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VDB HAALDE «Z IJN» 

IBRAMCO-SLAG THUIS... 
tZIE BLZ 3) 

De eerste mei is dit jaar voor de BSP-kopstukken gsen onverdeeld vreugdevolle dag geworden Te Antwerpen 
en Gent werden vakbondleiders voor « dieven » uttgekreien, omdat zij de spontane staking van de dolmerkera 
niet willen erkennen l'e Gent ecliter ging liet gewestelijk ABVV op meiavond toch door de knieën, en erkende 
officieus de staking(met liet oog op een incidentloze 1 mei-stoet ?). Dit lokte o m. bii tiet Antwerpse syndikaal 
front zure kommentaren uit en over dit precedent is in vakbondskringen zeker nog tiet laatste woord niet 
gezegd. Aan het grimmige gezicht van minister Anseele (tussen de twee stakingsleiders op de tribune in 
Gent, zie foto) is wel te merken dat deze gang van zaken fiem helemaal niet aanstaat Er is hoe dan ook eert 
grondig wantrouwen gegroeid tussen de aibeiders en de leiding van hun vakbonden (en de pai tijen waarbij 
die aanleunen) Een en ander is mede het gevolg van de teloorgang van de demokratie binnen de vakbonden 
zelf waar zeer weinig mensen zeer veel te zeggen hebbeji. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van onze 
parlementaire demokratie, zoals de VU nog onlangs op een perskonferentie en in het parlement beklemtoonde. 

HET IBRAMCO-SCHANDAAL: 
VOLKSUNIE EIST ONTSUG VAN MINISTER CLAES 

Sommige BSP-ministers deinzen er niet voor terug de waarheid te ver
zwijgen voor het parlement of zelfs doodgewoon te liegen. Zo repte mi
nister Claes (BSP) van Ekonomische Zaken op 20 maart j l . , naar aanleiding 
van een Interpellatie over de oprichting van de Ibramco-raffinaderij, met 
geen woord over de doelstellingen van de maatschappij, over de samen-
etelling van de raad van beheer, de verdeling van het kapitaal en de juri
dische vorm van de vennootschap. Nochtans was de N.V. toen al opgericht 
(op 12 maart namelijk) en Claes was daarvan op de hoogte. 

En dan dit nog : eerste-minister Leburton zou niets afgeweten hebben 
van de door Simonet ondertekende konventie met Iran (op 21.12 72). Na 
die ondertekening was er een receptie en daar was de h. Leburton aan
wezig ., 

LEUGENAARS 

In landen waar de parlementaire demokratie nog ernstig wordt genomen 
zouden dergelijke • onvolkomenheden » ruimschoots volstaan om een 
minister de laan uit te sturen. In landen als Groot-Brittannië of Nederland 
zouden de ministers in dit geval het elementaire fatsoen hebben zelf ont
slag te nemen. BSP-ministers hebben lak aan de politieke moraal en 
klampen zich, tegen alle politieke welvoeglijkheid in, verder aan de macht 
vast. En de anderen laten begaan... het was alleen de VU die het ontslag 
van minister Claes eiste. Wat staat ons morgen nog te wachten van der
gelijke machtsusurpators wanneer het parlement verder toelaat dat de 
spelregels van de parlementaire demokratie zo gemakkelijk overboord 
worden gegooid ? 

De woordenvioed van minister 
van Ekonomische Zaken Claes 
(BSP), die blijkbaar handiger weet 
om te gaan met de dirigeerstok 
dan met de parlementaire spelre
gels, heeft de zware kritiek op het 
twijfelachtige IBRAMCO-proiekt 
niet kunnen ondervangen. Véél te 
laat heeft hij het parlement uitleg 
verstrekt over deze affaire, die 
vee! weg heeft van een regelrecht 
BSP-komplot. Uitleg die ook de re
geringspartners van de BSP niet 
helemaal voldoet. Het heeft een 
urenlange schorsing van de Ka
merzitting gevergd om de gebroken 
potten weer min of meer aan el
kaar te lijmen. Hoe de zaak ook 
verder moge verlopen, de rege-
ringscohesie is er zeker niet door 
versterkt. 

Op een aantal zeer preciese vra
gen is minister Claes bovendien 
het antwoord schuldig gebleven 
Hij heeft niet geantwoord op de 
vraag wanneer de leden van de 
regering inzage gekregen nebben 
van de tekst van de konventie die 
Simonet — in naam van de rege
ring ! — heeft aangegaan met de 
Iraanse petroleummaatschappij. Dit 
zou pas voor de eerste keer ge
beurd zijn tijdens de kabinetsraad 
van vorige week vrijdag ! 

Hij heeft evenmin geantwoord op 
de vraag wanneer de overdracht 
van aandelen aan de Belgische 
Staat is gebeurd (de 3 miljoen), wie 
de betalingsopdracht heeft qege-
ven en aan wie ze is i'itgevoerd. 
Claes beweerde dat dit gebeurd 
is bij de oprichting van de vennoot
schap, maar de regering kreeg daar 
slechts kennis van vorige week 
vrijdag... Waarom werd dit verzwe
gen ? Claes beweerde ook dat men 
bij de vorming van de regering niet 
wist wat er gebeurd was. Maat 
hoe kon zijn partijgenoot Cools, 
die bij de onderhandelingen betrok
ken was, na Simonets vertrek een 
besluit uitvaardigen waarbij 3 so
cialisten als beheerders van 
IBRAIVICO werden aangeduid ? Op 
grond van welke bevoegdheid deed 
hij dit ? En waarom werden bij die 
oprichting 3 privépersonen (welis
waar ambtenaren) betrokken, en 
waarom niet de Belgische Staat 
als dusdanig ? 

Na het Kamerdebat heeft men 
sterker dan ooit de indruk dat de 
promotors van het hele IBRAIVICO-
projekt, stuk voor stuk BSP-ers, de 
bedoeling hebben gehad zoveel mo
gelijk te verzwijgen en te versluie
ren voor het publiek, voor het par
lement en zelfs voor de regering. 

De hele zaak ziet eruit als eor» 
BSP-kompiot met het doel in het 
geheim stevig de hand te leqgen 
op IBRAMCO, er een partijzaak van 
te maken en het land voor voldon> 
gen feiten te plaatsen. Naar on-
verkwikkeliike BSP-gewoonte 

Reële bezwaren tegen dit twij
felachtige projekt tracht men al te 
luchthartig van de tafel te vegen, 
zoals het verzet van de Nederlan
ders (om milieu-hygiënische rede
nen), zodat de Antwerpse belarigen 
wel eens de dupe zouden kunnen 
worden van de Luikse ambities. Bo
vendien is het gevaar groot dat 
eens te meer miljarden zullen ver
gooid worden alleen maar om de 
Luikse socialisten toe te laten zich 
te verdedigen tegen de elektorale 
konkurrentie van het Rassen»-
biement Wallen. De geschiedenis 
van Féluy dreigt zich te herhalen I 

Onze parlementaire demokratie 
en ons politiek regime zijn alles
zins niet gediend met dergelijke 
« affaires ». En het is bepaald er
gerlijk dat politieke partijen als de 
CVP en de PVV weliswaar verbaai 
protest aantekenen, maar inmiddels 
een minister Claes — die het ele
mentairste politieke fatsoen mist 
— toch maar verder hun vertrou
wen schenken... 
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motie 

Het PK [Politiek Konvent) van de 
nUG vindt dat de staat Israël een 
buitenlandse politiek voert die ge
tuigt van een ongebreidelde mili
taire expansie zonder op de eerste 
plaats rekening te houden met de 
rechten van het Palestijnse volk, 
dat reeds gedurende meer dan een 
generatie in erbarmeliike vluchte
lingenkampen verkommert (dit is 
geen goedkeuring van hun terreur
daden). 

De Israëlische wraakroepende 
tmverdraagzaamheid, ook t.o.v. de 
buurlanden werd onlangs nogmaals 
bewezen door het neerschieten 
van een ongewapend Libisch pas-
aegiersvliegtuig, waardoor vele on
schuldige slachtoffers gemaakt 
werden. 

Daarom eist het PK van de Inter
nationale autoriteiten en van de 
Belgische regering een strakkere 
houding t.o.v. de staat Israël. 

De Belgische overheid mag nooit 
de toelating geven tot de vestiging 
van een Israëlische oorlogsvlieg
tuigfabriek in België, 

+ 

+ 

807 
960 

88 
ons 

P.K., Rijksuniv. Gent. 

partijbenoetningen 

Aansluitend met het artikel « Vijf
duizend onwettige benoemingen -
De BSP spant weer eens de kroon » 
waarin senator R. Vandezande de 
korrupte toestanden bij de ministe
riële diensten en parastatalen aan
klaagt, meen Ik er te mogen op 
wijzen dat de cijfers die aangehaald 
worden, heel zeker nog beneden de 
werkelijkheid liggen. Tot bewijs 
daarvan kunnen de cijfers gelden, 
medegedeeld door het Rijksinsti
tuut voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering. 

Wat betreft de Openbare dien
sten, vertoont de staat betreffende 
de ledentallen per 30.6.1972 in ver-
gelilking met de staat afgesloten, 
per 31.12.1971, een vermeerdering 

van 7.049 uitkeringsgerechtigden, 
hetzij per landsbond : 
— Christelijke landsbond : + 509 
— Onzijdige landsbond : + 545 
— Socialistische landsbond : 

+ 6.060 
— Liberale landsbond : 
— Beroepsmutualiteiten 
— Hulpkas voor Ziekte 

en Inv. verz. 
Een politieke partij die in 

land nog slechts 27 % van de stem
men haalt, moet wel een kampioen 
zijn In de korruptie ! Dit is trou
wens nog het enige middel dat 
deze partij overblijft om de effek-
tieven van haar ziekenfondsen en 
vakbonden op peil te houden. 

De goede werking van de open
bare diensten wordt daardoor ech
ter steeds meer en meer ontred
derd. Wanneer aanwerving, benoe
ming en bevordering partijpolitiek 
gebonden zijn, zal deze toestand 
zich uiteindelijk tegen de " Over
heid ' keren. 

Kan men anderzijds van derge
lijke gepolitiseerde staatsadmini-
straties nog verwachten dat zij de 
hen toevertrouwde taken onbevoor
oordeeld kunnen vervullen ? 

Waarom moeten gepensioneer
den die recht hebben op hun pen
sioen waarvoor zij bijdragen heb
ben gestort, steeds aankloppen bij 
een kleurpolitieker, om te bekomen 
waarop zij aanspraak kunnen ma
ken ? Indien bedoelde pensioen
administraties, waarvan we weten 
dat zij volgepropt zitten met poli
tieke kreaturen, behoorlijk zouden 
werken, dan waren geen tussen
komsten nodig. 

Waarom moeten leerkrachten die 
geen tussenkomst vragen van de 
kleursyndikaten maandenlang wach
ten op de uitbetaling van hun 
wedde ? 

Waarom werden de statutair 
voorziene syndikale verkiezingen in 
de openbare diensten sedert 1959 
voor onbepaalde tijd verdaagd ? 

