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MEDEWERKERS ! ! ! ! 

Daar de feestdag van 1 mei op een dinsdag valt verzoeken wi] al onze 
medewerkers en adverteerders hun teksten tegen volgende maandag (30 
april) in te sturen. Dit geldt vooral voor de Bewegingswijzer. 

De kille voorjaarsweken hadden de lente vertraagd, maar de eerste mooie zonnedagen deze week tooiden 
de boomgaarden met heerlijke lentebloesems. Een nieuwe lente, maar in de Belgische poJitiek zijn slechts 
de oude verhalen te horen van strijd om de macht, o m de invloed en om de profijten. Daar wordt het blijk
baar nooit eens lente . 

DE IBRAMCO-AFFAIRE 

Het wordt dit jaar een bittere dag van de arbeid voor de vakbondsleiders. 
Hun troepen volgen hen steeds minder, hebben tak aan de hele overleg-
ekonomie, en storen zich niet meer aan de overeenkomsten die met de 
vertegenwoordigers van de werkgevers werden afgesloten. Het is al te 
eenvoudig om deze anarchistische situatie op de rekening te schuiven 
van de RAL- en AMADA-agitatoren : zij maken slechts dankbaar gebruik 
van de onmiskenbare wrevel bij de arbeiders over de wijze waarop de vak
bondsleiders hun belangen verdedigen. Wrevel is zelfs een zacht woord. 

De arbeiders hebben het gevoel dat de vakbonden niet langer uitslui
tend hun belangen verdedigen. Naarmate de vakbondsleiders zich via het 
Nationaal Komitee voor Ekonomische Expansie steeds meer gaan bezig 
houden met alle mogelijke aspekten van het landsbeleid zal dit gevoelen 
nog toenemen. Kritiek op een regering zal steeds meer ook hun deel 
worden, naarmate zij zich meer gaan vereenzelvigen met « het systeem ». 
Ook hier geldt : schoenmaker, blijf bij uw leest. 

is de stoatskas 
de portemonnee von de bsp? 

FAUIET VAN DE 

BEWEGINGSSTRAtEGIE 
De term « bewegingsstrategie » is van de CVP-er Van Els-

lande. Hij gebruikte hem om het verzet van de Vlaamsgezinden 
tegen de invoering van de « liberté du père de familie » in Brus
sel te ontzenuwen. De « bescherming » van de taalwetten was 
voor de Brusselse Vlamingen ondoelmatig gebleken (door de 
sabotage ervan I) en dus konden ze beter afgeschaft worden, 
aldus de CVP-bewegingsstrategen. Voor de Vlamingen In de 
hoofdstad zouden de nieuwe organen, en vooral de Nederlandse 
Kultuurkommissie veel nuttiger werk kunnen verrichten. 

De « egelstelling » van de taalwetten zou vervangen worden 
door een soepele bewegingsoorlog. De Vlamingen zouden te 
Brussel, dank zi) de nieuwe struktuur, opnieuw zegevierend 
vooruitgang maken... 

De ontwerper van deze « bewegingsstrategie » is inmiddels 
naar Buitenlandse Zaken gevlucht, maar de Brusselse Vlamingen 
zitten met de ontgoochelende realiteit. 

Het is nu duidelijk geworden dat de invoering van de « liberté 
du père de familie » nefaste gevolgen heeft voor het Vlaams 
onderwijs te Brussel Woordvoerders van de Brusselse Vlamin
gen hadden dit voorspeld, maar de slippendragers van de rege-
ringspartijan beweerden sussend dat het allemaal wel zou mee
vallen... 

De Nederlandse Kultuurkommissie, waarop zoveel verwach
tingen werden gebouwd, wordt nu door een regering-met-finan-
ciéle-zorgen nagenoeg zonder middelen gezet Minister Chabert 
weet niet waar hij de minimaal noodzakelijke 51 miljoen moet 
halen . En dit op een ogenblik dat er in het Brussels-Vlaamse 
milieu tal van interessante initiatieven loskomen, nu er leven 
begint te komen in de Vlaamse brouwerij te Brussel... En in-
midJels schaffen de schaarse Brusselse gemeenten, die op een 
of andere manier steun verleenden aan Vlaamse kulturele initia
tieven, die steun een voor een af. Ze hebben een goed alibi : 
dit is nu de taak van de onlangs opgerichte Kultuurkommissie... 

Er is het wantrouwen bij de Brusselse Vlamingen over de 
samenstelling van de Brusselse Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
schappiien (GOM) waar de Nederlandstaligen al evenzeer in 
een definitieve minderheidssituatie dreigen te belanden. Er is 
het ongeloof in de verwerkelijking van de wettelijke belofte (in 
1963) dat er tegen 1 september van dit jaar pariteit zou zijn 
lussen Nederlandstaligen en Franstaligen, vanaf de graad van 
diensthoofd, in de 19 Brusselse gemeenten. 

Te Brussel blijkt het faljiet van de kommunautaire regerings-
politiek van de jongste jaren overduidelijk. De Vlaamse gemeen
schap in die stad is er het slachtoffer van. Al wat haar beloofd 
werd .maar nog lang niet gegeven, werd telkens toegezegd in 
ruil voor fundamentele Vlaamse toegevingen op het nationale 
vlak (vooral de pariteit). De « oplossingen » van de traditionele 
partijen, die blijven weigeren naar de kern van het probleem 
<e tasten, vei anderen niets aan de diskriminatie waaronder de 
Brusselse Vlamingen gebukt gaan. 

Wie het nu nog niet inziet, is ziende blind. 

Paul Martens. 

Vorige week schreven wij dat de wijze waarop de naamloze vennoot
schap IBRAiVlCO door de BSP-minister van Ekonomische Zaken op polen 
werd gezet tekenend is voor de manier waarop de BSP de Staat mani
puleert. Tekenend ook voor de wijze waarop de BSP-bonzen de staats
zaken steeds meer als hun partij-aangelegenheden beschouwen. Van Eynde 
schreef het deze week brutaalweg : de anderen hebben de hele zaak 
goedschiks te aanvaarden en kritiek op IBRAMCO kan niet worden ge
duld. Hij beschouwt dergelijke kritiek als een aanval op de BSP zelf. 

De pers is echter nog vrij genoeg om zich niet te storen aan oekazen 
van de BSP-diktator. Er kwam dan ook van vele zijden tegelijk zware 
kritiek los. en dat zal volgende week zijn weerslag in het parlement waar 
o.m. VU-kamerlid Raskin zal interpelleren. 

Het parlement heeft trouwens en
kele goede redenen om zich hu
meurig te tonen. Toen enkele we
ken geleden over deze affaire vra
gen gesteld werden aan Willy 
Claes, BSP-minister van Ekono
mische Zaken, heeft die de parle
mentsleden maar wat voorgelogen. 
En verklaarde de sekretaris-gene-
raal van Ekonomische Zaken, de 
BSPer Baeyens (die beheerder van 
IBRAMCO is) zopas niet koudweg 
dat het parlement er geen zaken 
mee heeft ? Wie dan wel ? 

De BSP-ers vinden het doodnor
maal dat zij met de miljarden van 
de hele gemeenschap doen wat zij 
goedvinden Ze gedragen zich 
steeds meer, en vooral nu hun ex-
voorzitter eerste-minister is. alsof 
de staatskas de portemonnee van 
hun partij is I 

Is er tegen het feit dat de Staat 
initiatieven neemt op onderne-
mingsvlak iets in te brengen ? He
lemaal niet, en de Volksunie heeft 
altijd het princiep verdedigd dat 

de Staat inderdaad moet insprin
gen waar het prr 3-mitiatief tekort 
schiet. Maar dat betekent niet dat 
men met staatsgelden industriële 
avonturen moet beginnen alleen 
maar om bepaalde socialistische 
theorieën aan de praktijk te toet
sen of, wat nog erger is, om pres-
tigeredenen en uit partij-overwe
gingen zoals hier het geval schijnt 
te zijn. 

Als de streek van Luik nood heeft 
aan rekonversie, dan zullen wij de 
laatsten zijn om te verhinderen dat 
daaraan wat gedaan wordt. Maar 
dat mag dan wel gebeuren met de 
regionale kredieten van de Waalse 
gemeenschap zelf, niet ? 

En in elk geval moet nagegaan 
worden of het beoogde doel, het 
scheppen van nieuwe en voldoende 
werkgelegenheid, ermee bereikt 
kan worden. In het geval IBRAMCO 
wordt dat door velen betwijfeld. Er 
zijn de vroegere rendementsstudies 
die negatief uitvielen, er is de ze
kerheid dat deze miljardeninveste

ring rechtstreeks slechts enkefs 
honderden mensen een betrekking 
kan bezorgen (en zal dat aan da 
Luikse werkloosheid iets verhel
pen ?) en er is de zware twijfel of 
de verwachte petrochemische nij
verheid de raffinaderij op de voet 
wei zal volgen De situatie op dit 
terrein in Europa wettigt niet veel 
hoop 

Men kan zich inderdaad de vraag 
stellen of die hele ^jdk, bo!..jk-
stoofd tussen BSP ers die eeist en 
vooral op partijgewin uit zijn en da 
middeleeuwse potentaat van Per-
zie, de Waalse gemeenschap wel 
zal dienen .Of wordt het, financieel 
gezien, een herneming van de mil-
jardenverslindende steenkolenpoll-
tiek die jarenlang werd gevoerd T 

Bovendien hebben de Vlamingen 
het volste recht ertegen te prote
steren dat deze vestiging gepland 
is bij wijze van spreken vlak onder 
hun venster. De milieuhinder zal 
ook de Nederlanders kribbig ma
ken, en misschien wordt het dan 
weer Antwerpen dat de weerbota 
van hun ontevredenheid zal moetei» 
ondei-vinden. 

In elk geval : stof voor een diejv 
gaande behandeling van de hela 
zaak in het parlement 

Wij vrezen echter dat de nu ta-
gensputterende regeringspartners 
van de BSP (vooral de CVP-PSG-
ers dan) al gauw tevreden zullen 
zijn als zij ook een vingertje in da 
troebele IBRAMCO-pap krijgen. 

mussolini ochterno 
Als Kamer en Senaat in openbare zitting de Kamer

kommissie van Justitie volgen, dan zal het uit zijn 
met het — vooral onder betogende flaminganten ge
bruikelijke — volksspel dat erin bestaat krijgsdansen 
uit te voeren rond een Belgische driekleur, terwijl 
men op een schunnige manier het Belgisch « volks
lied » zingt. Het zal uit zijn met de gewoonte dit sym
bool van het ene en ondeelbare vaderland door het 
stof te slepen. Men mag er dan voortaan ook niet 
meer zijn tong naar uitsteken of er de vuist tegen 
ballen. Want dit zal door de wetsdienaars beschouwd 
worden als smaad aan de Belgische vlag of aan Belgi
sche symbolen. En, als men de Kamerkommissie van 
Justitie wil volgen, dat zal voortaan bestraft worden 
met gevangenisstraffen van 2 tot 18 maanden (!) en 
van 50 tot 1000 fr boete. 

Een voorstel van wet in die zin werd door de PSC-er 
Parisis ingediend, vanzelfsprekend op verzoek van wat 
men « vaderlandslievende verenigingen » pleegt te 
noemen. Verenigingen van beroepsbelgen en sociëtei
ten die van het vereren van de trikolore zowat hun 

godsdienst hebben gemaakt. Woensdag werd dit voo^ 
stel in de Kamerkommissie besproken en goedga» 
keurd met 5 stemmen tegen 3 bij 6 onthoudingen. 
Stemden voor : 1 PSC-er en 4 PVV-ers (trikolore volga-
lingen van Vanaudehove waarschijnlijk), stemden t»> 
gen : de 2 VU-leden en de ene aanwezige (Waalse) 
socialist. Onthielden zich : 3 dappere CVP-ers, 2 FDF-
RW-ers en 1 PSC-er. Vóór het tot die stemming kwam 
had de VU voorgesteld de bespreking van dit b » 
lachelijk wetsvoorstel te verdagen. Dit werd echter 
verworpen met 5 stemmen (VU en CVP) tegen 6 bif 
2 onthoudingen. 

Als dit voorstel wet wordt dan zal België weer een 
monument rijker zijn dat de andere landen ons zul
len benijden, zoals zij ons Manneken Pis benijden. In 
Frankrijk, Engeland noch Nederland bestaat zoiets. Het 
enige Westeuropees land dat over een dergelijk stukja 
wet beschikt is Italië, en daar dateert die wet uit da 
tijd van diktator Mussolini. Het Belgendom zal 3tot 
blijven leveren voor nog vele kolderverhalen. 
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en gij 
steunfonds 

Mag ik zo vrij zijn als trouwe 
lezer van « W// » en als gepensio
neerde Vlaming hulde te brengen 
aan de leiding van de Volksunie 
voor het folder die door heel Vlaan
deren werd rondgestuurd om onze 
welvarende regering aan de kaak 
te stellen 

Doe zo voort in de onthullingen 
van die heren en over hun beleid 

Er IS een tijd geweest dat de so
cialisten eveneens in een begin 
stadium geweest zijn Die oude 
garde heeft dan ook met veel striid 
veel verwezenlijkt voor de arbei
dende bevolking Maar dit zijn ver 
vlogen tijden Thans zijn zij zowel 
als de CVP, PVV verknochten van 
het kapitalisme en werpen het 
geld door deuren en vensters ie
mand zal het toch betalen Moeder 
de vrouw doet u het zo eens hoe 
lang zult u het kunnen uithouden "> 
Maar \a na een tijd stappen die 
heren het af en wassen hun han
den in onschuld Toch hebben ze 
wat gedaan 1 fr gegeven 10 fr 
teruggenomen 

Ik zou vragen aan de Volksunie 
leiding, door dergelijke folders het 
Vlaamse volk regelmatig op de 
hoogte te houden van de wantoe
standen die heersen in ons land en 
vooral de regering op de voet te 
vogen met hun wanbeleid Het is 
met alleen voor de verkiezing dat 
de kiezers moeten warmgemaakt 
worden 

Ik zou willen voorstellen een 
steunfonds op te richten opdat de 
leiding in de gelegenheid zou ge
steld worden ons i egelmatig van 
dergelijke folders zou kunnen voor 
zien Als steun stuur ik 100 fr uit 
mijn arbeiderspensioen 

Wie volgt het voorbeeld op dat 
het Vlaamse volk in een echte wel
vaartstaat zo mogen leven en wo 
nen aan ons onze steun aan onze 
verkozenen de daad 

H V Kuurne 

ten huize van mr vranckx 

Op een bepaald ogenblik vroeg 
prof Florquin aan mr Vranckx 
waarom hij vroeger in zijn jonge 
laren een zo hevig Vlaming nu zo 
gematigd geworden is waai op mr 
Vranckx antwoordde de jeugd wil 
dat onmiddellijk veranderen maar 
als men ouder wordt beseft men 
dat zo iets zijn tijd moet hebben en 
men meer geduld heeft Waarom 
heeft prof Florquin daarop de 
vraag met gesteld, of het met ge 
noeg was dat de Vlamingen nu 
reeds meer dan honderd jaar ge 
duld gehad hebben moet er dan 
misschien nog honderd jaar bijko 
men ' Wat ik vaststel is dat er zo 
veel van die jonge studenten zo 
hevig opkomen voor Vlaanderen, 
maar eens dat zij een belangrijke 
post bekleden dan bestaat Vlaan 
deren met meer voor hen daar heb 
ben wij voorbeelden genoeg van 

Voor de regeringsvorming zwoe 
ren alle Vlaamse vertegenwoordi 
gers van de drie andere partijen 
dat ze nooit geen eerste minister 
zouden aanvaarden die eentalig 
was, maar ze waren zo blij dat ze 
mochten meedoen met die eentali
ge Waal Hoe dikwijls bij de ver
kiezingen heeft de CVP met be
loofd aan de zelfstandigen dat ze 
zouden gelijk gesteld worden met 
de werknemers, kwestie kinderbij
slag en pensioenen en hoe dikwijls 
hebben wij mr Eyskens met horen 
zeggen er is geen geld voor de 
zelfstandigen ' 

Ook mr De Clerck ging overal in 
Vlaanderen spreken voor de mid 
denstanders maar sedert hij minis 
ter IS, zwijgt hij daarover in alle 
talen 

R B Torhout 

kerk en politiek 

Ik diende in onze parochiekerk op 
zaterdag II tot mijn grote ontstel
tenis vast te stellen dat onze hulp 
pastoor in de preek zijn mening 
meende te moeten verkondigen 
over het met deelnemen v/d VU 
a/d besprekingen over de gewest 
vorming 

Ik ben er zondag bijgeweest , 
heb hem er aan herinnerd dat in 
1958 een zekere Monseigneur De 
Smedt nog steeds bisschop van 
Brugge te Lourdes diende op zijn 
knieën te vallen nadat hij had ver 
klaard dat het zonde was voor de 
VU te stemmen Hij was degelijk 
verontrust 

L D Oostrozebeke 

geen huishoudbrood 

In uw artikel van 17 maart 
' wordt het brood te duur ver 
kocht ' > heb ik kunnen vaststel 
len dat er aan de broodieglemen 
tatie wel iets schort en daar wil 
ik u ook eens een staaltje over 
vertellen 

Na de prijsverhoging van het 
brood met 1 fr wilde ik in de 
Priba Abdijstraat te Antwerpen 
een huishoudbiood kopen tegen de 
prijs van 17 25 fr gesneden en 
verpakt Er was zowel alle soorten 
brood verbeterd brood enz dat 
dan enkele franken duurder is en 
800 gr weegt maar geen huishoud 
brood Dus er is daar wel brood, 
dat u dan tegen 25 fr en meer per 
kilo kunt kopen Ik herinner mij 
nochtans dat in de tijd dat er een 
overeenkomst was gesloten tussen 
de bakkersvereniging en de rege 
ring er fantasiebrood of verbeterd 
brood mocht verkocht worden op 
voorwaarde dat er huishoudbrood 
te koop was en dit bij de opening 
der zaak Ook ik was bij de ope 
ning van de Priba Toen ik mijn be
klag maakte bij de duektie van 
Priba werd er mij gezegd « de bak 
ker weet wel wat hij moet leve 
ren ' » 

Wat er nu van belang is is te 
weten of de regering in het geheim 
met de grootwarenhuizen overeen 
gekomen is dat die geen huishoud 
biood moeten verkopen In dit ge 
val kunnen wij binnenkort gaan 
aanschuiven bij de bakkers om 
rond 9 of 10 uur een broodje te 
bemachtigen, want de bakkers zijn 
ook niet scheutig op het huishoud 
brood tracht er maai een te vin 
den na de middag 

Dit IS geen alleenstaand feit in 
het giootwarenhuis Priba waar ook 
de kleine doosjes melk niet meer 
geprijsd worden maai heeft men 
mij gezegd « gij kunt aan de kassa 
vragen hoeveel een doosje melk 
kost " 

Waar gaan wij naartoe en ik die 
dacht dat eetwaren van eerste 
noodzakelijkheid beschermd wer 
den 

V G Antwerpen 

verroken 
in zijn hemd 

' De Ronsenaar » van 9 maart 
geeft aan zijn lezers een samen 
stelling van wat er in de Vlaamse 
Elsevier over » Een Vlaams Waalse 
tandem voor een federale staat 
Perm Verroken » is verschenen 
Terloops Wordt ook verwezen naar 
de • Post • en het blad « Meteo » 
uit de Borinage 

• De Ronsenaar » schrijft daar 
bij ' Verroken kijkt met duidelijk 
meer sympathie naar de Waal Pe
rm die een » entente » met de fe
deralistisch gezinde Vlammgen na 
streeft, dan naar zijn mede Vlamin 
gen, die tot de Volksunie behoren 
Hij vat zijn mening over die partij 
nog eens samen « De VU Is een 
element dat de Vlaamse weerbaar 
heid verzwakt want het maakt er 
een betogingsgeval van een soort 
masochisme » Tot daar « De Ron 
senaar « 

Laten we nu eens nagaan met 
hoeveel sympatie de Waalse fede 
ralisten « naar Verroken kijken » 
Onder de titel " Oui est M Verro 
ken '> » verscheen een echo in het 
weekblad « Renovation " militan 
tenblad van « Renovation wallon 
ne » onder leiding van Outers 
strijdmakker van Perm Daarover 
wordt met geen woord in <• De Ron 
senaar » gerept 

Omdat hij de regering VDB over 
de kwestie Leuven heeft doen val 
len en hij beloofd heeft de rege 
ring Leburton te doen struikelen, 
wordt Verroken in de franstalige en 
Waalse kringen soms als een man, 
die een sleutelpositie bekleedt, 

beschouwd In werkelijkheid Is 
niets minder waar De man is in de 
CVP maar een meelopertje (une 
utilite) dat men uit de toverdoos 
te voorschijn haalt daar het schrik 
inboezemt telkens wanneer dit 
nodig blijkt 

Maar ogenschijnlijk doet de CVP 
niet zo vaak meer beroep op zijn 
diensten » Tot daar wat « Renova 
tion > in februari schreef 

Verroken is dus plots het kamp 
der federalisten gaan vervoegen 
Voor hem moet het erg zijn te 
moeten toegeven dat hij zich al die 
jaren schromelijk heeft vergist 
dat met hij schild en zwaard van 
Vlaanderen het bij het rechte ein 
de had maar wel « cirkusbeer -
Jorissen niet hij maar wel de 
' koffertjes • van de VU met hij 
maar wel de « kakelende hennen 
van de VU die geen eieren kunnen 
leggen • 

Nu ja het zijn maar de dwazen, 
die met van gedacht veranderen 

A D Ranse 

onrechtvaard ige 

regeringsbesl issing 

De regering wil de gelijkschake 
ling van de kinderbijslagen voor 
alle werknemers Het is een maat 
regel die de BGJG ook voor de 
kinderen der zelfstandigen trou 
wens reeds lang verdedigt Het is 
met meer dan rechtvaardig dat alle 
kinderen zowel die der werkne 
mers uit de private sektor als de 
kinderen der zelfstandigen dezelf 
de kinderbijslagen zouden genieten 
als de kinderen der staatsambtena 
ren Het staatspersoneel geniet als 
gevolg van het bijkomend staats 
supplement de hoogste kinderbij 
slagen 

De manier waarop de regering 
deze gelijkschakeling tracht te be 
komen voor alle werknemers is 
echter onrechtvaardig en ondemo 
kratisch ' Immers de regering wil 
dit bekomen door de maandelijkse 
supplementen der staatsambtena 
ren te verminderen ' Het afschaf 
f en dus van een leeds vele jaren 
verworven recht Deze verminde 
ring is onaanvaardbaar ' De so 
ciologen K Pauwels en R Renard 
toonden onlangs nog aan dat de 
gemiddelde maandelijkse kosten 
van een kind tussen 1800 en 
2 000 fr liggen Dat verscheen m 
een uitgave van het ministerie van 
Volksgezondheid en het Gezin Zo 
lang dit minimum met bereikt is, 
IS het verminderen van de kinder
bijslagen een politiek van sociale 
achteruitgang Zou men m een fa 
briek waar mannen en vrouwen aan 
een ongelijk loon werken aanvaar 
den dat de gelijkschakeling verwe 
zenhjkt werd door het loon der 
mannen te verminderen ^ Dit doet 
men nochtans met het staatsperso 
neel Het optrekken der kinderbij 
slagen der andere groepen en het 
behoud van het staatssupplement 
voor de staatsambtenaren was 
toch het voordehand liggend mid 
del Om dan na gelijkschakeling 
voor allen — ook voor de zelfstan 
digen — de kinderbijslagen op te 
drijven tot 2 000 fr 

Dat deze maatregel daarbij nog 
door een eenvoudige omzendbrief 
van enkele ministers van kracht 
wordt — tegen het advies van de 
BGJG en de sociale organisaties 
in — illustreert duidelijk het onde 
mokratische van deze beslissing 

J L Bocholt 

verkeerde taalsleutel ! 

Het IS een gelukkig teken dat in 
het politiek gebeuren van ons land 
het « Federalisme • zich meer en 
meer opdringt de enige oplossing 
die een vreedzaam samenleven In 
het Belgisch staatsverband kan 
waarborgen Evenwel zal daarmede 
het Vlaamse taalprobleem niet van 
zelf zijn opgelost, wat onze volle 
kuturele uitbloei moet waar ma 
ken 

Ondanks die vernieuwde staats 
vorm zouden wij nog altijd ten 
prooi zijn aan een taalkulturele 
bloedarmoede, die ons nooit de 
kans en de vreugde zou bezorgen 
ons integraal uit te leven volgens 
onze potentiële geaardheid 

In menig geval voelen wij ons 
politiek machteloos Aan de bazis 
van deze handikap ligt onze taal
kulturele onmondigheid De taal is 
immers het voornaamste bindmid 
del van een volk Onder haar edel 
ste verklanking schept zij een 
volksfierheid, die een algemeen re-
fleks ontwikkelt als dit volk wordt 
belaagd of te kort gedaan Die 
spontane reaktie is zijn nationale 
sterkte Wij zijn de mening toege
daan dat de recente grondwetsher
ziening anders zou geweest zijn, 

indien wil als de frankofonen In 
onze beschaafde omgangstaal de 
impuls hadden gevonden om onze 
" eensgezindheid » te plaatsen te 
genover die van onze tegenstan
ders die wel kunnen prat gaan op 
hun verzorgd en keurig taalgebruik 

Wat kan daartegen gedaan f Het 
antwoord ligt voor de hand de 
jongere generaties in staat stellen 
meer eerbied en waardering op te 
brengen voor de eigen omgangs 
taal Toch aan dit vraagstuk werd 
reeds jaren lang gesleuteld met 
' taaiadviezen ' en ' jaarlijkse 
spreekbeurten » voor de school 
jeugd maar deze vijfent\Jintig ja 
riqe aktie bevorderde wel de ken
nis van een degelijker taal en de 
spreekvaardigheid van de jonge 
deelnemers maar zij was niet m 
staat de » algemene beschaafde 
omgangstaal » als spreekgewoonte 
er door te drukken nl de stelsel 
matige abn izering van het school 
leven Daartoe moeten de dialek 
ten hun huidig burgerrecht m de 
school ontnomen worden om het 
uitsluitend gebruik van de be 
schaafde taalversie op te leggen 
aan heel de schoolbevo'kmg een 
globale maatregel die moet uit 
gaan van het ministerie van natio
nale opvoeding 

Pedagogisch en met vaste hand 
begeleid zou deze gang van zaken 
de rijkste vruchten afwerpen 

Mattray Aalst 

Vlaanderen ons vaderland 

In dit teken staat het Zangfeest 
van 27 mei asm het Spoi tpaleis 

Ik had dan ook aan een bevriend 
winkelier gevraagd een affiche uit 
te hangen En nu komt het Ver 
schillende madamekens hadden er 
zich over beklaagd en gedreigd dat 
indien die affiche niet weg was ze 
eigens anders zouden gaan kopen. 
Mijn winkelier misschien met van 
de moedigsten of dacht hij aan zijn 
poitemonnaie — heeft de affiche 
weggehaald Ze had juist een dag 
in de winkel gehangen 

Nu er zoveel over pluralisme 
wordt gepraat vind ik het zeer 
pijnlijk te moeten vaststellen dat 
er in de praktijk weinig van in huis 
komt maar beslist ergerlijk wordt 
het wanneer een minderheid met 
dit wooid schermt daar waar zij 
zelf getuigt van weinig zin voor plu 
ralisme 

SVDW Schoten 

kredieturen 

De nieuwe wet op de krediet
uren schenkt mij derdejaarsstu 
dent in het « Onderwijs voor So 
ciale Promotie > geen voldoening 

De wet volgend beschik ik in 
mijn geval vooi 15 luni over 360 
vrije uren of m aw over 9 weken 
om een eindexamen voor te bei ei 
den dat slechts 9 vakken en met 
meer dan 800 biz omvat Een luxe 
waarover geen universiteitsstudent 
beschikken kan ' 

Om te beginnen kan dit blokver 
lof al met meer volledig genomen 
worden laat staan dat iemand van 
ons er zou durven aan denken 9 
weken afwezig te zijn op het werk 
met als enig gevolg dat anderen 
daarvan het slachtoffer zouden zijn 

Men zou er om lachen indien er 
echter geen fundamentele kritiek 
te bedenken was bij een wetsont 
werp waarover men reeds een tien 
tal jaren spreekt en dat nu over
haast diende te worden goedge 

keurd door parlementairen die een 
dergelijke inspanning niet meer ge
woon zijn 

Overhaast, en inderdaad zonder 
dat over de juiste betekenis van 
deze ' sociale » maatregel werd 
nagedacht, vanzelfsprekend zonder 
dat de betrokkenen zelf hun me
ning werd gevraagd 
1 Geen 10 % van de werkende Ion-
geien weet wat het Onderwijs voor 
Sociale Promotie betekent, en zijn 
geïnformeerd — allerlaatst door de 
vakbonden — over verdere studie
mogelijkheden en vormingskansen. 
Ook in de industrie heeft men er 
vrijwef nooit over gehoord en Is de 
tegemoetkoming aan avondschool-
studenten zeer pover 
2 Wat IS men Immers met een 
graduaatsdiploma behaald na 3 
jaar totale inzet, als de titel van 
' gegradueerde » ongekend Is en 
zeker met gewaardeerd wordt door 
de industrie in een periode dat 
zelfs het diploma van Technisch In
genieur geen waarborgen meer 
biedt Men heeft aan de warboel 
van het technisch onderwijs een 
nieuvie bron van diskussies toege
voegd 
3 En wat na deze inspanning "> 

Aan elke andere vorm van ver
dergezet onderwijs op NU HO ni
veau (vb Examenkommissie voor 
Technisch Ingenieur) of aan het 
universitair of postuniversitair 
avondonderwijs heeft men met ge
dacht (De wet IS ook op andere 
punten zeer ontoereikend) Het is 
echter pas dan dat het voor de 
autodidakt ernstig en onmiskenbaar 
zwaar wordt M aw zijn de kansen 
voor hen die zich volledig willen 
ontplooien nog altijd onbestaande, 
en IS er van demokratie in het on-
dervi/ijs helaas nog geen sprake 
4 Een laatste bedenking tenslotte • 
de grap zou volledig zijn indien 
men werkelijk — zoals de CVP het 
ons voorhoudt — kredieturen aan 
de eerstejaars zou toekennen Het 
lü met op die manier dat men re
sultaten behaalt want slechts zij 
die regelmatig werken en dat doet 
men als avondschoolstudenten al
leen m moeilijke omstandigheden, 
kunnen hierin slagen Laat deze stu
denten AUB eerst bewijzen dat 
zii het ernstig menen 

S J Lochristi 

Kernredaktie 
T. van Overstraeten (eind-
red ) , P. Marlens (hoofdred.). 
R Corty (red sekr ) M van 
Liedekerke. 
Redaktie en publiciteit : 

Drukperssfraat 20 
1000 Brussel 
Tel 17 97 98 

Administratie en beheer 
Voldersstr. 71 , Brussel 1000 
Tel 02 /12 51 60 

Alle klachten voor me) ontvan
gen van blad op dit adres 
Jaarabonnement 350 fi 
Halfjaarlijks 195 F 
Driemaandelijks 105 f 
Steunabonnem (min ) 500 F 
Losse nummers 10 f 
Alle stortingen voor het bla<l 
op prk 1711 39 van . WIJ », 
Voldersstraat 71 1000 Brussel. 

Verantw uitgever Mr F Van
der Eist, -Beizegemstraat 20 

Brussel 1120 

N A T I O N A L E LOTERIJ 
9d. TRANCHE 

Trekking op 7 mei 

HET BILJET 230 M 
HET TIENDE . 25 fr. 

EEN KORREL ZAAIEN . . . 
OM MILJOENEN TE MAAIEN 



WIJ - 2S-4-73 
— a 

welk vMaRderen eerst ? 
In uw nummer van 14 april j l . 

heeft de h. Wiifried Martens on
der de titel « Welk Vlaanderen 
eerst ? » een reeks bedenkin
gen gemaakt bij een beknopt ar
tikel van mij In ons Volksunie
weekblad « Wij » van 7 april. 

Stellen we vooreerst vast dat 
in mijn artikel het woord abor
tus niet eens voorkomt, terwijl 
de heer Martens de indruk wekt 
bij uw lezers alsof mijn artikel 
de abortus betrof. 

Hij neemt daarbij de gelegen
heid te baat om de houding van 
da Volksunie tegenover de abor
tus aan te vechten. De Volks
unie heeft beslist dat haar par
lementsleden zelf in geweten 
hun houding tegenover dit 
vraagstuk moeten bepalen om
dat ze inderdaad de mening is 
toegedaan dat de politiek niet 
baas moet spelen over de ge
wetens. Ze wil de keizer niet 
méér geven dan de keizer toe
komt. 

Wij stellen vast dat dit even
eens de houding is van de zus
terpartij van de CVP in Duits
land, de CDU, die haar parle
mentsleden terzake eveneens 
voor hun geweten plaatst. 

Anderzijds lazen we in het 
Frans Jezuïetentijdschrift « Etu
des » van januari 1973, dat het 
abortusdossier behandelde, vol
gende stelling [biz. 8), die we 
louter ter informatie weergeven: 

« Men zal ons verwijten geen 
melding te hebben gemaakt van 
godsdienstige, filosofische of 
zedelijke opvattingen van de 
enen of van de anderen, maar, in 
een pluralistische maatschappij 
zoals de onze moet men veror
deningen treffen die toepasse
lijk zijn op het geheel van de 
Natie, zonder de gewetens te 
kwetsen. Iedereen kan nadien, 
terwijl hij de wettekst eerbie
digt, gehoor verlenen aan zijn 
eigen geweten of zijn meest in
tieme overtuiging volgen ». 

De CVP heeft zich uitgespro
ken tegen zwangerschapsonder-

< breking met uitzondering even
wei van de abortus om medische 
redenen. Voor de TV beant
woordde de h. Martens de vraag 
van de h. Ceuleers of een arts 
en een geneesheer-specialist sa
men over de noodzaak van een 
medische abortus mochten be
slissen in positieve zin. 

