOSTENDE-VUURTOREN 
LEDEN WEST 

Het is een moeilijke karwei ge
weest om onze abonnementenslag 
te winnen, doch het is gelukt. Thans 
zoeken we nog een paar leden bi j , 
want hier is de streefnorm in het 
direkte bereik. Doch ook voor het 
onzijdig ziekenfonds De West mo»-
ten we aan de slag, en hier Is no|p 
een en ander te doen. Inlichtingen 
bij O. Vanhoutte, A. Joseph en da 
overige bestuursleden. Een speel» 
aal woord van dank aan Albert Jo» 
seph, die een schitterende bijdrage 
geleverd heeft voor de leden- en 
abonnementenslag. 

OOSTENDE-STAD 
BANKREKENINGEN 

Wij wensen er onze leden attent 
op te maken dat het banknummer 
van de afd. Oostende-Centrum het 
volgende is : 473.6099521-25. Het 
nummer van het dagelijks bestuur 
voor Groot-Oostende is een andert 
473.6099521-15. Beide rekeningen 
bij de Kredietbank. 

OOSTENDE 
GEMEENTERAAD 

Volgende week vergadert da 
raad driemaal, naar aanleiding van 
de begrotingsdebatten. Op woens
dag 25 april : algemene bespreking 
van de begroting. Donderdag 26 
april : artikelsgewijze bespreking 
en eindstemming. Vrijdag 27 aprft 
is er de gewone raadszitting met 
de normale agendapunten. Telkens 
aanvang om 19 u. 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

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

3de zaterdag van elke maand : 
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ; 
10 u. : Middelkerke, Were Dl ; 11 u. 
Roksem, bij schepen L. Vierstraete; 
12 u. : Eernegem, Riva-Venus, Aart-
rijkestr. ; 13 u. : De Haan, Georgy's 
Club, Kon plein 6 ; 13 u. 30 : Bra-
dene, bij K. Haeck, Driftweg 59 

Oostende : op telefonische af
spraak : 79548. 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON 

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

Henri Verbiese, Bruggestr. 8, te l . 
057/341.43. 

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

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

Sen. F. Blancquaert houdt zitdag 
op het adres : Bruggestr. 10 elka 
eerste zaterdag van 10 tot 11 u. 

TIEGEM-VICHTE 
DIENSTBETOON 

ledere woensdag van 20 tot 22 u. 
ten huize van Walter Vanmaercke, 
gemeentemandataris, Kapellestr. 55 
Tiegem en bij Erik Waelkens, Kaan-
dries 4, Tiegem. 

WERVIK 
SOC, DIENSTBETOON 

Als u ergens problemen hebt 
aarzel dan niet beroep te doen op 
een der Wervikse VU-bestuursle-
den. Zij zullen al het mogelijke 
doen om een voor u gunstig resul
taat te bekomen. Ziehier een paar 
adressen : Vandamme Hervé, St. 
Maartensplein 2 (na 18 u, 30) en 
Claeys Jozef, Ten Brielenlaan 108 
(hoek Komenstr.) (liefst 's voor-
middags). 
ZIEKENFONDS WEST-FLANDRIA 

Doe zoals verschilende Wervik-
anen reeds vóór u deden : sluit 
aan bij een Vlaams ziekenfonds. 
Voor onze streek is dat • West-
Flandria ». Afgevaardigde voor 
Wervik ; Claeys Jozef, Ten Brielerv 
laan 108. Om de twee weken is er 
ten huize van Coudyzer Maurits, 
zitdag op zaterdag van 10 tot 11 
Magdalenastr. 75. Eerstvolgende 
zitdag : vandaag 14 april. 
VUJO 

Jongelui die wensen lid te wor
den van de plaatselijke VU-Jongeren 
kunnen zich wenden tot Hervé Raes 
Laagweg 12 of tot een der be
stuursleden die dan zal overmaken 
aan vriend Hervé. 

ZARREN-WERKEN 
DANK U ! 