Ik hoop dat op al deze vragen 
een afdoend antwoord zal kunnen 
gegeven worden vanaf het ogenblik 
dat de VU in Vlaanderen een meer
derheidspositie zal verworven heb

ben en aan al de voormelde mis
toestanden een einde zal kunnen 
stellen. 

J.W., Tienen. 

privileges bij nmbs 

Dat de Walen niet enkel geprivi
legieerd worden in het leger maar 
ook bij de NMBS, bewijst de hier-
onderstaande tabel, die de inlich
tingen overneemt die vertstrekt 
werden aan senator Vandezande 
[cfr. het Bulletin van Vragen en 
Antwoorden nummer 16 van de 
senaat, dat zo pas verschenen is) 
en die aantoont hoe de NMBS op 
1 januari jl. 1021 posten van schrij
ver en 1172 posten van factage-
klerk In betrekkingen van exploita
tieklerk en van klerk van de bewe
ging heeft omgezet. 
I. Aantal posten die omgezet wer

den : 
1. in betrekkingen van exploitatie

klerk : 
a) Waalse groepen (Bergen, 

Charleroi, Luik en Namen) : 
433 : 

b) Vlaamse groepen (Antwer
pen, Gent en Hasselt) : 389. 

2. in betrekkingen van klerk van de 
beweging : 
a) Waalse groepen : 565 : 
b) Vlaamse groepen : 490. 

II. Detail van de groep Brussel : 
1. betrekkingen van exploitatie

klerk : 
a) Waalse werkzetels : 17 ; 
b) Vlaamse werkzetels : 7 ; 
c) Brusselse agglomeratie : 175, 

2. betrekkingen van klerk van de 
beweging : 
a) Waalse werkzetels : 33 ; 
b) Vlaamse werkzetels : 42 ; 
c) Brusselse agglomeratie : 42. 
Laat men de betrekkingen voor 

de Brusselse agglomeratie, die in 

de regel paritair worden toegekend, 
buiten beschouwing, dan kan men 
zeer gemakkelijk narekenen, dat 
voor het totaal van beide nieuwe 
ambten in het Walenland 120 poa-
ten meer werden omgezet. 

Als men nu weet, dat aan deze 
nieuwe graden een weddeschaaK 
verhoging van 16.000 fr. verbonden 
is, wat op dit niveau toch een sub
stantiële opslag betekent, dan kan 
men gemakkelijk begrijpen, dat 
deze discriminatie de Vlaamse 
spoormannen fel grieft. Ze dringen 
er dan ook bij de beide vakorganh-
saties op aan deze ergerlijke warh 
verhouding terug recht te trekken^ 

J.P., Testeh. 
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diskriminatie in pensioenen 

Volgens de onderr icht ingen van de Landsbond der Kr ist , ge
pensioneerden zouden de plaatsel i jke afdel ingen bi jgevoegde 
brief met zoveel mogel i jk handtekeningen aan de Eerste Minis
ter moeten zenden. Sommigen hebben dit gedaan, anderen heb
ben dit geweigerd, omdat, volgens zeggen van bepaalde be
stuurs leden, Mi jnheer Leburton deze brief toch niet zou kunnen 
lezen en ten tweede omdat zij menen, dat zelfs 100.000 hand
tekeningen door de reger ingslel ( i j )der opzij zouden worden 
gelegd, wa t begri jpel i jk is, als men ziet dat de ver t rouwensmen-
sen van de gepensioneerden in casu de ver tegenwoordigers 
van het volk hun mond niet open doen om gegronde voorste l len 
aangaande pensioenen, die ze in de kiesperiode van de daken 
scheeuwden, verwezenl i jk t te kr i jgen. Waarom zou de Eerste 
Min is ter er zich dan aan storen ? 

Vele gepensioneerden zi jn van oordeel dat ze hun ver t rou
wen niet langer kunnen schenken aan de t radi t ionele part i jen 
omdat ze niet durven naar voor brengen, wat ze slechts enkele 
maanden geleden beloofden. Velen hebben dan ook ingezien, 
dat een handtekening onder bijgaande brief minder ef fekt zou 
hebben, dan het zwartmaken van een bol leke voor een andere 
part i j dan één der drie zgn. t radi t ionele. Zij zi jn van oordeel , 
dat ze de macht aan anderen moeten geven. Slechts ver l ies 
van zetels, zal de CVP, BSP en PVV to t inkeer brengen. 

Men heeft vastgeste ld, dat de meeste Parlementsleden slechts 
hun 720.000 fr. per jaar zien en dat de portemonnee van de 
kleine man niet meer meete l t . Het schoonste aan bewi js daar
van is we l dat, toen een drie weken geleden een kleine verbe
ter ing aan de pensioenen moest aangebracht worden er s lechts 
81 senatoren van de t radi t ionelen In het Parlement aanvi/ezig 
waren (niet genoeg voor de meerderheid) . Het is dan de Volks
unie geweest die zorgde voor de ontbrekende ja-stemmen. Dat 
was dan die negatieve VU. 

Het zijn ook de t radi t ionele part i jen, die het voorste l van de 
VU, voor een min imuminkomen van 30.000 fr. per jaar gekelderd 
hebben, enkel en al leen omdat di t voorstel van de opposi t ie 
kwam en ondanks het fe i t , dat zij in hun kiesprogramma het
zelfde en sommigen zelfs nog beter beloofden. 

De gepensioneerden wi l len geen bedelaars zijn en zullen niet 
op hun knieën val len voor Leburton. Eens echter zul len zij ook 
moeten oordelen over het lot van de pol i t ieke part i jen in di t 
land. De t radi t ionele kunnen terecht vrezen, dat di t oordeel niet 
pret t ig zal zijn voor hen. 

Wi l ly Somers, 
Molenstede. 

A A N D A C H T : 

Zo een kans wordt- U slechts éénmaal geboden. 
Speciaal die « W i j »-lezers die vorig jaar van onze advertentie 
« OOSTENRIJKSE HERENLODENS » hebben geprofiteerd zou 
ik willen zegsfen « kom ook voor zo'n kostuum van 2.000 fr. eens 
naar SUCCES KLEDING » 

300 LUX HERENKOSTUMEN 
GEWAARBORGD 1 0 0 % ZUIVER SCHEERWOL 
T R E V I R A / W O L EN DIOLEN M A R K A N T . 
VERVAARDIGD I N EEN DER BESTE DUITSE HERENKLEDSNC-
FABRIEKEN. 

I N DE NIEUWSTE MODELLEN EN STOFDESSINS ALLE MA
TEN. V A N 44 TOT 58. OOK K W A R T EN HALVE M A T E N , 
BUIKMATEN EN EXTRA LANGE M A T E N . 
EKSKLUZIEF VOOR « W i l » LEZERS, en enkel zolang de voor
raad strekt tegen de abnormale cadeauprijs van : 

2 . 0 0 0 f r , B T W inbegrepen. 

Gezien het hier gaat om een partij herenkostumen die wi j zelf 
ver onder de normale prijs hebben aangekocht en gezien wi j ze 
zelf terug direkt buiten willen, worden deze kostumen in de 
zaak verkocht aan de uitzonderlijke reklameprijs van 2.950 fr. 
U moet dus absoluut deze advertentie meebrengen om van de 
prijs van 2.000 fr. te genieten. 
De fabrikant verliest aan deze partij kostumen zeker 700 a 900 
fr. per kostuum. 
Voor u een reden te meer om er vlug van te profiteren. 

succes k l e d i n g m e y e r s 
A. DE LANGLESTRAAT4 /10 2640 N I EL (Ru pel) 

Met meer dan 1.000 m2 winkelruimte een der belangrijkste kledingszaken in Vlaanderen Eigen koffie- bier-bar kunstsalon 
Open alle werkdagen van 9 tot 20u. Zaterdag's tot 18u. Zon- en feestdagen steeds «e^floten. 

?« ! ; /^^^ ' l ' ' ' ^ ^l! ***** advertentie geniet U eveneens als « W I J «-lezer 2 0 % korting op al uw aankopen boven de 1.000 fr. en 
1 0 % korting op alle aankopen beneden de 1.000 fr. 
(ESKAM CADEAUPRIIZEN UITGEZONDERD.) Vraag uw «r S «-KAART aan de kassa. 
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.il** DE BELGISCHE 
SOCIALISTISCHE 
PETROLEUM-AFFAIRE 

Namens de Volksunie heeft volksvertegenwoordiger Evrard Raskin de 
minister van Ekonomische Zaken gemterpelleerd over de IBRAMCO-zaak. 
Zijn betoog was klemmend en zijn vragen pertinent, zo pertinent dat de 
BSP-ers het er lelijk van op de heupen kregen en bij monde van hun 
beroeps-bruller Van Eynde met scheldwoorden en verdachtmakingen re-
plïkeerden. Waarschijnlijk bij gebrek aan argumenten. De interpellatie van 
Raskin werd door de andere kamerleden nochtans met grote aandacht be
luisterd. Zij kwamen er duidelijk van onder de indruk, vooral wanneer hij 
wees op de reaktie die verwacht wordt in het Nederlands parlement. 

vdb hooide 

nieuwe europese 
iandbouwprliien 

De negen ministers van Landbouw zijn er na drie onderhandelingsronden 
dinsdaovoormiddag op de valreep eindelijk in geslaagd de nieuwe land
bouwprijzen voor het jaar 1973-1974 vast te leggen. Zoals men weet moes
ten de nieuwe prijzen op 1 mei van kracht worden. De derde onderhan
delingsronde die vorige zondag begon heeft 26 uren geduurd en het is 
eigenlijk nog verwonderlijk dat er nieuwe prijzen uit de bus zijn gekomen 
na de harde tegenstellingen die gerezen waren tussen de Franse en West-
Duitse delegatieleiders. Misschien zit de vrees voor een gerechtvaardigd 
massaal protest van de landbouwers er voor iets tussen dat men toch 
met de nieuwe prijzen is klaargekomen. In ieder geval er is tijdens de 
afgelopen dagen in Luxemburg grof poker gespeeld en op het ogenblik 
dat we dit stukje schrijven (woensdagnamiddag] is niet helemaal duidelijk 
wat wel en niet werd beslist en wat de gevolgen zijn van het prijzenover-
leg. De Europese landbouwpolitiek waar al jaren aan gewerkt wordt is 
echter niet in het water gevallen en daar zullen alle (of toch de meeste] 
aanwezige landbouwministers dinsdagmorgen blij mee geweest zijn. 

De belangrijkste prijzenbeslissingen hebben we in volgende punten 
samengevat : 

• de plantaardige produkten stijgen maar met 1 % behalve de prijzen 
voor de rogge, olijfolie, sommige wijnen en groenten en fruit die respek-
tievelijk met 6,5 %, 10 %, 3 % en 7,5% omhoog getrokken worden. 

• de melkprijs is verhoogd met 5,5 % (in W-Duitsland en de Benelux-
landen met 4 %) . 

• de prijzen van het rundsvlees, het kalfs- en varkensvlees worden res-
pektievelijk met 10,5 %, 7,5 % en 4 % verhoogd. 