Er zijn in de Vofksunie parle
mentsleden, die menen dat men 
zo ver niet mag gaan omdat 
men al te gemakkelijk zulk dok-
tersduo zou vinden. De Volks-
unte wenst deze parlementsle
den niet te dwingen hun over
tuiging prijs te geven. Zij heb
ben het recht op hun eigen over
tuiging terzake. 

Trouwens in zulke kwesties 
stemt de CVP ir» de praktijk ook 
niet eenparig. 

Voor een paar weken, toen de 
senaat zich diende uit te spre
ken over de versoepeling van 
de echtscheidingsprocedure. 

In een « vrije tribune » 
van « Gazet van Ant
werpen » viel CVP-voor-
zitter Wiifried Martens 
de Volksunie aan. Het 
artikel droeg boven
staande titel, en maakte 
allusie op een artikel 
van Wim Jorissen In 
« Wij » onder de hoof
ding «Vlaanderen eerst». 
Op 17 april stuurde se
nator Jorissen bijgaande 
repliek naar « Gazet van 
Antwerpen » ter opname 
in de « Vrije tribune » 

stemde het gros van de CVP 
vóór. Er waren echter ook een 
achttal tegenstemmen en enkele 
onthoudingen. 

Was dat hun partijtucht inza
ke een morele kwestie ? 

Als een nieuwe jonge Savo
narola geeft de h. Martens hoog 
op met zedelijke waarden, de 
Volksunie daarbij verketterend. 

Nochtans zijn de enige wets
voorstellen die de Volksunie in 
verband met het vraagstuk in
gediend heeft, wetsvoorstellen 
om die abortus in bepaalde ge
vallen te voorkomen. Zo de 
wetsvoorstellen van volksverte
genwoordiger Baert voor het 
verbeteren van het statuut van 
de ongehuwde moeder en een 
voor de verbetering van de 
adoptie. 

De Volksunie meent trouwens 
dat het abortusvraagstuk on
rechtstreeks mee kan verholpen 
worden door een betere gezins
politiek die de sociale ongelijk
heid van de grote gezinnen met 
kinderloze gezinnen zou ophef
fen. 

Wat deed de CVP nu inzake 
de abortus ? Heeft ze als rege
ringspartij niet sinds jaren pas
sief toegekeken, zonder iets te 
doen ? 

De h. Martens spreekt in zijn 
artikel over het « haalbare » 
wat betreft zijn morele stand
punten. Wat heeft de CVP de 
jongste jaren geprobeerd erdoor 
te halen ? 

In Nederland, waar haar zus
terpartij aan het bewind was, 
veranderde de wetgeving ter
zake niet, doch de ene abortus
kliniek na de andere verrees, 
zonder dat die zusterpartij in
greep. Ook de filosofie van het 
«haalbare » ? 

Hebben we hier niet te doen 
met de geschiedenis van de 
splinter en de balk ? 

En dan die aanval op het plu
ralisme van iemand die dit 
sinds jaren hartstochtelijk heeft 
verdedigd. 

De Volksunie is inderdaad 
geen partij van kristenen alleen. 
Ook van vrijzinnigen. Wat wil 
zeggen dat de Volksunie zowel 
de kristenen als de vrijzinnigen 
de waarborg geeft dat ze hun 
overtuiging vrij kunnen belijden. 
In positieve zin. Hier verschil
len we inderdaad van de CVP. 

Wij zijn een Vlaamse partij. 
De CVP daarentegen draagt nog 
altijd de Belgische unitaire 
stempel. 

Zo gezien is het logisch dat 
de h. Martens, wanneer hij zo
als Ibsen zijn uitje pelt, geen 
Vlaamse kern vindt. 

Is de CVP dan ook wel de 
juiste partij om het recht te 
hebben de vraag te stellen 
« welk Vlaanderen ? » als ze 
Vlaanderen politiek nooit heeft 
gewild ? Want Vlaanderen be
staat politiek nog niet. De term 
werd zelfs bij de jongste grond
wetsherziening vermeden. Er 
bestaan slechts Nederlandstali
ge provincies. Vlaanderen heeft 
rtog geen eigen staatsstruktuur. 
De CVP en haar voorganger de 
Katolieke Partij hebben die im
mers nooit gewild. 

Het is juist dat de Volksunie 
als eerste groot doel die eigen 
federale staatsstruktuur wil en 
daardoor zoveel mogelijk alle 
Vlaamsgezinden wil verenigen of 
doen samenwerken. Het is juist 
dat ze met alle demokratische 
middelen, die eigen staatsstruk
tuur nastreeft, de revolutionaire 
middelen die de h. Martens ooit 
predikte uitgezonderd. 

Elke bewuste volksgemeen
schap streeft die na omdat een 
eigen staatsstruktuur een we
zenlijke waarde betekent voor 
de ontwikkeling van een volk. 

Dat er daarnaast andere 
waarden zijn is duidelijk. — 

Dat Vlaanderen, eens politiek 
verwezenlijkt, een sociaal en de-
mokratisch Vlaanderen zal zijn, 
waarin het personalisme zal ge
ëerbiedigd worden naast de 
godsdienstvrijheid en de ver
draagzaamheid, zal iedereen we
ten die ons program wil kennen. 

En wat ten slotte de zede
lijke waarden betreft die de h. 
Martens de jongste weken heeft 
(her)ontdekt en die hij naar vo
ren bracht op 5 april te Schoten, 
waarden zoals de eerbied voor 
de armen, de verdediging van 
de zwakken, de bescherming 
van de vreemdelingen, de ver
denking van de rijkdom, de ver
oordeling van de overheersing 
van het geld, de persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor alles 
en de gezagsuitoefening als 
dienst, daar leert hij ons niets 
bij .Dat zet de Volksunie al lang 
voorop. 

We stellen echter vast dat in 
de praktijk de CVP sommige 
van die waarden vergeten was. 
Waren ze niet « haalbaar » ? 

Wij hopen voor hen dat ze dit 
in de toekomst zullen zijn. 

Wij hopen eveneens dat hun 
voorzitter terzake nu weer eens 
niet te vlug van ideeën veran
dert. Want dat zijn goede 
ideeën. 

wim jorissen. 

senator 

De negen ministers van Landbouw zijn er vorige week niet in geslaagd 

stot een overeenkomst te komen In verband met de nieuwe landbouwprif* 

zen voor het komende seizoen. Dat seizoen moet normaal beginnen op f 

mei en als de negen er niet in slagen dit weekeinde tot een akkoord t * 

komen dan kunnen de nieuwe landbouwprijzen pas ingevoerd worden van

af 1 juni a.s. Dat de landbouwers daar geen vrede zullen mee nemen hoeft 

zeker geen verder betoog. Wellicht komt het na een paar traditioneel go-

worden marathonzittingen toch tot een overeenkomst. Wat er echter uit 

de bus zal komen kan vandaag nog niemand zeggen. Het zal zeker een 

kompromis worden tussen de vaak erg uiteenlopende standpunten di» 

door de onderscheiden ministers worden ingenomen. 

Om een inzicht te hebben in de stand van de onderhandelingen en d» 

geweldig verschillende standpunten van de ministers en de EEG-kommi»-

. sie hebben we een massa informatie in de volgende enkele punten s » 

mengevat. 

dit weekeinde 
nieuwe europese 
landbouwprijzen? 

• Over een premie ter bevordering van de rundvleesproduktie schijnen 
de onderscheidene onderhandelaars het min of meer eens te zijn. Om in 
aanmerking te komen voor de premie zou een landbouwer minstens 11 
koeien moeten hebben (de EEG-kommissie had eerst 20 en nadien 15 
koeien voorgesteld). Op de algemene regel zouden bovendien uitzonde
ringen mogelijk zijn. Er wordt voorzien in een steun van 10.000 fr. per koa 
en 375 fr. per hektoliter niet geleverde melk indien de boer zijn koe laat 
zogen in plaats van melk op de markt te brengen (en zo de boterberg t» 
vergroten). Gedurende de eerste drie jaar zou ook nog een omschake-
lingspremie worden toegekend. Deze premie zou degressief zijn. Gedi> 
rende het eerste jaar zouden de steunmaatregelen meer dan -3 miljard 
(rekeneenheden) kosten voor 25 % gedragen door het Europees, land
bouwfonds en voor 75 % voor de onderscheidene regeringen. 

• Er komt een zekere steun aan de bergboeren. De Fransen interpreteren 
die steun eng terwijl de Italianen voor een ruime interpretatie hebben 
gepleit. De Italianen hebben iets toegegeven en zouden tevreden zijn 
met « een politieke verbintenis onder de vorm van een resolutie ». 

• Een verlaging van de boterprijs om de verbruiker tot een hoger boter-
verbruik aan te zetten wordt nog altijd voorgesteld door de kommissie 
doch niet alle landen lopen hoog op met dit voorstel. Een verlaging van 
de boterprijs zou vooral hard aankpmen bij de landbouwers die nog zelf 
boteren op de boerderij. Theoretisch blijft het nochtans mogelijk deze 
landbouwers te vergoeden voor de geleden schade. 

• In verband met de landbouwprijzen zelf stelde de kommissie voor ds 
gemeenschappelijke landbouwmarkt te hérstellen die ten gevolge van da 
op- en afwaarderingen van de onderscheidene munten in zes blokken was 
uiteengevallen. Blijkbaar verwachtte de kommissie dat de Beneluxlanden 
en West-Duitsland zouden akkoord gaan met een theoretische prijsstij
ging voor hun landbouwprodukten met de ondertussen berucht geworden 
2,76 %. Duitsland en Benelux hadden dit voorstel eerder al heftig van da 
hand gewezen. De EEG-kommissie deed meteen nog een voorstel in ver
band met de melkprijs, voorstel dat er op neer komt de melkprijs met 
5 % omhoog te trekken. 

• West-Duitsland bleef vorige week het voorstel verwerpen en het stelde 
zeer hoge eisen voor de graanprijzen. 

• Frankrijk vond het voorstel van de kommissie om de melkprijs met 
5 % te verhogen belachelijk en vroeg daarbij nog een forse verhoging 
van de rundvleesprijzen. 

• Groot-Britannië bleef zoals tijdens de vorige besprekingen halsstarrig 
elke prijsverhoging weigeren. De Britten zijn gewoon hun landbouwpro
dukten op de wereldmarkt te kopen tegen lagere prijzen. Een verhoging 
van de prijzen betekent voor hen een stijging van de levensduurte en 
daar is men aan de overkant van het Kanaal bang voor gelijk de pest. 

• Nederland zou bereid zijn de prijsverhoging van 2,76 % te aanvaarden 
maar vond de verhoging van de melkprijs met 5 % overdreven veel. 

• België tenslotte wilde meer dan de 2,76 % en vond ook een verho
ging van de melkprijs met 5 % te weinig. Dit laatste standpunt heeft de 
h. Lavens niet lang volgehouden want tijdens de latere vergaderingen 
aanvaardde hij verhoging van de melkprijs met 4 %. In hetzelfde konr»-
promis steWe Lavens voor de suikerbiet- en de rundvleesprijzen met 
respektievelijk 2 en 10 % de hoogte in te trekken. 

Op deze onderscheidene standpunten bleef iedereen voet bij stek hou
den. Om niet langer tijd te verliezen trok iedereen naar huis terug om in 
eigen land nieuwe instrukties te halen. Met deze nieuwe richtlijnen ko
men de negen ministers dit weekeinde terug naar Luxemburg in de hoop 
een oplossing te vinden, een kompromis waarvan men op voorhand kan 
zeggen dat het niemand voldoening zal kunnen geven. Iedereen wacht dus 
af en hopelijk kunnen we in de volgende uitgave aankomen met de defU 
nitief aanvaarde prijsvoorstellen, hopelijk... 

k.a. 



SOLIDARITEITSFONDS 
De bijdragen dienen gestort op postreliening 884.15 van de 

Kredietbanic te Zaventem, voor rekening nr. 434-8094439-84. Ver
melden : solidariteitsfonds « negen van Laken ». 

Het solidariteitsfonds wordt beheerd door een komitee van 
VU-parlementsleden nl. de senatoren Bob Maes (voorzitter), Wim 
Jorissen, Lode Claes en Hektor De Bruyne, en de volksverte
genwoordigers Nelly Maes, Mik Babylon, Jef Olaerts, Vik An-
ciaux en Eugeen De Facq (sekretaris). Korrespondentieadres : 
Europalaan, 11, 9820 St. Denijs-Westrem. 

R K., Knokke-Heist 
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C.D., Maldegem 
VU-Herdersem 
E.V.D.E., Neder-over-Heembeek 
Een Broederbander, Antwerpen 
M.DJ., St.-NIklaas 
JV., Gent 
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W.V., Halle (Kempen) 
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J.D.D.. Dilbeek 
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VU-Wolvertem 
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VU-Tiegem 
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W.D., Putte 
R.L., Asse 
E.D., St. Lambrechts-Woluwe 
VU-Drongen 
J.C, Zandbergen 
Kinderen P.S, Aalter 

ERRATA 

Totaal ee lijst 
Algemeen totaal 

100 
200 
200 
200 

2 000 
500 
300 

1 000 
100 
150 

2.000 
1.000 

250 
1.000 
1.000 
1.000 

500 
200 
500 
100 
500 

1.000 
300 

1.000 
1.000 
2.500 

200 
1.000 
2.190 
1.000 
1.000 

250 
100 
250 

1 000 
1 000 
1 000 
1300 

500 
3 000 
1 000 
2.000 
1 000 

100 
2 000 
2.500 

500 
1 000 

200 
500 
200 
500 
500 
500 
200 
200 
200 
200 
500 

1.300 
1.000 
1.200 

250 
200 

1.120 
100 
200 
300 
200 
100 
200 
400 

5.000 
1,000 

250 
1.000 

500 
300 

1.000 
4.200 
1.000 

200 
1.000 
1.000 
1.250 
1.000 

200 
500 
200 
100 
500 
500 
100 
100 
200 
200 
100 
250 

5.000 
500 

2.850 
1.000 

200 
5.000 

500 
150 

10.000 
1.000 
2.170 

500 
300 

90 
200 

2.250 
400 

2.000 
108.520 
804.898 
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M.C. wordt H.C. te Hofetade ; 
P.O., Dworp stortte niet 200 noaar 300 fr. 

erlvelde: 
motor van vu-meetjesiOEid 

In het noorden van Oost-Vlaan-
deren, vanaf het Kanaal Gent-Ter-
neuzen tot voorbij Eekio in het 
westen, strekt zich het Meetjes-
land uit. Een rustige vlakke streek 
met weinige, maar vrij grote dor
pen. Tijdens de Nederlandse be
roerten in de 16e eeuw hebben de 
Spanjaarden en de Watergeuzen er 
lelijk huis gehouden. Na de moer-
lemeie van de godsdiensttwisten 
bleef in de streek een bange, vrij 
gesloten plattelandsbevolking ach
ter die braaf gehoorzaamde aan 
haar almachtige pastoors. 

Tot voor zeer kort was de kato-
lieke partij, de CVP, in deze streek 
dan ook oppermachtig. Behalve in 
het kanton Assenede, waar Zelzate 
een socialistisch bolwerk is, haal
de deze partij dan ook geregeld 
stemmenpercentages die boven de 
80 % uitgingen. De jonge mannen 
die er het eerst openlijk voor de 
Volksunie uitkwamen (o.m. Fons 
Van Holderbeke uit Waarschoot en 
Paul Martens uit Kaprijke) — het 
was nog vóór de verkiezingen van 
1958 — werden er dan ook zowat 
als nieuwe rebellen, als nieuwe 
geuzen bekeken, uiteraard met véél 
wantrouwen. 

Moeizaam en langzaam, maar 
toch gestadig, won de « nieuwe 
ketterij » (dat was de VU in CVP-
ogen) ook in het Meetjesland veld. 
Het was ten slotte Ertvelde dat, 
onder impuls van Paul Van Grem-
bergen, de grote doorbraak zou 
verwezenlijken. 

Vandaag viert de VU-afdeling 
Ertvelde (500 leden op een bevol
king van 8000 inwoners) feeste
lijk haar vijfjarig bestaan met o.m. 
een lustrumbal dat « Ertveldse 
metten » wordt genoemd. De af
deling werd in 1968 gesticht, on
der het peterschap van senator 
Leo Wouters, en ontwikkelde zich 
in een dynamisch tempo. Paul Van 
Grambergen was de motor van de
ze Meetjeslandse piloot-afdeling, 
en afdeling Ertvelde zou de motor 
worden van de georganiseerde VU-
werking in gans het Meetjesland. 
Ze was de stimulerende faktor en 
in de meeste gevallen ook recht
streeks betrokken bij de stichting 
van volgende VU-afdelIngen ; 
OosteeM« (1970) 112 leden, Asse-

nede (1970) 110 leden. Kaprijke 
(1970) 131 leden, Evergem (1970) 
135 leden, Maldegem (1970) 165 le
den Waarschoot (1971) 129 le
den, Wachtebeke (1971) 46 leden, 
Sleidinge (1972) 62 leden. Water-
vliet (1972) 41 leden, en Bassevel-
de (1972) met 40 leden. De afdelin
gen Eekio, Zomergen en Zelzate 
bestonden reeds. 

De afdeling Ertvelde heeft zich 
steeds op twee vlakken bewogen. 
Het gemeentelijke vlak en het na
tionale vlak. 

Gemeentelijk ging zij in koalitie 
met onafhankelijke katolieken in 
1970 en behaalde een meerderheid 
van 10 zetels tegen 5 CVP zetels. 
Vijf van de Ertveldse gemeerrte-
raadsleden zijn lid van de partij, 
een van hen is schepen. 

Aan de partijwerkir.g op het na
tionale vlak heeft de afdeling 
steeds haar voornaamste krachten 
gegeven. 

Wij citeren slechts de regelmati
ge uitgave van het Meetjeslandse 
streekblad « De Schaduw » in een 
oplage die schommelt tussen de 
25.000 en de 40.000 eksemplaren. 
Het jongste nummer, het anti-le-
burtonnummer, werd op 40.000 ek
semplaren verspreid. De lasten 
hiervan werden en worden steeds 

voot 70 "o door de afdeling Ert
velde gedragen, wat ongelooflijke 
inspanningen vraagt en dit niet al
leen op het financiële vlak. 

De resultaten zijn, de verkie
zingen bewijzen dit, niet uitgeble
ven. Van een streek in VU-optiek 
bekeken, ver beneden de gemid
delde kracht van de partij, is men 
nu ongeveer aan het nationale VU-
gemiddelde gekomen, traditionele 
rode vlekken zoals Zelzate uitge
zonderd. 

Ook op andere terreinen vervult 
de VU-afdeling Ertvelde haar taak 
van piloot-afdeling in het Meetjes
land naar behoren. Zo bij de op
richting van het ziekenfonds Flan-
dria-Meetjesland (per kwartaal 50 
nieuwe mutualisten), zo bij de goed 
funktionerende arrondissementele 
werking van VU-Meetjesland, zo bij 
de periodieke bijeenkomsten van 
de Vlaamsgezinde gemeenteman
datarissen uit de streek, enzomeer. 

Men kan begrijpen dat Ertvelde 
en zijn VU-afdeling o.l.v. Paul Van 
Grembergen In menig opzicht een 
doorn is in het oog van de CVP-
machthebbers in de streek. 

De ganse VU wenst haar Ert
veldse vrienden een denderend 
eerste lustrum en nog vele even 
dynamische jaren. 

KAMER 

ASSENEDE 

EEKLO 

KAPRIJKE 

WAARSCHOOT 

•ZOMERGEM 

1958 

1,64 

3.06 

1,91 

2,43 

4,14 

1961 

2.54 

7,42 

3,10 

4,62 

6,18 

1965 

5,33 

9,16 

6,66 

8,81 

12,28 

1968 

11,30 

13,21 

11,38 

12,09 

17,39 

19''1 

15,40 

16,40 

17,80 

21,00 

18,50 

Dit zijn de verkiezingspercentages (Kamer van volksvertegenwoordigers) 
door de Volksunie behaald in de Meetjeslandse kantons tijdens de jongste 
vijf parlementsverkiezingen. 
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regelingen 
In 't Leuvense wordt gefluis

terd dat Gaston Eyskens, gewe
zen eerste-minister, deze zomer 
ontslag zou nemen als senator 
en dat professor Leemans zijn 
zetel zou overnemen. De geko-
opteerde ex-CVP-baas Houben, 
vorig jaar gepromoveerd tot 
CVP-PSC-a bloempot •», zou even
eens op pensioen gaan. Zijn ze
tel zou warm gehouden worden 
voor professor Mark Eyskens, 
zoon van Gaston. Zo bijft een 
en ander In de familie, of mag 
alleen Achie! Van Acker aan 
zijn zoontje denken ? 

En nu wij hei toch over Van 
Acker hebben. Zijn zoontje Frank 
is, zoals bekend, bij de jongste 
regeringsvorming tot minister 
bevorderd. Dit zou de oude Van 
Acker geëist hebben als kom-
pensatie voor het afstaan (ein
delijk !) van zijn post als Ka
mervoorzitter. In het najaar zou 
hij in die funktie opgevolgd wor
den door ex-minister Vranckx. 

pamela 
In heel wat bussen van het 

Vlaamse land wordt maandelijks 
een blaadje gedropt dat « Pame
la » heet. De verspreiding zou 
gebeuren op 1 miljoen eksem-
plaren. De redaktie ervan is ge
vestigd te Brussel, Louizagalerij 
43b. In dat krantje beschikken 
de voorzitters van de traditione
le partijen (CVP,BSP,PVV) over 
een tribune waarin zij hun par
tijstandpunten belichten in ver
band met allerhande vrouwen
problemen. Thans is men be
gonnen met een rubriek « etl-
sche problemen ». Of de « Pa
mela »-redaktie al protesten 
heeft gekregen tegen het siste-
matisch uitsluiten van de Volks
unie weten wij niet, maar het 
was wel wenselijk dat dit op 
grote schaal zou gebeuren. Wil
len onze lezers die « Pamela » 
geregeld in de bus krijgen daar 
nou eens terdege voor gaan 
zorgen ? 

de nieuwe 
Onlangs hield het weekblad 

a De Nieuwe » een uitgebreide 
enquête onder zijn lezers. Bijna 
duizend vragenlijsten werden in
gestuurd. Na ontrafeling van de 
voorraad gegevens bleek — 
enigszins tot verrassing van de 
redaktie — dat het lezerspu
bliek van « De Nieuwe » bijna 
voor de helft bestaat uit men
sen die voor de Volksunie 
stemmen. Wat erop wijst — tot 
spijt van wie het benijdt — dat 
de VU-mensen echt niet die 
enggeestigaards zijn waarvoor 
zij in bepaalde linkse kringen 
nogal eens worden versleten. Zij 
staan wel degelijk open voor 
kritische bedenkingen over het 
politieke bedrijf en het maat
schappelijk bestel in Vlaanderen, 
want « De Nieuwe » is nu toch 
echt geen brave konsumptieuit-
gave. 

buitenlandse 
kulturele 
betrekkingen 

Van de reeds zozeer uitgehol
de <i kulturele autonomie » 
brengt de regering-Leburton he
lemaal niets terecht. De gewij
zigde grondwet bepaalt dat d« 

buitenlandse kulturele betrek
kingen door de beide Kultuurra-
den geregeld worden, maar de 
uitvoeringswet kwam er nog 
steeds niet. 

VU-senator Van Haegendoren 
heeft nu een volledig uitgewerkt 
voorstel ingediend tot oprich
ting Cvoor iedere Kultuurraad) 
van een Kommissariaat voor 
buitenlandse kulturele betrek
kingen. Deze kommissariaten 
zouden samengesteld zijn uit be
roepsdiplomaten, en zij zouden 
de buitenlandse kulturele be
trekkingen beheren voor ledere 
volksgemeenschap. En nu maar 
afwachten hoe de heren die des
tijds de mond vol hadden over 
« kultureel federalisme » op dit 
voorstel zullen reageren. 

openbaarheid 
gevraagd 

Een aantal staatssubsidies 
worden toegekend ingevolge al
gemene bepalingen in de be
grotingswet en niet in toepas
sing van sluitende bepalingen 
in wetten of koninklijke beslui
ten of ministeriële besluiten ge
formuleerd. 

Het past dat de subsidies, die 
alleen in toepassing van een 
vaag artikel in de begroting wor
den toegekend, gepubliceerd 
worden. Het gaat hier om de 
zogenaamde fakultatieve kre
dieten. De ministers bedrijven 
daarmee een gemakkelijke sin-
terklaaspolitiek ten gerieve van 
hun politieke vriendjes. Daarom 
heeft senator Van Haegendoren 
een wetsvoorstel ingediend dat 
de ministers en de parastatale 
instellingen ertoe verplicht de 
vrije toelagen die zij toekennen 
in het Staatsblad te publiceren. 

Dezelfde aktieve VU-senator 
heeft tevens een voorstel van 
wet ingediend waarbij overheids
diensten verplicht worden aan 
de belanghebbende ontvangst te 
melden wanneer zijn dossier bij 
hen aankomt. Het is nameijk zo 
dat tal van aanvragen, verzoeken 
of klachten van partikulieren 
door meerdere diensten van het 
Rijk of parastatale instellingen 
behandeld worden. Daardoor 
weet de betrokkene nooit juist 
hoever het met zijn zaak staat 
tenzij hij een knieval gaat doen 
bij een politikus. De politici van 
de regeringspartijen teren op 
dit soort gemakkelijk « dienst
betoon » om zgn. dankbaarheids-
kiezers te winnen. Door het 
voorstel-Van Haegendoren kan 
de betrokken partikulier nu zelf 
nagaan waar zijn zaak behandeld 
wordt en hoever het ermee 
staat. 

moet bdijven ? Wij betwijfelen 
het. Het gevaar zit er eerder in 
dat zij hun verruimd facilitei-
tensisteem ook nog andere taal
grensgemeenten zullen pogen 
op te dringen. Dat de CVP daar 
tegen is ? Ach gottekes toch, 
die hebben al zo vaak gezegd 
dat ze dit of dat « nooit » zou
den aanvaarden, maar veertien 
dagen later doen ze het toch... 

nieuwe 
uppercut 

De Raad van State die het be
ruchte Voorontwerp van Dehous-
se afkraakte (Voer losmaken 
van Limburg en tweetalig sis-
teem opdringen] heeft nu ook 
de « oplossing » die de traditio
nele « staatslieden » tijdens de 
regeringsonderhandelingen had
den uitgeknobbeld « overbodig 
en onwettelijk » genoemd. De 
regering wil er namelijk ver
ruimde onderwijsfaciliteiten toe
staan aan de Voer-franskiljons. 
Een nieuwe uppercut dus voor 
deze hardnekkige verfransers 
die telegeleid worden vanuit 
Luik, en ook voor de grooote 
politici die ons regeren. Zullen 
zij nu eindelijk de Vlaamse Voer
streek met rust laten en vast
stellen dat zij Vlaams is en 

vub 
De Vrijzinige Universiteit 

Brussel werd ontdubbeld, jawel, 
maar daarmee is voor de Vla
mingen nog lang niet alles in 
orde. Het departement natuur
kunde van deze Vlaamse uni
versiteit bestaat bijvoorbeeld 
nog vrijwel uitsluitend uit Frans
talige professoren als Jeener, 
Philippot, Severne naast zovele 
anderen die wat « Vlaams » 
brabbelen en weigeren de pro
motor te zijn van Vlaamse 
doctorandussen met acht inter
nationale publikaties. Remt dit 
ook niet ergens de ontplooiing 
van Vlaanderen ? Er moeten 
dringend maatregelen worden 
genomen om dergelijke niet-
Vlaamse profs uit onze fakul-
teiten te houden. 

Yos-kongres 
Het landelijk kongres van het 

Verbond van Vlaamse Oudstrij-
ders en Oud-soldaten gaat door 
op zondag 6 mei a.s. te 14 u, 30 
in de Beneluxzaal van het Kon-
gresgebouw te Brussel (ingang 
Kunstberg-Arkaden). De kongres-
rede wordt gehouden door de 
h. Guido Provoost, assistent aan 
de Gentse Rijksuniversiteit. 

los 
van Wallonië ! 

Vele Walen hebben lange tijd 
gehoopt dat zij het Duitsspre
kende gebied in Oost-België 
stilzwijgend bij Wallonië zouden 
kunnen inlijven en het geleide
lijk aan helemaal verfransen, zo
als zij dit gedaan hebben met 
het Duitssprekend gebied rond 
Aarlen in de provincie Luxem
burg. Het ziet er echter naar 
uit dat zij van een kale reis 
zullen thuiskomen. De Duitse 
Belgen roeren zich steeds meer. 
Zo richtten zij — in afwachting 
van hun « officiële » Kultuurraad 
in uitvoering van art 59-ter van 
de grondwet — een eigen « Rat 
der Deutschen Gemeinschaft in 
Ostbelgien » op. Deze Raad liet 
al dadelijk weten dat Duits Bel
gië ook inzake de gewestvor
ming onder de voogdij van de 
Walen uit wil. Dat Is ondubbel
zinnige taal, waar de Belgische 
frankofone imperialisten lelijk 
mee verveeld zitten. Je kan het 
merken o.m. aan het giftige pro
za van de « Libre Belgique » 
die een en ander wijt aan ge
stook vanuit andere landsdelen 
en meer bepaald vanuit Vlaan
deren. Dit is natuurlijk overtrok
ken hoewel wij er niet voor be
schroomd zijn te zeggen dat de 
Volksunie bij monde van sena 
tor Jorissen inderdaad al vele 
initiatieven heeft genomen op 
dat de Duitssprekende gemeen
schap in Oost-België zou krij
gen waarop zij recht heeft. Wij, 
Vlamingen, hebben lang genoeg 
onder de kulturele voogdij van 
de Franstaligen gelegen om te 
weten wat het betekent en wij 
gunnen de Duitse Beigen zeker 

de autonomie die nodig is voor 
het voortbestaan van hun kui
tuur. 

tak-paaseieren 
Vorige zaterdag reed een toe

terende TAK-karavaan langs de 
taalgrens, met leeuwenwimpels 
en spandoeken « weg met de 
faciliteiten ». In d'Hoppe (Vlaam
se wijk van het Waalse Vloes-
berg)werden heuse paaseieren 
huis aan huis uitgedeeld met 
de vriendeijke boodschap « Vro
lijk paasfeest van onze Vlaam
se vrienden ». De TAK-mensen 
oogsten overal vriendelijke ge
zichten. Gelijkaardige public re-
lations-aktie werd ook gevoerd 
te Ronse, Spiere, Helkijn, en in 
de Voerstreek. Ook een manier 
om aan Vlaamse beweging te 
doen, en psychologisch goed 
bekeken bovendien. 

ophoepelen 
Zoals reeds vroeger In dit 

blad gemeld, had het franskil
jonse gemeentebestuur van 
Moelingen in de Voerstreek een 
privé Franse kleuterklas gehuis
vest in de lokalen van de 
Vlaamse gemeenteschool. De 
Vlaamse kinderen werden daar
door in een hoekje samenge-
drumd, waar nog nauwelijks les 
kon worden gegeven. Na talloze 
protesten van Vlaamse ouders 
Is er dan toch een minister ge
vonden die de wet wil doen 
toepassen. Minister van Natio
nale Opvoeding Calewaert liet 
aan het Moelingse gemeente
bestuur weten dat de Franse 
privé-kleuterklas uit de gemeen
teschool weg moet, of de rljks-
toelage aan het Moelingse ge
meentelijk onderwijs zal worden 
ingetrokken. Dit zou voor de ge
meente een extra maandelijkse 
uitgave van 50.000 fr. beteke
nen. Afwachten nu wat de kop
pige Voer-franskiljons er nu 
weer zullen vinden om de wet 
verder te omzeilen en te over
treden. 

stank en lawaai 
te evergem 

De laatste tijd zijn de moei
lijkheden veroorzaakt door Les 
Derives du Titane weer sterk m 
intensiteit toegenomen. 

Door een verandering van 
produktiesisteem loost dit be
drijf H2S04 (zwavelzuur) in een 
beek die naast het bedrijf maar 
ook naast een aantal woonhui
zen loopt. Kommentaar om 
trent ongezonde gevolgen en 
de stank is zeker overbodig. 

Mensen uit de Dhavélaan te 
Evergem, die de bedoeling had
den klacht neer te leggen wer
den maandagavond door de 
rijkswacht van Evergem en Zei 
zate bijna afgescheept onde' 
het voorwendsel « alles wat we 
daarover schrijven komt toch 
maar in de vuilnismand ». Na 
kontakten met de burgemeester 
van Evergem is de rijkswacht 
van Evergem dinsdagavond *e-
ruggekeerd en werd dan toch 
bereid gevonden de klacht te 
aanvaarden. 

Ook inzake lawaai (vooral 's 
nachts en 's avonds) gaat Les 
Derives du Titane niet vrijuit. 
Het i onmogelijk naar de ra
dio te luisteren of TV te kijken 
bij normale geluidssterkte. De 
gevolgen voor de noodzakelijke 
nachtrust — zo voor volwasse
nen als voor kinderen — zijn 

onberekenbaar. 

Bewoners uit de Dhavélaan 
hebben dan ook een petitielijst 
opgesteld, die door iedereen 
kan ondertekend worden die 
wenst dat een einde wordt ge
maakt aan de hinder veroor 
zaakt door Les Derives du Ti
tane (zich wenden : Dhavélaan 
20 te 9050 Evergem). 

milieu 
En dagelijks kan je in onze 

kranten vaststellen dat het met 
ons natuurlijk milieu in Vlaan
deren zeker niet goed gaat. Er 
zijn de geregelde berichten over 
bevuiling van het Albertkanaal. 
een van de weinige nog min of 
meer propere waterlopen en 
waaruit water gehaald wordt 
voor de drinkwaterbevoorrading 
van Antwerpen. Er is de spek-
takulaire affaire te Hoboken 
waar koeien stierven door het 
eten van vergiftigd gras in de 
buurt van de Metallurgie Hobo-
ken-Overpelt. Het gemeentebe
stuur heeft daar nu de bewo
ners de raad gegeven geen 
groenten meer te telen in hur 
tuintjes... Regelmatige veront
rustende berichten ook uit de 
Gentse Kanaalzone (zie elders 
in deze rubriek) en uit de Gent
se omgeving in het algemeen. 
Zo kwam het bericht dat Gent 
toch in Nazareth een sekundai-
re luchthaven wil oprichten de 
streekbewoners opnieuw alar
meren. En de Westvlaamse 
landbouwminister Lavens wil 
het vogelvangstverbod van zijn 
voorganger Tindemans (je weet 
wel : « over mijn lijk ») « ver
soepelen » ten gerieve van de 
vinkeniers. Was het daarom dat 
een Westvlaming minister van 
Landbouw moest worden 7 

billijk 
evenwicht... 