Ons bal werd een sukses. Buiten 
de plaatselijke medewerkers wor
den dok de vrienden van de omlig
gende afdelingen van harte bedankt 
voor hun aanwezigheid. 
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AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

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

Geselekteerde planten voor 
partikuliere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkafaloog op aanvraag 

VLAMINGEN, voor uw afspraken 
te Aalst ; CAFE - GASTHOF 

GRAAF VAN VLAANDEREN 
ftationplein 37 — 9300 AALST 

Tel. (053)281.10 
Koud buffet Nette bediening 

Bezoek CAFE - RESTAURANT 
LINDENHOVE 

Uitbaters : 
Walter De Bisschop - Rita Lauwereyt 

Koud en warm buffet 
Gezellige Vlaamse sfeer 

wekelijkse rustdag woensdag 
Bellestraat 49 HEKEIGEM 

Tel. (053)687 40 

G E L D 
Voor een persoonlijke lening 1ste 

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

Oudenaardse Steenweg 121, ERPE 
Tel. (053)229.11 

Blijff gij doof. 
VI; f laming 

Waarom 
uw grote vijanden steunen 7 

Bi| ons radikaal Vlaams brandvers 
flroot voordeel 

1 Kg topkoffie 
op 3 Kg — 1 0 % 
op S Kg — 2 0 % 
Th. bezt. . spoorweg 
Ook 140 fr. min 1 0 % of 2 0 % 

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Tel. (02)65.81.41 

164 fr. 
295 fr. 
656 fr. 

- terub. 

DRANKHUIS BEIAARD 
V 1 J \ A M S E GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT • DELEU 
Korfrijksestraat 3 - MENEN 

HUIS MEYNT)ENS OKTAAF 
Dorpsfraat 47 - TEL. 52.89.38 

BURCHT 
Kruibeekse stwg 32 • TEL. 52.74.72 
Vloerbekledingen, tapijten, papier, 

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

VU-leden en • Wi j »-lezer« 1 0 % 
vermindering. 

|an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

« HET PALINGHUIS » a / d Schelde 
Het huis met familietraditie 

Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

wek. rustdag • vrijd 14u tot zat. 16u 

SANITAIRE- en KEUKEN
INSTALLATIES 

F. LAMBRECHTS 
ABD, Braeckmansstraat 34 

RUMST 
Veerstraaf 91 , RUMST 

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

aanbouwkeukens TIELSA 
TIELSA geeft u modern 

en nuttig komforf 

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 . 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve modellen VU 1 0 % 

STEEDS WELKOM I N 
'T KREKELHOF 

HET DRANKHUIS MET SFEER 
Open vanaf 14 uur 

Elke dinsdag gesloten. 
Brusselbaan 11 , Gooik 

Tel. (054)348.57 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

Tel . (053)66219 
MAATWERK en zeer grote keus 
kleding « KLAAR O M DRAGEN » 

Vlaamse gotische stijlschouw ? 
of sierschouw naar eigen keus 
in volslagen artisanaatswerk I 

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

Natuursteenbedrijf - Kunstdekor 
Abonnees « WIJ » 8 % korting 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

VOOR HET BETERE WERK 

Houtwerken |. VERHULST 
Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W 

Tel. (03)75.97.00 

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens 
DE VOERSTREEK 

Rust in uniek landschap 
Inlicht - V V V DE VOERSTREEK 

Kerkstraat 53 - Moelingen 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIJNGAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

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

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

Boekbinderij 
KESTELEYN 
VOETBALSTRAAT 13 
9001 GENTBRUGGE 
Tel. (09)52.04.55 

Inbinden van tijdschriften, biblio
theekbanden, encyclopedieën, enz. 