• er is een extra prijsverhoging met 1 % voorzien voor granen en var
kens in de lidstaten die hun munten niet revalueerden (W-Duitsland en 
Benelux revalueerden wel]. Die extra verhoging gaat echter pas in wan
neer het Britse Pond en de Italiaanse lire samen met de andere EEG-mun-
ten gaan zweven ten overstaan van de dollar. 

• de prijzen in Groot-Brittanië vehogen met 10% minder dan in de andere 
Europese lidstaten omdat een speciale klausule in het toetredingskon-
trakt dit toelaat. 

De negen ministers vereenvoudigen (gelukkig) ook het zeer ingewik
kelde systeem van kompensaties die nodig zijn om de gevolgen van de 
jongste muntkrisis op te vangen. 

Verder krijgen de bergboeren en de landbouwers die bedrijven uitbaten 
in moeilijk toegankelijke gebieden extra steun. Daarvoor zal een Europese 
richtlijn moeten uitgewerkt die pas tegen 1 oktober van dit jaar mag ver
wacht worden. De stem van de Europese bergboeren was blijkbaar niet 
sterk genoeg om te verhinderen dat hun zaak op de lange baan wordt ge
schoven. 

Over mogelijke maatregelen om de landbouwstrukturen te verbeteren 
is weinig of niets bekend. Er werd wel beslist dat een speciale premie 
zal toegekend worden aan laadbouwers die tenminste 11 koeien hebben 
en beloven gedurende tenminste 4 jaar geen melk meer op de markt te 
brengen. Daarmee hoopt men de boterberg te doen slinken en de schaar
ste aan rundsvlees gevoelig te verminderen. Het minimum van 11 koeien 
om voor de premie in aanmerking te komen geldt niet voor de ganse EEG. 
In sommige streken zal men maar 5 en "m andere streken 15 koeien moe
ten hebben om van de premie te kunnen genieten, die 375 fr. bedraagt per 
100 liter niet-geleverde melk. Dezelfde boeren ontvangen nog een mest-
premie van 2.250 fr per ha het eerste jaar, 1500 fr per ha het tweede 
jaar en 750 fr per ha gedurende het derde jaar. Ten slotte hebben de negen 
nog beslist dat er geen invoerrechten zullen geheven worden op de aard
appelen tot 15 mei, ogenblik waarop de nieuwe aardappelen in sommige 
Europese landen op de markt worden gebracht. 

Weinig ministers schenen met de genomen beslissingen gelukkig te 
zijn, het was een kompromis van de EEG-landbouwkommissie waar men 
zich bij «neergelegd» had. De landbouworganisaties die een gemiddelde 
prijsverhoging van 7,5 % hadden gevraagd kunnen ook al niet erg ge
lukkig zijn al moet gezegd worden dat onze melkveehouders toch hun 
melkprijs werkelijk zien verhogen met 5,5 % en ze een zekere garantie 
hebben dat hun inkomen in « slechte tijden » niet belachelijk laag zal 
kunnen dalen. De verbruikers zullen de prijzen in de kleinhandel niet zien 
verhogen als gevolg van de genomen prijsbeslissingen, uitzondering ge
maakt voor de melkprijs die normaal wel zal stijgen in de kleinhandel. 
Wanneer over een paar weken meer details bekend zijn over het jongste 
landbouwberaad komen we er nog een laatste maal op terug omdat de 
be^ssingen zowel voor de landbouwers als verbruikers erg belangrijk zijn. 

De h. Raskin vroeg vooreerst aan 
minister Claes waarom hij op 20 
maart j l . in het parlement, in ver
band met Ibramco, verklaringen af
legde die strijdig waren met de in
formatie waarover hij op dit ogen
blik beschikte. In het parlement had 
hij het over een studievennoot
schap dat zou moeten nagaan of 
de oprichting van een raffinaderij 
in het Luikse verantwoord is, waar 
zij precies zou dienen gevestigd te 
worden en welk het aandeel van 
de overheid zou zijn in de financie
ring. In feite is de hoofdopdracht 
van Ibramco niet studie, maar ex
ploitatie en bestudering van de 
wijze van exploitatie. Een heel ver
schil, en dat wist Claes heel goed ' 
Hij beweerde op 20 maart ook dat 
deze « studievennootschap » tot 
stand kwam overeenkomstig be
slissingen van de vorige regering. 
Welnu die vorige regering nam en
kel een beslissing over een studie
vennootschap met gemengd karak
ter (privé en Staat elk 50%] en 
Ibramco werd heel wat méér : een 
exploltatievennootschap met Iraan-
se en Belgische privé-aandeelhou-
ders (5.997 Iraanse aandelen, 3 
Belgische .). Claes hield dus géén 
rekening met de beslissingen van 
de vorige regering ! 

Bovendien is er de konventie die 
Simonet op 21 december met de 
Iranezen afsloot, en waarbij ?o'n 
2,5 miljard extra kado werd gedaan 
(buiten de « gewone » staatsteun] 
aan Ibramco. De kabinetschef van 
Claes ondertekende mede deze 
konventie, dus Claes wist er wel 
van maar hij repte er met geen 
woord over in het parlement op 20 
maart. Toen Simonet ondertekende 
was de regering waarvan hij deel 
uitmaakte ontslagnemend. Daar het 
hier allesbehalve om « afhandeling 
van lopende zaken » ging deed hij 
iets dat in strijd was met de be
slissing van het Sociaal-Ekonomisch 
kernkabinet van 6 december 1972. 
Toch benoemde een andere BSP-er 
(Cools] die Simonet (na zijn ver
trek naar « Europa ») opvolgde nog 
de 3 Belgische beheerders van 
Ibramco, 3 dagen voor de vorming 
van de nieuwe regering... Drie so
cialisten vanzelfsprekend I Waar
om verzweeg minister Claes dit 
alles ? 

Raskin handelde vervolgens ook 
over het geval-Baeyens, de « al
machtige » sekretarls-generaal van 
Ekonomische Zaken (BSP-er uiter
aard]. Op 20 april jl verklaarde die 
voor de TV dat de studie i.v.m. 
Ibramco vrijwel voltooid was, en 
dat de raffinaderij er zeker zou ko
men. Aan een Gents dagblad ver
klaarde hij nog andere dingen die 
deining veroorzaakten. Raskin : 
« Als die man waarheid sprak dan 
betekent dit dat men de pers op 
6.12.72 heeft voorgelogen, dat de 
ontslagnemende regering beslissin
gen nam die niet meer tot haar be
voegdheid behoorden, dat de CVP-
PSC tot hiertoe onwaarheid spra
ken, en dat de PVV bij de regerings
vorming bij de neus werd genomen. 
Indien deze topambtenaar echter 
niet de waarheid heeft gesproken, 
welke sankties denkt de minister 
dan tegen hem te treffen ? ». 

(Red Het afsluiten van ons blad 
verplicht er ons toe het tweede 
gedeelte van Raskins betoog vol
gende week te brengen Het is al
leszins belangwekkend genoeg om 
het de nodige ruimte te geven in 

. WIJ »). 

De VU-interpellant Evrard Raskin 
hekelde de onverdedigbare houding 
van minister Claes en stelde een 
aantal precieze vragen, waarop de 
regering geen afdoend antwoord 
gaf. 

sinterkloos 
simonet 

Op 21 december 1972 onderteken
de de BSP-er Simonet, minister van 
Ekonomische Zaken in de aftreden
de regering-Eyskens 11, een konven
tie met de Iraanse petroleummaat-
schappij. Daarin beloofde hij uitge
breide extra-staatssteun (voor ten 
minste 2,5 miljard frank !). Daar
naast ^ou nog de « gewone » fi
nanciële hulp komen die verleend 
wordt in het kader van de expan
siewetten (goedkope grond, tussen
komst in de rentelast van leningen 
e.d.]. 

Aan de ondertekening van die be
langrijke konventie, die de Staat 
verbindt, werd geen ruchtbaarheid 
gegeven. Simonet is hier duidelijk 
zijn boekje te buiten gegaan, want 
zo'n engagement kan moeilijk be
schouwd worden als de « afhande
ling van lopende zaken ». Inmiddels 
is de rode vogel naar « Europa » 
weggevlogen... 

«ziin» 
ibromco-slog 
thuis... 

Het was woensdag een van dia 
zeldzame « grote » dagen uit het 
parlementaire leven. Op zo'n dagen 
gonst het in de Wetstraat van ge
ruchten, het ene al sensationeler 
dan het andere. Zo fluisteren men
sen (die het kunnen weten] dat de 
gehaaide Brusselse zakenman-poli-
tikus Paul Vanden Boeynants t i j 
dens de IBR-AIVICO-kabinetsraad van 
vorige week vrijdag weer eens een 
slagje thuis haalde. 

Vanzelfsprekend was hij erbij 
die dag : als er zaken aan de orde 
staan waarbij harde business om 
het hoekje komt kijken, is hij nooit 
ver uit de buurt. Tijdens die mara
thonvergadering ging het er bijwij
len zéér scherp aan toe tussen do 
rode, gele en blauwe regeringspart
ners. Vooral Vanden Boeynants 
ging — aanvankelijk althans — te
keer als een razende roeland. Tot 
iemand hét middel vond om hem in 
een ommezien te kalmeren en zelfs 
welwillend te stemmen : de verde
ling van de IBRAMCO-petroIeum-
produkten zou toevertrouwd worden 
aan mevrouw Simone Descamps.™ 

Mevrouw Descamps-Spanoghe 
uit Mechelen is een geharde zaken
vrouw, die het al jaren aan de 
stok heeft met de bonzen van de 
Petroleumfederatie. Met haar man 
richtte zij in 1947 de NV Cornet op 
die zich spoedig zal toelegger op 
de fabnkatie van metalen vaten en 
flessen. De verdeling van LPG (van
af 1957] bracht haar de eerste keer 
in botsing mei de petroleumbazen. 
Het zou een harde koude oorlog 
worden, vooral na de oprichting van 
Seca (in 1960], later van Cometa 
(eigen gas in eigen flessen : goed
koper) en onlangs van het nieuwe 
verdeelmerk voor benzine : Esdé 
(Simone Descamps] dat zijn pro
dukten merkelijk goedkoper dan de 
anderen op de markt brengt. Een 
geharde zakenvrouw wiens « oor
log» met de Petroleumfederatie ook 
de verbruiker ten goede is geko
men. Dat wel. 

De hele vraag is maar (als de 
kwaiongen die het verhaaltje rond-
fluisteren tenminste gelijk hebbenl 
waarom deze aanduiding de h. Van
den Boeynants zo welgevallig wast 

de motie von de votksunte 
De Kamer gehoord de interpellatie van de heer Raskin ; 

stelt vast dat de minister van Ekonomische Zaken het parlement de volle
dige en nauwkeurige informatie inzake de oprichting van IBRAMCO ont
houden heeft en aldus gepoogd heeft een misleidende voorstelling ingang 
te doen vinden ; 
stelt vast dat ontegensprekelijk de doelstelling van de opgerichte onder
neming verder reikt dan alleen de studie van het eventueel oprichten van 
een maatschappij met gemengd karakter voor raffinage te Ternaaien ; 
betreurt'het optreden en de verklaringen met politieke draagwijdte van 
een staatsambtenaar die aldus zijn rol te buiten gaat ; 
vreest dat de betrekkingen met Nederland, door geen rekening te houden 
met de bezwaren van dit land, geschaad zullen worden ; 
meent dat de minister van Ekonomische Zaken ontslag dient te nemen. 