De Vlaamse Volksbeweging, 
het Vlaams Komitee voor Brus
sel en het Komitee van de 
Randgemeenten stellen vast dat 
de onderhandelingen die ge
voerd werden voor de oprich
ting van een gewestelijke ont
wikkelingsmaatschappij (GOM) 
voor Brussel gebeurden prak
tisch zonder inspraak van de 
Nederlandstalige bevolking van 
Brussel. Zij onderstrepen dat 
het er naar uitziet dat deze 
GOM nauwelijks Nederlandsta-
ligen zal omvatten. Er wordt in 
de overeenkomst enkel maar 
vaag verwezen naar een « bil
lijk » evenwicht tussen Neder-
landstaligen en Franstaligen. 

De drie verenigingen wijzen 
op het belang van deze GOM in 
het kader van de ekonomische 
decentralisering in België. Deze 
GOM zal het uitvoeringsorgaan 
zijn van het krachtens art. 107 
quater van de grondwet op te 
richten Brussels gewest. Zij zal 
derhalve een grote invloed heb
ben op de oriëntering van Brus
sel en een belangrijke weerslag 
hebben op Wallonië en Vlaan
deren nog meer bepaald op 
Vlaams Brabant en dit op so
ciaal en ekonomisch gebied. 

De drie verenigingen eisen 
dat de Nederlandstalige gemeen
schap te Brussel volwaardig en 
paritair zou vertegenwoordigd 
zijn in deze GOM. Zij onderstre
pen nogmaals dat ook weer op 
dit gebied enkel de invoering 
van de subnationaliteit te Brus
sel een doelmatig technisch 
middel is om te vermijden dat 
funkties voor de Vlamingen be
stemd, door anderen zouden in
genomen worden. 

M^ÊÊÊ 
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dosfeiaktivit-eiten 

kadervorming 
politiek opbouwwerk 
Vrijdag 27 april : 

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

« De gemeente en de jongeren » (VUJO) — Roel 
Vormingscentrum Kasteel Van Ham — 10 u. 

Zaterdag 28 april : 

STEENOKKERZEEL 
de Jong — Lokaal 

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 » (5e en 6e 
les) — N. Maes en H. De Bleecker — Lokaal 1302, A. Raynaertstr — 
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-
elnde) — 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 18 mei : 

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

Zaterdag 2 en zondag 3 juni : 

NEERPELT : kadervorming " Politiek opbouwwerk 
de) — Lokaal nog vast te leggen. 

Zaterdag 23 en zondag 24 juni : 

LEUVEN : kadervoifpiing « Politiek opbouwwerk 
de) — Lokaal nog vast te leggen. 

(trainingsweekein-

(trainingsweekein-

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

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

"rogramma : 

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

— (jeugd) akties : plannen en uitvoeren 

door Huguette De Bleecker. 

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. 

NATIONAAL KONGRES 
VAN DE VOLKSUNIE 

OOSTENDE (KURSAAL) 
24 EN 25 NOV. 1973 

politieke gangsters in de verenigde staten 

(ARGOS) Donderdag 18 april pu
bliceerde de « International Herald 
Tribune » een overzicht van de 
Watergate-affaire die op 17 juni 
1972 begon met een inbraak van 
Republikeinen in het hoofdkwartier 
van de demokratische pratij, maar 
inmiddels al uitgroeide tot een 
« cause celèbre » van even ge
heimzinnige als bedenkelijke poli
tieke drijverijen. Het is niet doen
baar stil te staan bij al de bekende 
en onbekende namen, bij al de sche
ve en verdachte situaties die « het 
geval » hebben opgevoerd tot een 
ongeëvenaard monument van poli
tiek gangsterdom. Voortaan staat 
de Watergate-affaire in de Ameri
kaanse geschiedenis geboekstaafd 
als een enorme aanfluiting van de
mokratische zeden en gewoonten. 
De milieuvervuiling die tal van 
Amerikaanse grootsteden teistert 
heeft nu een konkurrent gekregen 
die de aftakeling voltrekt op het 
vlak van de politieke en morele 
welvoeglijkheid. Er is dus niet al
leen het sindikaat van de misdaad, 
er J jn nu ook de don Corleone's 
van het politieke misdrijf. Misschien 
zijn de gewraakte praktijken zo oud 
als de politiek zelf. Maar nieuw is 
dan toch dat dit keer de gewoonten 
van het « milieu » brutaal en onbe
schaamd in de politieke arena wer
den binnengevoerd. Men stelt zelfs 
vast dat de hele operatie haar ver-

Witte Huis), Patrick Gray waarne
mend direkteur van het FBI. De pi
ramidale klap kwam van James 
McCord himself toen hij verklaar
de dat de arrestanten (zes) van ho
gerhand bevel tot zwijgen hadden 
gekregen en tegen vergoeding 
schuldig moesten pleiten, opdat de 
« zaak met een reukje » (Barry 
Goldwater) niet zou doorsijpelen 
in de wreedaardige Amerikaanse 
pers. 

Vandaag vraagt men zich af wie 
de brains van die politieke brousse-
oorlog zijn geweest. Met de ont-
hullingei van James McCord heeft 
de waarheid alvast een paar doel
punten gescoord. De draden van 
het schandaal lopen tot in de 
spreekkamer van Amerika's presi
dent en golven van opwinding beu
ken tegen de deuren van het Witte 
Huis. Heeft de ex-minister van Jus
titie de sabotage-affaire gedoogd ? 
Heeft Maurice Stans, financieel 
verantwoordelijk voor het komitee 
tot herverkiezing van de president, 
de honoraria uitbetaald aan de spi
onnen en saboteurs van de Repu
blikeinse gang, heeft hij met be
drieglijk opzet het zwijggeld van 
de betrapte inbrekers afgeboekt ? 
Werd Dean, Nixon's advokaat, over 
de spionage ingelicht en was ook 
Nixons's invloedrijke adviseur Hal-
deman bij de affaire betrokken ? 

Verleden week nog beriep minis-

schemeren dat de partij niet ge
diend is van zoveel geheimzinnige 
bescherming rond het schandaal. 
Maar Spiro zweeg zoals een lid 
van het team betaamt. Tegelijker
tijd ziet hij zijn hoop op het presi
dentschap van 1976 kleiner worden. 
Nixon zelf hakte 18 april j l . de 
knoop door : de president verklaar 
de alle ambtenaren van hun zwijg
plicht ontheven eraan toevoegend 
dat al zijn medewerkers vrijuit voor 
de kommissie van het kongres zuK 
len getuigen bijaldien ze hierom 
worden verzocht. Bovendien bena
drukte hij dat zij, van wie na on
derzoek is gebleken dat ze bij de 
« zaak » betrokken waren, op geen 
genade hoeven te rekenen en on
verbiddelijk uitgerangeerd zullen 
worden. Nixon wil hiermee bewijzen 
dat niet hij heeft gefaald maar dat 
anderen op wie hij zijn vertrouwen 
had gesteld tegen hem gezondigd 
hebben. Hij zal niet aarzelen kop
pen te doen rollen om eventuele 
verdachtmakingen in de kiem te 
smoren. Het eerste prominente of
fer is al « terechtgesteld » : FBI-
chef Patrick Gray zag af van zijn 
sollicitatie om Edgar Hoover op te 
volgen. De Senaat weigerde im
mers Gray's benoeming te bekrach
tigen zolang de Watergate-affaire 
niet kompleet opgehelderd Is. 

Demokraten en Republikeinen ne
men voorlopig genoegen met 

Het Watergate-schandaal 
takkingen en uitlopers heeft tot in 
de onmiddellijke nabijheid van pre
sident Nixon en zijn Witte Huis. 

Het scheelde niet veel of de pu
blieke opinie had niets vernomen 
van de drijverijen aan de top van 
zijn partijpolitiek bestel. Na maan
den van betrekkelijke rust waarbij 
het onbehaaglijk gevoel overheer
ste dat de Amerikaanse regering 
de harde waarheid zou versluieren 
heeft een zekere James McCord, 
voormalig agent van het CIA, de 
zwijgplicht verbroken. Zijn verkla
ringen brachten een lawine van ont
hutsende en alarmerende mforma-
tie op gang. Resultaat : de fameuze 
inbraak in het Demokratisch hoofd
kwartier (Watergate House, Was
hington), het installeren van afluis-
ter-apparaten onder de stoelen van 
de Demokratische leiders, de ge
heimzinnige (financièle) overschrij
vingen uit het verkiezingsfonds van 
het Nixon-komitee gingen algauw 'n 
peulschil lijken. Met de dag nam 
de spionage en sabotage affaire 
« gevaarlijker » vormen aan. Vol
gens McCord zijn topambtenaren 
van de Amerikaanse regeling mede 
in de zaak betrokken. Ex-minister 
van Justitie Mitchell heeft al toe
gegeven (volgens Amerikaanse 
persagentschappen) dat hij van de 
hele affaire op de hoogte was. In
tussen strooit McCord de namen 
van zijn rechtstreekse of onrecht
streekse opdrachtgevers als kon-
fetti om zich heen : tipgevers, f i
nanciers, spionnen, saboteurs, hoge 
funktionarissen en prominente po
litici in bonte verscheidenheid door 
elkaar. Tijdens de jongste weken 
waren bepaalde namen niet van de 
lucht : Donald Segretti, Dwight L. 
Chapin, Herbert Kalmbach (per
soonlijk advokaat van Nixon) Mau
rice Stans (van Buitenlandse Han
del), John Dean (adviseur van 
Nixon), Gordon Liddy, Sloan, Halde-
man (chef van het protokol in het 

President Nixon : geloofwaardig of niet ? 

ter van Justitie Kleindienst zich op 
het zwijgrecht van de Amerikaanse 
ambtenaar. Op een direkte vraag 
van senator Muskie zou hij dat 
« recht » zelfs uitbreiden tot de 
2,5 miljoen ambtenaren die de 
Amerikaanse burokratie in dienst 
heeft. Dit was blijkbaar een beetje 
des Guten zuviel. Zelfs de trouw
ste aanhangers van Nixon, mannen 
van de uiterste rechtervleugel van 

'de Republikeinse partij zoals Barry 
Goldwater, begonnen te steigeren. 
Ook vice-president Agnew liet door-

Nixon's beloften. Met zijn verkla
ring van 18 april heeft de president 
het standpunt (« mijn medewerkers 
zijn onschuldig ») verlaten dat hij 
tien maanden lang met voorbeeldi
ge koppigheid verdedigd heeft. Het 
is nu wachten op nieuwe beschul
digingen en nieuwe slachtoffers. 
Nixon krijgt geen respijt maar men 
ziet de harde doordrijver niet zo 
gauw kapituleren. Vermoedelijk zal 
ook Watergate zijn image van on-
overschrokken vechter en handig 
diplomaat bevestigen. 
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parlemenloire vragen en nnlwoorden 
geen postnummers 

Kamerlid Raskin vroeg de staatsse-
kretaris voor Posterijen waarom er 
nog geen postnummers aan de Voer-
gemeenten zijn toegekend, nu toch 
duidelijk is dat de regering Leburton 
aan een speciaal statuut voor deze 
streek verzaakt. De staatssekretaris 
antwoordt dat de kwestie nog in be
raad wordt gehouden in afwachting dat 
ze in akkoord met Binnenlandse Za
ken geregeld wordt. Wat met andere 
woorden wil zeggen dat de heren 
waarschijnlijk nog de hoop niet opga
ven, de Voerstreek toch een speciaal 
statuutje op te solferen. Unitaristlsche 
verfransers zijn nu eenmaal taai en 
volhardend, vooral wanneer ze met de 
« Vlaamse » kleurpartijen mogen doen 
wat ze willen. 

inzage van 
repressiedossiers 

Senator Coppieters vestigde de 
aandacht van de minister van Justitie 
op de toelating die het auditoraat-ge-
neraal geeft aan wetenschappelijke 
vorsers tot Inzage van repressiedos
siers. Het gaat om de wetenschappe
lijke navorsing over de geschiedenis 
van de tweede wereldoorlog. Daar in 
deze dossiers stukken kunnen zitten, 
die destijds uit het proces werden ge
weerd of die door de beschuldigde 
niet konden worden geraadpleegd 
vroeg de VU-senator de minister of 
hij de inzage van dergelijke dossiers 
zonder medeweten en/of goedkeuring 
van de betrokkenen wel verantwoord 
acht. In tweede orde vroeg hij, of er 
in bevestigend geval geen objektieve 
normen moeten worden gehanteerd. 

De minister verstrekte een voorlo
pig antwoord. We hebben dus kans 
aan de weet te komen of er ja dan 
neen in ons land persoonlijke repres
siedossiers te grabbel worden gegooid. 

schiet niet op 
de pianist 

Op geregelde tijdstippen wordt er 
steen en been geklaagd over de te
kortkomingen van de postdiensten. 

Zeer terecht trouwens, maar dat belet 
niet, dat men ook eens de keerzijde 
van de medaille moet bekijken. Zo 
informeerde kamerlid Kuijpers bij de 
staatssekretaris voor PTT, hoeveel 
achterstallige verlof- en rustdagen het 
postpersoneel nog te goed heeft. Het 
bleek dat op 31 maart 1972 het kader
en bediendenpersoneel nog 279.218 
verlofdagen tegoed had, terwijl de an
dere kategorieën eventjes op 552.395 
verlofdagen recht hadden. Op Kuijpers 
vraag hoeveel verlof- en rustdagen het 
postpersoneel tegoed had op 31 de
cember van vorig jaar bleek dat het 
cijfer sinds maart 1973 tot het dub
bele opgelopen was : 1 miljoen 
422.766 I Het Is begrijpelijk dat het 
postpersoneel over dergelijke toestan
den niet te spreken is. De staatssekre
taris stelt dan ook aanwervingen In 
het vooruitzicht, nadat in 1970 reeds 

3000 aanwervingen beloofd waren, wat 
gezien het stilzwijgen van de staatsse
kretaris over dit gedeelte van de vraag 
blijkbaar niet is gebeurd. 

De staat is er altijd vlug bij om de 
privé-sektor allerlei verplichtiijgen op 
te leggen doch als werkgever blijft 
hij zelf lelijk in gebreke. In onderha
vig geval mag men zelfs gewagen van 
een a-sociaal werkgever ! 

intimidatie ? 

Kamerlid Evrard Raskin vestigde de 
aandacht van de minister van Binnen
landse Zaken op de huisbezoeken van 
de veldwachter van Millen, die de na
men wou weten van de leden van de 
VU in deze gemeente. Dit onderzoek 
zou in samenwerking gebeuren met da 
rijkswacht. Ons kamerlid vroeg de mi
nister of het aan de politie toegelaten 
is, dergelijke enquêtes te doen en zo 
neen dat er dan duidelijke richtlijnen 
zouden gegeven worden. Zo Ja, op 
welke wettelijke basis gebeurt dit 
onderzoek en wat wordt er met de 
verzamelde gegevens gedaan. Hij was 
ten slotte van mening dat dergelijk 
onderzoek een vorm van intimidatie 
is. 

De minister heeft rechtstreeks aan 
het kamerlid geantwoord, • rekening 
houdend met het bijzonder karakter 
van de vraag »... 

te weinig 

informatie 

Wanneer men de bulletins van Vra
gen en Antwoorden van Kamer en 
Senaat nagaat dan stelt men vast, dat 
er heel wat vragen niet binnen de 
wettelijke termijn beantwoord worden. 
Daardoor zijn de parlementsleden 
vaak verplicht, de vraag te herhalen 
of een mondelinge vraag te stellen, 
welke laatste gelegenheid echter be
perkt is. Deze toestand komt neer op 
een gebrek aan informatie voor het 
parlement. Met de inflatie van minis
ters, staatssekretarissen, kabinets- en 
administratief personeel gaat de be
kende verontschuldiging « geen tijd » 
niet meer op. Intussen blijven steeds 
meer vragen onbeantwoord en gaat 

het met het informeren van het pa^ 
lement verder bergaf. 

verspilling 

Senator Vandezande vroeg de mi
nister van Binnenlandse Zaken waar
om in de gemeente Schaarbeek nog 
tweetaligheidspremies aan loketbe
dienden worden uitbetaald, hoewel 
volgens onderrichtingen van de burge
meester de loketten werden ingedeeld 
voor Frannstaligen alleen, Nederlands-
taligen alleen en vreemdelingen al
leen en de betrokken bedienden dus 
slechts de taal mogen gebruiken vol
gens het loket, dat ze bedienen. De 
senator vond de uitbetaling van een 
tweetaligheidspremie onder dergelij
ke omstandigheden een vorm van ver
spilling. 

Tot nog toe vond de minister geen 
ti jd, om deze vraag te beantwoorden. 
Ze dateert nochtans van 27 februari Jl. 

anderhalf miljard 

Uit het antwoord van de • staats
sekretaris voor PTT, toegevoegd aan 
de minister van Verkeerswezen » op 
een vraag van kamerlid Willy Kuijpers 
blijkt dat op 31 december 1972 door 

de telefoonabonnees van gans het 
land aan kostendekkingssommen (de 
zgn. waarborg) niet minder dan 1 mil
jard 608 miljoen 606.283 fr. was ge
stort. Het kamerlid was van mening 
dat gezien de spoedige storting alle 
twee maanden vanwege de banken in 
opdracht van abonnees die automa
tisch doen betalen en rekening hou
dend met de bestendige opdracht bij 
de RTT het eisen van een kostendek
kingssom voor deze kategorie abon
nees niet langer meer verantwoord 
was. 

Bovendien, aldus Willy Kuijpers, 
gaat het hier om een enorm kapitaal, 
dat de RTT bestendig renteloos bij 
zich houdt en waarvoor ze geen enkel 
risiko meer loopt. 

De staatssekretaris-met-de-lange-titel 
is het daarmee niet eens en poogt het 
eisen van de waarborg In een lange 
uiteenzetting te rechtvaardigen bij 
abonnees die over een bestendige be
talingsopdracht beschikken. Ook het 
toekennen van een rente wordt uitge
sloten daar de kostendekkingssom ti j 
dens het bimester wordt opgeslorpt 
en de rekening van de abonnee prak
tisch zonder dekking is tussen het 
einde van dit bimester en de beta
lingsdatum... 

Het gaat hier niet om onze weke
lijkse rubriek doch om een blad, dat 
verschijnt in Nederland onder dezelf
de titel als het onze en tevens het 
orgaan is van de... VU in Nederland. 
Senator Vanhaegendoren wou van de 
minister van Buitenlandse Zaken we
ten of er middelen bestaan tegen dit 
plagiaat, waarop minister Van Elslan-
de bevestigend antwoordde door te 
verwijzen naar de Overeenkomst van 
Bern, ondertekend door België en Ne
derland en waarvan art. 15 de moge
lijkheid tot vervolgen door de rechts
instanties van beide landen openlaat, 
zij het onder uitdrukkelijke vermelding 
dat alleen de rechtbanken bevoegd 
zijn. Terloops gezegd : ook in West-
Duitsland bestond er kortgeleden even
eens een politieke groepering die 
zich Volksunion noemde en waarmee 
onze partij evenmin uitstaans had. De 
benaming schijnt wel aanstekelijk te 
werken. 

zwarte kassen 

In een parlementaire vraag sinja-
leerde senator Van in aan de minis
ter van Sociale Voorzorg dat uit in-
spektieverslagen blijkt dat de zieken
fondsen zowel niet-statutaire fondsen 
als zgn. « zwarte kassen » beheren. 
Hij vroeg de minister of tegen deze 
inbreuken wordt opgetreden. 

De minister antwoordde vergoelij
kend dat de sociale evolutie ook de 
ziekenfondsen nieuwe opdrachten op
legt doch gaf niettemin toe dat er
gens deze toestand niet pluis is. 
Daarom is de minister zinnens deze 
toestand te normaliseren. Hij onder
zocht de wet van 23 juni 1894 en 
hoopt kortelings een wetsontwerp aan 
het parlement voor te leggen waar
door aan de sociale initiatieven die 
door de ziekenfondsen in de loop der 
jaren werden genomen een onbetwist
baar wettelijk karakter zal gegeven 
worden. Beter laat dan nooit... 

wij in nederland 
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zilveren feest van een 

kurieuze politieke partij 

(jeeveedee) Waarschijnlijk zou alleen een Bunuei of een Feilini 
erin slagen het doordringende filmisch portret te maken van de 
Nederlandse politieke partij die onlangs haar vijfentwintig-jarig 
bestaan vierde : het Gereformeerd Politiek Verbond, afgekort het 
GPV. Zulke filmers zouden hun hart kunnen ophalen aan de strakke 
en toch van bewogenheid getuigende gezichten van deze volksgroep 
aan de voortdurend in mineur klinkende koorzang tijdens de her
denkingsbijeenkomst, de met bijbelse teksten geladen toespraken, 
het trage orgelspel. Het GPV is op één na (de papenvretende Staat
kundig Gereformeerde Partij) de meest kurieuze partij in het land 
door baar totale verstrengeling van godsdienst en politiek, en ze 
is — zo bleek bij de verkiezingen van november — nog altijd goed 
voor een dikke 131 duizend stemmen en daarmee twee Kamerzetels. 

De schouwburg De Doelen in 
Rotterdam was het schouwto
neel van de jubiieumherdenking. 
Daar sprak onder anderen Pre-
ter Jongeling, de volstrekt recht
lijnige kamerfraktleleider, tevens 
hoofdredakteur van het « Neder
lands Dagblad ». Hij heeft groot 
gezag in de partij, maar geldt 
ook in de volksvertegenwoordi
ging als een man naar wie van 
links tot rechts wordt opgekeken 
omdat hij weigert politieke «spel
letjes» te spelen en als een pro
feet zijn boodschap overbrengt. 
Een boodschap waarmee lang 
niet iedereen het eens is, maar 
die getuigt van zo'n grote inner
lijke betrokkenheid dat men wel 
gedwongen is naar Jongelings 
woorden te luisteren. 

bijbelse grondslag 

Hoe kon zo'n partij nog na de 
oorlog in Nederland ontstaan ? 
Om dit te kunnen begrijpen dient 
men wel te beseffen dat in het 
protestantse volksdeel de poli
tiek gezien wordt als een duide-
dijk verlengstuk van het kerke
lijk leven De bijbel vormt de 
zeer nadrukkelijke grondslag 
van al hun doen en laten, rots
vast steunen zij op wat hen door 
hun geestelijke voorgangers als 
« het Woord van God » (altijd 
met eerbiedige hoofdletters) 
wordt voorgehouden Uiteraard 
geldt dit alleen voor de belijden
de protestanten, wier aantal on
getwijfeld afneemt maar die 
nog altijd de levenssfeer bepa
len in hele gebieden van het 
land ; de Veluwe, de Zuidhol-
landse en Zeeuwse eilanden, het 
land tussen Maas en Waal. De 
ontstaansgeschiedenis nu van 
het GPV is feitelijk ook een stuk
je Nederlandse kerkgeschiede
nis. Tot in de veertiger jaren 
waren de oprechte en bijbelvas-
te protestanten voor het groot 
ste deel politiek verzameld m 
de Anti-Revolutionaire Partij, de 
groepering van de huidige de
missionaire eerste-minister Ba
rend Biesheuvel. De grote en 
nog altijd legendarische voor
man van de ARP, Abraham Kuy-
per, zette dagelijks zijn politie
ke standpunten uiteen in het 
dagblad « De Standaard » 
(reeds lang opgeheven). In de 
loop van de jaren bespeurden 
sommige partijleden in Kuyjers 
teksten « afwijkingen ». van de 

bijbelse leer, waardoor, zo 
vreesden zij, de ARP dicht zou 
naderen tot de katolieke leer. 
Dit schrikbeeld (van oekumene 
of pluralisme was in die tijd 
nog geen sprake !) leidde eerst 
tot een kerkelijke breuk, waar
bij de « Vrijgemaakte Gerefor
meerde Kerken » zich afscheid
den van de Gereformeerde Ker
ken, en vervolgens tot een poli
tieke scheuring in begin april 
1948, nu dus 25 jaar geleden. 

verwijt aan arp 

Wie wel eens een bijeenkomst 
van de ARP heeft bijgewoond, 
met haar psalmgezang en gebe
den, kan het nauwelijks geloven 
maar de partij' van Pieter Jonge
ling verwijt de Anti-Revolutio
nairen dat dezen de gedachte 
van de « christelijke staat » heb
ben losgelaten en de « gods
dienstloze staat » (zoals die in 
de grondwet sinds 1848 ook is 
vastgelegd) hebben aanvaard. 
Het IS daarom dat het GPV nog 
altijd een grondwetswijziging na
streeft die zou moeten bepalen 
« dat de regering zich bij haar 
beleid en wetgeving moet laten 
leiden door de universele wet 
van God, waaraan dan ook de. 

grote lijnen van het regeerbeleid 
moeten worden getoetst ». De 
werkelijkheid is nu dat de ARP 
in feite op hetzelde standpunt 
staat, maar tegelijk beseft dat 
een dergelijk streven in de prak
tijk niet haalbaar Is Daarmee is 
de ARP, hoe getuigend zij soms 
ook kan optreden, toch méér 
een politieke partij dan de be
lijdende groep die door het GPV 
wordt gevormd 

Hoe wereldvreemd de jubile
rende partij mag lijken voor 
iedereen die de •• Vrijgemaakte 
Gereformeerde » beginselen 
niet is toegedaan, men kan toch 
wel een zekere bewondering 
hebben voor het idealisme dat 
de GPV-ers ten toon spreiden. 
Een wat ruimer denkend mens 
zou zich nooit thuis kunnen voe
len in een dergelijke partij, maar 
daarom hoeft men haar nog niet 
te veroordelen. In de landspoli-
tiek echter is met een dergelij
ke dogmatische groep weinig 
aan te vangen Zij noemt zich 
in een officiële brochure de eni
ge partij « die het oude bijbelse 
nationale geluid laat horen, die 
in haar getuigenis optornt tegen 
het zedelijk verval, het gezags-
verval, de pacifistische en so
cialistische infiltratie » Tegen
over dit nogal negatieve uit
gangspunt staat het feit dat het 
GPV zich in zijn program niet 
uitspreekt over de grote poli
tieke en maatschappelijke pro
blemen, en in de praktijk alles 
over de vage boeg van het «kris
telijk politiek handelen » gooit. 
Het zopas gevierde herdenkings-
feest geeft daarom ook nauwe
lijks reden voor met-leden om 
de vlag uit te steken Als ver
schijnsel — in 1973 — is het 
Gereformeerd Politiek Verbond 
interessant genoeg om bij zijn 
vijf-en-twintigjarig bestaan te 
laten zien met welke merkwaar
dige vogels « Wij in Nederland » 
onze politieke volière bevolkt 

zien. 

VOOR O N Z E BOEREN 

Pieter Jongeling 

We hebben het de laatste weken in deze rubriek al dikwijls gehad over 
de Europese landbouwprijzen voor het volgend seizoen. Terwijl de land
bouwministers in Luxemburg of elders aan het bakkeleien zijn willen we 
graag even bij een ander onderwerp stilstaan. 

Onlangs verscheen in Nederland, een land waar we altijd iets kunnen 
opsteken op landbouwgebied, een vlugschrift uitgegeven door het ministe
rie van Landbouw onder de titel « Deegrijpe maïs, schakel tussen akker
bouw en rundveehouderij ». 

De Nederlandse zienswijze zal allicht ook bij ons de nodige belangstel
ling kunnen opwekken. Net zoals overal in de andere West-Europese lan
den is de rundveestapel op de gespecialiseerde veebedrijven de afgelopen 
jaren erg toegenomen. Dat brengt mee dat op de meeste van deze bedrij
ven geen grond genoeg overblijft om voldoende ruwvoeders te winnen. Zon
der ruwvoeders kunnen deze bedrijven het nochtans niet doen want de 
ruwvoederwinning blijft harde noodzaak omdat de melkprijs te laag is 
om de melkproduktie grotendeels af te stemmen op het gebruik van krachb 
voeder. Die samengestelde veevoeders werden onlangs nog flink wal 
duurder omdat de Oost-Europese landen voor enkele maanden grote hoe
veelheden graan kochten op de wereldmarkt zodat de graanprijzen sterk 
stegen. 

De akkerbouwbedrijven van hun kant hebben ook hun problemen. Wif 
kennen heel wat bedrijfsleiders die graag van hun zomergranen zouden 
af geraken omdat die tijdens de jongste voorbije jaren nogal tegengevallen 
zijn. Misschien brengt het verbouwen van deegrijpe maïs een welgekomen 
oplossing. Deze teelt is zelfverdraagzaam, volledig te mekaniseren en 
brengt geen grote oogstrisiko's met zich mee. Overigens eten ook de 
dieren maïs graag en kan men het gehakseld voeder gemakkelijk en in 
vrij grote hoeveelheden over grote afstanden vervoeren. Het verbouwen 
van deegrijpe maïs moet allicht ook de oudere boeren iets zeggen die niet 
graag definitief ophouden met boeren doch het wat gemakkelijker aan 
willen doen, het verbouwen van deze teelt vraagt immers weinig handerv-
arbeid. 

deegrijpe maïs 
Deegrijpe maïs verbouwen mag interessant zijn, men moet hem ook 

nog aan de man kunnen brengen. Dat moet niet zo moeilijk zijn omdat, 
zoals we hoger al zegden, de rundveebedrijven er op uit zijn voldoende 
ruwvoeder van degelijke kwaliteit aan te kopen. Wat nodig is, is een 
overeenkomst tussen de akkerbouwboer en de veehouder. 

Voor een dergelijke overeenkomst bestaan er verschillende mogelijke 
vormen. De belangrijkste mogelijkheden hebben we in volgende punten 
samengevat : 
— Men kan de grond verpachten aan de veehouder die zelf alle werk 
doet en ook alle risiko's draagt. De huurprijs wordt van streek tot streek 
bepaald door de gangbare vraag en aanbod. 
— De verhuurder-akkerbouwer kan zelf het land bewerken en de grond 
zaaiklaar maken terwijl de huurder dan zaait en uiteraard alle teeltrisiko's 
zelf draagt. 
— De landbouwer kan zijn deegrijpe mais ook op stam verkopen. De prijs 
wordt tussen de beide partijen overeengekomen. Normale prijzen schom
melen rond de 700 fr. voor een ton maïs met een droge stof gehalte van 
rond de 25 %. De teeltrisiko's worden in dit geval gedragen door de 
akkerboer terwijl de veehouder op voorhand niet zeker is van de hoeveel
heid voeder die hij zal kunnen aankopen en de teler ook niet op voor
hand weet of hij alles wel zal kunnen van de hand doen. 
— Kontraktteelt geeft meer zekerheid voor beide partijen en de rechten 
en plichten van beide partijen worden in overleg op voorhand vastgelegd 
wat onnodige diskussies achteraf kan vermijden. De verhouding tussen 
beide partijen kan er zo alleen maar op verbeteren. Bij een dergelijk kon-
trakt wordt vooral rekening gehouden met de zetmeelwaarde van het 
produkt. In Nederland werdeii si verscheidene van deze kontrakten afge
sloten. 
— Blijft er tensl^te nog H? zogenaamde Ruwvoederbank. Een oplossing 
die mijns inziens de meeste voldoening kan geven. Er bestaan twee soor
ten Ruwvoederbanken in Nederland. De koöperatieven, die gesticht worden 
met als gemteresseerden de veehouders en de akkerbouwers, sluiten ge
woonlijk aan bij bestaande landbouwkoöperatieven. Meestal echter treedt 
een loonwerker op als tussenpersoon. Het loonbedrijf teelt de maïs zowel 
in opdracht van de veehouder als van de akkerbouwboer. Alle kosten re
kent het loonbedrijf aan bij de rundveehouder terwijl de akkerbouwer een 
op voorhand afgesproken bedrag ontvangt. De loonwerker zelf heeft in 
dit geval ook de zekerheid dat zijn machines voldoende zullen kunnen 
werken. De veehouder van zijn kant is er zeker van dat hij voldoende 
ruwvoeder voor de winter zal hebben tegen een vastgestelde prijs tei^ 
wijl de akkerbouwers vaak zijn vruchtafwisseling beter in evenwicht kan 
brengen, tot een betere werkverdeling kan komen en toch nog iets kan 
verdienen aan de overeenkomst. 

Mogelijkheden genoeg dus maar tot slot nog dit. In deze vorm van kon
traktteelt zitten voor alle partijen ruime en zelfs belangrijke voordelen, 
Sukses zal men nochtans enkel hebben als de onderhandelingen en het 
afsluiten van een overeenkomst tussen de akkerbouwer, de rundveehou
der en eventueel de loonwerker ter goeder trouw, in een sfeer van ver-

• trouwen gebeuren. Alle partijen moeten ervan overtuigd zijn dat ze er 
niet bij winnen met mekaar om de tuin te leiden, of te bedriegen, eerlijk 
duurt nog altijd het langst ook in de kontraktteelt. 

d.c. 



de weg brustem - eindhoven 

een streep door de 

groene rekening van limburg 
In de provincie Limburg is in de voorbije maanden een papieren oorlog gevoerd 

waaruit de CVP-mandatarissen als ware machtwellustelingen naar voren gekomen 
zijn. Uiteindelijk hebben ze door hun macht en de daaruit voortvloeiende finan
ciële sinterklaasmentaliteit iedereen doen zwijgen en zwichten, behalve een groep 
niet-gebonden mensen. De inzet van heel de aktie was het tracé van een snelweg 
van Noord naar Zuid. Oorspronkelijk als weg van internationaal belang bestempeld, 
lijkt het nu echter een vertikale as met louter regionaal belang te worden. Wat een 
bevestiging blijkt van de uitspraak van enkele Brusselse zegslieden waaruit af te 
leiden was dat het ganse opzet tot eer en glorie moest dienen van twee Limburgse 
parlementsleden, Gerrits en Kelchtermans en de bestendig afgevaardigde Claesen. 
Doordat de Limburgse CVP en al wat er aan organisaties ronddraait meer dan vijf 
vingers in de pap had van de « begunstigde » gemeentebesturen waren deze na
tuurlijk ook snel overtuigd. 