AL • AL AANBOUW-
KEUKENS UIT GLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

HERENTALS 041/239.10 
ZWEVEZELE 051/612.84 

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

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

Andere merken grootste korting 
T.V. VANAF 9.000 F 

BOUWBEDRIJF 

LUC ILECEMS pvba 
Wouter Haecklaan 4 DEURNE 

Tel. 21.27.59 - 21.27.75 

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

Tel. 011/65.188 en 66.477 
Staatsbaan 1 • HALEN 

Tel. 013/41.742 en 41.743 

IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN 

DEBERLANCER Groothandel 
Steenweg op Brussel 108, 

1790 Hekelgem 
ALLE BESLAG VOOR 

HOUT - ALUM - PUC. - RAMEN 
Exclusieve invoerder WINKHAUS 

MACHINES en TUINARTIKELEN 
TEL. (053)670.08 - 693.57 

Hotel-Pension BREUGHEL 
Smet de Nayerlaan 141 

Blankenberge - Tel. (050)41637 
Uitbater TERSI JULIEN 

vol. pens 300 fr alles inbegr. 

CARROSSERIE 
LOOS VAN HOOF 

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

MIELE . AEG - LINDE 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

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

MARC UYTDEWILGEN 
Wouter Haecklaan 6 en 7 - Deurne 

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

Koop bij ons in vertrouwen 

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter l 
Prijsbestek en studie zijn gratis. 

Keukenbedrijf R. ROSSEY 
Kokstraat 53 - 8450 Nieuwpoort 

Tel. (058) 235.81 

« PERZEN » 
UITSLUITEND OOSTERSE TAPIJTEN 

25A, Leopoldstraat, Antwerpen 
Tel (03)33.92 65 

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

ZEEVISGROOTHANDEL 
— Prijslijst op aanvraag — 

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

PAUL SUYS 
Molenvest 50 Herentafi 

Tel. (014)21.207 

BECO 
levering 

BECO 

van gas-

Vraag FORT ZEGELS aan 

BECO 

en 

onz( 

verwacht ook uw 

p.v.b.a. BECO, Krijgsbaan 236, 

BECO 
stookolie ! 

BECO 
i benzinesfaHons 

bestelling 

ZWIJNDRECHT 

Tel. : (03) 52.81.73 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

Tel. (053) 240.60 

* 

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

tafels en waskussens - kinderkleding 

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

sen - kamptngartikelen - turngerel. 

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 

KOafOSEH 

SMMmssm 

mmmmm 
OlEPVFaESTUNt̂ La 

fuiVOOB 8U»IRMARKT£Nj INDUSTRIE EN VOEDINeSNUVIBHilD 

ETN JEÜRISSEN PVBA be winterstraat 24 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (03)36.11.35-36.59.31 

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 kri jgt U gratis gedurende 5 uur 
een der beste Oberbayern-orkesten 

Middag- en avondmaal in groep : gezellig, fijn, goed en goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsuppe - Hongaarse goe-
las| - Eisbein mit Sauerkraut - Kip aan hef spit - Krachtvleesschotel 

beter dan in Duitsland. 
LEUVEN : Tervuursevest 60. Tel. 016/287.72 - 1500 zitplaatsen. 
ANTWERPEN : Groenpl. 33. T. 03/31.20.37 - mooiste zaal van de stad 
LEUVEN (Bierkelder) : Oude Markt 11 . Tel. 016/268.69 - mooiste 

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Asfridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN : Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502.96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke • Tel. 059/320.86 
Wij zoeken dringend : als medewerkers : Ernstige families waarvan 
de man of de vrouw de keuken kan en leiden — Vast loon - Kost en 
inwoon gratis - In regel met de sociale wet - Liefst mensen van 't vak 
Schriftelijk aanbieden bij : ABTS : Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 

ANTWERPEN 

Meir, 18 
fel. 03/31.78.20 (5 f.) 

600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 
GENT GENK 

Onderbergen, 43 
tel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

Winterslagstraat, 22 
tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 
tel. 016/337.35 
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neen, zei miei 
Onze lezers, uiteraard zeer goed 

geïnformeerd op sportgebied, we
ten dat er in Amerika een beroeps-
atletiel<sport bestaat. Het is een 
soort cirkus, geleid door mister 
O'Hara, dat van stad tot stad trekt 
om voorstellingen te geven. Zo'n 
voorstelling is dan een beperkte 
atletiekmeeting, waaraan enkel 
werknemers deelnemen. Die werk
nemers — atleten hebben hun vast 
loon, en hun taak — lopen en 
springen —, die ze uitvoeren naar 
de wensen van de boss. Vandaag 
winnen. Morgen opgeven. Daags 
nadien klop krijgen tegen alle ver
wachtingen in. Tussenin wat geze
ver over rivaliteit, staking en op
standigheid en 20, kwestie van de 
publiciteit. In één woord, profes
sionele sport, aantrekkelijk ver
pakt voor de konsument. 