De scherpe aanvallen van Schilt! 
brachten Leburton op de tribune 
voor een dubieuze verklaring In 
zijn ogen is het parlement slechts 
een drukkingsgroep ('] zoals hl] 
al vroeger verklaarde n a.v. een 
interpellatie van Schiltz. 
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In grote groepen verzameld diskussiëren de stakende haven
arbeiders voor « Ons Huis • op de Gentse Vrijdagmarkt : dat 
doen ze al drie weken, iedere keer als ze 's morgens (tamelijk 
vroeg : « We staan vroeg op, we zijn 't gewoon ») een algemene 
vergadering houden. 

De vakbond heeft de staking niet erkend, en er komt ook op 
dié maandag voor de eerste mei géén erkenning. Maar « de 
vakbond » betuigt zijn solidariteit en geeft het stakingskomitee 
een half miljoen voor « de ergst-getroffenen ». Het gevolg van 
deze officieuze, plaatselijke erkenning is dat de Gentse socia
listische vakbeweging niet meer de nationale Belgische Trans-
portarbeideisbond volgt : opstand in eigen rode gelederen ? 
Of een knappe zet op mei-avond om de gemoederen te sussen ? 

Dat geld is welkom, de nood laat zich al voelen. 
— « 'k Heb ook twee kleine kinderen, ik kom morgen eens 

kijken of ik ook wat krijgen kan >• zegt een jonge havenarbeider. 
— • Met dat geld strijken ze zeem aan onze baard, en ze drij

ven de oproerige schapen de stal terug binnen » merkt een 
andere op. 

We denken toch aan Zwartberg terug, en dat ze ook door niet-
betalen die staking braken. 

— « Vroeger waren het de bazen die ons zo dwongen terug 
aan 't werk te gaan, nu zijn het de vakbonden, wat is er eigen
lijk veranderd ? ». 

— « Slechts één man in Antwerpen houdt de nationale erken
ning tegen » zo verklaart de jonge havenarbeider « Is dat nu 
demokratie ? «. Hij worstelt wat met het politieke woord maar 
hij begrijpt de betekenis drommels goed. — . Hoe kan nu één 
man de zaak tégen de wil van zovélen tegenhouden ? ». En hij 
haalt in machteloos gebaar de schouders op. 

Stervende demokratie 
Anderen denken aan de staking voor de eenheidswet terug, en 

een paar weten het nog van die amnestiemarsj, toen er vijftig 
havenarbeiders werden opgetrommeld om tégen te betogen... 

— • En wat had dat allemaal met ons werk te maken ? En nu 
we voor onze rechten opkomen, nu willen ze niet ». 

Ze voelen zich ergens met handen en voeten aan politieke 
drijfveren gebonden, maar ze weten geen raad met dat onbe
haaglijk gevoel. 

— «De politiek, die zouden we er graag buiten krijgen ». 
— " De BSP zit in de regering, denk je dat het daarom is dat 

ze de staking niet erkennen ? ». 
Dat beamen ze grif. Ze weten het allemaal. Individueel uiten 

ze hun bitterheid. 
— «We zijn met het socialisme opgegroeid. Het doet zeer te 

moeten bekennen wat ze geworden zijn, en nu weet iedereen 
het ». 

Maar op de algemene vergadering schreeuwden ze wel wat, 
maar het essentiële, wat Iedereen aanvoelt, dat durft niemand 
zeggen, nog niet. 

En over de pers zijn ze ook niet te spreken. 
— « En dan zeggen de mensen dat er gewerkt wordt in de 

haven, want 't staat in de krant, en dan kunnen we alleen maar 
zeggen : ga kijken of het waar is... ». 

Want ook de pers is gebonden aan dezelfde politieke partij 
waaraan het sindikaat vast zit... 

— « Konden we het maar beter uitleggen » zo menen ze. 
Alhoewel ze welbespraakt en met brede armgebaren, in een 

Gents om Remain De Coninck van nijd te doen verbleken, je 
uitleggen waarover het allemaal gaat. 

Wie we wel zijn ? 
— « Van de Volksunie ? Die hebben eigenlijk ook niet veel 

in de pap te brokken hee ? ». 
Net als zij, net als iedereen. 
Ze vinden het wel goed dat we komen luisteren en we moeten 

gunstig over hen schrijven. Maar ze dulden niet dat iemand hen 
de les spelt. Dat mag het ABVV niet, dat hen nochtans een 
dwingende brief stuurde, zo'n flinke week geleden : dat ze maar 
best het werk zouden hervatten, dat ze pas dan een vergoeding 
zouden krijgen, anders ?... Maar ze leefden allen naar de eerste 
mei, en nu krijgen ze toch geld en staken toch verder. De RAL-
en Amada-mensen krijgen ondertussen harde waarheden te ho
ren en inkasseren zelfs enkele rake klappen. 

— « Ge zijt gemakkelijk, ge staat ons hier op te stoken, maar 
ondertussen maken ze de cellen in de Nieuwe Wandeling klaar 
en als wij morgen binnenvliegen, dan knijpt ge er van tussen en 
wij zitten maar ! ». 

Bij die nuchtere opmerkingen staan de langharige profeten 
beduusd te kijken. Intussen vormt zich een groep heel rumoe
rige lui, die het met de kommunisten (ortodokse strekking Mos
kou) aan de stok hebben. Achlel De Koninck, warmbloedige sta
kingsleider, schreeuvrt woedend zijn troepen toe dat ze die lui 
maar moeten laten staan, er niet naar luisteren. 

De stakers maken zuur-lachend allerlei opmerkingen. 
En, ernstig dan : • Kom morgen eens kijken, naar de stoet, 

dan zult ge wat zien ! ». 
Maar het klinkt toch allemaal nogal machteloos. 
Want het zijn niet de arbeiders die beslissen op de algemene 

vergadering, het zijn enkele groten uit de sindikaten, je kan in 
sommige-^bedrijven geen plaats verwerven als je niet tot een 
sindikaat toetreedt, ook al wil je het anders, je krijgt geen staats-
betrekking als Je geen lldkaart van een bepaalde politieke partij 
op zak hebt, de pers verzwijgt wat enkele politici menen dat 
moet verzwegen worden, één politicus kan de staatsfinanciën 
aanwenden om een staatsbedrijf op te richten, het parlement 
staat naast en buiten de belangrijke beslissingen, één partij Is 
en regering, én vakverbond én werkgever... 

Het duurt niet zo lang meer en de Gentse havenarbeider gaat 
terug aan t werk : hij zal wel moeten. 

Zijn staking leerde ons nog beter beseffen wat we allemaal 
ongeveer wisten. 

huguette d b. 

6 l{noeiers 
aan liet werk 

Met de huidige regering Leburton valt er ten minste wat te beleven. H ^ 
hing al in de lucht toen de BSP-medevoorzitter zijn regering vormde met 
de welwillende instemming van de CVP, die hem jarenlang had gewraakt 
en die haar aanhangers nog bij vorige verl<iezingen had gevraagd vertrou
wen te hebben in de thans afgeschreven afgod Eyskens (« Eysl<ens ver
trouwen » !) want dat anders de boze Leburton zou komen. 

Leburton-xBarabas» (na Collard, de « duivel » van de schoolstrijd) werd 
zelfs gewraakt door De Saeger vooreerst, in zijn spoor nadien door Wil-
fried Martens, maar kreeg uiteindelijk toch de zegen van de CVP, die 
thans volgens haar voorzitter beweert te steunen op evangelische waarden. 

De heer Leburton kon vertrekken 
met zijn 3 x 12 of 36 apostelen, die 
met hun rijkelijk gestoffeerde ka
binetten het land, nochtans in fi
nanciële nood, al dadelijk één mil
jard en 250 miljoen kostten. 

Voor de zoveelste maal konden 
we in een regeringsverklaring le
zen dat de taalwetten zouden wor
den toegepast te Brussel-Hoofd-
stad waar op 1 september e.k. 
50 % van de artsen in de KOO-
klinieken Nederlandstalig moesten 
zijn en 50 % van de hogere ge
meenteambtenaren eveneens, waar 
in beide groepen thans onderschei
denlijk slechts 11 % en 33 % 
wordt gehaald. 

De minister van Binnenlandse 
Zaken, de Luikenaar Close, begon 
echter al dadelijk over een uitstel-
kommissie te spreken en er was 
een scherpe motie van het VU-par-
tijbestuur en een ingediende inter
pellatie nodig om hem zijn woor
den te doen inslikken. De daden 
moeten echter nog volgen .. 

Ook de minister van Volksge
zondheid, De Saeger, heeft een uit-
stelkommissie opgericht. Hij had 
zich de moeite kunnen besparen, 
nu de Brusselse professoren in een 
TV-uitzending van het Vermeylen
fonds de kwakkel neergeschoten 
hebben dat er onvoldoende Vlaam
se kandidaten zouden zjn. Gere
geld, zeggen ze, werden Vlaamse 
kandidaten-artsen geweerd. Ook 
door sabotage, zoals overal waar de 
taalwet dient toegepast. 

Was het beginsel 50 % hogere 
Vlaamse ambtenaren in de Brus
selse gemeentediensten de geringe 
vergoeding voor de Vlamingen in 
ruil voor het beginsel 50 % hogere 
Franstalige ambtenaren in de rijks
diensten, dan was er een andere 
kompensatie voor de Vlamingen 
vooropgezet in ruil voor de invoe
ring van het zogeheten beginsel 
« de vrijheid van het gezinshoofd ». 

De vergoeding voor de straffeloze 
dwang op dit gezinshoofd zou be
staan in hoge kredieten voor de 
Nederlandse Kultuurkommissie te 
Brussel en dit om Nederlandstalige 
peutertuinen, kleuterklassen en la
gere scholen op te richten. 

Zo zou men de verfransing te 
Brussel voortaan tegenhouden. Het 
was de bewegingsstrategie « zoals 
de heer Van Elslande, ondertussen 
naar Buitenlandse Zaken gevlucht, 
ze betitelde. Na de begoocheling of 
het bedrog van de Vlaamse gentle
man en van het Vlaamse meerder
waardigheidsgevoel in vroegere ja
ren, thans de kreeftenbewegings-
strategie. 

Terwijl de Brusselse gemeentebe-
besturen echter al alle toelagen 
voor de Vlamingen aan het afschaf
fen waren bleken de bewegings
strategen echter zowaar hun belof
ten al vergeten en de Nederlandse 
Kultuurraad die 80 miljoen had ge
vraagd kreeg 7,5 miljoen van de 
CVP-Brusselaar Chabert. 

Als negatieve stunt kon het er
door. 

Met Ternaeien en de affaire 
[want een zaak kan men het niet 
noemen) van IBRAMCO schoot de 
regering een andere hoofdvogel af. 