De wijze waarop het tracé van 
de weg A24 (Brustem-Eindho-
ven) aan de Limburgers werd 
opgediongen heeft in deze groe
ne piovincie bitterheid gebracht 
in de halten van vele natuurlief
hebbers. Een van hen stuurde 
ons bijgaand verhelderend stuk 
over deze aangelegenheid 

Het Lobelia- en Elatineven te Houthalen 

Nadat gebleken was dat de snel
weg Hasselt-Eindhoven zonder veel 
nadenken op papier gezet was rees 
er In 't hersenpan van de h. Gerrits, 
toen nog op het kabinet van De Sae-
ger, het idee om parallel met de be
staande snelweg een nieuwe autobaan 
aan te leggen. Deze man, onderweg 
naar een enorme karrière, was zo vol 
van zijn vondst dat hij het overal 
« zijn weg » ging noemen. Het was 
tijdens de vorige verkiezingsstrijd zo 
erg met hem dat Bertrand hem tijdens 
kiesmeetings de kwaliteit toekende 
met een betonbaan in zijn maag te 
leven. Toen het echter tot de mensen 
ging doordringen waar de weg nu 
moest komen bleek er niet veel en
thousiasme te zijn. Landbouwers, na
tuurbeschermers en bewoners van 
doorsneden woonkernen waren er niet 
voor te vinden. Inmiddels was in de 
koncessie van de interkommunaie E 39 
deze A 24 opgenomen. Op dat ogen
blik was het de beurt aan bestendig 
afgevaardigde Claessen, voorzitter van 
deze interkommunaie, om op het to
neel te verschijnen Hij heeft op pro
vinciaal vlak als een kleine despoot 
alles naar zijn hand gezet. Zelfs de 
publikatie van een studie (tijdschrift 
« Extern ») over het gebrek aan ren
dabiliteit van deze weg, werd door de 
« neutrale » vorsers herroepen als 
een vergissing Op plaatselijk vlak, in 
het noorden van de provincie, waren 
geen leugens en verzinsels groot ge
noeg om toch maar zijn zin te krijgen 
(wie weet welke de ware redenen 
waren). Hij vond daarbij in de heer 
Kelchtermans een trouwe bondgenoot. 
In de h. De Bolle, de technikus uit zijn 
arsenaal, vond Claessen de onver

stoorbare afblafferige betweter van 
al wie inlichtingen dierf vragen of in
spraak eisen. 

Anderhalf jaar lang werden er ver
gaderingen belegd, petities onderte
kend, studies opgemaakt, artikels ge
pleegd, parlementaire vragen gesteld 
enzovoort, leder antwoord dat van of
ficiële zijde aan iedereen gegeven 
werd was een schoolvoorbeeld van 
nietszeggende verklaringen of brie
ven. Steeds meer werd beloofd met 
ieder aspekt rekening te houden. 
Toch was het steeds goed 

merkbaar dat de partijlijn niet ophield 
aan de grens van de provincie Het 
komplot was kompleet al waren niet 
alle bevoegde instanties het zo roe
rend eens met de vizie van de Lim
burgse mastodonten. Om het publiek 
te overtuigen werd zelfs Louis Ver-
beeck bereid gevonden om een volle 
eerste pagina van « De Koerier » te 
wijden aan het belachelijk maken van 
de « andersdenkenden ». Tegen beta
ling schrijft deze figuur in « 't Pal-
lieterke » wel het tegendeel Van het 
ogenblik dat een alternatief tracé, ten 

oosten van Genk en uitgedacht door 
mensen van openbare werken, naar 
voor geschoven wordt gaat de koorts 
van de wegenbouwers stijgen want 
deze inside-information paste niet in 
het kraam van Claessen en zijn vrien
den Ze hebben er alles op gezet om 
De Saegher in de laatste dagen van 
zijn bewind op openbare werken «hun» 
tracé te doen goedkeuren bij konink
lijk besluit Terwij gedurende de 
maanden februari en maart nog her
haaldelijk bevestigd wordt dat de zaak 
nog steeds' bestudeerd werd en met 
alle suggesties rekening zou gehouden 
worden verschijnt op 4 april een K B. 
van de hand van de Saegher, geda
teerd 27 januari 1973 

Eens te meer wordt hier bewezen 
dat wie macht heeft ze maar al te 
graag misbruikt. De ontgoocheling was 
vooral groot in kringen van de na
tuurbescherming. Het wordt een se
rieuze streep door de groene reke
ning van Limburg Een streep getrok
ken door Claessen, de man onder 
wiens impuls bij de vorige verkiezin
gen rap rap een boek moest m me
kaar geflanst worden dat de titel 
« Groen in Limburg » meekreeg In de 
gemeenten Neerpelt (Hageven), Eksel, 
Houthalen (Loteliaven], Zonhoven (De 
Teut) en Hasselt (Borggraevevijvers) 
worden van onze zeldzame groene pa
rels betonnen linten of « klaverbla
den » gemaakt. In de gemeenten Over-
pelt, Zonhoven en Hasselt wordt door 
woonkernen een lijn van vernieling en 
lawaai getrokken, maar de gemeente
besturen lieten zich zo snel vangen 
met de beloften van infrastruktuur-
werken of uitrusting van hun indus-
trieterreintje Sociale instellingen 
(Hasselt, Wijchmaal, Overpelt) die al
leen maar gebaat zijn met afzonderin
gen en rust krijgen gratis autolawaai 
ieder etmaal weer, dag in dag uit. Top
punt is wel de nieuwe multiple-sclero-
se kliniek.opgencht met ons aller 
Boemerang-centen, die naast deze ze
gen van de welvaart komt te liggen. 
Als het in de toekomst daarbij nog 
eens mocht voorkomen dat men op het 
schletterrein van Helchteren er « ef
fen » naast mikt, dan kan het nog een 
prettige boel worden. 

Limburg mag zijn helden dankbaar 
zijn De initiatiefnemers schitterden 
door hun gebrek aan inzicht, drang 
naar profijt en verregaande eigenzin
nigheid. Zij zijn echter maar aan het 
begin van wat als het rasterwerk van 
het Limburgs wegennet bestempeld 
wordt. Meer realisaties zullen volgen 
tenzij vroeg of laat een eind komt aan 
hun rijk, aan hun alomtegenwoordige 
heerschappij van in de plaatselijke 
wielerklub tot in de provinciale uni
versitaire instelling. Het is alleen 
maar te hopen dat een aantal Limbur
gers dit gaan inzien. 

De Borggraevevijvers te Hasselt 
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BRANDT EN TITO 

(ARGOS) Eind vorige week hebben 
bondskansetier Willy Brandt en zijn 
Joegoslavische gesprekspartner(s) met 
voldoening kunnen vaststellen dat de 
bilaterale betrekkingen zich onver
deeld gunstig ontwikkelen. Brandt en 
Tito zijn dan ook van mening dat die 
gelukkige ontwikkeling moet voortdu
ren. Dat dit hun uitgesproken verlan
gen is moge blijken uit het kommuni-
kee, dat onmiddellijk na het vierdaags 
bezoek van de Westduitse kanselier 
aan Belgrado en Brioni werd vrijgege
ven en waarin de politieke oogst van 
de hernieuwde ontmoeting tussen 
Brandt en de leider van de Balkan
federatie werd opgevangen. Met zijn 
bezoek heeft Brandt weer eens bewe
zen hoe belangrijk de positie van Joe
goslavië in Duitse ogen wel is. 

Het kommunikee laat achter de ge
bruikelijke Cl hartelijke sfeer » door
schemeren dat de met elkaar gekon-
fronteerde standpunten op bepaalde 
ogenblikken ver uit elkaar lagen. In 
het kontroversieel probleem over de 
<c Wiedergutmachung » waarmee dan 
de regeling van schadeloosstelling 
voor slachtoffers van het nazi-regiem 
is bedoeld hebben Brandt en zijn West
duitse delegatie even vakkundig als 
vastberaden gemaneuvreerd. De Joego
slavische eisen (twee miljard mark) 
werden handig omgebogen naar het 
hele pakket van de politieke en ekono-
mische problematiek waaruit Joego
slavië alvast zijn voordeel kan halen. 
De inbreng van Brandt in de verwoor
ding van het kommunikee was duide
lijk genoeg vooral in de passage waar 
ondubbelzinnig wordt gesteld dat de 
nog « open » vraagstukken tussen 
beide landen opgelost dienen te wor
den op een wijze die tegemoetkomt 
aan de respektievelijke belangen van 
de onderhandelaars. Volgens het kom
munikee moet de toenadering gebeu
ren door ekonomische samenwerking 
op lange termijn. 

Met het vasthouden aan bilaterale 
vormen van toenadering Is Brandt be
slist niet afgestapt van de intentie die 
hij op een voorafgaandelijke perskonfe-
rentie had te kennen gegeven : West
duitsland en de Joegoslavische federa
tie moeten elkaar helpen en dat Im
pliceert nu eenmaal dat de gegadigden 
gemeenschappelijk bijdragen tot nieu
we verstandhouding en kompromis. 
Van die optiek uit was het Brandt niet 
mogelijk in te gaan op de oorspronke
lijke schadeloosstellingsformule van de 
Joegoslavische delegatie, te meer dat 
hiermee een fatale kettingreaktie van 
gelijkaardige lawine-achtige eisen uit 
andere oostblokstaten zou loskomen. 
Brandt gaf er wijselijk de voorkeur 
aan de emotioneel geladen revendika-
ties van de Joegoslaven om te bulgen 
naar op de toekomst geprojekteerde 
vormen van ekonomische samenwer

king. Volgens de Joegoslavische eko-
nomen zullen niet alleen de Duitsers 
van die benadering profiteren maar 
zal ook Joegoslavië op de duur haar 
voordeel halen uit samengaan met de 
ekonomische reus uit het Westen. In 
die samenhang werden de gedachten 
uitgewisseld over het lot van Kroati
sche en Sloveense gastarbeiders in de 
Bondsrepubliek (wier lot gevoelig kan 
verbeterd worden) terwijl de West
duitse delegatie naar middelen zoekt 
om het Westduits toerisme naar Doe-
brovnik, Split en Mostar nog op te voe
ren. Wei is de prestige-politiek van 
de Joegoslaven niet onmiddellijk ge
baat door een op de toekomst gerich
te politiek van ekonomische samenwer
king maar op de keper beschouwd is 
het voor Joegoslavië beter aan duur
zame ekonomische planning te doen 
dan op staande voet een miljard DM 
te inkasseren (verder ging de Duitse 
tegemoetkoming ten opzichte van de 
Joegoslavische schadeloosstelling niet) 
zonder dat verder samenwerken in 
uitzicht was gesteld. De ekonomische 
betekenis van de bondsrepubilkeinse 
partner gaat immers in de toekomst 
nog groeien. Westduitsland kan al be
ginnen met beniiddelend op te treden 
in de schoot van de EEG opdat de Joe
goslavische belangen bij nieuwe han
delsakkoorden zouden gevrijwaard blij
ven. 

maarschalk tito 

Het stemt hoopvol dat Tito begrrp 
voor deze situatie aan de dag heeft 
gelegd. Dat Brandt het vertrouwen van 
Tito heeft gewonnen blijkt immers uit 
begeleidende omstandigheden waarvan 
men de draagwijdte liefst niet onder
schat. Daar te Brioni heeft kanselier 
Brandt het stekelig • vraagstuk » aan
gesneden van Joegoslavische schrij
vers die vandaag nog om hun • devia-
tionistische » ideeën gearresteerd blij
ven. Dit is tekenend genoeg voor da 
hartelijke ontvangst die Brandt te Brio 
ni te beurt is gevallen : een buiten* 
lands staatshoofd van een natie waar

aan Joegoslavië tragische herinnerin
gen heeft bewaard veroorlooft zich de 
vrijheid tussen te komen in de interne 
aangelegenheden van een land waar
mee de vriendschap tot voor kort op 
een biezonder laag pitje brandde. 

wil iy brandt 

Met voldoening werd ook de vastbe
raden wil van de leiders genoteerd 
om ook op het vlak van de buitenland
se politiek naar betere wederzijdse in
formatie te streven. Meteen kwam de 
situatie in het nabije Oosten ter spra
ke waaraan Joegoslavië's staatshoofd 
destijds zijn beste krachten heeft ge
wijd. Onlangs nog heeft Tito met Sa-
dat van Egypte besprekingen gevoerd. 
Van zijn kant hoopt Tito dat Westduits-
land een matigende invloed op Israël 
kan uitoefenen om zodoende de Ara-
blsch-israélische verhoudingen te ver
beteren. Er is trouwens nog een an
der punt waar Joegoslavië op Duitse 
steun is aangewezen. De komende 
MBRF-besprekingen te Wenen hebben 
Belgrado verontrust. Joegoslavië vreest 
immers dat een akkoord tussen het 
Warschaupakt en de Navo over troe
penvermindering in centraal Europa tot 
militaire versterking kan leiden van 
de flankstaten van beide blokken. Het 
kommunikee zegt dan ook dat de ge
plande overeenkomst geen « negatie
ve gevolgen mag hebben voor enig an
der deel van Europa • 

Al bij al werd de geslaagde toenade
ring tussen twee voormalige vijanden 
bevorderd door de achting die Brandt 
en Tito voor mekaar hebben. Wij moe
ten Brandt niet buitensporig bewiero
ken, vooral in de BRD is zijn Ostpolitik 
voorwerp van hartstochtelijke kritiek, 
maai men zal niet kunnen zeggen dat 
hij zijn buitenlandse gesprekspartners 
niet met smaak en oordeelkundig weet 
uit te k/ezen : vandaag Tito, morgen 
Nixon en Bresjnev, die namen lijken 
in de gegeven omstandigheden wel het 
wachtwoord voor de internationale 
mogelijkheden. 

deze week 
de wereld in 

• Kalmte in Noord-lerland naar aanleiding 
van het wapenbestand door de IRA, waarvan 
de leider even te Belfast opduikt om de paa» 
opstand van 1916 te gedenken. Te Dublin 
woont Eamon de Valara de herdenkingsplech
tigheid bij. Bernadette Devlfn gehuwd met 
een leraar en op huwelijksreis naar het bui
tenland vertrokken. 

• Sjelest, eerste sekretaris van de KP in 
Oekraïene zou in ongenade gevallen zijn 
« wegens nationalistische afwijkingen ». 
Ook andere partijfunktionarissen werden af
gezet om 't zelfde motief. Waarnemers den
ken echter dat een andere oorzaak mee
speelt in deze zuivering, nl. de kritiek op de 
landbouwpolitiek van Brezjnev, die voor de 
tweede maal ernstige tekorten !n de graan-
en vetproduktie vertoont, zodat de Sovjets 
verplicht zijn graan en boter uit de USA en 
de EEG in te voeren. 

• UNO-veiligheidsraad veroordeelt de « Is
raëlische agressie tegen Libanon » (moord 
op El Fattah-leiders te Beiroet door Israëli» 
sche kommando's), dit bij onthouding van de 
USA, de SU en China. Israël betreurt dat hot 
Arabisch terrorisme niet terzeifdertijd werd 
veroordeeld. 

• Kaïro bestempelt het Britsitaliaans be
richt over het graven van een tweede Suez-
kanaal. 

• Paaspiëchtigheden te Jeruzalem verlopen 
zonder incidenten en onder zeer zware poli
tiebewaking. Ook de Queen Elisabeth II 
vaart zonder incidenten de haven van HaTfa 
binnen, met aan boord grotendeels Amerl-
kaans-Joodse pelgrims, die het 25-jarig be
staan van Israël mee komen vieren. 

• Paus Paulus VI roept in een paasbood-
schap op tot verzaking aan geweld en tot 
eerbied voor de menselijke persoon en waar
digheid. 

• Pas nu beroert het Watergate-schandaal 
(afluisteren van gesprekken van demokrati-
sche leiders door medewerkers van het Wit
te Huis) de Amerikaanse openbare mening, 
omdat er duidelijk hooggeplaatsten in be
trokken zijn en zelfs president Nixon in op
spraak dreigt te komen. 

• Tweede wervelstorm treft Bangia Desh. 
India en Bangia Desh zijn bereid de Pakis
taanse krijgsgevangenen vrij te laten op voor
waarde dat Pakistan Bangia Desh als onaf
hankelijke staat erkent. 

• Paasbestand doet het aantal schendingen 
van het bestand aanzienlijk dalen in Vietnam. 
In Kambodja slaagt president Lon Nol de 
niet-kommunistische oppositie tot samenwer
king te overhalen om te zetelen in een rege
ringsraad. Het parlement staat regering vol
machten van zes maanden toe. Blokkade van 
Pnom Penh doorbroken. 

• Diplomatieke afkoeling tussen Frankrijk 
en Israël wegens de levering van Mirages 
door Libië aan Egypte, hoewel het verkoop-
kontrakt stipuleerde dat Libië de vliegtuigen 
niet mocht afstaan aan een Arabisch tand, 
dat grenst aan Israël. 

• Rekordvangst van opium : in Zuid-Vietnam 
wordt zes ton ruwe smokkelopium in beslag 
genomen, waarde 17 miljoen dollar of 680 
miljoen fr. 

• Nieuwe Turkse eerste-minister waarschuwt 
de Griekse Cyprioten voor vertroebeling van 
de Turks-Grlekse verhoudingen op het eilancK 

• Chili wil via een internationale bemidda-
lingskommlssie zijn geschillen met de Vere
nigde Staten bijleggen. Deze geschillen ont
stonden na de naasting van Amerikaanse 
kopermijnen in Chili en de pogingen van 
Amerikaanse zijde, de afzei van Chileens 
koper te boykotten. 

• Zesde verjaring van de machtsgreep der 
Griekse kolonels — behalve vier bomaansla
gen — zonder incidenten verlopen. Oud^pre-
mler Karamanlis bepleit de terugkeer van ko
ning Konstatijn en de terugkeer naar de de-
mokratie. Dit pleidooi blijkt weinig indruk t« 
maken, vooral de passus over Konstantijn ver
wekt bIJ de Griekse bevolking volmakte on» 
verschilligheld. Niemand In Griekenland, be
halve een kleine minderheid, meent dat (Ie 
verbannen vorst nog een rol te spelen heeft, 

• Volgens de ekonomische UNO-kommfssIe 
voor Europa Is het Europees anti-inflatlebe-
leid mislukt en mogen na een pauze in 197S 
versnelde prijsstijgingen in 1974 verwacht 
worden. 
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uit de vierde wereld 

volkeren die "men" liefst doodzwijgl 
De lentetekens waren er al langer. Ook in Frankrijk de bakermat van het centra

lisme, van het verstikkende « une et indivisible », kon men de eigenheid van de 
verschillende volksgroepen en gewesten niet langer doodzwijgen. De jongste ver
kiezingen in Frankrijk stonden uiteraard in het teken van de spannende eindspurt 
tussen het linkse blok en de Gaullisten met hun aanhangers. Toch zal er nooit 
een verkiezing geweest zijn waar zo sterk de aksenten van het regionale bewust
zijn mee hebben doorgeklonken. De machtigen hebben ze daarom nog niet allen 
gehoord, de machtigen van rechts dan. Die van links doen alsof. Zij legden al be
loften af. Een man als Sartre toonde door zijn geschriften en stellingnamen dat hij 
de Baskische, Bretoense e.a. bewegingen volledig integreert in wat hij noemde 
« alle facetten van een en dezelfde moderne beweging die de mensen vrij wil ma
ken waarbij het niet om macht en bezit gaat. Wel een beweging die door een 
nieuwe anti-hiërarchische orde in te stellen de mens meer echte vrijheid zal geven ». 
Omwille van hun onoprechte houding tegenover deze bevrijdingsbewegingen van 
alle aard noemde Sartre dan ook « Gaullisten en volksfront één pot nat ». 

Wat tot voor kort in de formulering alleen al een vorm van staatsverraad was 
— een zonde tegen het jacobisme — is nu een aanvaarde idee geworden : La France 
des regions, la France des~ minorités. En gedachten worden krachten . 

lutte occitane : 
« de minst slechten » 

De vereniging « Lutte Occitane » die 
in het gebied van de oude Langue d'Oc 
wei als een van de sterkste regionalis-
tische bewegingen moet geacht (een 
tijdschrift met een oplage van 10.000 
en een 1.500 basismilitanten) bepaalde 
zijn houding voor de verkiezingen te
genover de verschillende politieke 
groepen naargelang hun regionallstisch 
programma. Deze Occitaanse bewe
ging begon met de vaststelling dat 
geen enkele partij noch sindikaat in de 
huidige verkiezingen beantwoordde aan 
de gewettigde verzuchtingen van de 
regionale bewegingen. Er kon inder
daad slechts sprake zijn van de gra
datie volgens « minst slechten » zoals 
haar voorzitter prof. Balzalgues van 
de Paul-Valéry-universitelt van Mont-
pelller hen indeelde. De regionalisatie-
plannen van de Gaullisten noemde hij 
« slechts een gewone administratieve 
aanpassing zonder Dositieve invloed ». 

Het voorstel van de reformatoren 
werd beter onthaald Ooor zijn meer 
federalistlscn tendens is het wel in 
staat een bresje te scnieten in de hui
dige centralistische vesting. Het doet 
een beetje aan kulturele belofte-dema-
gogie maar kan echter op het ekono-
misch vlak de plundering van Occita-
niè niet tegenhouden. Nog wat meer 
demokratisch is het programma van 
links, maar in zoverre onoprecht dat 
men niet uitgaat van het basisrecht 
van het Occitaanse volk om zelf zijn 
lot te bepalen. De konklusie van Lutte 
Occitane was dan ook dat In afwach
ting van méér beginselen in de poli
tiek van de « Fransen » tegenover hen 
het voorlopig doel moest zijn • de 
macht van de rechtse centralisten 
breken • 

frans kataionië : 
« som un poble d'homes 
majors » 

•• WIJ zijn een volk van volwassen 
en ongebonden mensen • luidde de 
aanhef van een klesmanifest van de 
Accio Regionalista Catalana. Deze 
groep die zich ook de titel geeft van 
« Europees-federalistische partij van 
Kataionië •> had in de kiesomschrijving 
van Perpignan-Ceret wel kandidaten 
gesteld. 

Gilbert Crau, gekend Katalaans fede
ralist, en als plaatsvervanger dr. Jean 
Pidell. Men kent voldoende het Franse 
kiessisteem om te weten dat door al
le uitsluiting van evenredigheid klei
ne of nieuwe groepen geen enkele 
kans maken. Voor de reglonalisten 
speelt er dan nog bij dat de Fransen 
overheersers hun kiesomschrijvingen 
zo indelen dat Baskisch, Katalaans ge
bied wordt opgedeeld in distrikten zo 
dat een deel niet-Kataanse kantons 
worden gevoegd bij de Katalaanse. De 
ze Katalaanse kandidaten gepletterd 
tussen links en rechts wisten dan ook 
dat hun percentage zeer beperkt zou 
blijven (tussen 5 en 2% ; denk aan 
het « verloren stemmen-argument van 
de beginnende Volksunie). Zij grepen 
deze verkiezingen dan ook meer aan 
om hun volksgenoten te doen naden
ken over hun programma-eisen en de 
andere partijen meer in die richting te 
dwingen (dit voor de tweede stem
ronde). De samenvatting van hun pro
gramnis : de erkenning van hun Frans-
Katalaans gebied als kiesomschrijving 
voor een Europees parlement op basis 

van het algemeen stemrecht. En bin
nen het huidige Franse verband : een 
regionale kamer voor de lokale be
voegdheden : inhoudend een regionale 
fiskaliteit ; maatregel voor grondbe
leid, ontwikkeling van landbouw en 
toerisme. De bescherming en ontwik
keling van de Katalaanse taal o.m. in 
regionale radio en TV. Kortom ean 
eisengeheel dat ons als Vlamingen 
niet vreemd in de oren klinkt. Deze 
mensen willen als Katalanen Europa 
binnengaan en er niet inkruipen als 
een soort schimmige Zuid-Fransen. 

elzas : 
de nazis gekozen 

Waar de grote grondverschuiving 
nog niet doorging in Frankrijk is er 

mensen moeten dagelijks in Duitsland 
gaan werken. Daar heeft men getoond 
wat een gelukte industriële rekonver-
sie wil zeggen ». Haar opkomst was 
bliksemsnel. Bij een vorige verkie
zing moest zij het nog afleggen tegen 
de Gaullist. Nu behaalde zij 60% van 
de stemmen in haar omschrijving De 
reden van haar sukses : « Ik heb voor 
alles beklemtoond dat een regionale 
macht moet opgebouwd voor het be
stuur en dat dit alleen de vastgelopen 
Franse staatsmachine terug op gang 
kan brengen •>. 

Maar als Europees federalist wil zij 
over de grenzen heen met Duitsers 
en Zwitsers een intense samenwerking 
betrachten. Dit was dan misschien de 
reden waarom de Gaullistische minis
ter Bord — minister van Oudstrijders 
(ja dat bestaat daar nog) zijn uittre
dende partijgenoot kwam « helpen » 
in de kieskampagne door te komen 
verklaren dat het door dit soort poli-
tiekers was dat de Elzassers tijdens 
de oorlog in het Duitse leger hadden 
moeten dienen. Hij krijgt nu een pro
ces aan zijn been van de reformatoren 
en is de hoofdverantwoordelijke dat al 
zijn partijgenoten hun zeteltje hebben 
zien wegkraken. De Elzassers zwijgen, 
maar slikken nu eenmaal niet alles. 

frans-baskentand 
of waar zitten de nazis ? 

Wie ondertussen al een proces heeft 
Is die goeie dr. Burocoa uit Bayonne. 
Hij is verantwoordelijk uitgever van 
het Frans-Baskisch weekblad « Enba-
ta ». Dit blad had tijdens de Baskische 
hongerstaking en de nakommentaren 
de metodes van de Franse politie ver-

bretanje : 
een beperkte manifestatie 

In Bretanje dat de jongste jaren dan 
soms toch zeer eksplosleve uitingen 
liet horen van zijn levenswil werd wel 
belangstellend uitgekeken wat het zou 
geven bij de verkiezingen. Hoewel het 
pro-Bretoens gefleem van alle traditi
onele partijen nooit zo sterk was als 
iu waagden de Bretoense nationalisten 
onder leiding van Yann Foueré het dan 
toch maar. Onder de naam • Strollad 
ar vro» boden ze zich aan In 'n twin
tigtal plaatsen, zodat de skore wei fel 
verschilde van 7% tot 0.9%. Al bij al 
verzamelde deze nationalistische for
matie dan toch nog 30.000 stemmen. 
Samen met de 6.000 stemmen van de 
linkse UDB (Union Démocratique ?rfr-
tonne) in een evenredig stelsel ge
noeg voor een zetel. Want naar Kel
tische gewoonte streden de Bretoenen 
dan nog in verdeelde gelederen. 

Tegen alle doodzwijgen in is de uit
slag niet zo slecht. De dagbladen zo
als « Le Télégramme en Ouest-France • 
lukten er inderdaad in bij het afdruk
ken van de kandidaten telkens de naam 
dood te zwijgen van mensen ais een 
Yann Foueré, Ondertussen Is er In de 
andere partijen (centrum o.m.) een ge
neratie naar voor getreden en verko
zen die zich, vooral op het ekonomi-
sche vlak sterk bewust is qeworden 
van de eigen Bretoense problerr>en. 

frans-vlaanderen : 
levensblijken 

Het politieke bewustzijn was m 
Frans-Vlaanderen altijd een stuk ach
terop in vergelijking met de andere 

Ook deze centralistische Franse reus op lemen voeten zal eens omvergetrokken worden door de verenigde krachten van da 
federalistische volksminderheden in Frankrijk. 

In het toch zo kalme Elzassergebied 
wat gaan bewegen bij de verkiezingen. 
Van Nancy tot Straatsburg is de Gaul
listische macht gebroken en dit in 
naam van « de regionale macht • zegt 
het « 1'Express » ook. Servan-Schreiber 
wiens bijna federalistische opvattin
gen voldoende gekend zijn is er niet 
alleen herkozen maar heeft al de Gaul
listische zetels doen tuimelen. Samen 
met hem zijn nog zeven andere • -e-
formatoren » gekozen als parlements
lid. Hun namen liegen er niet om zo 
bv de heren Kiffer, Muller, Housherr, 
Zeiler en mevrouw Fritsch Hun ver
klaringen al evenmin De jongste (33 
jaar) Zeiler zegt het onomwonden : 
« Onze streek moet zelf haar lot be
palen, haar zaken zelf beheren. Wij 
bekijken aan de andere kant van de 
Rijn wat daar mogelijk was aan veran
deringen ». Hetzelfde zegt mevrouw 
Fritsch : « Meer dan 16.000 van onze 

geleken met die van de gestapo tij
dens de oorlog. De beruchte minister 
Marcellln van Binnenlandse Zaken 
daagt daarom nu deze Baskische dok
ter voor de rechtbank. « Enbata » \ er-
dedigt zich cinisch en zegde in een 
recent nummer : • Marcellin moet 
niet zo ontsteld zijn. immers de pre-
fekt van Pau dhr Gilly en de vicepre-
fekt van Bayonne dhr Helm waren tij
dens de oorlog trouwe dienaars van 
het regime van VIchy ». Waarop het 
satirisch weekblad « Le Canard En-
chainé » reageerde « Kom. kom, er is 
allang strafopschorting voor die za
ken ». Gezien de beperktheid van het 
gebied der Basken in Frankrijk en de 
grillige grenzen van de omschrijvingen 
steunde de Baskische beweging de 
partijen die het sterkst de Baski ;che 
eisen onderschreven dat waren dan 
hier ook de linkse partijen en de re
formatoren. 

regionale bewegingen in Frankrijk. 
Toch gloeit daar nu ook het vuur onder 
de asse. Vóór de Franse verkiezingen 
nog werd te Rijsel overgegaan tot de 
stichting van de MFPBF (Mouve
ment Fédéraliste des Pays-Bas de 
France) Voorzitter is de welbekende 
dr Jan Klaas van Sint Omaars. In het 
bestuur zitten mensen als een Eric 
Sanders, ons bekend van de Frans-
Vlaamse kultuurdagen Doel wordt : 
de Franse-Nederlanden bewust te ma
ken van de eigen problemen en dit in 
Europees federalistisch verband. Daar
toe zullen kontakten uitgebouwd met 
de andere federalistische bewegingen 
in Frankrijk Patrik De Verrewaere leidt 
de uitgave van het (gestencild) blad, 
Vlamingen van bij ons die willen steu
nen kunnen steeds een proefnummer 
aanvragen op volgend adres : » Le 
Courier Lillois •, BP 1080 - 59011 Lille 
Cedex . 



1 2 - WIJ • 28-4.7S 

bevaluaties van dollar en pond 
sterling, Europese munt-perikelen, 
iwevende munt, goudstandaard, 
akkoorden van Bretton-Woods, 
konvertibiliteit enz...: het zijn alle
maal dingen waarover wi j de jong
ste tijd geregeld hebben horen 
spreken of hebben gelezen en die 
allemaal te maken hebben met dat
gene wat ons, alleen al maar om 
ons voortbestaan en in leven blij
ven, wel interesseren moet : het 
geld Het woord heeft vaak een pe
joratieve klank gekregen, fn volks
wijsheid en spreekwoord, bij filo
soof en moralist. Maar het geld is 
In de eerste plaats iets anders ge
weest dan machtsmiddel, heeft 'n 
andere dan een korrumperende en 
dehumaniserende rol gespeeld, al
hoewel wi j deze nevenverschijnse
len niet kunnen loochenen. Zij wor
den echter niet door de aard -van 
het voorwerp, door materie 
buitenaf, maar door de inner
lijke gesteldheid van de mens 
zelf en door zijn aard teweegge
bracht Het geld op zich zelf is een 
neutraal gegeven : of het een goed 
of een kwaad wordt, ligt aan de 
mens en aan de wijze waarop hij 
van zijn vrijheid tot handelen ge
bruik maakt. 

De bezitsdrang is de mens aange
boren. Deze bezitsdrang uit zich 
zowel op het geestelijke vlak (ken
nisverwerving) als op het materië
le : hij ligt in de verlenging van de 
Instinktieve drang tot zelfbehoud 
en behoud van de soort Hij richt 
zich op een diversiteit van objek-
ten • een diversiteit die kan gaan 
van het bezit van een territorium 
tot het « bezit » van mensen. De 
Amerikaanse bioloog Ardrey heeft 
In « The Territorial Imperative » de
ze bezitsdrang van dier tot mens 
bestudeerd. 

Bij de primitieve mens was naast 
het veiligstellen van zijn woon
plaats, het voedsel het belangrijk
ste objekt waarheen zijn bezits
drang zich richtte. Om dit voedsel 
te verwerven had hij bepaalde 
voorwerpen nodig : voor de jacht. 

later voor de landbouw. Het ver
werven van deze voorwerpen lag 
aan de basis van een primitieve 
ruilhandel. De ruilhandel die zich 
aanvankelijk tussen individuen en 
families binnen een kleine gemeen
schap voltrok, breidde zich uit met 
de verbetering der kommunikaties 
en een internationale ruilhandel 
ontstond : barnsteen en pelzen utt 
het Noorden werden omgewisseld 
voor metalen voorwerpen en siera
den uit het zuiden. 