De eerste opvoeringen schijnen 
enig sukses gekend te hebben. Dat 
verwondert niemand. Wat kunt ge 
de mensen tegenwoordig nu niét 
aansmeren, als er maar ergens een 
etiket « sport » kan opgekleefd 
worden ? Wij gaan nog wel naar 
de voetbal en de zesdaagse. Het 
moet trouwens gezegd dat mister 
O'Hara niet bepaald » krabbers » 
heeft aangeworven. 

Nu is er ook sprake van geweest 
dat Miei Puttemans een aanbod 
zou hebben gekregen om prof te 
worden. Wij hebben dat destijds 
gemeld, en de televisie heeft er 
zelfs een soort aprilgrap van ge
maakt. Miei heeft dat voorstel af
gewezen, en « Les Sports » is in 
een moeilijk artikel gaan onderzoe
ken waarom. 

De krant weet het ook niet, even
min als WIJ, en kletst er dus ook 
maar op los. Wij zouden de vraag 
willen omkeren, en ons afvragen : 
waarom zou Miei wèl prof worden ? 

Om te beginnen kan hij in de 
States onmogelijk zo'n lekkere bo
terhammen vinden als m Vossem. 
Daarvoor moet hij dus zeker niet 
gaan. 

Hij zou als atletiekprof, volgens 
« Les Sports », tussen 2 en 3 mil
joen per jaar kunnen verdienen 
Ons lijkt dat natuurlijk een fenome
naal bedrag, en als iemand voor 
ons zo'n jobke moest hebben, wij 
zijn direkt zijn man 

Maar is dat voor de Miei ook zo 
formidabel ? Hij heeft zijn burgei-
job — hovenier — en wij zullen 
maar zo boosaardig zijn hier neer 
te pennen dat wij met denken dat 
hij overal voor een plaasteren pos
tuur en een koekoeksklok gaat lo 
pen. Och, wij kunnen wel veron 
derstellen dat hij daarmee nog aan 
geen twee miljoen komt, hoor 
maar alles is daarmee nog met ge 
zegd. 

Ge kunt bij voorbeeld a! veel 
langer hovenieren dan koers lopen. 

Ge kunt In de sport nog wat an
ders verlangen dan alleen maar 
geld. Een oïimpische medaille bij 
voorbeeld Als prof is dat uitgeslo
ten. 

Wie zegt dat Miei er met even
veel plezier in vindt tussen zijn 
rozen en begonia's te evolueren als 
op sintelbanen en podiums ? 

Vindt iedereen er plezier in ja
ren en jaren niks anders te doen 
dan sport, hoe dik betaald ook, en 
dus het giootste gedeelte van zijn 
tijd rond te hummelen zonder iets 
te doen "^ 

Is het zo'n bevordering van vrij 
hovenier en zelfstandig sportman 
te evolueren tot betaald cirkusar-
tist, binnen enige tijd misschien 
gekend als de « slechte » Euro
peaan die het de « goede » Amen-
kanen lastig komt maken Of even 
later te bezichtigen tijdens de 
pauze of bij het voederen "^ 

Nee, hoor, als ge het ons vraagt 
— maar Miei hoeft dat zeker met 
te doen, hij is zelf oud en wijs 
genoeg — duizend keer liever Miei 
hovenier en in de rapte na de uren 
een keer of zes wereldrekordhou-
der, dan Miei atletiekprof in het 
profijt van mister O'Hara Zelfs als 
dat hem iets meer moest opbren
gen De eerste jaren dan 
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ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING Mter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijren 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel 03 31 35 83 
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VERGUNNING : 1185 - KAT. A 

STUDENTEN, DIT BELANGT U AAN 
REIS IN 1973 

NAAR DE VERENIGDE STATEN ! 
W i e kan deelnemen ? 
— Alle studenten van 16 tot 23 |aar 

Vertrekdata : 
— 12 jgli tot 8 augustus (Sabena-vluchf Zaventem-New York 

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

York en terug) 

Verblijf : 
te Washington, bi) een Amerikaans gezin, met volledig pension 

Reissom per persoon 15 .900 fr. 
Nota fakulatieve uitstappen zi|n mogeli|k. 