In dit verband verweet Jos Van 
Eynde ons dat we de Walen nooit 
iets gunnen. Gewoon als hij is hen 
alles te gunnen en de Vlamingen 
— behalve de Vlaamse BSP-ers 
persoonlijk — niets zullen we aan 
dat argument niet zwaar tillen. 

De Walen hebben na de jongste 
oorlog een honderd miljard ook van 
ons geld aan hun mijnen vergooid, 
ook met ons geld wordt te Val-St-
Lambert geknoeid, ook met ons 

' geld zal Cockerill straks dividön-
den uitkeren, met ons geld werd 
geknoeid te Ghlin, ons geld 
stroomde naar Feluy en met ons 
eigen geld willen de Walen thans 
hun vuilnisbelt te Ternaaien aan

leggen, vlak onder de neus van de 
Limburgers van weerskanten de 
staatsgrens. 

Zo het zuivere BSP-logika is dat 
minister Claea liever geld weggooit 
aan zijn Waalse vrienden, dan dat 
hij het besteedt aan de Limburgse 
mijnwerkers, dan toch zouden we 
van de Walen het elementair f a t 
soen mogen verlangen dat ze hun 
oiieinstallaties niet op het uiterste 
puntje van hun grondgebied zouden 
oprichten zodat alle stank naar bei
de Limburgen wordt gedreven 

We hebben volle begrip voor het 
standpunt van de Nederlanders die 
thans vragen dat deze installaties 
meer naar Luik toe zouden op
schuiven zodat het toeristisch ge
bied Nederlands Limburg niet zou 
worden verknoeid, daar waar zij, 
Nederlanders, toch de jongste ja-
ten altijd inschikkelijk waren voor 
Antwerpen. 

Goede Benelux-betrekkingen be
tekenen voor ons ook nog wat 

De heer Van Eynde staat altijd 
met de pink op de naad van zijn 
broek om de Waalse bevelen uit te 
voeren, ook als het kostelijke en 
ondoelmatige grillen zijn. Maar dat 
hij zijn eigen Antwerpen wil opof
feren aan Nederlandse tegenmaat
regelen dat gaat ons verstand te 
boven. 

Of heeft hij ook al alle Antwerp-
\ se dokwerkers — eens de trots 

van de BSP ! — afgeschreven, nu 
de politie van zijn eigen burge
meester ze uit eikaar ranselt bij 
stakingsbetogingen ? 

Ons standpunt is het dat de Wa
len met de eigen gelden voor hun 
streekekonomie mogen doen wat ze 
willen — ze krijgen toch 40 °o van 
het staatsgeld terzake — maar dat 
ze ons leefmilieu niet moeten ver
knoeien en Antwerpen niet node
loos mogen schade toebrengen. 

Want zo voor de heren Claes en 
Van Eynde Limburg en Antwerpen 
niet meetellen, voor ons wel. Wij 
beschouwen dat in de eerste plaats 

"als (teel van ons vaderland. Voor 
ons zijn de Walen buren, waar we 
liefst in vrede mee leven, maar dan 
moeten ook zij ons die vrede laten. 
En hun mesthoop niet voor onze 
deur leggen. 

wim jorissen. 
senator. 

de " bewegingsstrategen " in zak en as 

nederlondse kultuurkommissie 
Ie brussel mei de bedeizuk op pad 

De wet op de agglomeraties en 
federaties van gemeenten, waarin 
ook de invoerng van de « liberté du 
fiere de familie » werd opgenomen, 
bevat de beruchte artikels betref
fende de « bewegingsstrategie » 
van de CVP. De Nederlandse Kul
tuurkommissie te Brussel zou er 
een van de hefbomen van zijn. 

Beleid voeren zonder geld, dat 
gaat echter niet. . De Kultuurkom
missie moet drie soorten uitgaven 
kunnen doen : eigen struktuur en 
personeel bezoldigen, eigen initia
tieven nemen als « inrichtende 
macht » inzake onderwijs en socio-
kulturele werken, en het Vlaams 
kultuurleven te Brussel subsi
diëren. Het werk aan de basis is 
belangrijker dan de prestige-uitga-
ven aan het « grijze » Martelaren-
plein. Vooral de werking van de 
betrouwbare gemeentelijke kultu-
rele raden verdient de aandacht. 
Minimaal heeft de Kultuurkommis
sie (een CVP-VU-koalitie) in 1973 
ruim 50 miljoen nodig. 

Volgens de wet op de agglomera
ties, die het statuut van de Kul
tuurkommissie bepaalt, is het de 
Nederlandse Kultuurraad die op zijn 
dotatie de kredieten voor de Neder

landse Kultuurkommissie te Brus
sel moet voorzien. Een advies van 
de Raad van State Is uitdrukkelijk 
in dit opzicht. De Nederlandse Kul
tuurraad leeft op zijn beurt uit de 
hand van de regering daar hij geen 
fiskale bevoegdheid bezit. 

In hun grote waakzaamheid voor 
de Vlaamse belangen te Brussel 
VERGATEN de financie-ministers 
Willy De Clercq en Leo Tindemans 
voor de Nederlandse Kultuurkom
missie te Brussel de nodige kre
dieten te voorzien. Kultuurminister 
Chabert VERGAT hen daar tijdig at
tent op te maken. Draagt hij deze 
Kultuurkommissie onder CVP-VU-
beleid misschien al evenmin een 
goed hart toe als zijn voorganger 
Van Mechelen ? 

Het is elektoraal wellicht meer 
renderend zelf lintjes te knippen 
dan het door anderen te laten 
doen,.. 

Ten einde IETS te redden werd 
door senator Van Haegendoren, die 
do esbattementen van de Kultuur
minister • bewaakt », inderhaast 
maar tijdig een voorstel van de
kreet in mekaar getimmerd tot 
rechtstreekse betoelaging van de 
Brusselse verenigingen en kultu-
rele raden. Deze mogen niet tot de 

bedelzak gebracht worden doordat 
zij niet mogen aangewezen worden 
op de vrijgevigheid van de reeds 
belasting betalende Vlamingen. 

Minister Chabert, die op zijn 
budget de Kultuurkommissie aan de 
benodigde 50 miljoen moet helpen, 
KAN dat niet : de kultuurbegroting 
werd reeds opgesteld en zij werd 
aan « de lage kant » berekend. 

En nu maar afwachten hoe de 
• bewegingsstrategen » hun plan 
zullen trekken 1 Ofwel wordt de 
Kultuurkommissie door hen « droog 
gelegd », ofwel moet de regering 
de weg naar Canossa gaan en haar 
« vergetelheid » publiek bekennen 
door een bijkomend krediet voor te 
stellen. Ofwel zoekt men een ty
pisch Belgische tussenoplossing : 
daar men de Brusselse Kultuurkom
missie met de druppelteller be
dient en dat de b. Chabert dan 
maar bezuinigt ten nadele van an
dere kredieten voor het kultuur
leven in Vlaanderen... 

Door dit treurig en potsierlijk In
cident wordt de wirwar en de on
doelmatigheid van de nieuwe ge
heime wapens van de « bewegings
strategen •• nog maar eens extra 
belicht ! 
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franse adressen 

Een beambte van de Reaie 
Telegraaf en Telefoon te Meche-
len — de man zelf is geen 
Mechelaar — kon in het be
schikbare postregister de Ne
derlandse benaming niet vinden 
van een in het Frans gesteld 
adres op een spoedbestelling. 
Daar alle kantoren gesloten wa
ren maakte hij de zending over 
aan de post, die de express 's 
anderdaags afleverde. Het ge
adresseerde bedrijf diende 
klacht In. Na het onderzoek 
loopt de beambte nu het risi-
ko, een tuchtstraf te krijgen 
hoewel de vakbond geneigd is 
te reageren daar de beambte 
de voorschriften heeft nage
leefd. 

Dit incident is het gevolg van 
de hardnekkigheid waarmee 
sommige bedrijven in Vlaande
ren voortgaan Franse benamin
gen te voeren en hun adressen 
in het Frans behouden, wat ve
len in Brussel en Wallonië niet 
liever vragen. Indien de regio's 
werkkelijk eentalig zijn, dan 
moet de wetgever dergelijke af
tandse en a-sociale praktijken 
radikaal verbieden. 

Dit incident is stof voor een 
vraag in de Nederlandse Kul-
tuurraad. We teilen al taaimar
telaren genoeg I 

de orde 

Onlangs werden door de Orde 
der Geneesheren verkiezingen 
voor het bestuur georganiseerd. 

In het Brabantse werd aan al
le frankofone dokters de op
dracht gegeven voor hun kandi
daten te kiezen. In het Vlaamse 
arr. Leuven werden de franskil
jonse professor Van den Schriek 
(Herent) met 299 stemmen en 
de franskiljonse professor Si-
monart (Blanden] met 236 stem
men verkozen. De Vlaamsgezin-
de dr. Omer Steeno stond welis
waar bovenaan met 433 stem
men. 

Voor het arr. Brussel werd het 
wel een meevallertje. Drie van 
da vier verkozenen zijn Vlaams-
gezinden zodat wij in Brabant 
goeie hoop hebben dat het een 
laatste keer zal zijn dat het 
kastebegrip kan spelen in deze 
zo konservatieve (h)orde. 

kolen 
in duitsland 
en hier... 

Terwijl de laatste Nederland
se kolenmijn sluit en men in 
België — wat langzamer — een 
zelfde doel nastreeft, wordt in 
West-Duitsland gewaarschuwd 
tegen « overijlde sluitingen ». 
Het energietekort dwingt onze 
Oosterburen « tot nieuwe liefde 
voor hun steenkolen » omdat 
de kosten van kernenergiecen
trales, olie en aardgas explosief 
stijgen. Men heeft te Bonn be
rekend dat tegen einde der ze
ventiger jaren nog ongeveer 
30 % van de verbruikte stroom 
door steenkolen zal moeten ge
leverd worden. Bovendien zou 
het inzicht bestaan de steenko-
lenproduktie in de Ruhr en in 
het Saargebied op ongeveer 60 
miljoen ton per jaar te stabili
seren, ten einde een pand in 
handen te houden, ongeacht het 
"feit dat de eigen kolenprijs 20 
mark per ton boven de wereid-
prijs ligt. 

Kennelijk wil de Bondsrepu
bliek niet helemaal afhankelijk 
worden van het buitenland in

zake kolen : het gevaar bestaat 
dat wanneer ettelijke landen 
hun kolenproduktie helemaal 
stopzetten, het buitenland een 
monopolium verovert en dan 
hoge steenkolenprijzen zal op
leggen. 