De moeilijkheid bij deze ruilhandel 
was in de eerste plaats de waarde
bepaling der voorwerpen zelf, en 
in de tweede plaats de onstandvas
tigheid van vraag en aanbod, voor
al in de beperktere kring. Wie bv. 
een geit of een eend wilde inruilen 
voor een bi j l , moest iemand vinden 
die dat voorwerp vervaardigde én 
die tevens bereid was daarvoor 
zulk dier aan te nemen. De moge
lijkheden werden dus meer en 
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meer beperkt naarmate de kring 
kleiner werd. De internationale ruil
handel kende echter een waaier 
van mogelijkheden, zodat hij zeer 
lange tijd kon houden. Toen ook 
hier de moeilijkheden die zich vroe
ger in engere kring manifesteer
den, groter en groter werden, be
gon men naar een standaard om te 
zien en men ontdekte die in be
paalde metalen, waarvan de duur
zaamheid, de betrekkelijke zeld
zaamheid en de omvang geschikt 
bevonden werden om als maatstaf 
te dienen. 

Voorlopig werden deze metalen al
leen aangewend in de vorm van 
juwelen of van staven en werd bij 
de verkoop van goederen de tegen
waarde in goud of juwelen afge
wogen. Met het invoeten van een 
derde neutrale waardemaatstaf be
gon als het ware een andere be
schaving en de ruilekonomie werd 
vervangen door een geldekonomie. 
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geboorte van het muntstuk... 

Geruime tijd zouden de edele metalen, als 
betalingsmiddel, nog aangewend worden in 
een niet genormde vorm. Een eerste ver
schijning in een zij het nog primitieve vorm, 
lou het geld doen in de zevende eeuw voor 
Kristus. Deze eerste « geldstukken » onder
scheiden zich van de premonetaire wissel-
metalen door een bepaalde vaste vorm en 
•en min of meer algemeen erkend teken, dat 
de autenclteit ervan waarborgde. 

De Egyptenaren gebruikten nog geen munt
stukken, hoewel men op menig bas-relief de 
betaling van belastingen enz. kan zien. Vol-
flens Herodotus zouden de Lydiërs de eer
sten geweest zijn, die geldstukken in goud 
• n In zilver sloegen, wat bevestigd wordt 
door Xenophon en Colophon. De Lydiërs haal
den goud uit de berg Tmolos en waren, zo
als de Grieken op de eilanden van lonië, in
ternationale handelaars. 

Andere historici beweren echter dat er 
reeds bij de Babyloniërs, ongeveer 2500 
vóór Kr., een sisteem bestond om goud en 
zilver als betaalmiddel te gebruiken vol
gens een bepaald gewichtssisteem. 

Wij mogen nochtans aannemen dat het 
pas in de 7e eeuw vóór Kr. was dat de 
Griekse kooplui, die heel wat last hadden 
met het wegen van het goud of het zilver 
bij hun verkopen en aankopen, op het idee 
kwamen de edele metalen in geijkte vormen 
aan te wenden, zodat hun waarde dadelijk en 
duidelijk erkenbaar waren. Die stukken me
taal met gelijk gewicht kregen dan eenzelfde 
cijfer of teken. 

Het zou geen gemeenschap van mensen 
maar van engelen geweest zijn, indien ook 
daar al niet gauw misbruiken waren opge
treden. Zodoende werd er ook al gauw een 
beroep gedaan op de overheid tegen de 
eerste beoefenaars der valsmunterij en 
kreeg het nog primitieve muntstuk een offi
cieel teken, dat nadien aangevuld of ver
vangen werd door jaartallen, de beeldenaar 
van prins of vorst of van figuren uit mythe 
en mythologie. 

Kort na het In omloop brengen van de 
eerste geldstukken was de voorraad reeds 
aanzienlijk. Cresus, koning van Lydië, wiens 
naam synoniem werd met ontzaglijk-rijk, be
waarde in zijn koffers een nooit-gekende 
rijkdom in « creseiden » : langwerpige geld
stukken in zuiver goud met het teken van de 
leeuw en de stier. 

De oudste muntstukken die in Grieken
land geslagen werden en die een merk droe
gen, gaan terug naar ca 396 tot 370 vóór Kr. 
Het is bekend dat de muntstukken ten tijde 
van Theseus in Athene voorzien waren van 
de afbeelding van een os. De Grieken had
den munten in goud, zilver en koper. In 561 
vóór Kr. bracht Pisistratus de tetradrachme 
in omloop, waarop een gehelmd hoofd aan 
de ene, een uil aan de andere zijde stond. 
In 525 V. Kr. verscheen het geldstuk met de 
uil aan de keerzijde, het hoofd van de godin 
Athea aan de voorkant : gedurende 200 jaar 
zou dit zo blijven. Vanuit de streken waaruit 
het ontstond — Lydië en Ionische eilanden 
— had het geldstuk zich alras naar Athene 
een weg gebaand en vandaar zich over heel 
Griekenland verspreid. 

De Feniciërs begonnen met de uitgave 
van muntstukken ongeveer rond de 5e eeuw 
V. Kr. Vanuit Griekenland zou het gebruik 
van het geldstuk als basis voor de handel 
en de ekonomie zich trouwens over heel de 
toen bekende wereld verspreiden : zowel in 
Gallië als in Aarabië en in Zuid-Azië zou, 
vooral na de tochten van Alexander, het 
muntstuk zich verspreidden, evenals bij de 
Parthen en bij de Joden. 

Rome, dat tot in de 4e eeuw vóór Kr. nog 
een agrarische ekonomie kende, gebruikte 
bronzen en koperen staven voor <• binnen
landse » handel. Werkelijk geld werd pas in
gevoerd in 289 vóór Kr., en in 268 v. Kr. 
werd in de tempel van Juno Moneta (van 
monere : verwittigen) het eerste atelier in
gericht : men ziet daarin de oorsprong van 
het woord munt [monnaie, money, Münze). 
Het geld van de republiek werd geslagen on
der toezicht van een kollege van drie ma
gistraten. Julius Caesar bracht het getal er
van op vier. Augustus herleidde hun getal 
terug tot drie. Zij hadden het recht op het 
geld de ene of andere van hun verdienste
lijke voorvaderen te doen portreteren, zodat 
het Romeinse geld een portrettengalerij van 
de grote Romeinse families werd. Caesar 
was de eerste nog levende Romein, die zijn 

beeltenis op de muntstukken Het zetten, en 
zijn voorbeeld werd nagevolgd — tot op de 
huidige dag. 

Vanaf Nero werden de aureus en de dena
rius verminderd in gewicht : een eerste de
valuatie die door andere zou gevolgd wor
den. Bij de Bizantijnen was de basismunt 
de « solidus » (waarvan het woord sou is 
afgeleid) : pas in de 11e eeuw zou de du
kaat (naar een regerende dynastie, de Doku-
tas, genoemd) haar vervangen. 

het goud onzer vaderen 

Hadden de Romeinen de geijkte munt en 
de geldekonomie van de Grieken overgeno
men, dan nam de rest van Europa, onder 
Romeinse en Griekse invloed, het systeem 
en zelfs de munten zélf al gauw over. Naast 
eigen muntateliers, vooral in Gallië, werd 
ook veelvuldig gebruik gemaakt van Romein
se en zelfs Griekse munten. De Franken, die 
in Gallië kwamen, waar reeds twee eeuwen 
vóór Caesar munt geslagen werd, namen de 
Romeinse munt ongewijzigd over : zelfs 
Hlodwig (Clovis) veranderde er niets aan. 

De vorige inwoners van het noorderlijk 
Gallië en van de lage landen hadden zich 
echter wél aan eigen produkten op dat ge
bied gewaagd ; zo sloegen de Eburonen gou
den geld met afbeeldingen van 'n paard, en 
na de Romeinse inval gebruikten de Aduatie-
ken bronzen stukken met een hakenkruis. 
Naast een eerste atelier, gevestigd te Trier 
(hoofdstad van Belgica prima) in 293, was 
er ook heel wat geld dat voortkwam uit 
« huisvlijt » en waarvan de estetische én de 
effekleve waarde in metaal wel heel ver
scheiden was. In Engeland werden munten 
gevonden die daar ingevoerd waren door 
(handeldrijvende of binnenvallende) Belgae, 
Kelten van het vastenland, naast munten van 
de tijd van de Angelsaksische invallen, o.m. 
met de naam van de koning Ethelred. 

De Merovingers (met de uit onze geschie
denisboekjes gekende « vadsige koningen ») 
waren op het gebied van de munterij al even 
weinig ondernemend en zij lieten het aan 
hun onderdanen over, om voor hun eigen 
wisselmunt te zorgen. Er was bij die Fran
kische vorsten één uitzondering : Caribert II. 
Die schijnt zelfs, op het einde der 7e eeuw, 
een waardenschaal ingevoerd te hebben, 
waarbij 1 pond zilver gelijk gesteld werd met 
20 gouden solides of 240 nieuwe denarii. De
ze regeling werd door de Friesen, de Ange-
len en Saksen overgenomen en bleek zo so
iled dat zij tot voor kort nog steeds In zwang 
was in Engeland in het avoir-dupois-systeem 
van ponden, schillings en pence. 

Karel de Grote zou ook op het terrein van 
de munten, evenals op dat van maten en ge
wichten (en op menig ander vlak) ingrijpen
de veranderingen doorvoeren. 

De verdere ontwikkeling van de munt en 
van het muntwezen in Europa en elders is 
van zulk een aard, dat men er moeilijk een 
overzicht van geven kan. Wij moeten daarbij 
twee zaken in het oog houden : in de eerste 
plaats IS het dlaan van munten niet steeds 
en niet overal een voorrecht van de heer
sers geweest. Zo hadden de Franse vorsten 
tot Filip-August (einde 12e eeuw) op dat ge
bied weinig te zeggen en adel, kerk en kloos
ters sloegen hun eigen munt. Ook op dat ge
bied was er en feodale inrichting en ver
deeldheid, ook in het Heilige Roomse Rijk 
der Duitse natie. 

IMet een versterking van het centraal ge
zag zou er ook in het muntwezen meer een
heid komen. Men mag echter niet vergeten 
dat de opkomst der steden, zowel in Vlaan
deren als in Italië, als politieke én als ekono-
mische macht, ook inzake muntwezen zijn 
invloed uitoefende en dat steden, graaf
schappen, hertogdommen hun eigen munt 
kenden. Een gevolg hiervan was de cirkulatie 
van een groot aantal verscheiden munten 
van de meest-diverse oorsprong. Karel V 
probeerde in Duitsland een munthervorming 
door te voeren, omdat de geldomloop er to
taal ontredderd was, maar hij boekte weinig 
resultaat. In het Rijk circuleerden naast flo
rijnen en dukaten ook nog daalders, marken, 
albussen, schillingen, pfenningen, kreuzers, 
groschen, enz. Ook in Italië was de toestand, 
tengevolge van het groot aantal kleine sta
ten en steden, al niet veel beter. 

naar meer eenheid 

Langzamerhand, met het einde der feodali-
teit, nam ook de muntverwarring af. In Duits
land kreeg men het klaar, het grootste deel 
van de muntomloop In te delen in het stelsel 
van de gulden (Rijnland en Zuiden), van de 
thaler (Saksen) of van de mark (Noordwes
ten). In Rusland liet Peter de Grote de roe
bel devalueren en hervormen in een zilver
stuk ter waarde van de Duitse thaler. Met
een kregen ook de geldstukken in Europa 
een tamelijk uniform uitzicht : een portret 
van de heerser aan de ene kant, een heral
disch motief aan de keerzijde. 

Met de Franse revolutie zou het papieren 
geld zijn intrede doen, en zou het eksklusief 
gebruik van het muntstuk dus in het gedrang 
komen. Met de demokratie, de konfektie-kle-
ding, het metriek stelsel en het papieren geld 
bracht de Franse revolutie ook een nieuwe 
geldindeling, volgens het decimaal stelsel. 
De Franse akademie werkte dit stelsel uit, 
dat bij dekreet van 1795 in voege kwam. Na
poleon liet zich echter nadien weer afbeel
den als imperator op een geldstuk : de gou
den Napoleon van 20 frank. 

In Duitsland had de muntkwestie vroeger 
al heel wat moeilijkheden opgeleverd. De 
uiteindelijke eenmaking in de 19e eeuw, die 
samenviel met de Duitse eenmaking, verliep 
ook niet zonder slag of stoot. In 1837 sloten 
Beieren, Hessen, de stad Frankfurt en Wur-
temberg een eerste muntakkoord. Pas na de 
Frans-Duitse oorlog in 1870, toen de vijfen
twintig staten het Duitse Rijk vormden, werd 
een monetaire eenheid tot stand gebracht : 
de Reichsmark gebaseerd op de goudstan
daard. 

In 1865 sloten Frankrijk, België, Italië en 
Zwitserland, waarbij later de Vatikaanse staat 
en Griekenland kwamen, een monetair ak
koord, dat men de « Latijnse unie » noemde. 
Spanje en Portugal namen nadien een deci
maal stelsel op dezelfde basis over. 

Deze unie viel uiteen in 1925. 

de degradatie van de munt 

Het muntstuk bezat, eeuwen lang, door zijn 
waarde aan edel metaal ook een vaste geld
en handelswaarde. De biljetten, die in de 
plaats van het muntstuk kwamen, waren his
torisch al zeer oud (in de 9e eeuw na Kris
tus in Japan en China) maar kwamen pas na 
de Franse revolutie meer en na de eerste 
wereldoorlog overwegend in voege. Dit pa
piergeld was voorlopig nog konvertibel In 
goud, maar werd nadien, toen de goudom-
ruiling werd afgeschaft, konventioneel geld, 
d.i. het had een waarde volgens overeen
komst. De geldstukken zelf ondergingen ook 
een degradatie : de gouden geldstukken ver
dwenen uit de omloop, zowel de standaard
eis de tekenmunten en er bleef alleen nog 
maar onze dagelijkse pasmunt over : een 
beperkt betaalmiddel dat eerst door het 
bankbiljet, en nu ook meer en meei door het 
giraal geld, door de bank- of postrekening, 
vervangen wordt. 

Het muntstuk heeft eeuwen lang de eko
nomie beheerst, handel en nijverheid en hun 
expansie mogelijk gemaakt. In het dagelijks 
leven vervult het nog een rol, hoewel zowel 
muntstuk als bankbiljet meer en meer ver
drongen worden door het girale geld. De 
glans der edele metalen is echter uit het 
nuchtere dagelijkse leven, uit onze handel 
en ekonomie, verdwenen. Hij is nog merk
baar, geslagen in goud en zilver, in de 
prachtige muntstukken der verzamelingen, 
die wij in musea en op tenstoonstellingen 
kunnen bewonderen. En soms zien wij hem 
terug in de vorm van een blinkend muntstuk 
gevat in een gouden zetting, aan de mooie 
hals van een dame... 

Zó te moeten ondergaan, als sieraad, is 
wel een mooie dood na zulk een bewogen 
verleden ! 

rosa bosmans. 

dokumentatie : 
Mark Eyskens : » Ekonomie als tijdverdrijf », 

Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen. 
J. Lallemand : « VIngt siècles de monnaie 

beige •>. 
P. De Hasse : « Si la monnaie m'était conté » 

(in ' Esso-Magazine » 1/72). 



Florimond krijgt in Nederland het bezoek van Fons Moze, de zoon van de Antichrist, 
die groeten en brieven meebrengt. Fons keert niet meer terug naar zijn dorp maar 
geeft zich samen met Florimond aan als vrijwilliger voor het front. Het grote avon
tuur kan beginnen... 

Dit voorvalietje bracht hem een paar 
malen op het bureau van de komman-
dant, een Waal, een rechtschapen man. 
Hoewel hij 't kamp kommandeerda, 
was hij in graad eigenlijk maar onder-
luitenant. In 't burgerlijk leven kleer
maker, sinds enkele jaren coupeur In 
een konfektiehuis te Parijs. 
Erin geloot, had hij in 1911 't leger ver
laten als sergeant ; bij het uitbreken 
van de oorlog weer opgeroepen, was 
hij aan de IJzer tot onderluitenant be
vorderd, werd er door een borst^iekta 
aangetast, en achteruit gestuurd. Operv 
hartig bekende deze officier aan Flo
rimond : „ Een Vlaming, met dezelfde 
begaafdheden en verdiensten, dezelfde 
,, états de service ", ook slechts één, 
zijn taal machtig, ware eeuwig simpel 
soldaat gebleven... Dat de Vlamingen 
al dit onrecht verdragen, zo te zeggen 
niet voelen — gij zijt de uitzondering 
waarvan ik ooit heb gehoord — be
wijst, mij dunkt, dat zij een doodge
drukt volk zijn, een volk, dat zijn ziel 
'erloren heeft, rijp en murw om door 

ons, Walen, In de Franse kuituur te 
worden opgeslorpt... ". 

tweede hoofdstuk 

op de dool 

Te Rotterdam gingen ze scheep, te 
Southampton werden ze door Belgische 
gendarmen ontvangen, stug, doch niet 
al te bars, zolang ze nog in burger 
stonden ; maar eens dat ze ,met nog 
een twintigtal nieuw-aangekomenen, 
het soldatenuniform hadden aangetrok
ken, moesten ze menige kwinkslag en 
grijnslach verduren : „Ziezo, hier heb
ben we vers kanonnenvlees... Gijlie 
hebt lang genoeg kaas gegeten in 
Holland, 't wordt tijd dat ge ons wat 
komt helpen I ". Fons kreeg bijna zijn 
eerste militaire straf, omdat hij ant
woordde op zijn Sancha Panza's : 
,, Tegen wie vecht gijlie hier in Enge
land ?" . 

In Le Havre, waar ze een ganse week 
vertoefden, trof Florimond, gewoon 
aan de kalme toon der Nederlandse 
pers en der Hollandse monden, het op
gezweepte militarisme van de Franse 
bladen, de veilige heldhaftigheid van 
Belgische penneridders. die 's avonds 
in 't Hotel Moderne, onder een par
tijtje whist, offensiefplannen beraam
den, de loopgravenlijnen doorbraken, 
de Duitse legers terugsloegen, in het 
vijandelijk land moordden en plunder
den, schoffeerden en brandschatten — 
dan Berlijn innamen en Duitsland in 
stukken scheurden . 
Uit Le Havre vertrokken ze met de 
nachttrein naar La Mancha. Met de 
eerste morgenschemering stapten ze 
uit te Carentan, waar ze drie uren 
moesten pleisteren 't Was een klein 
Normandisch stadje met grauwe hui
zen en hofstedekes, nog kale boom
gaarden, en witte ganzen op de kiezel
weg. Alvorens een stuk uit de vuist 
te eten, liepen Florimond en Fons, hun 

ransel onder de hoede der kameraden 
achterlatend, naar het bouwvallig kerk
je, waar ze net op tijd toekwamen om 
mis te horen en te kommuniceren uit 
de van jicht bevende handen van een 
grijze priester. 
Tegen de middag bracht de trein hen 
ter bestemming : Carteret, een klein 
badplaatsje tegenover het eiland Jer
sey, waar een instruktiekamp voor 
Belgische soldaten was ingericht. Ze 
werden aan 't station afgehaald door 
een sergeant, die hun de slaapzaal 
aanwees in het leegstaande Hotel de 
la Mer, door hun kompagnie betrokken, 
en hun verder meedeelde al wat hun 
voor de goede huishouding nodig en 
nuttig kon zijn te weten. 
Het leven te Carteret was niet onaan
genaam. Het zachte klimaat deed er 
de zomer vroeg beginnen ; de zee met 
haar eindeloos, weids barenspel was 
een rust voor het oog ; weemoed en 
heimwee werden gestild door het lied 
der golven, die gestadig aanwentelden 
en braken op de uitlopers der rotsen 
langs de kust. 

Onder de soldaten heerste een warme 
geest van broederlijkheid en vriend
schap, 't Waren voor het grotere deel 
jongens uit het Westland, uit het on
bezette strookje grond van Vlaanderen, 
jongens die mekaar van vroeger ken
den, en hun gevoelen : thuis te zijn 
als goede kameraden onder elkaar, 
woei aanstekelijk over gans het kamp. 
's Morgens, na het ontbijt, voerden ze 
de meeuwen, die bij ganse vluchten 
op hun hoge stelten op het terras kwa
men lopen, om de toegeworpen brood
kruimels op te pikken. 
Te acht uur stapten ze in rijen van 
vier, klaroenen voorop, naar het oefen
plein : een golvende grasvlakte te mid
den van rots en duin, waar de zilver
distel bloeide. Soms ook hadden ze 
vermoeiende marchen af te leggen, 
heuvel op. heuvel af ; over rotsige 

wegen, door stille dorpjes, of dwars 
het brakkige braakland door. 
's Namiddags deden ze Zweedse gym
nastiek op het strand of, gezeten op 
de rotsen, luisterden ze naar de teorie 
van de korporaals, over de verschillen
de graden in het leger, en 't ronkte er 
van ,,une barette et deux étoiles " en 
van ,,trois qui tournent et deux qui 
montent". 

Na vijf uren waren ze vrij tot negen. 
Met vele Poperingse vrienden gingen 
ze dan eerst in het cafeetje bij Ven-
trillon biefstuk met sla eten, en trok
ken daarna naar Hotel Terminus, waar 
Florimond voor zich en Fons een ka
mertje had gehuurd. Daar konden ze 
rustig brieven schrijven, kranten lezen, 
of, moe van oefenen en gymnastiek, 
met beenkappen en schoenen uit, 
languit op het bed liggen, 
's Zondags mochten ze 's mogrens hun 
godsdienstige plichten vervullen en 
waren ze verder vrij van twaalf uur 
af. Dan gingen ze gewoonlijk naar Bar-
neville, een potje drinken, een en an
der aankopen wat ze te Carteret niet 
vonden. 

Fons wist daar ook een landelijke her
berg met een kegelbaan bij de linde ; 
daar werden pinten getapt door een 
moois meisje. 
Soms ook klommen ze langs het doua
nierswegeltje de rotsen op, naar de 
bouwvallen van een oude kerk en naar 
de lichttoren. Daarboven lag ook de 
villa Guedwal, de huisvesting van het 
,.peloton spécial", waarin werden ge
drild en tot onderofficier opgeleid al 
de Walen alsmede de Vlamingen die 
voldoende Frans kenden. 
Daar lag weer de donkere schaduw
zijde van elke Belgische centralistische 
instelling : met de Walen, de opper-
Belgen, worden alleen gelijkgesteld 
de Vlamingen die voldoende de taal 
der Walen kenen. Alle Belgen die 
Frans kennen, zijn gelijk voor de wet. 
Het griefde Florimond dat dit alles zo 
maar goedsmoeds kon gebeuren, dat 
de massa Vlaamse jongens niet die 
striemende zweepslagen voelde : weer 
viel het hem op, hoe, zoals in elke 
Belgische administratieve hiërarchie, 
ook in de rangen van het leger al de 
Walen zich kunnen omhoogwerken, 
maar van de Vlamingen enkel de Frans-
kennenden. 

In België kan iemand minister worden 
zonder een woord Nederlands te ken
nen ; doch niemand wordt er portier 
van 't ministerie zonder Frans ! 
En Florimond stelde zijn eerste Vlaam
se daad : toen, na enkele weken, ook 
uit zijn kompagnie al de uitverkorenen 
naar Guedwal werden gezonden, wei
gerde hij beslist naar het ,.peloton spé
cial" te vertrekken. ,, Ik wil behandeld 
worden", antwoordde hij, ,, als een 
Vlaming die geen Frans kent". Het 
deed heel wat stof opwarrelen : Flori
mond lei immers de vinger op de wort-
de. De Vlaamse jongens sloten zich 
vaster bij hem aan, omdat zij in hem 
een vriend, een beschermer voelden. 
Als iemand maar vóórgaat is het wel 
mogelijk bij de Vlamingen de snaren 
van zelfbewustheid en rasfierheid aan 
het trillen te brengen, in de geest van 
verzet tegen alle onrecht. Wat kon het 
Florimond schelen dat enkelen hem 
een ,, illumine ", en ook weer een Don 
Ouichotte noemden ! 

derde hoofdstuk 

trage seizoenen 

DE ZOMER WAS UITGEBLOEID. 

Mistlucht hing boven een grijze, ge
luidloos-aanspoelende zee. Kon de ne
vel opklaren en brak de zon door, een 
nog koester-strelende, doch reeds win
terzieke oktoberzon, dan krioelden de 
boomgaarden van plukkers en pluk-
sters, die manden en manden met ble
ke en blozende appeltjes vulden en 
wegdroegen naar de appelwijnpers. 
Afgedrild, klaar voor het front, kregen 
de rekruten nu vaak dag-en nachtmar-
chen af te leggen, die wel vermoeiden, 
maar ook afwisseling en verstrooiïng 
brachten, ledere dag kon het bevel 
tot vertrek worden verwacht. Een kom
pagnie, die in houten loodsen langs 
een karspoor gehuisvest had gelegen, 
was al weg naar het front ; een twee
de, die het Vieux Chateau tot kwartier 
had, werd naar een depot gestuurd. 
Op dit Oude Kasteel waren er al nieu
we schachten toegekomen. 
De 6e kompagnie — die van het Hotel 
de la Mer —- had eens reisvaardig ge
staan, doch werd op 't laatste ogenblik 
afgekommandeerd. Het ,, peloton spé
cial " zou worden uiteengerukt ; en
kele moesten naar een onderofficie
ren- of officierenschool, de anderen 
zouden worden verspreid om als kor
poraals de nieuwe schachten te dril
len. Zij werden door de meesten be
nijd omdat ze de winter nog, warm|> 
jes en veilig, ver van het front moch
ten doorbrengen. Maar Florimond 
vroeg niet liever dan naar de vuurlinie 
te mogen gaan. 

Op een morgen — heel de nacht had 
het pletsend geregend — werd de 
eerste benedenzaal door de trompetter 
gewekt, niet door zijn reveille-geblaas, 
maar door zijn razend gevloek. Het 
barstte los. plots als een vuurwerk 
van Brusselse tweetalige verwensin
gen, en op een ommezien zat heel de 
kamer overeind in het eerste lichtge-
schemer. Door de spleet tussen drem
pel en deur was de regen binnen ge
spoeld en heel de zaai stond onder 
water. Klompen voeren, schoenen sop
ten, kousen dreven, en nu werd het 
een zoeken en vissen, elk achter 't 
zijne, terwijl de goedgeluimden zich 
in 't onoverkomelijke schikten, lachten 
en stoeiden — en de galzuchtigen 
i/loekten en sakkerden. 

(vervolgt) 
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Diplomaat zijn is de laatste ja
ren een aartsgevaarlijk beroep ge
worden. In de afgelopen jaren heb
ben zich meer dan zestig gevallen 
van politieke ontvoeringen voorge
daan. Daarbij waren talrijke diplo
maten betrokken. 

Bij dergelijke ontvoeringen spant 
Latijns-Amerika de kroon. Daar 
viel ook het eerste slachtoffer on
der het diplomatenkorps. Het was 
de ambassadeur van West-Duits
land in Guatemala, graaf Carl von 
Spretti, die in maart 1970 werd 
ontvoerd. Toen de regering van 
Guatemala weigerde in te gaan op 
de eisen van de ontvoerders, werd 
von Spretti vermoord. 

Ruim vier maanden later verdwe
nen leden van de Tupamaro bewe
ging in Montevideo met de konsul 
van Brazilië en het hoofd van de 
veiligheidsdienst van de Ameri
kaanse ambassade. De weigering 
aan de eisen van de Tupamaros 
tegemoet te komen kostte de Ame
rikaan het leven. In mei 1971 werd 
de Israëlische konsul-generaal in 
Turkije, zes dagen nadat hij was 
ontvoerd, vermoord. 

De twijfelachtige eer het eerst 
met het ontvoeren van buitenland
se diplomaten te zijn begonnen, 
komt de stadsguerillastrijders In 
Latijns-Amerika toe. Het overgrote 
deel van hun slachtoffers [ixiiam 

echter zonder nadelige gevolgen 
vrij, meestal doordat men aan de 
eisen van de ontvoerders toegaf. 
Ontvoeringen en gijzelingen deden 
zich h e r h a a l d e l i j k voor in 
Urugay. Groeperingen in Guatema
la en Brazilië namen al spoedig 
deze taktlek over en vervolgens 
ook Canada en Turkije. Baskische 
nationalisten, aanhangers voor de 
afscheiding van Quebec, Kroati
sche nationalisten en Turkse ek-
stremisten hebben allen het wa
pen van de ontvoering gehan
teerd. 

De meeste recente aktie, vóór 
die van Karthoem, deed zich in 
januari op Haïti voor. Gewapende 
mannen hielden er de Amerikaan
se ambassadeur gedurende dcht 
tien uur gevangen. Zij lieten hem 
gaan in ruil voor de vrijlating van 
twaalf politieke gevangenen en de 
betaling van zeventig duizend dol
lar losgeld. 

In België behoren de meeste di
plomaten tot de Frankofone taal
groep. Zou het gemeen zijn te ver
onderstellen dat hoe gevaarlijker 
het beroep van diplomaat wordt, 
hoe meer kans Vlamingen sullen 
krijgen om deze funktie te bekle
den ? 

VERBRUIK 

Een veilige Inspirerende speeltuin in het midden van de stad, een proeve om het voor stadskinderen wat aange

namer te maken. 

waar 
het 
goed 
is 
om 
te 
leven 

hl het hart van Gent, tussen 's Graven-
steen, de Leie en een paar oude kloosters, 
ligt een smalle-straten-buurt. Als de zon 
schijnt, hangt een waas van gouden stof die 
van de straatkeien tot de verweerde dakpan
nen glijdt en zo ais met een lichte vinger-
toets iets van de vergane glorie hertekent 
Zoveel eeuwen geleden immers woonden 
hier de gegoede burgers . herinnert de 
Rode Koningstraat niet aan de grootsheid 
van toen ? 

Maar vandaag, als de zon mee wil, staan 
daar vele deuren open en dan hoor Je, een
zame voorbijganger, naast de klank van je 
eigen stappen ook nog radio- en teeveegeiui-
iien. De pop-muziek blijft echter in de don
kere bmnenkamertjes hangen : waar jij loopt, 
heerst onverstoorbaar de zeventiende eeuw, 
in alle stille majesteit van de verweerde ge
vels en half-ingestorte panden. 

Hier leven allerlei langharigen, op zoek 
naar het tikl<eltje iets dat hen misschien tot 
artistiek-grootse daden zal drijven. Hier wo
nen ook veel oude mensen, het lijkt wel als
of de vergroeide huizen slechts verweerde 
mensen mogen herbergen. Toch heb je In 
deze buurt jonge lui, die kinderen waren in de 
schaduw van de eeuwen en die hier nu hun 
kinderen zien opgroeien m de wirwar van de 
smalle straatjes. 

Hier praten de mensen nog van de ene 
kant van de straat naar de andere, en de poes 
ligt, aan een touw gebonden, met knipperen
de ogen -op de deurstoep te zonnen. Hier 
komt nauwelijks een auto voorbij, soms heb 
Je wel een rij schoolkinderen, die druk-pra-
tend de wijk doorkruist om elders in het 
stadsgewoel onder te duiken. 

Je zou wensen dat de woonsten werden 
opgekalfaterd, dat er geen parkeerplaatsen 
kwamen tussen <bze rust, dat er geen, op 

winst beluste stadsplanners ervan dromen 
deze buurt te vervormen in een boetiekjes-en-
leuke-kroegencentrum, tot soelaas van koop-
iustige en dorstige toeristen. Je zou wen
sen dat deze wijk gewoon zichzelf kon blij
ven. 

Enkele jongeren hebben niet alleen die 
droom gel<oesterd, maar wilden ook iets in 
de buurt verwezenlijken. Daarom stichtten 
ze een « Aktiekomitee voor 't Patershol » ; 
het « komitee » groepeert een aantal jongelui 
die niet alleen over «betere tijden » diskus-
siëren, maar met wereldhervorming in eigen 
kleine wijk beginnen. Ze bemachtigden een 
stuk braakgrond, zorgden dat de al te geest
driftig uitgestrooide afval met vrachtwagen-
kracht verdween, en nu metsen ze de grote 
donkerrode bakstenen — uit puinen afkom-
sstig — tot een verharde fietsruimte samen. 
Ze maken een zandbak, zullen bomen en gras-
perkjes planten en aanleggen ; jonge kun
stenaars beschilderden de betonnen platen 
van de achtergrond en de schaduwkinderen 
uit de buurt krijgen aldus een prachtige 
speelplaats. Ook Vlaamsgezinde Jongeren van 
de groep « Arbeid » werken aan het projekt 
mee. Het komitee wil méér dan een speel
plaats voor kinderen : het denkt aan een 
wijklokaal, en hulpverlening aan de behoef-
tigen uit de buurt. 

Misschien leren hier — langs de kinderen 
om — jonge intellektuelen en volksmensen 
elkaar beter begrijpen ; misschien ontstaat 
hier — na een noodzakelijke sanering en ver
fraaiing — een prachtige verzameling oude 
geveltjes, mischien zelfs groeit hier met de 
herstelde huizen en de elkaar begrijpende 
bewoners een buurt waar het goed is om 
te leven. 

huguette d.b. 

De persdienst van de EEG had voor enkele weken redenen om 
aan het werk te schieten. De EEG-kommissie was er inderdaad 
na ruim vier jaar werken in geslaagd richtlijnen voor te stellen 
aan de negen lidstaten In verband met de kosmetische industrie. 
Aan zo een bundel richtlijnen, en zeker deze in verband met do 
kosmetische industrie, mag men niet te zwaar tillen. De kom
missie zelf is er niet gelukkig mee want in de inleiding zegt 
men dat de volksgezondheid niet voldoende verzekerd is met 
het huidige ontwerp. De nationale regeringen moeten het nu 
maar zelf uitdokteren of ze dö voorgestelde richtlijnen gewoon 
aanvaarden, en een slechte wet maken, of de gegeven richt
lijnen willen bijwerken zodat de verbruiker werkelijk beschermd 
wordt. De persdienst van de EEG trachtte de pil voor de buiten
wereld te vergulden met een bladzijden lang dokument, waarin 
vooral gesproken wordt van het gebruik van kosmetica in vroe
gere tijden terwijl de uitgevaardigde richtlijnen met moeite aan 
bod kwamert. . Wie zich af en toe in EEG-kringen « beweegt » 
weet dat deze instelling nog teveel naar de mond van de indus
trie en de ekonomische belangen praat, terwijl de gewone man 
te weinig aan bod komt. Het is dus niet verwonderlijk dat bij 
het uitvaardigen van de richtlijnen in verband met de kosmetica 
de industrie van dure zalfjes, olie, vet, poeder en crèmes l<an 
gelukkig zijn terwijl de verbruiker in de kou blijft staan. 