Oragnisatie : 
Dit is géén V.T B -reis De volledige organisatie is in handen van 
hef reisbureau « Inter Study-Goteborg ». 

Belangstelling ? 
Vraag ons uitvoerige inlichtingen U kunt vanaf heden inschrijven 
in alle V T B-kantoren en bi| alle V T B-vertegenwoordigers. 

Inlichtingen : 2000 ANTWERPEN - ST-JACOBSMARKT 45-47 — TEL. (03)31.76.80 en in al onze andere kantoren : 
9300 Aalst, Kerkstraat 12 - Tel. (053)717.27 — 8000 Brugge, Wollestr aa» 28 - Tel. (050) 364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmainlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55. - 17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 - Tel. (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 . Tel. (099)23.60.21 — 
3500 Hasselt Demerstraat 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (061)267,20 — 2800 Mechelen, O.L. Vrouwstraat 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - Tel. (059)783.61 — 8800 Roo-
selare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraat 3 -
Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. 

A/a óe weinig bemoedigende 6e-
rictiten en vertelsels over Mercl<x' 
opgave in de ronde van België ver
scheen een volledig opgeknapte 
Eddy onder een laag tielse modder 
op de wielerbaan van Bobeke. Zijn 
dichtste en gevaarlijkste achtervol
gers Godefroot en Hosiers werden 
tweede en derde. Met een grote 
meerderheid van Vlamingen in de 
eerste tien werd Roubaix weei eens 
een Vlaamse stad 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

Bijhuizen : Cogels Osyle! 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (03)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (09)22.45.62 

land voor een 
meisie alleen 

Waar ik aankom, zulten geen huizen staan ? 
vroeg het meisje. 

Ik antwoordde banaal : dat weet ik zo niet. 
Ze was zeventien, een leerlinge met middelma

tige examencijfers, een jonge vrouw die haar dro
men kultiveert tot een ongeschonden wereld, waar
in het goed is te leven als men geen verleden 
heeft en geen toekomst. In die wereld zullen in
derdaad geen huizen staan, want huizen maken de 
mensen zo verschrikkelijk individualistisch, hui
zen beschermen hun woorden van wantrouwen 
en nijd, hun plannen om elkaar pijn te doen. 

Zo'n meisje negeert volkomen de jongens van 
haar leeftijd. Ze heeft alleen vertrouwen in haar 
leraar, omdat die een veel oudere man is, een 
die in haar ogen ongeschonden doorheen zijn 
verleden is gekomen en meteen ook een stuk ze
kerheid biedt over de toekomst, waartegen de ge-
voeligsten onder de jeugd zo wantrouwend opkij
ken. Haar vader is ook een oudere man, maar 
over hem weet zij te veel en oprecht geluk ver
draagt geen verleden en geen toekomst. 

Linda simboliseerde de verschrikkelijke tegen
stelling tussen wantrouwen en vertrouwen. Dit 
te weten, maakte een gesprek haast onmogelijk. 
Toch wou ze dat gesprek, ik kon het haar niet 
weigeren, er zijn momenten waarop men geen 
rekening kan houden met de onzichtbare muur 
die tussen alle mensen opgetrokken is en meestal 
verband houdt met een verschil in leeftijd en 
rang. 

Ik wil dadelijk van hier weg gaan, zei ze. En 
waar ik aankom... 

Daar zal de politie je opvangen en je terugzen
den, ontmoedigde ik haar. Naar hier, naar je 
vader. Misschien moet je dan zelfs een omweg 
maken langs de jeugdrechter, je bent nog zo jong. 