Ons kamerlid Olaerts heeft 
reeds herhaaldelijk voor een ge
lijkaardige politiek gepleit, daar
bij aantonend dat door rationa
lisering de kempische kolennij-
verheid de exploitatie kan sa
neren en terzelfdertijd ook de 
prijzenpolitiek in gunstige zin 
kan doen evolueren. Tot nog 
toe voor dovemansoren. Brussel 
zal er wellicht aan denken als 
het te laat is... 

waterzuivering 
aan de schelde 

Dank zij een vraag van kamer
lid Schiltz weten we nu dat er 
eindelijk iets gedaan wordt om 
de vervuiling van het Schel-
dewater te keer te gaan. Het 
VU-kamerlid heeft weliswaar 
niet minder dan een jaar moe
ten wachten vooraleer antwoord 
te krijgen. Het ging om de bouw 
van een zuiveringsstation aan 
het eind van een koliektor voor 
industrieel afvalwater van Genk 
naar Antwerpen. Niet alleen ver
oorzaakt de onstentenis van een 
zuiveringsstation vervuiling van 
het Scheldewater doch dat be
ïnvloedt ook de houding van Ne
derland inzake voor ons belang
rijke nautische werken in de 
Westerschelde. 

Staatssekretaris Verlackt kon
digde aan dat de aanbesteding 
heeft plaats gehad en het be
gin der werken voor 1 maart 
voorzien was, het einde ervan 
een jaar later. Dat dit mede door 
het aandringen van de VU ge
beurt ligt voor de hand. 

index 
stijgt toch 

Alle gezwam over de « strijd 
tegen de inflatie >> van de re
gering — een strijd waarvan we 
niet veel merken — het indeks-
cijfer rukt niettemin omhoog : 
in april met 0,63 punt, hoofdza
kelijk door de stijging van de 
prijs der voedingsprodukten. On
danks alle toezegging tot mati
ging vanwege de handelswereld 
blijkt er geen matiging in de 
prijzen te bespeuren en kondigt 
men zelfs nieuwe prijsstijgingen 
aan (sigaretten 2 fr. duurder In 
twee fasen, van juli af). 

Minister-dirigent Claes zal er 
wat anders moeten op vinden 
om de koopkracht van de arbei
ders veilig te stellen. 

(ode claes 

VU-senator Lode Claes, die 
in « Le Soir » de stem van de 
Volksunie laat weerklinken via 
een « Tribune Libre », was deze 
week de vedette van een «autop
sie » in het satirisch weekblad 
« Pan ». Het was een rake en 
pittige karakter- en karriere-ont-
ledmg van deze « overtuigde 
Brusselaar ». Andere Pan-tipe-
ring : « Deze romantikus van 
het ideaal is terzelfdertijd een 
realist van het konkrete ». 

« Pan » stelt verder vast dat 
« deze vertegenwoordiger van 
de nieuwe klasse in Vlaande
ren » een gevaarlijke konkurrent 
is geworden voor de PVV en de 
rechtervleugel van de CVP. Ka

rikaturist Alidor tipeerde gevat 
Lode Claes in het verleden en 
het heden : als politieke gevan
gene die zijn ekonomische toe
komst voorbereidt. 

Wij zeggen maar : door «Pan» 
simpatiek en zonder sarkasme 
geportretteerd worden is inder
daad een hele prestatie voor 
een Vlaming in het Brussel van 
heden. 

Brussel wil vice-
gouverneur weg 

De franstalige meerderheid in 
de Brusselse agglomeratieraad 
keurde een motie goed waarbij 
de afschaffing van het ambt van 
vice-gouverneur wordt gevraagd. 
Opmerkingen van de oppositie 
als « laten we het advies van de 
raad van State afwachten » en 
n dergelijke zaken behoren tot 
de bevoegdheid van het parle
ment » legde de meerderheid 
naast zich neer. 

De franstalige Brusselaars 
streven onverbloemd de aftake
ling na van voor de Vlamingen 
Ingebouwde veiligheids- en-waar-
borginstanties, hoe zwak ook de
ze zijn. Vice-gouverneur Cap-
puyns is hun al lang een doorn 
in het oog, omdat deze ambte
naar zorgvuldig waakt op de toe
passing der taalwetten in het 
Brusselse en reeds herhaaldelijk 
anti-taalwetbeslissingen of be
noemingen heeft geschorst of 
vernietigd. Nu de Vlamingen al
vast één instantie hebben waar
op ze min of meer kunnen reke
nen, moet die ook weg. Dit is 
het ware gelaat van de Brussel
se frankofonie : aangegane ver
bintenissen verloochenen, rem
men op hun ongebreideld soci-
aal-ekonomisch en taalimperia-
lisme vernietigen. Door de 
schuld van de kleurpartijen kun
nen de Vlamingen nog steeds 
niet de enige taal spreken, die 
zij verstaan : die van de macht. 

de winsten 
voor ons 

...en de verliezen voor de ge
meenschap. De zwaar deficitaire 
Luikse gieterij Delrez werd over
genomen door de staat via de 
Dienst voor Nijverheidsbevorde-
ring. De firma (400 werknemers] 
heeft een deficiet van 35 mil
joen plus een lening van 50 mil
joen bij de Nationale Maatschap
pij voor Krediet aan de Nijver
heid. De overeenkomst — onder 
impuls van de Waalse PLP-er 
Defraigne, staatssekretaris voor 
Streekekonomie — voorziet af
stand der aandelen aan de staat 
a 1 fr. wat de kwijtschelding van 
een schuld van 35 miljoen in
houdt (!) terwijl de NMKN-le-
ning eveneens door de staat 
wordt overgenomen I De Na
tionale investeringsmaatschap
pij zou geweigerd hebben bij te 
springen, maar geen nood : de 
BSP is druk doende om van de 
NIM een staatsholding te ma
ken, waarmee de staat allerlei 
(tot nogtoe alleen Waalse) be
drijven zou kunnen overnemen. 

Na Val-Saint-Lambert nu Del
rez met als « loeiend intermez
zo » IMBRAMCO, en ter afwis
seling een PLP-er in plaats van 
een PSB-er als promotor, het 
gaat trouwens toch telkens om 
Waalse knoei-bedrijven. 

Want tot nog toe is er geen 
spoor van dezelfde staatskapi-
lalistische bedrijvigheid ten voor
dele van Vlaamse bedrijven. De 
Belgische geldkraan loopt lustig 
voort in Wallonië. 

SOLIDARITEITSFONDS 

De bijdragen dienen gestort op postrekening 884.15 van de 
Kredietbank 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. 

J.H., Sterrebeek 
L.S., Mol 
L.V.D.K., Kruibeke 
M.S., Aalst 
VU-Waasmunster 
VU-Veltem-Beisem-WInksele 
R.B., Dworp 
A.V.H., Waarschoot 
VU-Ninove 
Omhaling bal VU-Ninove 
G.W., Lochristie 
M.H.D.V., Eeklo 
Dr F.J.V.D.W., Tielt 
E.C., Geraardsbergen 
R.G., St. Niklaas 
E.V.B., Edegem 
J.V.E., Mechelen 
U.V., Adinkerke 
VU-Moorsel 
L.D., Hoeselt 
J.M., Rosmeer 
B.D.W., St. Stevens-Woluwe 
VU-Alsemberg 
J.S., Kampenhout 
J.D., Dworp 
L.V.D., Nijlen 
N.D.C., Dilbeek 
VU-Belsele 
VU-Antwerpen-Stad 
Naamloos, Schelle 
vu-Gent (Ie storting) 
R.V.S., Antwerpen 
A.S., Appelterre 
Paula, Kemmel 
K.D.B., Asse 
L.V.I., J.V.I., Brugge 
L.V., De Panne 
J.D., Dworp 
VU-Velzeke (2e storting) 
VUJO-Jette 
P.D., Pepingen 
Mevr. R.V., Mechelen 
D.R., Strombeek-Bever 
A.V., Antwerpen 
A.V.D.E., Betekom 
A.B., Brussel 
VU-Tervuren 
F.D.L., 2020 Antwerpen 
H.V., Wilrijk 
A.D.B., Lier 
VU-Wervik 
Dr. F. Antwerpen 
V.N.J., St.-Niklaas 
S.V., St-Niklaas 
L.V., Rotselaar 
VU-arr. Tongeren-Maaseik 
VU-Woesten 
CD., Borgerhout 
F.B., Brussel 15 
Mevr. wed. G.D.B., Zaventem 
J.B., 1150 Brussel 
VU-Bree 
VU-Welle 
VU-Landegem (2e storting) 
vu-Westmalle 
R.T., Mechelen 
A.W., 1030 Brussel 
Onbekend, Asse 
E.W., Brussel 1040 
Omhaling ledenvergadering VU-Houthalen 
J.V.H., Kortrijk 
VU-Blanden-Haasrode 
E.C., Deurne-Centrum 
R.G., Deurne 
VU-Wondelgem 
P.H., Merksem 
J.V.E., Berchem 
H., Aaigem 
Onbekend, Asse (2e storting) 
F.D.V., Semmerzake 
A.V.H., Genk-Centrum 
J.M., Halle 
Mevr. M.D.V.H., Brecht 
J.D.B., St.-Gilles-Dendermonde 
VU-Wakken 
A.B., Elewijt 
P.S., Overijse 
VU-Heule en simpatisanten 
VU-Dutsburg 
VU-Merchtem 
VU-Zomergem 
A.D., Ronse 
F.V.G., Brussel 1020 
VU-Gruitrode 
D.D., Opgrimbie 
vu-Lede 
P.V., Brussel 1020 
2 rasechte Stekenaren 
M.W.. Duffel 
vu-Duffel 
VU-Mechelen-Stad 
VU-bestuur, Erembodegem-Centrum (Ie storting) 
P.D., Denderleeuw 
L.V.H., Kraainem 
R.R., Deurne-noord 
A.V.H., Waarschoot 
Vlaamse Vriendenkring, Meulebeke 
J.V., Antwerpen 
V.M.-J.C.-J.N.-L.V.M.-J.O.D.B.R.V., Hofstade 
VU-Wemmel 
VU-Tongeren 
VU-Overijse 
Omhaling VU-arr. kaderdag Brussel 

Totaal 7e lijst 

Algemeen totaal 

500 
1.000 

500 
100 

1.000 
1.000 

500 
250 

1.000 
2.630 

200 
500 
500 
250 
100 
100 

2.000 
500 

2.000 
1.000 
1.000 

108 
2.000 

100 
200 

1.000 
250 

1.000 
5.000 

300 
500 
500 
200 
200 

1.000 
200 
500 
100 

1.000 
500 
250 
500 
100 
250 
100 
500 
500 
200 
300 
500 

1.000 
1.000 
1.000 

100 
250 

2.000 
500 
120 
200 
300 

1.000 
2.000 
7.500 
1.000 
3.000 

100 
100 

1.000 
200 
900 
250 
500 
200 
200 
540 
100 

1.000 
200 
500 
500 

1.000 
100 
506 
500 
250 
200 
200 
720 
500 
450 

1.000 
100 
500 

2.000 
100 

1.000 
200 

1.000 
500 

5.000 
6.500 

500 
200 
100 

1.000 
200 

1.000 
100 

1.000 
5.145 

300 
1.000 
4.040 

97.705 

902.603 

RECHTZETTING : 

Het was niet VU-Tiegem dat 1.000 fr. stortte maar wel VU-lzegem. 
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de polilizering van de kulturele centra 
««III 