Natuurlijk kan men niet beweren dat alles wat uitgevaardigd 
werd verkeerd is van uit het verbruikersstandpunt. Iedereen zal 
er bv. wel gelukkig mee zijn dat de fabrikanten verplicht wor
den hun produkten van etiketten met inlichtingen over het pro-
dukt te voorzien en dit in de landstaal van de verbruiker. Wat 
te zeggen echter van het feit dat hormoonpreparaten verder 
straffeloos mogen gebruikt worden ? Niemand twijfelt aan de 
schadelijkheid van de hormonen, maar toch verbiedt men ze 
niet, om de kosmetische industrie ter wille te zijn ? De indus
triëlen zullen wel aanvoeren dat de richtlijnen een lijst bevat 
met 425 bij name genoemde produkten die niet mogen gebruikt 
worden maar nieuwe samenstellingen zullen pas verboden wor
den wanneer bewezen Is dat ze schadelijk zijn. Dat betekent 
gewoon dat de konsumenten eerst moeten ziek worden of letsels 
ondervinden, vooraleer een produkt wordt verboden. De ver
bruiker wordt dus het gratis proefkonijn van de industrie. Het 
zou toch logisch geweest zijn dat in de richtlijnen gestaan had 
dat nieuwe stoffen pas toegelaten zouden worden nadat weten
schappelijk bewezen was dat ze onschadelijk zijn voor de kon-
sument. 

kosmetiko: 
duur en niet lo geiend 

We weten wel dat het ministerie van Volksgezondheid al deze 
leemten uit de richtlijnen van de EEG kan aanvullen, maar zal 
dat gebeuren ? Wij durven daar aan twijfelen. Indien onze rege
ring toch een goede wet zou maken dan nog blijft het voor da 
verbruiker een onmogelijke zaak om het beste produkt te kiezen 
dat tegen de laagste prijs verkocht wordt. In de kosmetische 
industrie is inderdaad alles mogelijk. 

Sommige produkten worden bv. verkocht voor 10 fr per 100 
gram terwijl eenzelfde produkt onder een andere merknaam 
150 fr. per 100 gram kan kosten. Het wordt zoeken naar de 
goedkoopste speld in de hooiberg. Overigens zullen nog andere 
misbruiken mogelijk blijven. De industrie zal verder produkten 
op de markt kunnen werpen die helemaal niet de eigenschap-
pen hebben die de barnum reklame ze toebedeelt. De Gentse 
professor Heyndrickx zegde onlangs nog dat hij in bepaalde 
kosmetika niet die bestanddelen kon vinden die er volgens de 
fabrikant moesten inzitten. Dezelfde prof. kwam bij een onder
zoek van tandpasta tot de vaststelling dat een bepaald merk 
zo een 72 % water bevatte Water dat tegen ruim 600 fr per 
kg. werd verkocht. 

Je kan natuurlijk beweren dat schoonheidsprodukten luxe 
artikelen zijn en dat men maar moet bereid zijn daarvoor een 
(erg) hoge prijs te betalen. Zelfs al neemt men dat onredelijk 
standpunt aan, dan nog mogen deze produkten helemaal met 
schadelijk zijn voor de gezondheid en sommige produkten zijn 
dat wel. 

Om te besluiten nog deze korte opsomming van allerlei kwa
len die door het gebruik van kosmetika kunnen worden veroor
zaakt. 
• Allergieën komen het meeste voor. Het is een reaktie van 
de huid tegen bepaalde produkten zoals zonolie, haarverf, hand-
crème en soms ook nagellak. 
• In de universiteitsklinieken werden meermaals al huidont
stekingen vastgesteld als gevolg van het gebruik van bepaalde 
kosmetika. 
• Sommige mannen stellen met ontzetting een zekere borst-
ontwikkeling vast wanneer ze hormonale haargroeimiddelen 
gebruiken, terwijl vrouwen menstruele stoornissen kunnen on
dervinden wanneer ze herhaaldelijk hormonen-crèmes gebrui
ken. 
• Tenslotte kan In mindere mate het gebruik van kosmetika de 
oorzaak zijn van eczema, het ontvetten van de huid, het ver
dwijnen van het haar- en huidpigment en de huidflora, allerlei 
vergiftigingsverschijnselen tot zelfs huidkanker toe. 

Tot daar deze enkele bedenkingen bij de jongste EEG-richt-

lijnen. 

k.a. 
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IplÉtBËÉHfl 
28 APRIL 

De wraak van Surrouf Avontu 

Wie weet w in t Tweede halve 
finale jonqens 

O 18u00 
O 18u05 
O 18u 15 
O 19u05 
O 19u45 
O 20u 10 
O 20u55 

th in s 
• 21u20 
O 21u50 
O 22u40 
O 22u45 

Fabeltjeskrant 
Tekenf i lmtrein 
Avonturen onder zee 
Doorgaand verkeer 
TV nieuws 
Hit Journal 
De vrol i jke dokters van St Swi 

Echo 
Sheriff Cade 
TV nieuws 
Bil jarten Samenvattende repor 

tage van de Europese kampioenschappen 
v i j fkamf m Deurne Antwerpen 

ZONDAG 29 APRIL 

O 10u30 
O 14u30 
O 15u00 
O 15u15 
O 17u15 
O 18u15 
O 18u20 
O 18u46 
O 19u35 

kri t iek 
O 19u45 
O 20uOO 
O 20u 25 

Eucharist ieviering 
Voor boer en tuinder 
De heren van Bibelebom 
Binnen en Buiten 
Tienerklanken 
Fabelt jeskrant 
Sportreportage 
Piste Cirkus 
Openbaar kunstbezit Kunst als 

TV nieuws 
Sportweekend 
Tchao Toneel (door KVS) van 

Mare Gilbert Sauvajon 
CJ 22u35 

MAANDAG 

O 18u00 
O 18u05 
• 18u55 
O 19u 10 
O 19u45 
# 20u 10 
• 20u40 
O 22u 30 
O 23u05 

TV nieuws 

30 APRIL 

Fabeltjeskrant 
De woudlopers 
Charlie kelner Charlie Chaplin 
Soorttr ibune 
TV nieuws 
Een land zoekt zijn evenwicht 
Joe Hil l Sociale f i lm 
Vergeet niet te lezen 
TV nieuws 

DINSDAG 

O 16u00 
\ 

O 
o 
o 
• 

o 
o 
o • 

• 

o 

f i lm 
18u00 
18u05 

1 MEI 

De kleren maken de man Speel-

Fabelt jeskrant 
Fol lyfoot 

18u 30 Meneert je Rossi gaat kamperen 
Tekenf i lm 
18u40 Tienerklanken Liedjesprogram 1 
ma m m V John Lundstrom de Kadullen 
Eva Maria en Guido 
19uOS 
19u45 
?0u 10 
21u 10 

Kook en kook 
TV nieuws 
De kleine waaihe id 
Gelegenheidsprogramma n a v 

het feest van de arbeid 1 
22u 10 
over de 
vroeger 
23u 10 

Lit t le Bighorn Dokumentaire 
st r i jd tussen Indianen en blanken. 
en nu 
TV nieuws 

WOENSDAG 2 MEI 

O 
o • 

o 
o 
o 

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

o 20u35 
• 
o 
o 

21u25 
22u 10 
22u30 

Jevanjong 
Fabeltj^eskrant 
Ui t de dierenwereld Natuur l i jke 

rabbers 
Polit ieke t r ibune CVP 
TV nieuws 
Dubbeldekkers 
Mary s magazine 
Konfrontat ie 
Horen en zien 
TV nieuws 

DONDERDAG 3 MEI 1 

O 
o 
o 
o • 

o • 

o 
o 

18u00 
18u05 
18u30 
deon 
18u50 
19u10 

Fabelt jeskrant 
Koning Ar thur 
Jonger dan je denkt Het accor 

Krea tv t i jd 
Een andere were ld Film over 

het valschermspr inqen 1 
19u45 
20u 10 
naar de 
22u 00 
22u40 

VRIJDAG A 

O 
o 
o 
• 

o 
o 
o 

14u00 
18u00 
18u05 
18u20 

TV nieuws 
De nacht van Lissabon TV-spel 

roman van Erich Mai ia Remarque 
Premiere 
TV nieuws 

ME! 

Schooltelevisie 
Fabelt jeskrant 
De toverbal Tekenf i lm 
De vergeten kusten Dokumen 

taire over Oost Groenland i 
18u45 
18u50 
19u03 

o 19u45 
o • 
• 

o 

20u10 
20u55 
21u40 
ter van 

Verkeersvei l igheid 
Ziet u er wat in ' 
Luceat 
TV nieuws 
Oorlog en Vrede 
Panorama 
Mis voor onze t i j d Totaal tea 
Béjart door het • Ballet van de 

XXe eeuw » i 
23u 15 TV nieuws 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
oplossing 59 

zoc'kertjes 
Importfirma te Brussel Laken Mut 
saard zoekt tweet mann bedien 
de voor alle bureauwerk faktura 
tie \/oorraadadminis (Kardex) °n 
orderbehand met kennis van dak 
til noties Engels en Duits strekt 
tot aanbev Leeftijd 25 tot 45 j 
tel voor afspr 674114 R 32 

Partijlid, gebroodroofd wegens pro 
test tegen Franstaligheid van zijn 
firma zoekt dringend werk Brus 
sel Mechelen, Leuven 26 jaar oud 
bediende volledige ekon hum 
Kontakt via sen Van Haegendoren 
G Gezellestraat 63 Heverlee 016' 
24545 R 34 

Dame zoekt werk als gerente m 
gereed om dragen textiel ge 
schenkartikelen of iets dergelijks 
m Brussel Vaste wedde plus kom 
missieloon Eventueel ook met per 
soneel Bureel blad R 38 

34 

GROOT-GENT 
WERKZOEKENDEN 
Gediplomeerde bOv^Khoudei 
Magazijnier 21 jaar 
Voor verdere inlichtingen zich wen 
den Oswald Van Ooteghem — Ro 
de Kruisstraat 7 Gentbrugge — tel 
09/52 72 87 — s morgens lussen 
7 u 30 en 8 uur — s avonds vanaf 
20 uur R 40 

6 Bediende 35 jaar gehuwd er 
varing in de verzekeiingssektor 

7 Kok wonende Midden Limbing 
B Bediende 25 jadr enkele laren 

fji?kti|k 
Deze personen wensen bij voor 
keur werk in i t t Limburgse Stu 
denten uit Nuo J Limburc kunnen 
gedurende de vakdiitie te /verk ge 
steld worden in een fabriek te 
Weert (Nederldid) Zirh wenden 
tot volksv E Raskii Uisulaslraat 
1 Eigenbilzen itel 011/19454) R 41 
Jonge vrouw (21) zoekt thj 'sv erk 
Voorkeur typ of schri.fweik 
(wonende omgeving Antwerpen! 
Kontakt Wim Claessens (Arr 
Sekrt) Mortsel Tel 55 39 09 R 42 

Dynamische jonge man (21) leger 
dienst volbracht zoek* betrekking 
als vertegenwoordiger in elelti isch 
materiaal (wonende o^igevinq Ant 
werpen) Kontakt Wini Claessens 
(Arr Sekret) Mortsel "el 55 39 09 

R 43 

19 jarige juffrouw uit St Kwintens 
Lennik (lager middelbaar) zoekt be 
trekking als steno dakt lo in of rond 
Brussel Zich wenden tel 02/ 
52 56 81 of 02/52 46 20 R 44 

Te huur • Wetstraat Antwerpen 
Groot huis met tuin en werkhuis. 
Schrijven naar A Van Ouytsel, 
Schuttershofstr 16 2000 Antwer
pen of bevragen Schuttershofstr 
29 — R 45 

3ar restaurant De Taveerne Kaas
markt 157 te Wemmei vraagt kel
ner of dienster, vijfdagenweek 
[zondag en maandag vrijaf) werk
uren van 16 u tot sluiting Zeer 
hoge verdiensten R 48 
Poetsvrouw drie uren per dag voor 
inlichtingen tel 788318 na 18 u 

R 49 

VAKANTIEWONING 
Te huur voor juli en augustus cha 
let met alle komfort 3 slaapkamers 
(bedden voor 7 personen) in prach 
tiqe omgeving te Alle sur Semois 
(prov Namen) Zw N Ameei, 
Vestenstr 5 Zotteqem Tel 09/ 
70 10 87 — R 50 

1 Bediende gehuwd verschillende 
jaren administratieve ervaring 
in de prive sektor 

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

3 Technisch tekenaar 22 |aar on 
gehuwd 

4 Bediende gehuwd vader van 
verschillende kinderen, verschil 
lende jaren administratieve er 
vanng 

5 Jone dame 20 jaar gehuwd di 
ploma hoger sekundair onder 
WIJS dactylografie 

WALTER ROLAND 
0«<Uplon)wrd opnoun irkMiil door 

•Jl« »M*a{oit^«n 

IERIUTR*AT 5« ANTlTBUraN 

(L«t op h*t hutanummar I) 
TcIcfQVn »S Ift 62 

Sociaal assistente met ervaring 
zoekt half time betrekking Meche 
len of omgeving Antw Zich wen 
den tot Gemeenteraadslid Joos 
Somers Lierse steenweg 11 St 
Kat Waver tel 17 900 R 51 

Vlaams Nationalist veertiger, 
wenst dringend werk te vinden als 
arbeider omgeving St NiklaoS of 
Antwerpen — voor kontakt Nelly 
Maes Pr Jos Charlottelaan 115 
St Niklaas tel 76 49 74 R 52 

ALL! OLAZIN 
ALLl MONTUmm 

y»f W*M rtn ih VUi tt^ huwt 

Dame 22 jaar diploma humaniora 
wetenschappelijke A plus daktylo 
grafie zoekt betrekking, omgeving 
Zaventem Goed op de hoogte van 
fiskaliteit BTW en loonadministra 
tie Schrijven of telefoneren sena 
tor Bob Maes, Parklaan, 14, Zaven
tem, tel 02/20 18 59 — R 53 
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opgave 60 
HORIZONTAAL 

1) Vogel 

2) Vreemde munt Kreet Ge 
meente in West Vlaanderen 

3) Eerwaarde heer - Korte kous 

4) Dubbele medeklinker - Geestes
vervoering 

5) Spaanse meisjesnaam Gevan 
gems 

6) Naam uit de oudheid Franse 
postbus Eminentie 

7) Zwarte aqaatsteen - Vloed 

8) Twee medeklinkers Gemeente 
in Nederland 

9) Lidwoord 

10) Nachtkleed 

1 2 3 

VERTIKAAL 

1) Kaartterm 

2) Ingenieur - Franse beeldhoih 
wer 

3) Duits meer - Gemeente m Bra
bant Pers vnw (middel neder-
lands) 

4) Achtervoegsel dat vee! voor
komt bij Duitse plaatsnamen 

5) Landbouwwerktuig - Kinderen 
toegelaten - Zeer warm 

6) Europese hoofdstad' 

7) Samengebonden boomstammen 
drijvend m het water - Dans 

8) Soms IS bier beter daar in dan 
in de man Start ' (Eng) 

9) Nederland - Gesuikerd - Mu-
zieknoot 

10) Mijnen die veel voorkomen in 
Zuid-Afrika 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel. (054) 331 05 

AALST 
P.VBA 

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

^ 

KINOERARTIKELEN plooi- en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - was

tafels en waskussens • kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - plng-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en iisschaat-

sen kampingartikelen turngerei 

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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KVO-direkteur, Renaat Verbrug-
flen, is van geen kleintje vervaard : 
na de volledige « Ring » gebraclit 
te hebben en tussendoor nog de 
kreatie van o m. een zeer geslaag

de Simone Boccanegra, voert hn 
thans de musical « Oklahoma » van 
het populaire duo Rodgers en 
Hammerstein ten tonele. 

Het is niet relevant stil te staan 
bij de vraag, of het verantwoord is, 
dat een officieel operahuis gaat op
treden als promotor van de musi
cal Zolang de konfrontatie zich be
perkt tot een éénjaarsverschijnsel, 
kan men het zelfs toejuichen, dat 
In Vlaanderen enige aandacht be
steed wordt aan deze tipische vorm 
van muziekteater, die heel wat 
meer scenische vaardigheid, talent 
en inzicht vergt dan de Europese 
evenknie, de operette Het zou ove
rigens vrij onbegrijpelijk voorko
men, mocht na de stormloop voiig 
seizoen, die het publiek voorbe
hield aan « Hello, Dolly •, op de 
ingeslagen musical weg niet ver
der gegaan worden. 

Laat het ons onmiddellijk duide
lijk stellen, Oklahoma heeft alles 
om te behagen • melodieuze songs, 
een dankbare plot, schilderachtige 
personages. 

De KVO heeft geen enkel detail 
verwaarloosd om het allemaal con 
brio voor het voetlicht te brengen. 
De grote verdienste gaat zeker 
naar regisseur Edward Deleu die 
in een snel tempo met buitenge
wone opstellingen het maksimum 
v\/ist te halen uit ieder van zijn 
akteurs. Niet het geringste detail 
ontsnapt aan het kritische oog van 
teaterman Deleu — die tussen de 

repetities door nog even een her-
neming van La Traviata in mekaar 
timmerde I — en het mag wel eens 
onderstreept worden, dat Deleu In 
Vlaanderen behoort tot een uitzon
derlijke klasse van regisseurs. 

In de tweede plaats moet zeker 
de grote verdienste m het daglicht 
gesteld van de Amerikaanse koreo-
grafe Gemze de Lappe, die overi
gens ook verantwoordelijk tekende 
voor de Broadway-opvoeringen van 
Oklahoma. Zij vond in de leden van 
het Ballet voor Vlaanderen zeer 
dankbaar materiaal voor de uitge
breide dansintermezzi Het feit 
trouwens, dat sterdansers als Ma-
rie-Louise Wildenjckx, Aimé de 
Lignière en Winnie Jacobs voor 
deze produktie ingezet waren, be
wijst voldoende, dat mets aan het 
toeval werd overgelaten 

Maestro Frans Cauwenbergs di
rigeerde met schwung en was de 
situatie voldoende meester om en
kele schoonheidsfoutjes van op de 
Bühne op te vangen, zoals steeds 
met de stralende glimlach. Het is 
onbegonnen werk alle protagonis
ten op te noemen. Eén uitzondering 
moet gemaakt voor Jan Joris : niet 
alleen om zijn gave akteurspresta-
tie, of omdat hij na jaren optrad 
zonder baard, maar wel, omdat hij 
vaak deed denken aan de Ameri
kaanse bariton, Howard Keele. 

Een voorstelling om niet te mis
sen ! 

ray de bouvre 
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Ze waren er dit jaar vroeg bij de lammetjes, met hun tere figuurtjes brachten ze wat meer lente in het nog 
vale landschap van dit voorjaar... 

(mvl) Met een live-optre
den wordt ' Kapriolen van 
Capiau » besloten. En dat 
is zeer verstandig van de 
ploeg die dit programma 
de eter van radio-Brabant 
instuurt. 
Hoe goed Capiau het nog 
volhoudt, er zit sleet op 
zijn teletratsen. De beste 
programma's slijten het 
vlugst... 
Deze eerste Jaargang 
wordt besloten om een 
zogenaamde rekuperatie-
periode in te gaan tot 
oktober. 
De laatste uitzending 
wordt me het nummertje 
wel. 
Even kort de petite his-
toire van Vlaanderens lol
broekprogramma nummer 
één. 

Aanvankelijk als vervangprobeersel van « Krissekrasjes », kwam 
Capiau elke woensdagmiddag van twaalf tot één voor de mikro. 
De telefrats was het waanzinnig hoogtepunt en weldra liep het 
nieuws als een vuurtje door Vlaanderen. Kapriolen van Capiau 
werd geweldig. Heelwat onschuldige lul, van ministeriefrikken 
tot argeloze schooldirektrices werden te grazen genomen. Dan 
was Capiau fabrikant met een minivliegveld, dan vleugeladjudant 
of zoiets van de koning, hoornblazende Zwitser, steeds zijn 
rolletje meersterlijk spelend. Vlaanderen de zotskap opzettend. 
Meer dan één keer prikte Capiau naar heilige - Belgische » 
huisjes en figuren en stak zijn Vlaamsgezindheid niet achter 
woorden weg. Zelfs TAK en NAK deed hij steigeren. Toen hij 
Leburton in zijn eerbiedwaardig hemd zette dacht iedereen dat 
Capiau zijn laatste telefoonnummer gedraaid had. Maar Capiau 
mocht buitelen. 
Naast de lol van de antwoorden, het gekke van de situatie, toon
den de telefratsen de rompslomp ven de ministeries, de para-
plusistemen van ambtenaren, de ijdelheid van de burger, de 
lachwekkende nauwgezetheid van politiekommissarissen, de 
natuurlijke ongekompliceerdheid van een landman bij wie 
men terecht kan om een schaap te laten dekken, de humorloze 
antwoorden van militaire oversten... Het werd een programma 
« van alle menschen spieghel... ». 
Een keer vonden we dat Capiau er niet was, bij de frats van de 
verloren papegaai. 
Drie uur lang zal Capiau morgen zondag 29 april de lolbroek 
uithangen in de Rijschool, Rijschoolstraat te Leuven, van 11 tot 
14u. (kaarten 50 fr., bureau voor toerisme. Stadhuis te Leuven). 
De Kadullen, De Strangers, Zjef Vanuytsel, een onvervalste fan
fare, de ploesjenberenband, Zaki, Jan van Rompay en weet ik 
veel zullen deze gelegenheid mee opluisteren. Voor we het ver
geten, de ploeg van 't Lieg Plafon zal er ook zijn. 
Capiau, de drager van de eerste gouden lachlolly-oskar, de iop-
per bij de gratie Gods is nu ook ie lezen in een bij Lannoo uit
gegeven paperback. (98 fr. met tekeningen van Danij. Zoals de 
uitgever het zelf zegt <• een van onze meest populaire Vlaamse 
figuren, tijdgenoot van Tijl Uilenspiegel ». 
Hef boek zal velen die de fratsen hoorden, niet hoorden, gefopt 
werden, plezier doen. En zeker ook de vele zieke luisteraars die 
steeds van de lachpartij waren en van wie hij regelmatig een 
briefje ontving. En dat is ook wat ! 
Met het nodige heimwee denken we terug aan de kampvuur
avonden op de VVKS-kampeergrond De Kluis, toen deze kleine 
figuur daar maar wat stond te fantazeren met woorden en 
gebaren. 
Als Leburton nog ooit eens een regering samenraapt mag hij er 
gerust een zevendertigste minister bijnemen, een voor de tele
fratsen. Dat ministerie zal dan tenminste goed gaan 
Proficiat ook aan de ploeg die achter het programma staat. 
(Zondag 29 april te Leuven op BRT 2 van 11 tot 14 u.). 

toeval en onverm 
Jacques Monod is direkteur van het Insti
tuut Pasteur te Parijs. Hij kreeg voor onder
zoekingen in de cellulaire biologie samen 
met André Llwoff en Frangois Jacob de No
belprijs van de fysiologie en de medicijnen. 
Hij noemt zijn boek, • Le Hasard et la Né-
cessité » (vertaald in het Nederlands als 
« Toeval en onvermijdelijkheid », een proe
ve natuurfilosofie van de moderne biologie 
De biologie is voor de mens de belangrijkste 
van alle wetenschappen, zegt Monod. Zij 
heeft ongetwijfeld reeds meer dan enige an
dere bijgedragen tot de vorming van het mo
derne denken, dat door de opkomst van de 
evolutieteorie op alle terreinen — van filo
sofie, godsdienst en politiek ingrijpend ge
wijzigd en uiteindelijk bepaald werd. Ue 
evolutieteorie bleef, zegt Monod, min of 
meer in de lucht hangen zolang er geen fy
sische teorie van de erfelijkheid was ont
worpen. Wij bezitten die nu in de teorie van 
de genetische code. Hoewel de molekulaire 
teorie van de code vandaag (en waarschijn
lijk nooit) de hele biosfeer kan verklaren en 
voorspellen, vormt zij nu reeds een algeme
ne teorie van de levende materie. Het prin
cipe van het • mysterie van het leven • is 
volgens Monod nu grotendeels ontsluierd 
Dit zal heel ons denken en onze filosofie — 
en daaruitvolgend ons individueel en sociaal 

gedrag in de toekomst moeten bepalen. 
Monod verwerpt de vitalistische en animis

tische teorieën, of zij van metafysische of 
materialistische aard zijn : dus zowel Marx 
als Bergson en Teilhard de Chardin. Monod 
zegt dat de biosfeer een bijzonder verschijn
sel is niet af te leiden van de basisprinci
pes ; zij bevat geen te voorziene voorwer
pen of verschijnselen maar is een bijzonder 
verschijnsel, zeker verenigbaar met de grond
principes maar niet van die principes af te 
leiden. Het is dus een wezenlijk onverzien 
baar verschijnsel. 

Alle godsdiensten, bijna alle filosofieën en 
zelfs een deel van de wetenschap getuigen 
van de onvermoeibare heldhaftige pogingen 
van de mensheid om wanhopig zijn eigen 
toevalligheid te ontkennen, zegt de auteur. 
Hij tracht de wetenschappellijke gegevens 
der biologie een richting te geven, en de 
principes voor een nieuwe natuurfilosofie te 
bepalen. 

De wonderbaarlijke ontwikkeling van da 
kennis sedert drie eeuwen dwingt de mens 
heden ten dage tot een ingrijpende herzie
ning van de reeds tientallen millenia ge
vestigde mening over zichzelf en zijn ver
houding tot de wereld. De moderne maat
schappij heeft de belangrijkste boodschap 
van de wetenschap niet aanvaard : de be

gripsbepaling van een nieuwe, unieke bron 
van waarheid, de eis tot een totale revisie 
van de fundamenten der etiek, een radikale 
breuk met de animistische traditie. Monod 
poneert een kennisetiek die de enige ratio
nalistische en tegelijk idealistische denkhou
ding zou zijn waarin een waarachtige «-ocia-
lisme zou kunnen ontstaan. De mens weet 
eindelijk dat hij alleen staat in de onverschil
lige oneindigheid van het heelal, waaruit hij 
toevallig is opgerezen. Evenmin als zijn lOt, 
staat zijn piicht ergens beschreven : het is 
aan hem te kiezen tussen het Koninkrijk en 
de duisternis. Tot deze konklusie komt j e 
auteur vanuit zijn wetenschappelijke premis
sen 

Voor wie zich aan deze problematiek in
teresseert, is Monod's boek niet alleen in
teressant maar revelerend : zowel door de 
uiteenzetting van de biologische feiten oit 
molekulaire cybernetika en molekulaire on-
togenese, als door de filosofische konklusies 
die hij eruit trekt en die de basis vormen 
voor zijn wel revolutionaire wijsgerige opvat
ting. 

Nu is Monod's werk, en is de beperking 
der biologie tot de molekulaire biologie, die 
inderdaad spektakulaire resultaten heeft ge
boekt tijdens de laatste jaren, wel onder
werp geworden voor kritiek. Nog onlangs 

heeft een leidend Amerikaans evolutiebio
loog, G. Simpson, de huidige situatie in de 
biologie als « monomanie » gekarakteriseerd 
en zich tegen de opvatting gekeerd, als zou 
de biologie slechts in zover wetenschap zijn, 
als zij zich van chemische en fysikalische 
metoden bedient. 

Men kan, zoals Portmann, de hoop uit
spreken dat eindelijk de periode van de 
kwantitatieve biologie zal eindigen en dat 
wij aan het begin van een periode van 
« kwalitatieve » biologie staan : Monods 
werk, op de bevindingen der molekulaire 
biologie gebaseerd, is niettemin in zijn wel 
revolutionaire wijsgerige konklusies, een bij
drage tot een moderne wetenschappelijke 
filosofie. 

j.d. 

Jacques Monod : « Toeval en Onvermijde
lijkheid . — Bruna Boeken 184 biz 220 fr. 

FOTOGRAFIE 

Onder de titel « Fotodesign » stelt Kris 
Coppieters zijn foto's tentoon vanaf de ope
ning op 5 mei (19 u.) tot en met 27 mei in 
de Zwadderkotmolen te Mater (Oudenaarde). 
Hij wordt ingeleid door zijn vader iWaurits 
Coppieters, en de muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door zijn jongere broer Lieven. Zijn 
werk omvat fotografiek, pseudo-solarisalies, 
raster- en korrelfoto's. 

Elke zaterdag, zondag en feestdag is de 
Zwadderkotmolen open van tien uur 's mol* 
gens tot middernacht. 
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Commissie van Openbare Onderstand 

MERKSEM : 

Vakante plaatsen van 
SOCIAAL ASSISTENT(E) 
en KLERK-TYPIST(E) 
waarvoor tevens een werfreserve 
wordt aangelegd. 

Aanvragen dienen uiterlijk 

op 15-5-73 ingediend. 

Nadere inlichtingen te bekomen op het personeelsbureau van 

de C O O , Jaak De Boeckstraat 3-11, Merksem. 

AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
).V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - Tel. 09/79.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikullere verkoop 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

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 

Blijft gij doof, 
Vlaming f 

Waarom 
uw grote vijanden steunen ? 

Bij ons radikaal Vlaams brandvers 
groot voordeel 

1 Kg topkoffie 164 fr. 
op 3 Kg — 1 0 % 295 fr. 
op 5 Kg — 2 0 % 656 fr. 
Th. bezt . spoorweg terub 
Ook 140 fr. min 10% of 2 0 % 

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Tel. (02)65.81.41 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw LAURENT • DELEU 
Kortrijksestraat 3 - MENEN 

HUIS MEYNT|ENS OKTAAF 
Dorpstraat 47 - TEL. 52.89.38 

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

folderdeuren, louverdrape, 
luxaflex, schilderwerken. 

VU-leden en « Wij »-lezers 10% 
vermindering. 

]»n PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

i HET PALINGHUIS > a /d Schelde 
Het huis met familietraditie 

Irugttraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

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

*" STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 In stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 
1 » 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomststr. 21 . 1800 VILVOORDE 
Éksklusieve modellen VU 10% 

MACONFECT - KLEDING 
Opperstraat 37 — LIEDEKERKE 

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

VLAAMSE TOERIST bezoek ook eens 
DE VOERSTREEK 

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

Kerkstraat 53 • Moelingen 

VOOR HET BETERE WERK 

Houtwerken |. VERHULST 
Kasteeldreef 174 - 2750 Beveren-W 

Tel. (03)75 97 00 

ZAKENKAN"'OOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 • 1780 Teralfene 
Tel. (053)66.235 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WijNGAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

3 0 % Korting aan Iedereen 
VAN DE GUCHT RAYMOND 

Rodestraat 5, St-Katharina-Lombeek 

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 ILEGEMS 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 

DEBERLANGER 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 

CARROSSERIE 

LOOS - V A N HOOF 
Schranslaan 70 • 1840 EPPEGEM 
Tel. 015/629.42 - 5% aan VU-leden 

MIELE . AEG - LINDE 

M I L A D Y C o u t u r e 
lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

CORTHALS 
« U W KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

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

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter i 
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 

H O U T W O R M ? 
Behandeling van dakwetken tegen Blle hout-
Insekten. TWmnO JAAR WAARBORQ. 
Dok. op aanvraag. Qratla bestek In gans het 
land. P.V3A INDUSTnADE. Vtnderz||penttr. 
12. Wemmel OU - Tel 02/r9MS>0. 

Vlamingen, 

I « L I "'^^^ GRATIS ADVIES 
• • r * ! voor uw hypotheek-
^ ^ leningen ( I e en 2e r.) 

en uw bouwgrondkredieten 
aan de 

HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ 

UNITAS n.v. 
Kortrijkse Steenweg 304 

9000 GENT - Tel. 09/22.88.33 

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

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
tel. (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhulzen : Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
Tel. (03)36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19 

Gent 
Tel. (09)22.45.62 

Vlaamse Leeuwen voor masten, 
vensters of afdellngsvlaggen 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. 

Molenvesi 
PAUL 

50 
SUYS 

Herentals 
Tel. (014)21.207 

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 t gezellig, f l |n, goed on goedkoop. 
De grote specialiteiten zijn : Ochsenschwanzsupp» - Hongaarse goe-
las] - Elsbein mit Sauerkraut - Kip aan het spit - Krachtvleesschotel 

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nleuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsostwg. 1 . Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Llchtervelde - 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 
VJ\\ 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. 

matthieu's beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

ENIG IN DE NEDERLANDEN 

ItKMm 
V O O R B E E L D : 2 KOSTUUMS KOPEN • 1 KOSTUUM BETALEN 

KEUS TUSSEN 5.000 KOSTUUMS 
— 1 Damesmantel kopea 1 kleedje In prijt begrepen 
— t kleden kopen, 1 kleed betalen 
- BIJ aankoop van 1 veat in leder of dalm «teede 1 broek In prfe 

begrepen 
- Trouwkleed kopen + kado van de firma + feeetkleed « • 

trouwgeachenk 

Al onze artikelen kunnen STiEDS APZONDEALUK BCKO> 
MEN worden 

Magazijnen epen iedere dag van 9 tot 20 n 
óealoten op zondag van t t u. tot maandag 13 u> Will Turageklttd bij 

h*t huls STANDING 

STAMPING DENDERMONDSESTEENWEG, \ 7 6 

AAisT Tel. 0S3/2W.J3 
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wandefen 

Zoals leder jaar rond Pasen zijn 
wi j een weekje door de bossen van 
de Ardennen gaan zwerven. WIJ 
hebben met spijt vastgesteld dat 
hier en daar weer een stuk bos 
verdwenen was, en met vreugde 
dat er op vele plaatsen weer grote 
stukken waren bijgeplant. Door het 
elechte weer — hoe relatief 
« slecht » ook Is, want een tocht 
door regen en wind en sneeuw 
heeft ook zijn bekoring — was het 
aantal zonderlinge zielen dat door 
de wouden doolde, dit jaar eerder 
klein. Tijdens een tocht van onge
veer 15 kilometer hebben wij wel
geteld één mens ontmoet, en die 
leek dan nog « viesgezind • omdat 
zijn riwt verstoord werd. Dit maar 
om te zeggen dat zo'n kuur van 
lange wandelingen en • klefferen », 
kruipen en waden door kreupelhout, 
beekjes, hellingen, valleitjes en ma
jestueuze wouden een heerlijk mo
ment van rust en ontspanning vormt 
In dit jachtig leven. Wij vragen ons 
af waarom niet méér van de men
sen, die in Laroche of Durbuy van 
de ene staminee naar de andere 
frituur draafden, daar gebruik van 
maken. 