Ze liet zich niet bepraten. Jij hebt veel gereisd, 
zet ze, jij moet me het land tonen waai ik heen 
ga om er alleen en gelukkig te zijn. Ze merkte 
dat ik reeds innerlijk spijt gevoelde om mijn be
dreiging met politie en rechters en dat ik intus
sen zelf stond te dromen over zo'n land. 

Bestaat zo'n land niet meer ? Ik steunde nog 
slechts op de onzichtbare muur. Ik wist dat ik 
die dunne muur met één duw omver kon halen. 
Ja, zei ik, beslist, wat meisjes willen zal altijd 
bestaan. Maar, waar zij alleen aankomen, is elke 
vierkante centimeter grond een gevaar. Zelfs in 
het land van zon en zilver dat ik ooit bereisde, 
zal de eenzaamheid ondraaglijk zijn. Ook de bo
men, de planten en de dieren zoeken er eikaars 
nabijheid. 

Noem mij de naam van het land van zon en zil
ver, wil je ? Ik deed het. En ik vertelde over het 
landschap ginds, over de grond, over de vruchten 
die er groeien en de dieren die er leven. Over de 
mensen mocht ik niet spreken, dat lag duidelijk 
in onze afspraak besloten, Linda wilde immers 
niet dat er mensen zouden wonen in dat land. 
Tenslotte tekende zij vlijtig op hoe zij er kon 
geraken : de internationale trein tot Avignon, ver
volgens een lokale trein langsheen de Durancie-
rivier tot Saint Pol en dan te voet de eenzame 
weg op naar Villeneuve. Rechts van die weg ligt 
het verlaten land, jouw land. 

Ik bleef aandringen om antwoord op m'n vraag: 
of je dan werkelijk alleen zult gaan ? Neen, zei 

, ze tenslotte. Het kostte haar geen moeite om eer
lijk te zijn. Eigenlijk wil ik wél gezelschap voor 

ginds, iemand die me daar dag voor dag nodig 
heeft, een eigen kind, een meisje zoals ik. 

Ik wist dat ze opnieuw in de duivelskring van 
de tegenspraak en van de fantasie was gesukkeld. 
Het maakte me in-droef haar daaruit niet te kun
nen bevrijden. Ik moest haar spel meespelen. De 
muur wankelde, ik hield hem overeind met een 
banale vraag. 

Hoe zal je meisje heten ? vroeg ik. 
Nele, zoals mijn vader mij destijds had willen 

noemen, zei ze vreemd opgetogen. Moeder wou 
daar toen niet over horen. Ach, vader was zo'n 
goeie beer. Ik wou wel dat ik ooit samen met hem 
naar jouw land van zon en zilver kon gaan, met 
hem en met Nele. 

Ik stond nog steeds met de landkaart in mijn 
linkse hand. Ik toonde haar nog eens de plek, 
rechts van de eenzame weg naar Villeneuve. Op 
dat moment was ik geen opvoeder meer, maar een 
mens van goede wil die te zwak is om een meisje 
te beschermen tegen haar eigen leugen. Hoe kon 
ik anderen tot de realiteit van het leven terugvoe
ren, als ik dat niet eens voor mezelf heb gekund ? 

Ik herstelde me echter onmiddellijk. Je zult 
nooit vertrekken, zei ik, je hebt daarnet getoond 
hoezeer je aan je geboortegrond bent gehecht. 

Ze glimlachte. Een verzuurde glimlach was het, 
vol misprijzen. Haar ogen werden donkere vijvers 
waarin het vertrouwen wegzonk als een zware 
steen. Jij staat daar nu net als een kandelaar, 
zei ze bitter spottend. Meteen liep ze weg. Toen 
ik haar het lokaal uitliet, keek zij stuurs voor zich 
uit. Spreken had nu geen zin meer. Ik sloot de 
deur. Ik dacht : de dromen van de mensen zijn 
eigenlijk de deeltjes van een grote legpuzzel, maar 
de mensen beseffen dat niet en daarom raakt die 
puzzel nooit helemaal in elkaar. 

frans-jos verdoodt 