Naast de IBRAMCO-zaak, de schoolpaktherziening, de stille strijd bij Volksge
zondheid staat het ontwerp van dekreet op de Kulturele Centra « betoelaging van 
stafmedewerkers » te pronk in de uitstalkast « politieke veroveringen » van de 
BSP. Het ontwerp komt uit de planning van de Van Mechelen-ploeg en draagt er 
alle kentekens van. Nog voor er een degelijke studie werd uitgevoerd « waar en 
hoe u kulturele centra dienen ingeplant te worden, gaat men wel de benoemingen 
regelen... Aangepaste studierichtingen — zoals de sociale akademies in Neder
land — bestaan er bij ons niet, maar Frans van Mechelen wilde nu eenmaal zijn 
werkloze pol-en-soc-ers wat ruimte gunnen. Je weet wel : soms was de h. Van 
Mechelen ook nog prof. te Leuven... De BSP zit stug in de kommissie van de Kul-
tuurraad haar partijbeheer te verdedigen voor deze centra ; het beheer ervan moet 
en zal gekontroleerd worden door de politiekers en zal een weerspiegeling worden 
van de gemeenteraden. Over de inplanting wordt kies gezwegen... jarenlang zuilen 
de kredieten hiervoor een wisselmunt zijn om ieder gewestje zijn kultuurpaleis Ie 
schenken, netjes getint — BSP of CVP — volgens de nood... Jongens, er gaan weer 
lintjes geknipt worden... 

het dekreet 

Met een ongekende spoed werd het 
Ontwerp van Dekreet tot subsidiëring 
van de erkende kulturele centra in het 
Nederlandse taalgebied door het ver
lenen van weddetoelagen doorheen de 
Kommissie voor Jeugdbeleid, Perma
nente Vorming en Sport geloodst. Het 
kreeg voorrang op alle ingediende 
voorstellen van dekreet en was reeds 
begin november 1972 klaar voor de be
spreking in de openbare vergadering 
van de Kultuurraad. 

Het dekreet van de regering is, be 
wust of niet, onvoldragen omdat het 
— hoe belangrijk ook — een subsi
diaire kwestie regelt, nl. de erkenning 
van kulturele centra en de subsidië
ring van staffunktionarissen. 

Het hoofdprobleem is evenwel de 
inplanting, de spreiding en de bouw-
betoelaging van deze centra en dit 
volgens passende kriteria, behoeften, 
enz... Inderdaad wij hebben geen nood 
aan « kultuurpaleizen » maar wel aan 
een degelijke gebouwen-infrastruktuur. 
Tot op heden is de bouwpolitiek in dit 
verband haast enkel gericht op groot
se nieuwbouw. Beter ware het na te 
gaan hoe men dubbel gebruik zou kun
nen maken van schoolinstellingen, ge
klasseerde gebouwen en privé-eigen-
dommen. 

Het komt de Kultuurraad toe in een 
volstrekt-pluralistlsche geest dit pro
bleem te regelen, zo niet laat men ian 
de minister van Nederlandse Kultuur 
toe volgens eigen inzichten en in uit
voering van het « onwettelijk » Ko
ninklijk Besluit van 13 mei 1965 de in
planting en bouwbetoelaging te rege
len. 

Het is meer dan tijd dat men naar 
de wettelijkheid terugkeert. Volgens 
het advies van de Raad van State is 
de enige rechtsgrond voor voormald 
KB de begrotingswet. Welnu, volgens 
een arrest van het Hof van Kassatie 
van 1963 kan een begrotingswet geen 
basis vormen van een reglementair 
Koninklijk Besluit 

Men moet aan de minister verhin
deren een persoonlijk getinte sinter-
klaaspolitiek te voeren. Het is de Kul
tuurraad en niemand anders die dit 
basisprobleem van het Nederlands kul-
tuurbeleld in deze Staat, in ieders be
lang moet regelen. Daarom ook diende 
senator Vandezande, namens de Volks
unie, een amendement in om dit rege
ringsontwerp van dekreet slechts in 
werking te laten treden nadat de Kul
tuurraad een dekreet zou goedgekeurd 
hebben waarbij de inplanting, de sprei
ding en de bouwtoelaging zouden ge
regeld zijn. De Hoge Raad voor de 
Volksopleiding moet hiervan het basis
werk leveren. 

Icultuurbeleid 

Tijdens de zitting van 11 april 1972 
hoorden wij een hooggestemde regs-
ringsmededeling over het algemeen 
kultuurbeleid voorgedragen door mi
nister Van Mechelen Wij misten bij 
deze mededeling een passend tweede 
luik, een soort 10-jaren plan (met oe-
cijfering I) waaruit dekreten voor de 

betoelaging van kultureel werk zouden 
kunnen groeien. Aan dit 10-jarenplan 
moet het vrij kultureel werk aan ie 
basis liggen. 

Deze verenigingen werken sedert 
tientallen jaren in het « veld » — zon
der merkelijke betoelaging ! — an 
hebben zeer veel ervaring... Hun ver
wondering was dan ook groot tóen z\] 
bij dit ontwerp van dekreet vernamen 
hoe bij erkende kulturele centra of
ficieel staffunktionarissen van staats
wege volledig kunnen betoelaagd wor
den. 

De koning — zo zegt het ontwerp 
van dekreet — zal het statuut van de
ze staffunktionarissen, alsmede hun 
aanwervingsvoorwaarden, bepalen. 

Welke waarborgen biedt dit ? Zon
der overdrijven mag ik beweren dat 
er weer eens én een benoemingspo-
litiek én een politisering dreigt. Het 
is nu reeds zo dat voor de eerste wan-

ren van duizenden idealistische kul-
tuurwerkers, die in Vlaanderen de Ne
derlandse kultuur veilig hebben ge
steld. Het is bovendien nu reeds De-
wezen dat deze mensen in de voorbije 
traditie meer gedaan hebben voor de 
ontplooiing van onze kultuur Cen in de. 
meest ongunstige omstandigheden) 
dan wij kunnen verhopen van een 
staatse (geétatiseerde) middelmatige 
kultuur, die de schaduw lijkt van « kul-
tuurpraktijken • in de totalitaire regi
mes 

het beheer 
van de kulturele centra : 

Hiervoor voorziet het ontwerp ^an 
dekreet : 
a) hetzij een vereniging zonder winst
oogmerk die voor de ene helft be
staat uit leden, aanvaard door de !" 
richtende Overheid (gemeente(n), ig-
glomeratie of federatie ofwel provin
cie] en voor de andere helft uit e-
den van de door de minister van Ne
derlandse Kultuur erkende kulturele 
raden ; 

b) hetzij door de inrichtende ovsr-
heid, bijgestaan door een Raad / a i 
Bestuur, die samengesteld is voor de 
ene helft uit vertegenwoordigers van 
de inrichtende overheid volgens pro
portioneel stelsel en voor de andere 
helft zoals hierboven. 

In beide gevallen, zegt ons het ont
werp van dekreet, dat de « ideologi-

— het niet haalde. 
Deze beheersformule voorziet, naar 

Noordnederlandse opvatting, een v.z.v*. 
waarin : 

• 1/3 door de inrichtende overheid 
aanvaarde leden zijn ; 

• 1/3 werkende leden uit de aanvaar
de kulturele raden ; 

• 1/3 gekoöpteerde leden uit de ge
bruikers van het kulturele centrum, 
kunstenaarsgroepen, jeugdbewegingen, 
enz... 

Ook het centrum voor Sociaal-Kultu-
reel Werk (Heverlee) dat de kulturele 
diensten van Davidsfonds, KWB, KAV, 
BB, KVLV, NCMV en CMB omvat, stel
de deze formule als ideaal voor. 

Het was opvallend vast te stellen 
in de Kommissie hoe « de meer-partij
gebonden leden » zich met hand en 
tand verzet hebben tegen deze formu
le ! Voorwaar een veeg teken voor de 
kulturele vormgeving van het zelfstan
diger Vlaanderen-van-morgen. 

Inderdaad, wij zien de kulturele 
centra — net zoals in Noord-Nederland 
als ontmoetingsruimten voor iedere 
mens uit de kleine en grotere ge
meenschap. Een ruimte waarin hij vol
ledig vrij zijn kunstzinnige, sociale en 
kulturele behoeften kan uiten en be
vredigen. 

Daarom dient iedere politisering ge
meden te worden. Voor een volwas
sen volk en een gedurfd beleid is dit 
noodzakelijk. Wat de voogden ons ge
bracht hebben, kennen wij. Het moet 

kele passen, die wij « autonoom » 'n 
het Nederlands kultuurbeleid zettsn, 
deze vooraf bepaald werden door de 
klassieke machts- en prestigepolitiek, 
die al zozeer ons onderwijs (en al .Ie 
openbare diensten) verlammen... 

Het aanwerven van heeltijdse kul-
tuurfunktionarissen wijst erop dat i'e 
regering enkel grotere kulturele cen
tra op het oog heeft. Wij houden 
staande dat nevenambtelijke mensen 
met ervaring, gegroeid uit de praktijk 
van het vormingswerk, en met de so
ciale mogelijkheden om bijscholing 
te verwerven, het meermaals beter 
zullen doen in de kleine centra. 

In die zin diende senator Van Hae-
gendoren een passend voorstel van 
dekreet in. 

Bovendien zou dit soort betoelaging 
eindelijk het degelijke werk waarde-

sche en filosofische strekkingen biMijk 
vertegenwoordigd diengn te zijn ». 
maar : 

a) wat is billijk ? 

b) wat is een ideologische of filoso
fische strekking ? 

Minister van Mechelen en nu minis
ter Chabert kan het ons niet kwalijk 
nemen dat wij — na Van Mechelens 
beoordeling over de Vlaams-nationale 
gedachte en na afschaffing van deze 
reeks uitzendingen in de TV — zeer 
wantrouwig geworden zijn. 

Wat de voorgestelde beheersformu
le zelf betreft, stellen wij vast dat het 
kulturele centrum een partijpolitiek-
bevoogde instelling kan worden. Wij 
betreuren dat de formule — in de 
Kommissie verdedigd door de Volks-
unie-fraktie en de jongere CVP-leden 

nu mogelijk zijn een eerste terrein te 
scheppen waarin een gemengde sa
menleving vrij aan haar trekken komt 

In de 18de en 19de eeuw leek het 
normaal in sommige staten een « Mi
nisterie voor Godsdienstaangelegen-
heden » te heben want de godsdienst 
was voor velen een machtsvormende 
faktor. Wij zouden deze vergelijking 
naar het kultureel domein en zeker 
naar het onderwijs kunnen doortrek
ken... 

Wij begrijpen dan ook niet hoe de 
vrije kulturele verenigingen in dit ver
band zo zwakjes hun stem laten ho
ren. Wellicht zou het dan nog niet te 
laat zijn ! 

wil ly kuijpers. 

kamerlid. 
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de volksunie In kamer en senaat 

KAMER 
Sabena 

VU-kamerlid Goemans ondervroeg 
de minister van Verkeerswezen over 
de onlangs door de lATA opgelegde 
boete aan de Sabena. De boete is ta
melijk hoog en relatief des te hoger 
daar de Sabena internationaal gezien 
slechts een kleine luchtvaartmaat
schappij is. 