Te Auby, godvergeten gat daar 
ergens aan de Semois, ontmoetten 
wij na een lange tocht een man die 
aan de gevel van zijn huis zijn pijp 
stond te roken, kijkend naar de val
lende avond en de witte nevel die 
opsteeg uit de vallei. Een groet, 
een woord over het weer, en of hij 
ook wist wie de koers gewonnen 
had te Luik. Dat wist hij niet. Of 
hij geen belang stelde in sport ? 
Toch wel, en hij ging naar Bertrix 
wel eens naar de voetbal, en hij 
dacht dat die grote renners wel 
knappe mannen moeten zijn. Maar, 
ziet ge, dat is allemaal iets voor de 
rijke mensen die veel tijd hebben. 
Als ge de hele dag hard moet wer
ken op die arme grond hier, mon
sieur, dan hebt ge 's avonds niet 
veel zin meer om u nog bezig te 
houden met die dingen. Een pijp, 
een uurke rusten, een glas bier in 
de herberg, een kaartje trekken. 
Et Qa suffit. Maar als ik nu rijk ge
noeg was om niet meer te moeten 
werken, alors... Wij bedachten, 
denkend aan de herrie rond arri-
vees en voetbalvelden, dat de man 
rijker was dan hij zelf wist. 

Te Mortehan, een kilometer of 
zes verder, in de auberge Vieille 
Ardenne, kwamen wij dan toch te 
weten dat Merckx Luik - Bastena
ken - Luik gewonnen had. Beneden 
in de herberg zaten, aan twee ta
feltjes, een aantal mensen traag 
met de kaarten te spelen, en één 
van hen vertelde ons het grote 
sportnieuws. Vot' Merckx, zei hij, 
want hij kent ons al jaren. Wij had
den het eigenlijk niet moeten vra
gen, want op de verdieping was het 
een herrie van jewelste. Kompleet 
een sportlokaal na de aankomst 
van de jaarlijkse kermiskoers. Ru-
zieënde « sport »-mannen van bij 
ons aan de Semois op zoek naar 
belegen Orval en natuurschoon. 
Eén van de kaarters zuchtte, trok 
de deur dicht, en speelde troefaas 
uit. 

Wij hebben te Bouillon stomweg 
een nogal belangrijke ruiteraktivi-
teit opgemerkt. Wij dachten dat 
het ergens een tornooi betrof, maar 
dat bleek niet het geval. Enige in
gewonnen informatie — wij weten 
niet in hoeverre ze juist en volle
dig is — leerde ons dat het hier 
een eerste kontakt betrof met het 
oog op een machtig initiatief dat 
volgend jaar genomen wordt. Een 
pelgrimstocht te paard namelijk 
naar het Heilig Land. Dit als her
innering aan de kruistocht onder
nomen door Godfried van Bouillon, 
nu bijna duizend jaar geleden. 

Voor wie tijd en geld (en een 
paard) heeft, moet het wel een 
machtige belevenis worden, zo he
lemaal vanuit de Lage Landen naar 
Jeruzalem. Aan deze sportmanifes
tatie moet daarenboven een hele 
brok kuituur te verbinden zijn. Bij 
voorbeeld het zoeken van de spo
ren die de kruisvaarders rond 1100 
hebben achtergelaten in de plaat
sen waar ze doortrokken. Wij wil
den dat wij ook tijd en geld en een 
paard hadden. 

de strafste 

De voorjaarsklassiekers zijn zo
wat achter de rug in de wielrenne
rij. Het rondewerk gaat beginnen. 
Om te beginnen al de ronde van 

Spanje. Die dit jaar een serieus uit
zicht krijgt, want de « uithangbor
den » Molteni rijden mee onder de 
leiding van Merckx himself. En van 
Merckx gesproken, hij heeft zich 
andermaal de strafste van de straf
fen getoond. Hier en daar moest hij 
al eens de duimen leggen of opge
ven, maar hij heeft dik zijn part van 
de overwinningen behaald. En op 
overtuigende wijze vaak, zoals in 
Parijs - Roubaix. Daardoor valt van
zelf over de anderen veel minder 
te zeggen. Frans Verbeeck geraakt 
blijkbaar niet aan een « klassieke > 
overwinning, Godefroot is er al en
kele keren bij geweest, maar 
schijnt niet meer zo vlug als vroe
ger (eet hij misschien zelf te veel 
in zijn restaurant ?), en De Vlae-
minck heeft het ook maar flauw 
afgelapt dunkt ons. En de buiten
landers ? Die rijden mee, en meer 
is er niet van te zeggen. 

Icultuur 

Ontzettend hoeveel boekjes de 
dag van vandaag geschreven wor
den over sport en sporthelden. Een 
krant als « Les Sports » staat vol 
met publiciteit voor dergelijke ge
wrochten. Boekjes gewijd aan ve
detten (Merckx, Piot, Masson...), 
boekjes vol met rezultaten, rang

schikkingen en • numerieke gege
vens », boekjes met raadgevingen 
vanwege (afgedankte) vedetten. 
Volgens ons hebben al die boekjes 
veel met elkaar gemeen. Om te be
ginnen dat ze slecht geschreven 
zijn. Tweede algemeen kenmerk : 
zij zijn even rap gelezen en verge
ten als geschreven. Derde ken
merk : ze zijn duur (meestal zo 
ergens tussen de 150 en 200 fr.). 
Men kan goedkoper een brok we
reldliteratuur van onsterfelijke 
waarde kopen dan wat infantiel 
gezwam over een of ander sport-
wonder. Laatste kenmerk : men 
krijgt dat ondanks alles verkocht. 
Het is vooral dat laatste dat wij 
niet goed begrijpen. 

inderdaad 

Met de paasdagen richt de « Ga
zet van Antwerpen i> samen met de 
KKSFB ieder jaar een enorm voet-
baltornooi in, waaraan telkens een 
kleine duizend jonge voetballers 
meedoen. Gelegenheidsploegen 
dikwijls, schoolploegjes, wijkploe-
gen, noem maar op. Alles behalve 
vedetten-inwording die door de 
grote klubs vertroeteld worden en 
er zelden iets van terecht brengen. 
Marcel van Bergen schreef naar 
aanleiding van dit tornooi : « Waar

om moeten die vrije vogels nu over 
een paar jaar in een keurslijf van 
systeem en opdrachten worden ge
stopt ? ». Inderdaad. Vooral om
dat — het is een stokpaardje van 
ons — de meeste jeugdtrainers 
door het opdringen van hun zotte 
systemen en dwaze opdrachten 
niet alleen de vreugde om het spel 
doden, maar daarenboven het jong 
talent dat ze In handen krijgen voor 
90 th de nek omwringen. Om eens 
een goede jeugdtrainer te citeren : 
G. Lanckmans (die enkele jaren de 
jeugdploegen van het bescheiden 
Humbeek trainde, en vier vijf UEFA-

Internationalen vormde, en dat tn 
een provinciaal klubje) beweerde 
altijd dat aan de basis van de op» 
leiding de vreugde om het spel 
ligt, en dan techniek, taktiek en 
alle andere rotzooi waarmee da 
meeste jeugdtrainers beginnen een 
soort noodzakelijk kwaad is dat dO 
jonge mannen tenslotte vanzelf op
rapen omdat het niet anders kan, 
Voetbal moet men eerst leren sp> 
len, en het woord spelen dient 
hierbij begrepen in zijn juiste bete» 
kenis Het is tenslotte ook dat, wat 
Marcel van Bergen ongetwijfeld 
bedoelde. 

ü.k îlllli'iMi'iMî É 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AI=WERKING l^ter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN. Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren. 

Vraag zonder de minste verplichting 
stalen en prijzen. 

RICO-KLEDING VERMEESCH 
Steenhouv»ersvesf, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.83, André Dierickx : eindelijk eerste aan de meet I 

vreugde kost niets 

Remi had er zijn gazet voor 
weggelegd en hij had er zijn 
blokken voor aangeschoten en 
hij was er speciaal het stuk 
land tussen zijn huis en het wei
ken voor overgeklost. Maar ge
lijk hij daar met een grote mon
kel op zijn gezicht naar die vele 
blonde en zwarte kinderkoppen 
stond te kijken, zaagt ge van 
ver dat hij geen spijt had van de 
moeite. 

hij. 
Is dat niet schoon ? », vroeg 

En het was schoon. 

Dertig, veertig knapen, blij 
omdat het vakantie was en ein
delijk eens goed weer, waren er 
een van die vreemde voetbal
matchen aan het spelen waar
van zij alleen de spelregels 
snapten. Wie met wie of wie te
gen wie speelde was niet zo 
duidelijk. Welke de matchbal 
was evenmin, want er waren er 
twee, en soms drie in omloop. 
Eén jongen liep erbij met een 
regenmantel aan. Oorspronkelijk 
een bleke, dachten wij , maar 
zijn moeder had gezegd ze niet 
uit te doen en zo was het dus. 
Tussen de voetballers door wa
ren twee knapen van een jaar 
of zes aan het leren fietsen, 
met hun ene been door het 
raam van de fiets gestoken. 

Wie moe was van sjotten ging 
eerst wat catchen en daarna in 
de tribune zitten, bovenop de 
garage van Jos, naast het wei
ken. Tegen de muur -van de ga
rage stonden enkele meisjes te 
gillen en zich af te vragen of er 
deze zomer nog geen van die 
apen in aanmerking zou kunnen 
komen voor een kalverliefde. 

Een vent van zeven of acht 
jaar kwam parmantig voor Remi 
staan, veegde zijn neus af aan 
zijn mouw en vroeg : <• Wat is 
dat voor ene ? ». Dat waren wij . 
• Oh, zei Remi, dat is er ene 
van de gazet, die komt eens 
kijken of gij al een beetje kunt 
sjotten ». Hij bekeek ons met 
helder, argwanend oog, zei «oh» 
en dacht na. « Hebde gij nen 
bal bij voor mij ? », vroeg hij 
toen. 

Dat bleek niet het geval, maar 
dan was het ook goed, want hij 
stortte zich vermoeid in een for
midabel dribbelnummer op zijn 
korte beentjes, tot hij helemaal 
opgelost was in een onoverzich
telijk kluwen van armen en be
nen, waaruit hij na een poos, 
plat op de buik, en met een pan
toffel minder, te voorschijn 
kwam. Om dadelijk weer, met 
zijn pantoffel in de hand, achter 
de bende aan te draven. 

• Kent gij die kinderen ? », 
vroeg Remi. En omdat wij ze niet 
kenden, wees hij ze aan. 

Dat is een van Steenwinckel. 
Die kleinste daar, ja, die rapiete, 
dat is er ene van Vervaeck. En 
deze hier ne Govaerts. En die 
twee zijn van Willems. En die 
dat daar sjot, dat... 

Allemaal namen die klinken 
als klokken in ons dorp. De n» 
men van de grootvaders en de 
vaders die een onooglijk dorpje 
bekend maakten in heel het 
land. Gelijk RIe van Steenwin
ckel, die altijd lastig was omdat 
de voetbalvelden te klein wa
ren : als er wat wind was trap
te hij er de bal los over. En 
Frans, die te Merchtem een jon
ge boom uitliep, en nu nog altijd 
staande houdt dat de bal niet 
buiten was geweest. En de man
nen van Vervaeck, die het af-
frontelijk vonden als hunne pa< 
« vanonder de lat » kwam, om 

• te roepen « Swa, of Wie, of 
Georges, of nog een andere — 
het kwam bij Vervaeck op geen 
voetballer aan — ge zijt een 
labbekak » en dan ook hun ui
terste best deden om hunne pa 
die kans niet te geven. 

En voila, wij zagen daar op 
dat weiken de volgende genera
tie aantreden. Het wordt ti jd, 
want de klub zit weer in nes
ten. Degradatie, geld van de ver
kochte spelers op, de « vedet
ten » die aangekocht werden tot 
op de draad, en zo mogelijk nog 
verder, versleten, de jeugdploe
gen zo goed als verhuisd naar 

Anderlecht, Mechelen, Boom, en 
noem maar op. 

Het « bestuur » mag echter 
gerust zijn. Het « weiken » dat 
al een Broos, een Andries en 
nog zoveel andere échte belof
ten, al dan niet verknoeid ach
teraf, heeft afgeleverd, gonst 
weer van bedrijvigheid. 

De Jos krijgt wel drie keer 
per week een soort « attaque » 
van koleire, als hij weer zijn hof-
draad moet herstellen, en welke 
koe er deze zomer op dat wei
ken nog één sprietje gras zal 
vinden, dat is meer dan eert 
raadsel, maar dat is allemaal 
bijzaak. De jeugd staat paraat 
Geen bestuur ter wereld kan dat 
allemaal om zeep helpen. 

In afwachting kan datzelfde 
bestuur misschien al eens gaan 
kijken tot aan het weiken. 

Nu zal er misschien nog niet 
zoveel te zien zijn van wat in 
gazetten en besturen « sport » 
wordt genoemd. Maar er is iets 
veel zeldzamers te zien : een 
grote groep kinderen die spe
len, die levensvreugde kennen, 
die kompleet gelukkig zijn. 

Het is een stompzinnige idee 
van ons dat een klub, hoeveel 
geld zij ook ontvangt van « be
loften », en hoeveel geld zij 
ook uitgeeft voor « okkasies », 
altijd tot mislukken gedoemd is 
als zij met haar geld, chichi, 
trainers, kenners, offisjellen, re
glementen, premies, soupers en 
armbanden niet kan bieden wat 
dat stom stuk wei tussen Remi 
en Jos gratis voor niks biedt : 
vreugde om het goede spel. 

VERGUNNING : 1185 - KAT. A 

TURKIJE 
ISTANBOEL EN DE KUSTEN VAN KLEIN-AZIE 

VERTREKDATA : 9 juni, 7 en 21 juli (*), 4 augustus en 8 sept. 
-Ie dag : Te 13u40, uit Zaventem met een jetvliegtuig van 

de Turkish Airlines naar Istanboel, waar aankomst te 19u. 
Overbrenging naar het hotel. 

2e dag : Bezoek aan Istanboel (volle dag). 
3e dag : Per autocar langs de zee van Marmora naar Canak-

kale ' 
— 4e dag : Bezoek aan Troje. 's Namiddags, bezoek aan Per-
gamon en dan verder naar Izmir. 

5e dag : 's Morgens naar Efese (bezoek), 's Namiddags, be
zoek aan Panaya Kapoeloe en daarna naar Koesadasi. 

6e tot 11e dag : Verblijf aan zee, met alle bad- en strandge-

noegens. Fakultatieve uitstapmogelijkheden naar Priëne, Miletos, 
Didyma, Hiérapolis en naar de versteende watervallen van Pa-
moekkale. 
— 12e dag : 's Namiddags, per autocar terug naar Izmir. 
— 13e dag : Door het binnenland van Balikesir naar Boersa. 
— 14e dag • Bezoek aan Boersa. In de namiddag, via Oeskoedar 
en over de Bosporus naar Istanboel. 
— 15e dag : Te 9u05 met een jetvliegtuig van de Turkse Air
lines terug naar Zaventem, waar aankomst te 12u50. 
REISSOM : 16 490 fr. (bezoeken en toegangen inbegr.). Toeslag 
éénpersoonskamer (Indien beschikbaar) : 2.240 fr. 
(*) De afreis op 21-7 is uitsluitend bestemd voor de jeugd (18 
tot 30 jaar). Reissom : 15.550 fr. 

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 aat 28 - Tel (050) 364.43 — 1000 Brussel, Em. Jacqmamlaan 126 -
Tel. (02)18.55.55.-17.83.61 — 3600 Genk, Stationsstraat 51 -Te l . (011)563.10 — 9000 Gent, Kalandenberg 7 . Tel. (099)23.60.21 - -
3500 Hasselt Demerstraaf 60-62 - Tel. (011)235.70 — 8500 Kortrijk, St-Jorisstraat 33 - Tel. (056)235.15 — 3000 Leuven, Bondgenotenlaan 102, 
Tel. (061)267,20 — 2300 Mechelen, O.L. Vrouwstraaf 34 - Tel. (051)420.09 — 8400 Oostende, Kerkstraat 14 - TeL (059)783.61 — 8800 Roe-
selare, St-Michielsstraat 7 - Tel. (051)223.63 — 2700 St-Niklaas, Stationsstraat 18 - Tel. (03)76.38.95 — 2300 Turnhout, Herentalsestraaf 3 -
Tel. (041)428.40 — 1800 Vilvoorde, Heldenplein 22 - Tel. (02)51.17.15 Alle inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordigers. 
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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. 

VVM-AVOND 
Op donderdag 3 mei a.s. 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 
leder mandataris moet hier aanwe
zig zijn. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Zondag 27 mei e.k. te 14 u. 30. 
Sportpaleis te Antwerpen. Genum
merde toegangskaarten, 100 fr , ziin 
nog steeds te bestellen en te beko
men op het VU-sekretariaat van 
Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. : 
16.84.65 

ANTWERPEN (Stad) 

NEGEN VAN LAKEN 
Onze afdeling stortte 5.000 fr. 

Bestuursleden hebben lijsten voor 
meerdere steun. Op het sekretari-
aat Wetstr. 12 kan men eveneens 
op een steunlijst inschrijven. 
KONTAKTBLAD 

Vanaf mei in een nieuw kleedje. 
Na een centje hier en daar kunnen 
we het in gans de stad bussen. U 
kan er ook wat aan meehelpen : 
KB, Carnotstr. Postgiro 132.35 voor 
rek. nr 404.3036801.74 van VU-Antw. 
Stad. 
GEMEENTERAAD EK KOO 

Verslagen op de bestuursverga
dering van onze afgevaardigden 
pleiten in hun voordeel. Ze vormen 
een prachtig team-werk. 
VUJO 

Fietstocht doorheen Antwerpen. 
Meer inlichtingen : Jochems, tel. 
37.85.22. 
LEEUWEVLAGGEN 

300 fr. Kleefvignetten allerlei op 
het sekretariaat te bekomen. 
AKTIE-PLAN 

Brochure, pas van de pers. 5 fr. 
f^andig en nuttig. 
LEDENSLAG 

Mannen ! Uw vrouw-lief vragen 
bijl id te worden ! 50 fr. per jaar. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Ook kaarten op het sekretariaat. 
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 maandag van 14 tot 18 u. 

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

BERCHEM 
SOC DIENSTBETOON 

Mandatarissen : dr Goemans, 
M.02.30 : Jos De Roover. Ruyten-
burgstr. ; Jef Brentjens, 39.10.74 ; 
Juul Creten. 39.36.07 ; Piet Van 
Dooren, 30.52.42 ; Paula Van Beeck-
Van der Linden, 21.73.60 ; Paul 
Baetens, 30.93.33. 

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

BONHEIDEN 
GESLAAGD BAL 

Zaterdag 31 maart j l . hield onze 
afdeling haar 3é Halfvastenbal. Met 
Rita Deneve en haar orkest werd 
het dit jaar, net zoals vorige keren, 
weer een sukses. Wij vergaten 
ook de « negen van Laken » niet. 
De opbrengst van de verkoop der 
leeuwenvlagjes aan de ingang van 
de zaal ging integraal naar het 
steunfonds, nl. 5.000 fr. Wij geven 
nu reeds afspraak voor volgend jaar 
op 14 maart 1974. 

BORGERHOUT 
VUJO-AKTIVITEITEN 

Zondag 20 mei : Kalmthoutse hei-
detocht met avondmaal n Gr.sthof 
• Buizerd ». 

Belangstellenden nemen kontakt 
op met Walter Van Nispen Wolf-
iagerslei 14. tel. 369.369. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Kaarten nog steeds te bekomen 
bij o.nze sekr. mevr. Van Geert 
Lt. Lippenslaan 22, tel. 36.68.29. 
VUJO-AVOND 

Onze afdeling is de eerste over 
het gehele arr., zo stipte Hugo Co-
veliers aan, die een ledenverga
dering in het teken van de Vujo 
stelt. Het werd een gemoedelijke 
avond waarop Hugo Coveliers, het 
ontstaan, de doelstellingen en de 
A^erking van Vujo uiteenzette. Het 
vragenuurtje waarbij alle genera
ties aan bod kwamen verliep in 
een konstruktieve sfeer. Een dank
baar applaus begeleidde de spre
ker met de wens dat onze Vujo-
kern moge groeien in samenwer
king met het arr. Vujo-komitee. Be
langstellende jongeren nemen kon-
takt met Walter Van Nispen, Wolf-
jagerslei 14, tel. 369.369. 
GELUKWENSEN 

Onze oprechte gelukwensen aan 
de jonggehuwden Raymond Key-
man en Christiane Van Der Spurt 
die op 25 april j l . in het huwelijk 
traden. Tevens betrekken wij in de
ze wensen ons bestuurslid de heer 
Van Der Spurt. 
ABONNEMENTENSLAG 

Er komt vaart in de werving van 
abonnementen. Kent u adressen 
van mogelijke abonnenten ? Geef 
ze door aan ons bestuursid Ka-
miel Tessely, tel. 36.48.85. 
TENTOONSTELLING 

Karel Jan Melis stelt zijn schil
derijen ten toon in de gemeentelij
ke feestzaal Vredegerecht, Turn-
houtsebaan 92. Het is een merk
waardige tentoonstelling van de 
werken van deze Borgerhoutse 
kunstenaar. Ten zeerste aanbevo
len. 

BORSBEEK 
SOC. DIENSTBETOON 

KOO-voorzitter Staf Kiebooms : 
elke maandag van 20 tot 21 u. in 
het Oud Gemeentehuis. 

BRECHT 
DANK EN WELKOM 

Met spijt zien we Roger Van 
Dijck de voorzittersplaats verlaten, 
na zijn ontslag dat hij ons om ge
zondheidsredenen vroeg. We zul
len nooit vergeten hoe hij moeder
ziel alleen, geen twee jaar geleden, 
gelopen heeft tot hij een afdeling 
heeft kunnen oprichten, het be
stuur gevormd en de afdeling ge
leid tot hij in zijn vervanging kon 
voorzien door iemand als Gerard 
Laureyssen. 

Roger, je hebt ons beloofd ons 
verder bij te staan ; wij rekenen 
daarop. Gerard, u hebt de laatste 
maanden aan zeer aktieve inzet ge
daan, uw start is veelbelovend als 
nieuwe voorzitter. U kunt rekenen 
op de volledige steun van uw be
stuur. Welkom ! 
ONTMOETINGSAVOND 

Is dat een meevaller geworden. 
Volgens de inschrijvingen konden 
we juist binnen in het Gasthof 
Hanepad. Niemand der ingeschreve
nen liet verstek gaan, bovendien 
kwamen er nog bijna een dozijn 
bij die hadden « vergeten » in te 
schrijven. Duivel-doet-al Aloïs Van 
Hoof heeft tot 10 u. moeten rond-
krossen om genoeg eten bijeen te 
krijgen. 
OVERLIJDEN 

Hiermede betuigen wij ons me
deleven met de familie Roger Van 
Dijck bij het afsterven van de heer 
Karel Anthonis, vader van mevrouw. 

BROECHEM 
3e BURGEMEESTERSBAL 

Op zaterdag 5 mei te 20 u. in 
de lokalen van de « Veiling », Ant-
werpsestwg. Wij nodigen alle 
vrienden en simpatisanten van de 
VU uit het omliggende uit om van 
dit derde burgemeestersbal weer 
een daverend sukses te maken. 
Wij verwachten onze vrienden uit 
Ranst, Wommelgem, Wijnegem, als
mede onze leden uit Pulle, Pulder-
bos, Oeiegem. Wij verwachten ook 
afgevaardigden van vele andere 
afdelingen! 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Het wordt de hoogste tijd om 
kaarten voor een genummerde zit
plaats te besteilen. Vrienden van 
Ranst en Wommelgem kunnen 
steeds mee met de speciale bus. 
Inschrijven : tel. 855.398. Wim Duys 
te Broechem. 
IJZERBEDEVAART 

Inschrijvingen worden van nu af 
aangenomen. Na de bedevaart be
zoek aan het vogel- en natuurreser-

' vaat De Blankaart. 

LEDENWERVING 
Wie brengt volgende lid of bijlid 

aan — kijk eens in uw buurt er is 
beslist een goed gezinde di« met 
enkele woorden lid kan of wil wor
den. 

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 
MEEGEDEELD 

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

Zondag 13 mei om 13 u. 30 start 
de tweede grootse autozoektocht 
« Drie Eiken ». Inschrijven tegen 
175 fr. per wagen of familie in ons 
gemeenschapscentrum, vóór 9 
mei ! Wie nadien inschrijft betaalt 
200 fr. 
VUJO 

Heden zaterdag 28 april verwach
ten wij alle Vujo'ers om 19 u. in 
gemeenschapscentrum « Drie Ei
ken » voor een korte maar opzien
bare prikaktie. Wij rekenen op je 
medewerking. 
NEGEN VAN LAKEN 

Vriend G. Temmerman zamelde 
reeds meer dan 7.000 fr. in ten ba
te van de « Negen van Laken ». 
Proficiat ! 
BESTUUURSWIJZIGING 

Onze vriend 1. Van den Eynde 
vroeg ontlast te worden van zijn 
taak als verantwoordelijke voor pro
paganda. Deze funktie zal voortaan 
waargenomen worden door Fons 
Fraters. 

EKEREN 
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. , 
DIENSTBETOON 

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

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

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

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

Zal plaats hebben op zaterdag 
5 mei in de wijken Leugenberg en 
Hoogboom. 
IJZERBEDEVAART 

Zondag 1 juli. Aanplakbrieven te 
bekomen op het VU-sekretariaat te 
Ekeren. 
NEGEN VAN LAKEN 

Leden en simpatisanten, die ook 
een bijdrage willen storten voor 
de « Negen van Laken », kunnen 
thans gebruik maken van steunlijs-
ten, die op het VU-sekretariaat, Eke
ren ter beschikking zijn. Dank bij 
voorbaat. 

GEEL 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Op 27 mei, met de Vlaamse Vrien
den. Reiskosten -f voorbehouden 
zitplaatsen : 130 fr. Inschrijven bij: 
Frans Van Camp, Lebonstr. 16 ; 
Frans Teuwkens, Stelenseweg ,"̂ 6 : 
Jan Daems, Groenenheuvel 65 en 
Remi Everaerts, Distelakker 13. 
SOC. DIENSTBETOON 

Hebt u moeilijkhedeu 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 1st3 dinsdag bij Fr. Teuw
kens, Stelenseweg 56, van 19 tot 
21 u., tel. 58969. 
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u. 
45 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 
Oosterlo. 
Oosterio en van 21 tot 21 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. 

HEIMIKSEM 
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. 

HERENTHOUT 
START VAN DE VLAAMSE PLOEG ; 
. DE LEEUWKENS » 

Het werd een mooi, fair-betwist 
sportief treffen tussen Leeuwkens-
Stick Herentals, op een zonnige 
Paasnamiddag, midden een onge
rept natuurkader van bos en hei. 
Voor ons jong, dynamisch maar nog 
wel wat onervaren team werd het 
een harde dobber tegen de zoveel 
beter ingespeelde Herentalse ploeg. 
Toch vertoonde de eerste helft een 
vrij evenwichtig opgaand spel en 
gaf de maagdelijke scoor bij de 
rust een vrij objektieve weergave 
van het vertoonde spel. Bij de 
herneming keerden de kansen. Het 
doorgeven van de bal werd slordi
ger. Het samenspel miste onderlin
ge samenhang. Toch waren het de 
kleine misverstanden tussen verde
diging en doelman die in feite aan 
de basis lagen van de eerste doel
punten. Tenslotte werd een te ver 
voor zijn doel opgestelde doelwach
ter verrast door een schot dat over 
zijn hoofd in het net belandde. Hier
mee was het lot van onze ploeg be
zegeld en waren tevens de eind
cijfers vastgelegd. 

Jonge Vlaamse vrienden laat u 
door deze eerste nederlaag niet 
ontmoedigen. Er steekt toekomst 
in uw jonge homogene ploeg. Maar 
die toekomst komt er slechts zo 
gij verder door onderlinge ver
draagzaamheid en volgehouden 
training uw mogelijkheden tot volle 
ontplooiing zult gebracht hebben. 
Daarom hou zee ! 
ARR. KADERDAG 

Alle kaderleden worden eraan 
herinnerd dat de arr. kaderdag voor 
het arr Turnhout doorgaat te Wes-
terlo « Torenhof ». Wij vertrekken 
te 13 u. 30 stipt op de Markt aan 
ons lokaal. 

HERENTALS 
DIA'S IJZERBEDEVAART 

Vrijdag 11 mei om 20 u. in de 
jeugdclub 10R20. Capucienenstr. : 
dia-avond over de IJzerbedevaart. 
Inrichting : Vujo-Herentals in sa
menwerking met jeugdclub 10R20. 

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 Reusei, 
Kempenlandstr. 35, tel. 27.19.10. 
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. « Breughet », Kioskplaats. 

KAPELLEN 
KURT FLEMING KOMT 

Zaterdag 5 mei te 20 u. jubileum 
van de « Sint-Sebastiaansgilde » in 
de zaal « Concordia ». Hoofdbrok 
van deze avond het optreden van 
Kurt Fleming die onlangs in « Gazet 
van Antwerpen » een goede kritiek 
bekwam. Kaarten reeds op voor
hand bestellen in café « Pancras » 
bij Charel. Warm aanbevolen. 

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
stuursleden van d3 Vlaamse Kring : 
dhr Marcel Kubis, tel. 57.26.89 ; dhr 
Paul Embrechts, tel. 57.08.79 ; dhr. 
Luk Sermeus, tel. 57.23.63. 
VUJO-FUIF 

Drie jaren geleden zag onze Vujo 
het levenslicht. Dat wordt heden
avond om 20 u. in het Parochiecen
trum (Kontich Centrum) met een 
passende fuif herdacht. Het wordt 
beslist een gezellige boel I Loopt 
u ook even binnen ? 
VOS 

Morgen zondag 29 april te 9 u. : 
jaarlijkse herdenkingsmis in de St 
Martinuskerk voor overleden Vos
sen en familieleden. Nadien, om
streeks 10 u. 30, bijeenkomst in 
lokaal Alcazar met spreekbeurt van 
Ward Hermans. 

WIJ - 28-4-7t 

OVERLIJDEN 
Dinsdag 17 april overleed de h. 

Gerard De Wulf, vader van Tinnek» 
De Wulf en van ons gemeenteraads
lid Mon Van Den Hauwe. Het be
stuur betuigt de achtbare familie 
nogmaals haar deelneming. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
SENATOR 
De zitdag 
Willebroek 
maandag 7 

WIM 
van 

en 
mei 

JORISSEN 
W. Jorissen te 
te Tisselt van 
wordt verscho-

ven naar dinsdag 8 mei. Zelfde i 
uren. 1 

MERKSEi\/l 
BELASTINGSBRIEVEN 

Indien u geen raad weet met bat 
invullen van uw beiastingsbrlef 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 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 
Het is al ieder jaar gebeurd dat 

vele van onze mensen slecht gezind 
waren omdat zij geen goede plaat
sen hadd(>n 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 Bockei, 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. 

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
vraagd. 
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) Juffrouw, 22 j . lager middel-
onderwijs + diploma steno-
daktylo, zoekt part-time betrek
king, prov. Antwerpen. 

2) Dokterassistent met erva
ring zoekt betrekking bi) huis
arts, specialist of In kliniek. 

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

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

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

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

7)Dame 35j.) drietalig, zoekt 
betrekking als verkoopster of 
receptioniste in het Antwerpse. 

8) Gevraagd te Mechelen : 
goede typiste, met zin voor ini
tiatief. 

9) Oud-oostfronter zoekt 
werk als hulp-magazijnler (Brus-
sel-Mechelen). 

10) Burgerlijk ingenieur schei
kunde zoekt passende betrek
king. 

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

12) Jonge dame, stenotypiste, 2 
jaar handelsstudies, zoekt pas
sende betrekking. 
13) Jonge dame, beëindigde 2e 
ekonomische, zoekt passende 
betrekking. 

Voor 1 tot en met 13 schrijven 
of opbellen Senator W. Joris
sen, Louisastr. 31, 2800 Mech. 
Tel. (015) 435.96 
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MORTSCL 
VLAGGENAKTIE 

Onze Vlaamse feestdagen zijn In 
aantocht : Vlaams Nationaal Zang
feest, IJzerbedevaart, 11 juli. Uw 
nylon-leeuwevaandel aan de prijs 
van 270 fr. (1,50 m x 1,50 m) ligt 
klaar bij Wim Claessens, Pastoor 
Deensstr. 19, tel. 55.39.09. Een be
richtje of telefoontje en u hebt zo 
uw leeuwevaandel thuis... zoals 
reeds honderden te Mortsel. 
WANDELTOCHT 

VU-afdeling Mortsel zal op 13 
mei e.k. het « Mercatorpad » van 
Kruibeke naar Temse bewandelen. 
Nauwkeuriger gegevens volgen. 

NIEL 
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 Michlels en Frans De 
Meulemeester ter beschikking zijn. 
VUJO-PAflTY 

Zaterdag 12 mei organiseren on
ze jongeren hun « Tweede Reuze-
Vujo-Party ». Van 19 u. af verwach
ten ze alle jongeren en degenen, 
die zich jong voelen met hun vrien
den in de Blauwe Kuip, E. Claes-
senslaan. Toegangsprijs : 20 fr. 
AUTOZOEKTOCHT ; . DERDE RU-
PEL- EN SCHELDERALLY ». 

De VU-Niel richt op zondag 17 
iuni een autorally In over 50 km. 
We beschikken over een prijzen-
tafel van meer dan 80.000 fr. In
schrijving door storting van 225 fr. 
op PCR 543.526 van De Graaf Jos, 
K. Marcxstr. 9 tot uiterlijk 12 juni. 
Meerdere inschrijvingen per wa
gen mogelijk, mits 175 fr., even
eens vooraf te storten. Nadien ver
hogen beide inschrijvingsgelden 
met 25 fr. Meer inlichtingen vol
gen. 
NEGEN VAN LAKEN 

Tot nog toe brachten onze leden 
en simpatisanten meer dan 10.000 
fr. samen. Degenen, die nog geen 
bezoek ontvingen van onze pro
pagandisten, mogen daar korte
lings op rekenen. We danken reeds 
degenen, die zo mild steunden. 

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 

Vü-St.-Katelijne-Waver Is 10 jaar 
Jong. Dit feit wordt gevierd van
daag 28 april om 19 u. met een 
feestmaal in Het 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 'aar 
door vandaag 28 april om 14 u. 
in Torenhof te Tongerlo. Sen. Van 
Haegendoren ontleedt de politieke 
toestand en de aktie tegan de re-
gering-Leburton, volksvert. Raskin 
bespreekt de afdelingswerking in 
de Volksunie en sen. Van Eisen 
handelt over de organisatie van het 
dienstbetoon. De deelnemers ont-
BAL 

Het arr. bal op 30 mei te Geel 
moet een sukses worden. We reke
nen op de medewerking van alle 
afdelingen voor de voorverkoop 
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 
DIENSTBETOON 

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

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

COO-lid Polly Mennens, Verbln-
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 
VRIENDELBAL 

Zaterdag 19 mei zevende vrien
denbal in het Vleminckhof. Voor 
een reuzefijn orkestje Is gezorgd. 
APPELS VOOR EVA ^ 

Heden 28 april te 20 u. In de zaal 
van de gemeentelijke jongens
school : opvoering door het toneel
gezelschap van Yvonne Lex van 
• Appels voor Eva •, een stuk be

werkt door G. Arout naar novellen 
van Anton Tsjechow. Toegangsprijs: 
60 fr. Treden op : J. Schevernels, 
R. D'Haeyer, M. van Arkkels, F. 
Maas en E. Spruyt. Kaarten en 
voornummering : Joosten, Turn-
houtsebaan 352, tel. 53.64.59. 

WILLEBROEK 
VLAAMS HUIS 

Wij zoeken kpntakt met soclaai-
voelende, Vlaamsgezlndc mensen 
welke geïnteresseerd zijn in het 
uitbaten van een herberg (ook ver
gaderingen, feestjes, enz) in onze 
gemeente. Voor verder inlichtingen 
schrijven naar : Wilfried Leemans, 
Kerkstr. 10, 2660 Willebroek. 

WOMMELGEM 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie mee wil per autocar, schrijft 
in op hetzelfde adres ais boven 
Genummerde plaatsen aan 100 f i . 
en 40 fr. Verplaatsing. 30 fr Vlug 
inschrijven, want aantal plaatsen i.s 
beperkt. 

brabant 

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 

ARR. KADERDAG 
Vandaag 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 ! 

Brussel-Halle-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. 

ATTENRODE-WEVER 
AUTOZOEKTOCHT 

Zondag 6 mei door het Hagelend. 
Intekengeld 200 fr. Afstand onge
veer 60 km. 35 vragen, en 2 prak
tische opdrachten. Inschrijving 
(vanaf 13 u. 30) en vertrek (15 u.) 
café Bellen-Cartois aan het ge
meentehuis. Aankomst In dancing 
Dandyhof te Binkom omstreeks 17 
u. Om 19 u. 30 uitreiking der prij
zen, leder deelnemer heeft prijs. 
Dank zij uw deelname wordt het 
ons mogelijk onze « Hagelandse 
Echo » regelmatig op 5 500 ex. te 
laten verschijnen. 

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-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 
BEVLAGGINGSAKTIE 

Vlaggen zijn te bekomen, inklu-
sief vlaggestok, bij M.L. Thiebaut, 
Fazantendal 20, te Berg. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wij leggen een bus in. Mogen wij 
de deelnemers vragen tijdig in te 
schrijven. Kaarten zijn te bekomen 
bij M.L. Thiebaut en W, Christiaans. 
IJZERBEDEVAART 

Tijdig inschrijven bij W. Christi
aans, Dorpsstr. 86 te Berg. 

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. 

BRUSSEL 
GEZELLIG EETMAAL 

VU-Bru8sel nodigt u uit op een 
gezellig eetmaal in ons lokaal 
Uilenspiegel, Pletinckstr. 38, 1000 
Brussel, tel. 12.13.74 op zaterdag 
12 mei vanaf 19 u., zondag 13 mei 
vanaf 12 u. en maandag 14 mei 
vanaf 19 u. Op het menu : konijn 
op Vlaamse wijze. Prijs : 100 fr. 

Een enige gelegenheid voor de le
den van onze stad om mekaar te 
leren kennen, en voor simpatisan
ten van erbuiten om ons daadwerke
lijk te steunen. 

DILBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

LIEDEKERKE 
KENNISMAKING MET DE VU 

Aan 500 Liedekerkenaren (waar
onder onze leden) werd een aktie-
plan en programmabrochure van de 
VU opgestuurd. De bedoeling Is 
deze mensen de VU beter te leren 
kennen, samen met Vik Anciaux en 
het afdelingsbestuur kunnen ze 
kennismaken met de VU op vrijdag 
4 mei om 20 u. in lokaal « Pajotten-
land », Opperstr. 1 
AMNESTIE 

Vierduizend amnestiepamfletten 
werden op Pasen aan de twee ker
ken van Liedekerke uitgedeeld. 

DEMER-DIJLE-GETE-AKTIE 

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

Doe mee, het wordt geweldig! 

AKTIE «DEMER-DIJLE-GETEVELPE» 
In april voert de VU uit de arr. 

Leuven en Mechelen een aktie te
gen de steeds toenemende i ivieren-
bezoedeling. 

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

De apotheose komt dan op he
den 28 april. Op die dag 
wordt geheel het arr. Leuven opge
trommeld om deel te camen 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 Meren. 

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-Leeuv/ : De Jor.ge 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. 

organisme zouden kunnen kennit 
maken en niet langer meer te ma
ken hebben met • Bruxelles », 

OVERIJSE-JEZUS-EIK " 
SOC. DIENSTBETOON 

Maandag 30 april komt volksvert 
Vik Anciaux naar Jezus-Eik om u te 
ontvangen met een of ander pro
bleem Samen met fed, schepen 
Marcel De Broyer en gemeente
raadslid Eimiel Dewaet en het garb-
se VU-bestuur houdt hij zich vanaf 
20 u. ter beschikking van de be
volking in de zaal Luxemburg, stwg 
naar Brussel 667. Ook zonder pro
blemen bent u er van harte welkom. 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De plaatselijke afgevaardigde 
houdt zijn maandelijkse zitdag te 
Jezus-Eik op donderdag 3 mei tus
sen 19 u. 30 en 20 u. 30 in de zaal 
Luxemburg. Alle bewerkingen kun
nen er gebeuren. Bent u ook al 
aangesloten bij dit Vlaams sociaal 
organisme ? Kom eens een kijkje 
nemen en vraag inlichtingen. Trou
wens, als Vlaams-Nationalist hoort 
u er thuis ! 

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Het sociaal dienstbetoon zal ver
zorgd worden door dokter Anciaux 
of P, Deneve, de 2de maandag 
van iedere maand bij A. Lesaqe, 
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 Br^ban-
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 antl-
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 
WORDRACHTAVOND 

Het " Pajottenland » staat de 
laatste tijd meer en meer in de be
langstelling. De nieuwsmedia, te-

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

Lok. « In de Verzekering tegen 
de Grote Dorst », tegenover de kerk 
te Eizeringen op vrijdag 11 mei te 
20 u. 30. Iedereen hartelijk welkom. 
DEBATAVOND 

« Vlaams-Brabant bedreigd ». Op 
vrijdag 1 juni om 20 u. 30 organi
seert de plaatselijke afdeling een^ 
tegensprekelijk debat met licht
beelden in het hier bovenvermelde 
'okaal. Dhr. Willy Kuijpers, volks-
/ert., zal er handelen over « Euro-
3a-taalgrens, Brussels hart van Eu-
'opa, geschiedenis en humor •, 
waarop het debat volgt. Iedereen 
«ordt vriendelijk uitgenodigd. 

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. 

JETTE 
VLAAMS VERBOND 
VAN GEPENSIONEERDEN 

Programma maand mei : op 8 
mei om 15 u., geleide wandeltocht 
in de nog gezonde buurten van Jet-
te, t.t.z. langs Villegas en kasteel 
op rivieren ; zaterdag 12 of 19 mei ; 
gezellig samenzijn met koffietafel 
in de zall Breughel. Amusement 
door ons, voor ons ; dinsdag 22 
mei : autocarreis naar Brugge, St. 
Mischiels, Damme, in de namiddag 
bezoek aan een spekuloosfabriek 
en terugreis vla Overmeire-Donk, 
waar men de lekkere paling kan 
proeven ; iedere woensdag ; gezel
lig samenzijn, kaarting en andere 
spelen. 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 

28 april : arr. autoUaravaan, 
Haacht-Tienen. 

28 april • afd. bal Neerijse. 
1 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-

ken ,inger. door Getegaim, Paen 
luis, Hoegaarden. 

6 mei : Autozoektocht door net 
Hageland, inger. afd, ^ttenrode-
i/Vever. Verzamelen 13 u. 30, 3e 
Tieentehuis. ' 

7 mei : Kanton Zoutleeuw, werk 
vergadering, zaal » De Toekomst » 
•• 8 mei : Gespreksavond over 
\/laams-Brabant -te Opwijk. 

11 mei : Kontaktvergadering Kor 
beek-Lo. 

17 mei • Kontaktvergadering Mid
denstand, 

25 mei ; arr, raad, zaal « Berken-
hof », Molenstede. Met H. Schlltz. 

27 mei : Vlaams Nationaal Zang 
feest. Kontakt vla P. Ku'jpers, 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 \/oor Ka
dervorming, Bremberg. Inger. door 
het Dosfeiinstituut. 

MERCHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

MOLLEMBRÜSSEGEM-KOBBEREM 
BAL 

Mevr, Lea Vanden Brande nodigt 
u uit op het jaarlijkse bal van de 
afdeling op heden 28 april om 20 
u. in de zaal • Olida », Bollebeek. 
Brussegem. 

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

NEERIJSE 
AFDELINGSBAL 

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

OPWIJK 
GESPREKSAVOND 

Dinsdag 8 mei over Vlaams-Bra
bant, met lichtbeelden, nger. dcir 
WB. 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 stadn 
onze VU-mandatarissen 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 bii 
Marcel De Broyer en Emiel Dewdet, 
Zij helpen u graag met uw bouw
problemen, vergunningen, enz De 
andere bestuursleden helpen u 
graag met werkaangeleqenheden, 
invullen van de belastingsformulie
ren, ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring en andere sociale en mense
lijke problemen Iedereen is van 
harte welkom ! 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Heden 28 april van 20 tot 21 
u. kunnen alle aangeslotenen in Ca
fé op de Grens hun bljdragebon.o 
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 

sociaal dienstbetoon 

arr. antwerpen 
ANTWERPEN : 
Maandag 30 april : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 7 mei : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 14 mei : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Maandag 21 mei : volksvert. A. De Beul en R. Mattheyssens. 
Maandag 28 mei : volksvert. A. De Beul en sen. H. De Bruyne. 
Lokaal : VU-sekretariaat, Wetstr. 12, tel. 36.84.65, van 16 tot 20 u. 
WIJNEGEM : 
Maandag 7 mei : sen. H. De Bruyne. 
Maandag 21 mei : sen. H. De Bruyne. 
Lokaal Vleminckhof, Marktplein 8, tel. 53.89.26, van 19 tot 20 u. 
KONTICH : 
Woensdag 9 mei : volksvert. R. Mattheyssens. 
Woensdag 23 mei : volksvert. R. Mattheyssens. 
Lokaal Alcazar, Mechelsestwg 22, tel. 37.13.32, van 19 tot 20 u. 
KAPELLEN : 
Donderdag 3 mei : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lokaal : ten huize van dhr Op de Beeck, Wilgenstr. 4, teL 64.55.93, van 
20 u. 30 tot 21 u. 30. 
MERKSEM : 
Donderdag 17 mei : volksvert. dr. H. Goemans. 
Lok. Tijl, Bredabaan 298, tel. 45.89.76, van 20 u. 30 tot 21 u. 30. 

arr. brussel 
Volksvertegenwoordiger VIC ANCIAUX 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, Brussegem, tel. S95455. 
OVERIJSE/JEZUS-EIK : 
aiaandag 30 april van 20 u. in zaal Luxemburg ; met federatieschapen 
Marcel De Broyer en gemeenteraadslid Emiel Dewaet. 
Volksvertegenwoordiger Eugene DEFACO 
Andere afspraken in de afdelingen via tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91, of 

schriftelijk ok- het adres : Domentstr. 3, 1705 Essene. 
Federatieschepen 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 huizo, 11 u. 30 to l 12 u. 30, Do Sniet de Nayer-

laan 158, tel. 28.34.80. 
AVVS, Vooruitgangstr. 191, alle donderdagen, 20 tot 21 u., tel. 18.51.75. 
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arr. gent 
Sen. Leo Wouters, Krijgslaan 244, tel. 22.39.42 : iedere vrijdagavond vanaf 

20u 30 in Vlams Huis Roeland en iedere maandagnamiddag thuis. 
Sen. Leo Elaut. St.Pietersnieuwsstr. 202, tel. 25.44.66 : iedere zaterdagna

middag thuis, bij voorkeur na telefonische afspraak. 
Kamerlid Frans Baert, Koningin Astridlaan 123, tel. 22.52.06 : iedere eerste 

zaterdag van 10u.30 tot 12u.30, thuis en na telefonische afspraak. 
Prov raadslid Kris Versyck, J. Van Arteveldeplein 13, tel. 25.48.04 : iedere 

dinsdagavond in Vlaams Huis Roeland van 19 tot 20 u. en iedere dag 
ten huize na telefonische afspraak. 

Prov. raadslid Raf Bayens, Goudstr. 4, tel. ^3.87.73 : iedere eerste maandag 
van 20 tot 21 u. thuis, ledere dag, na telefonische afspraak. 

Gemeenteraadslid Guido Deroo, Rijsenbergstr. 264. tel. 22.68.83 (tijdens 
bureeluren : tel. 25.50.53) : iedere dag, na telefonische afspraak. 

Gemeenteraadslid Erik Vandaele, Oude Houtlei 108, tel. 23.92.55 : iedere 
dag, na tebfonische afspraak. - , ^„ re TV 

KOO-lid EHsabeth Van Campenhout, Apostelhuizenlaan 24, tel. 52.o6.77 : 
iedere dag, na telefonische afspraak. 

Sociaal hulpbetoon Denise Goethijn, Groot Brittaniëlaan 76, tel. 25.38.54 : 
leder 2de en 4de donderdag in Vlaams Huis Roeland, van 19 tot 20 u. 

arr. dendermonde 
VOLKSVERTEGENWOORDIGER AVIL GEERINCK 
1ste zaterdag van de maand : 
WIEZE-DENDERBELLE. : 8 tot 10 u., café Centrum, Wieze. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : van 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans, Kasteel-

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

215.31. 
1ste woensdag van de maand : , „ . , , 
GROOT-DENDERMONDE : 18 tot 20 u., in Den Ommeganck, Grot» Markt, 

Dendermonde, tel. 052/225.67. 
2de zaterdag van de maand : 
OVERMERE : 8 tot 10 u., in Den Hoorn, Centrum, tel: 09/79.55.07. 
WETTEREN : 14 tot 16 u., in de Klokke. Vlaams Hois. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : 16 tot 18 u., in Pallnghuis, 

Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, tel. 432.46. 
3de zaterdag van de maand : 
HAMME : 8 tot 10 u., bij Eddy Van de Bogaard, Kruisbeeldstr. 42. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans (zie hoger). 
WAASMUNSTER : 14 tot 16 u., in Spijshuis Dennenland, Ommegar.ckdreef, 

tel. 470.41. 
3de woensdag van de maand : 
GROOT-DENDERMONDE : 18 tot 20 u., in Den Ommeganck (zie hoger). 
4de zaterdag van de maand : 
OVERMERE-BPRLARE : 8 tot 10 u., in Den Hoorn (zie hoger). 
LEBBEKE : 10 tot 12 u., in Gasthof Pips (zie hoger). 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : 14 tot 16 u., café Mikeno. 

Dorp, Schoonaarde. 
GREMBERGEN : 16 tot 18 u., in Uilenspiegel, Dorp 1. 

oost-vfaanderen 

AALST (Arr.) 
AUTOKARAVAAN 

De anti-Leburton-autokaravaan die 
op zaterdag 5 mei het arr. Aalst 
zal doorkruisen, wordt gevormd tus
sen half twee en twee uur aan de 
radarloren te Kerksken op de 
steenweg Aalst-Geraardsbergen 
LESSEN DOSFELINSTITUUT 

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

DENDERLEEUW 
T-DANSANT VAN DE VUJO 

Heden zaterdag 28 april in de zaal 
EIckerlyc, Nieuwstr. 
AUTOKARAVAAN 

De deelnemers van Denderleeuw 
aan de autokaravaan op 5 mei ver
zamelen op het Dorp te -13 u. 30. 
VVe rekenen op een talrijke deelna
me. 
TOERISTISCHE AUTOCARREI? 
NAAR DE VOERSTREEK 

Zondag 24 juni maken we een 
toeristische uitstap naar de mooie 
Voerstreek. Vertrek op het Dorp 
te 8 u. Zo vlug mogelijk inschrij
ven bij Herman Van de Velde, Zand
plaat 105A, Wilfried De Metsenae-
re. Sportstr. 2 en bij Fritz Van Dam
me, tel. 69440, evenals bij de ande 
re bestuursleden Deelname'prijs : 
150 fr. Kinderen halve prijs. 

DRONG€M 
DIENSTBETOON 

Provincieraadslid Kris Versyck, 
Gemeenteraadslid Mare Smets 
« Ons Lokaal » Barloria (Thierbrau-
hof 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 

ERTVELDE 
LUSTRUMBAL 

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

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. 

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

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

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

HAALTERT 
INVULLEN AANGIFTEN 

Provincieraadslid Urbain De 
Grave houdt zich op zaterdag 28 
april e.k. ter beschikking voor het 
Invullen van aangifteforoiulieren 
inzake belastingen en dit vanaf 16 
u ten huize van Herman Vermeu
len, Pontweg 3 te Haaltert. 

MEETJESLAND 
VERGADERINGEN 

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

MERELBEKE 
DERDE LEEFTIJD 

Op 17 april vierde onze afdeling 
van het Vlaams Verbond voor Ge
pensioneerden andermaal feest in 
de stemmige Roia-zaal. Meer dan 
lüO blije mensen beantwoordden de 
oproep van voorz. Van Durme en 
zijn wakker bestuur. De uitstekend 
geslaagde wafelbak, de fijne ver
snaperingen, de tombola, en de 
muziek zorgden voor een onverge
telijke namiddag .Onze KOO-afge-
vaardigde en onze drie VU-gemeen-
teraadsleden waren ook van de 
partij. 

NEDERHASSELT-ASPELARE 
DANSFEEST 
pelare hun 4e Vlaams-

Vrijdag 4 mei om 21 u. : 4de 
Vlaams-nationaal dansfeest in de 
zaal « Edelweiss », Steenweg te 
Voorde. Orkest « The Musical 
friends » 

OOSTAKKER 
SOC DIENSTBETOON 

Met al uw problemen o.a. voor 
bouwlustigen (rooilijnen, bouwver
gunningen) ; voor het personeel 
van overheids- en parastatale dien
sten (regularisatie van wedden) ; 
voor iedereen (pensioenen, be
zwaarschriften) kunt u terecht op 

de maandelijkse zitdag van voks-
vert. Frans Baert. Het dienstbetoon 
is strikt vertrouwelijk en gratis 
voor iedereen. 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 

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^ 

SINT-NIKLAAS 
VNJ 

6e Melklokjesbal. Orkest : Ray 
Chadwick. Zaterdag 5 mei om 20 u. 
30. Zaal « Terminus », Stationsplein 
(ingang Kleine Laan). Toegang 75 fr. 

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. 

Aanvang : 19 u. 30. Toegang 
100 fr. Inlichtingen : 03/711308. 

ZANDBERGEN 
DIENSTBETOON 

In lokaal « Het Hoekske », Peper-
str. houdt prov. raadslid Bert De 
Cremer zitdag elke eerste zondag 
tussen 10 en 12 u., voor de ge
meenten Zandbergen, Grimminge 
en Idegem. 
OVERLIJDEN 

Op 16 april j l . werd te Zandber
gen ons trouw lid Karel De Vuyst 
ten grave gedragen. Aan zijn 
Vaamsvoelende familie biedt het 
bestuur zijn innige deelneming aan. 

west-vlaanderen 

BEKEGEM-ROKSEM-WESTKERKE 
BAL 

In samenwerking met de nieuwe 
afdeling Eernegem organiseren wij 
ons eerste bal in de zaal Riva-Ve-
nus te Eernegem op zaterdag 5 mei 
a.s. Orkest Van Steenlandt speelt 
ten dans. 

BLANKENBERGE 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

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

BREDENE 
LEDENSLAG 

Nadat we met verenigde inspan
ningen de abonnementenslag tot 
een goed einde brachten, staan we 
nu voor de opdracht om ook de le
denslag te doen lukken. Onze afde
ling moet nog 25 leden maken om 
de streefnorm te bereiken. Allen 
aan de slag. 

BRUGGE-KERN 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 11 mei om 20 u. 30 in 
het Breydelhof. Alle simpatisanten 
zijn welkom. 

DE PANNE 
REIS NAAR DE VOER 

Op 6 mei gaan we naar de Voer
streek. De reis gaat per car en we 
nemen de knapzak mee, doch lief
hebbers van een warme maaltijd 
krijgen hiertoe ruimschoots de ge
legenheid. Vertrek : 6 u. 15 : Adin-
kerke. Markt ; 6 u. 30 : Konings-
pein De Panne en 6 u. 45 : Grote 
Markt. Veurne. Terug omstreeks 21 
u. 30. Prijs : 200 fr. 

EERNEGEM 
GEBOORTE 

Bij onze vrienden Gilbert De-
clercq en Ginette Jonckheere werd 
een zoontje geboren : Stefaan On
ze hartelijkste gelukwensen. 
DANKWOORD 

Wij danken de aanwezigen op on
ze diskussieavond over het plan 
VdB op 20 april. We danken ook de 
aanvyezigen op het arr. Vujo-komi-

ONS EERSTE BAL 
Op zaterdag 5 mei gaat ons eer

ste bal door in de zaal Riva-Venus. 
Orkest « The Van Steenland Band ». 
We verwachten u allen en de steun 
die pij aldus aan onze jongste afde
ling van OVD zult brengen zal ten 
zeerste gewaardeerd_worden. 

GISTEL 
GEBOORTE 

Bij Guido Verhoest en Yvette Van-
decasteele werd op 9 april een 
dochtertje Leen geboren. Onze har
telijkste gelukwensen. 

HEULE 
SOC. DfENSTBETOON 

ledere zaterdag ten huize van 
Frans Vansteenkist*. Kortrijksestr. 

> 34 van 10 u. 30 tot 11 u. 45. 

lEPEf) 
VOOR AL WIE ZICH JONG VOELT 
OF HET IS 

De Volksuniejongeren Vujo-leper 
heeft eens gedacht aan al wie jong 
is of zich jong voelt. De Vujo-leper 
ticht inderdaad een fietsenzoek-
tocht in. Deze vindt plaats op dins
dag 1 mei. Het trajekt bedraagt on
geveer 15 km en gaat over de dor
pen aan de rand van leper. De in
schrijvingen gebeuren in de « Rem
brandt » (bij de Menenpoort) tus
sen 13 u. 30 en 14 u. 30. De deel
nemers starten individueel en krij
gen 3 uur tijd om de afstand af te 
leggen, en de vragen te beantwoor
den. Het is een unieke gelegenheid 
om eens de benen te rekken en te 
tonen hoe pienter je wel bent. De 
prijsuitreiking volgt na de tocht 
in de « Rembrandt ». 
VVI 

Dinsdag 8 mei om 20 u. organi
seert de VVI een gespreksavond 
rond het tema : « Ouders en oude
re jeugd - Konflikt of dialoog ». In
leiding : mevr. Vanlerberghe uit 
Roeselsre. Deze vergadering gaat 
door in het bovenzaaltje van de 
ASLK (Grote Markt). Iedereen van 
harte welkom. 
SOC. DIENSTBETOON 

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

Men kan zich ook wenden tot ge
meenteraadslid Jan Carpentier, Gil-
denstr. 6 (tel. 209.16? en to l KOO-
lid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 (tel. 
219.36). 

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, B u. 30 (Kerk). 

Voor Snellegem en Stalhille 
woi'dt 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, 
borpstr. 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 

KLEMSKERKE 
VUJO-AVOND 

Zaterdag 12 msi organiseert de 
Vujo met de VOK een danspartij 
in de Mispelburg, Vosseslag. Het 
feest begint om 20 u. 30 en de le
den hebben kosteloze toegang. 

LEFFINGE 
VERSTEELE & LOOTENS 

Begin juni verschijnt de «Paster-
Versteelebrachure», van de hand 
van onze sekr. Gilbert Devriendt. 
Prijs : 60 fr. Van nu af aan te be
stellen voor overschrijving op PR 
401409 van ASLK Nieuwpoort, voor 
rek. 0062587-01. Het gedenkboek 
Etienne Lootens dat voorzien was 
voor nu, zal evenwel pas verschij
nen in de loop van 1974. We doen 
nogmaals een oproep tot alle vrien
den dat zij brieven, artikels, enz. 
van Etienne Lootens ter beschik
king zouden stellen van G. De
vriendt, Oostendsebaar» 28, Leffinge. 
HUWELIJK 

Op 30 april om 16 u. wordt het 
huwelijk ingezegend te Spermalle, 
van ons lid Dirk Vaneesen, zoon 
van Louis en Lieve Deprez, met 
Ginette Jansseune. Wij wensen het 
bruidspaar veel geluk alsmede de 
families Vaneesen en Deprez. Vele 
gelukkige jaren. 

MENEN 
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. 

MERKEM 
OVERLIJDEN 

Onlangs werd hier ten grave ge
dragen' mevr. Betra Lammey, echt
genote van Henri Depover. De gro
te volkstoeloop bewijst welke zeer 
goede vrouw, diep kristelijk en 
Vlaams ons verlaten heeft. Onze 
innige deelneming aan de familie. 

NIEUWPOORT 
GEBOORTE 

Onze hartelijke gelukwensen aan 
Karlos Lejaeghere en Laurette Dela-
- ourt bij de geboorte op 24 maart 
van hun dochtertje Sacha. 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
LEDENSLAG 

De volgende afdelingen behaal
den reeds de streefnorm, vastge
steld op basis van het aantal in
woners : Koekelare, Zarren-Wer-
kep, Alvertngem, Westendes Ettet-

gem, Gistel, Leffinge, Oudenburgi, 
De Haan, Middelkerke, Mariakerka 
en Zandvoorde. Tussen twee haak
jes het aantal nog te maken leden 
voor de afdelingen die er «bijna» 
zijn : DIksmuide (16), Houthulst 
(3), Lo (2), Merkem (19), Koksijda 
(15), Bekrowest (8), Eernegem (19K 
Ichtegem (4), Veurne (12). Een 
exura-inspanning wordt gevraagd 
van Oostende-Stad, Oostende-Stene, 
Kortemark, Bredene. Vergeet ook 
niet bijleden te maken bij de jor>-
geren. 
DE WEST 

Deze slag begint ook in beweging 
te komen. Let op : van 30 april tot 
7 mei is het algemeen sekretariaat 
te Nieuwpoort, Rekollettenstr., ge
sloten. Men kan zich inmiddela 
tot volgende adressen wenden : 
A. Van Sijnghel, Witte-Nonnenstr. 5, 
Oostende ; René Hemeryck, Lek»-
str. 44, Koekelare : Jan Defurme, 
leperleedstr. 9, Leffinge ; Karel 
Theunynck, St-Jorpsiplein 5, Nieuv» .̂ 
poort ; Georges Dewinne. Vaartstr. 
54, Veurne ; Martin Vancleven, Ter-
restr. 8, Houthulst ; Jean-Pierra 
Vandenberghe, Oude Kerkwegel 13. 
Ettelgem ; Luk Lombary, Stations-
str. 71, Gistel ; Jean-Pierre Dewolf, 
Plantenstr. 71, Oostende ; en bij 
alle voorzitters, sekretarissen. Vol
gende afdelingen behaalden de 
norm reeds : Koekelare, Nieuw
poort, Ettelgem, Leffinge, Middel
kerke en Westende. 
KALENDER 

29 april : Kolportage te Veurne. 

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 ander: 
473.6099521-15. Beide rekeningen 
bij de Kredietbank. 

OOSTENDE 
ZITDAGEN 
EM. VANSTEENKISTE 

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

3de zaterdag van elke maand : 
9 uur : Zeelaan 29 te De Panne ; 
10 u. : Middeik-:irk«, Were Di ; 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 ; Bre
dene, bij K. Haeck, Driftweg 59. 

Oostende : op telefonische af
spraak : 79548. 

POPERINGE 
SOC. DIENSTBETOON 

Frans Soenen, gemeentemandata
ris : lepersew/eg 156, tel. 057/332.7S 

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

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

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

Sen. F. Blancquaert houdt zitdag 
op het adres : Bruggestr. 10 elke 
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. Ttegem. 

VEURNE (Kanton) 
KOLPORTAGE 

We verwachten morgen zondag 
29 april, alle propagandisten en 
mandatarissen voor een kolportage 
in Veurne-Stad om 9 u. 30 aan De 
Beurs. 

WAREGEM-ST. ELOOISVUVE 
TEE-DANSANT 

De Volksunie van Waregem wil 
werkelijk tot iedereen doordringen. 
Dat de Volksunie wind in de zeilen 
heeft bewijst wel de aangroei van 
haar aktieve leden. 

Zaterdag 19 mei geeft de Volks
unie een Tee-Dansant-avond in het 
Parkhotel Groenhove, Stormestr. te 
Waregem met DJ Studio Martin. 
Eerste plaat om 20 u. Inkom 50 fr. 

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). 
VUJO 

Jongelui die wensen l!o ta 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. 
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MAAR JE KAN OOK BETER WONEN 
EEN KLEINE GREEP UIT EEN GROTE KEUZE 

• de serene rust van de WOUTERBOSSEN in OPOETEREN (Limburg) 
wij U aanbieden 
(Percelen van 45 m, 2.500 mv, vanaf 200.000 F) 

kunnen 

9 te HALLE - ST. ANTONIUS in een heerlijke omgeving 
(Percelen van 16 op 40 m, vanaf 300.000 F) 

% in de mooiste verkaveling rond LEUVEN, in een wip ben je op de autosnelweg 
Brussel-Luik, in de pracht en rust van de bossen van HOOG LINDEN 
(Percelen van 21 tof 50 m breedte, vanaf 450.000 F) 

• in het prachtig gelegen PRINSENHOF te DRONGEN 
(percelen van 20 op 40 m. vanaf 450.000 F) 

% en zo kunnen we nog UREN doorgaan... 

GAAN WE SAMEN EENS TER PLAATSE KIJKEN ? 
Het Algemeen Bouwbedrijf KUNNEN 
M e n s e n w a a r o p je k a n BOUWEN 

MEIR 18 
ANTWERPEN 
03/31.78.20 

BRUSSELSESTRAAT 33 
LEUVEN 
016/33.735 

WINTERSUGSTRAAT 22 0NDERBER6EN 43 
GENK GENT 
011/54.442 09/25.19.23 

600 ARBEIDERS 
1001 MOGELIJKHEDEN 

BON 

Naam Voornaam 

Straat Nr 

Postnummer Gemeente 

tel 

beschik over een bouwgrond : 
en wens de voordelen te kennen die U kan bieden 
beschik niet over bouwgrond en verzoek U een voorstel te doen voor 't 
bouwen van rijwoning, villa, halfopen-bebouwing in volgende gemeenten : 

houd me ter beschikking van uw afgevaardigde 

zal een bezoek brengen aan uw informatiecentrum van 

op . . te . . . . . u 
Handtekening, 
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1001 ZONNIGE REGENMANTELS AAN 

/ 
E 

ALLE GROTE MERKEN ZOALS: BARTSONS - SWALL -

CICLONE DE PARIS - ANDRE BERCHER - MACOLUX, ENZ. 

ZEKER 3000 REGENMANTELS IN VOORRAAD 

Kwaliteitskleding aan Fabrieksprijzen 

Uw reis komt er dubbel ui t ! 

P A R K I N G 

SUCCES KLEDING 
MEYERS 

DE GROTE MODESPECIALIST 

PRIJZEN 
1. LUXE MANTEL IN TERGAL, PRACHT AFWERKING IN VEERTIEN 

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

1.195 F 
2. DROOM MANTEL IN TERGAL, LUXE UITVOERING IN VEER

TIEN MODEKLEUREN EN WEER AAATEN VAN 38 TOT 54 
AANBEVOLEN PRIJS. 1795 F. ONZE ESKAM-CADEAUPRIJS > 

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

DER CEINTUUR GEDRAGEN WORDEN; BESTAAT IN ZES 
MOOIE KLEUREN, EN ALLE MATEN. AANBEVOLEN PRIJS. 
1995 P. ONZE ESKAM-CADEAUPRIJS. 

1.500 F 
4. MODERNE RIDINO COAT VOOR Dfi JEUGD. KEUS IN RUIM 

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

1.500 F 

A. DE LANGLESTRAAT 4-10 

OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 
'ATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

NIEL 

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

NAAM. 

STRAAT. 

PLAATS. 

Wem mijn kwaliteitskleding aan fabrieksprijzen te kopenl 