Iedereen weet dat de Sabena haar 
dure en onderbezette Jumbo's met 
passagiers volstopt, waarvan er prak
tisch geen enkele het normale tarief 
betaalt. Precies om het gebruik van 
onregelmatige tarieven werd Sabena 
door de internationale luchtvaartver
eniging beboet. Dr Goemans vroeg de 
minister deze kwestie grondig te on
derzoeken. 

overname van forten 

Volgens VU-kamerlid De Beul, zou 
het ministerie van Financiën verschei
dene gemeentebesturen rond Antwer
pen één miljard fr. vragen voor de 
overdracht van de op hun grond gele
gen forten (die in groenzone moeten 
veranderd worden). Hij herinnerde aan 
de belofte van de heer De Saeger, 
toen deze nog Openbare Werken be
heerde, en waarbij de gemeenten de 
forten in koncessie zouden krijgen, 
zonder lasten doch op voorwaarde dat 
ze zouden instaan voor de struktuur, 
het beheer en het onderhoud. 

Vice-premier De Clercq logenstrafte 
weliswaar dit bericht maar wees toch 
op bepaalde beperkingen. De mi
nister zal dan ook het dossier nog 
eens instuderen, kontakten leggen en 
alle nodige inlichtingen nemen. Pas 
daarna zal een beslissing genomen 
worden. Zodat kamerlid De Beul ze
ker niet voorbarig is geweest, een 
waarschuwende vinger op te steken. 

hoeveel 
voor de middenstand ? 

Tijdens het formatieberaad werd ge
zegd dat anderhalf miljard supplement 
voor de zelfstandigen werd uitgetrok
ken en dat dit bedrag « onaantast
baar » was. De minister verklaarde 
dat er niet zou over gediskuteerd wor
den of dat anders het regeringsak
koord verbroken was. De PVV-voorzitter 
sprak in dezelfde zin. Desniettemin be
sliste de kabinetsraad slechts 800 mil
joen toe te kennen ? 

Kamerlid I V I a t t h e y s s e n wou 
weten wat er met de resterende 700 
miljoen zou gebeuren : zo ze niet wor
den besteed dan is volgens de minis
teriele verklaring het regeerakkoord 
verbroken. 

De minister antwoordde dat de toe
lage van 1,5 miljard niet uitsluitend 
voor sociaal statuut is bestemd en 
somde de andere bestemmingen op 

plantentuin naar meise 

Na de interpellatie Defosset over de 
overplaatsing van de nationale plan
tentuin naar Meise zette kamerlid An-
ciaux overdreven of scheve voorstel
lingen van deze interpellatie recht en 
wees er op dat de plantentuin geen 
Brusselse, maar een nationale aange
legenheid is. 

automatisering 
postcheckambt 

CVP-kamerlid Willems klaagde in een 
interpellatie de geldsmijterij In het 

postcheckambt aan. VU-kamerlid E. 
Van Steenkiste sloot zich daarbij aan : 
het op politieke gronden aangeworven 
personeel kan de peperdure appara
tuur niet bedienen. Geen mens kan 
intussen aan de weet komen hoeveel 
computers er gebrukt (en niet ge
bruikt I) worden terwijl de zgn. perso
neelsvermindering als gevolg van de 
automatisering nooit is gebeurd, inte
gendeel het aantal is gestegen van 
3000 tot 4600 man ! Ons kamerlid 
drong aan op « uitroeiing van de ne
faste gevolgen van de automatise
ring •. 

tewerkstelling 

Tijdens het debat over de begroting 
van Tewerkstelling in de kamer no
teerden we twee belangrijke VU-tus-
senkomsten. De eerste was deze van 
kamerlid Frans Baert die pleitte voor 
het aantrekken van arbeidsintensieve 
bedrijven die echter zeker niet zwaar
der mogen belast worden zoals door 
de wet op de kredieturen gebeurde. 
Wat de pendel betreft achtte hij deze 
slechts gemotiveerd wanneer ze niet 
meer dan twee uren bedraagt, terwijl 
inzake werkloosheidsvergoeding de in-
terpellant deze ontoereikend voor een 
menswaardig bestaan achtte. 

Hij drong verder aan op een dege
lijk statuut voor de gastarbeiders, op 
een betere wederaanpassing der min
der-validen, nog meer arbeidsveilig
heid en hygiëne, terwijl ook het ar
beidsritme belangrijk is. 

Ten slotte sprak kamerlid Baert over 
de milieuhygiëne en hield hij enkele 
beschouwingen over de noodzakelijk
heid, de sociale wetgeving te koördi-
neren, meer aandacht voor de vrije
tijdsbesteding, meer aandacht voor de 
arbeidsvreugde enz. Is het niet de taak 
van het departement van Tewerkstel
ling en Arbeid voor de menselijke be
hoeften in te staan i.p.v. zich uitslui
tend op de ekonomisctie behoeften te 
oriënteren ? 

Een sterk gedokumenteerde uiteen
zetting over de diskriminatie van de 
vrouw hield kamerlid Nelly Maes. In 
haar besluit stelde ze vast dat het be
ginsel gelijk werk, geljk loon nog lang 
niet is verwezenlijkt, dat er in het 
streven naar volledige tewerkstelling 
te weinig met de vrouw rekening wordt 
gehouden, tenzij dat men ze in onder
betaalde baantjes stopt. 

kunstonderwijs loopt mank 

In een spoedvraag interpelleerde 
kamerlid Olaerts de minister van Ne
derlandse Kuituur over de ongelukkige 
beslissing van de homologatiekommis
sie sommige diploma's van de stede
lijke akademie te Genk niet te homo
logeren op grond van tamelijk bij het 
haar getrokken argumenten. 

sanering kolennijverheid 

Hoeveel keer kamerlid Olaerts de 
kamertribune al heeft beklommen om 
de Limburgse mijnwerkers in bescher
ming te nemen weten we niet, al is 
het een respektabel aantal keren. 
Thans weer onderzocht hij kritisch het 
saneringsprogramma voor de kolen
nijverheid. Het kwam na de interpel
latie, toen de minister antwoordde tot 
een debat tussen beide Limburgers, 
een steekspel waaruit alleszins niet de 
minister als overwinnaar te voorschijn 
kwam. Vooral op het verwijt van de 
interpellant dat er geen planning i.z. 
kolennijverheid Is bleef de minister 
feitelijk het antwoord schuldig. 

SENAAT 
suggesties en kritiek 

VU-senator Vandezande behandelde 
in het debat over de begroting van 
Binnenlandse Zaken over diverse as-
pekten : splitsing van de provincie 
Brabant, verkieslijkheid doorgedreven 
fusies van gemeenten te verwezenlij
ken i.p.v. federaties, de ergerlijke ver
traging in het uitvaardigen van uitvoe
ringsbesluiten van de taalwetten — 
jaren werd getalmd — zodat men pas 
dreigt klaar te komen in 1983 I Verder 
handelde hij over de taalkaders, het 
taalevenwicht in de Brusselse gemeen
tebesturen, zijn aandringen om de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht die 
alleen een adviserende bevoegdheid 
heeft, om te vormen tot een jurisdik-
tioneel lichaam en ten slotte over de 
hervorming van sommige diensten. 

amnestie 

VU-senator Coppieters maakte van de 
bespreking van de begroting van Jus
titie gebruik, om nogmaals een lans te 
breken voor algemene amnestie, waar
van hij een duidelijke omschrijving gaf 
na een briljant betoog over kollabora-
tie, repressie en incivisme. 

opvoeding 

VU-senator Van Haegendoren had 
het tijdens het debat over de Justitie
begroting o.m. over het toevertrouwen 
van Vlaamse kinderen door de jeugd-
rechtbanken aan franstalige pleegge
zinnen, wat hij pedagogisch onverant
woord vindt. De minister zou de recht
banken moeten vragen het taalregima 
der betrokken kinderen te eerbiedigen. 
Verder vroeg hij dat i.z. bescherming 
van de verbruiker de parketten zouden 
aangespoord worden strenger op te 
treden, nu is deze bescherming veel te 
zwak. 

onwettelijkheid 

VU-senator Van In vestigde de aan
dacht van de minister van Justitie op 
de onwettelijke salarisaanpassing van 
de rechtsprekende macht, vermits de 
parlementaire procedure hier niet 
werd gevolgd. Verder had hij het over 
het onvoldoende personeelskader, de 
jammerlijke toestand van vele rechts-
gebouwen, de problemen der jonge 
advokaten, de hervorming van de 
strafprocedure, het vennootschappen-
recht, de toenemende kriminaliteit, de 
noodzakelijke inzet van de politiedien
sten voor een grotere veiligheid, de 
onvoldoende scholing van het gevan
genispersoneel, de herklassering van 
gewezen delinkwenten, en ten slotte 
over de schandalige gevolgen van de 
repressie bij zekere getroffenen er
van. In dit laatste verband zal senator 
Van In de minister een dossier over
handigen. 

onregelmatigheden 
bij examen 

VU-senator Vandezande vestigde tij
dens het begrotingsdebat Justitie de 
aandacht op onregelmatigheden bij het 
examen voor gerechtelijk officier in 
december j l . en waarvan de tweede 
proef begin mei doorgaat. Ook was het 
opvallend dat er meer geslaagden wa
ren bij de franstaligen dan bij de ne-
derlandstaligen. Daar de tweede proef 
nog moest plaats hebben, verzocht 
spreker de minister de hele zaak te 
onderzoeken. 

administratieve traagheid 

Tijdens de bespreking van de begnv 
ting Binnenlandse Zaken 1973 stelde 
VU-senator Jorissen de gebrekkige 
wettelijke regeling inzake de betwis
ting van gemeenteraadsverkiezingen 
aan de kaak. 

Treffen de bestendige deputaties vrij 
vlug een beslissing dan is dat niet zo 
met de raad van State. Na de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen duurde het 
ongeveer een jaar vooraleer de RV 
State een uitspraak velde. Daardoor 
zetelen sommige kolleges en raden 
geen zeven doch slechts zes jaar 
terwijl bepaalde nieuw verkozen kol
leges geen zes doch slechts vijf jaar 
zullen zetelen. De fout zit hierin dat er 
geen tijdsspanne werd bepaald binnen 
dewelke de staatsraad uitspraak moet 
doen. De zelfde opmerkingen gelden 
voor de KOO's. VU-senator Jorissen 
drong er bij de minister dan ook op 
aan, een wetsontwerp in te dienen, 
waarbij een termijn van uitspraak 
wordt vastgelegd. 

Als tweede punt sneed Jorissen de 
verdeling van het provinciefonds aan. 
De huidige verdeling benadeelt eens 
te meer Vlaanderen. In 1972 ontving 
Vlaanderen 142 miljoen minder dan 
Wallonië, hoewel de bevolking slechts 
twee derden van die van Vlaanderen 
bedraagt. Er is ook diskriminatie tus
sen Brussel en Antwerpen. 

Ook in de maatstaven voor het Ge
meentefonds worden de bevolkingscij
fers sterk gerelativeerd. Antwerpen 
met meer inwoners krijgt minder dan 
Brussel of Luik, welke laatste stad met 
minder inwoners nog meer krijgt dan 
Gent met meer inwoners (148.000). 

In het B-fonds is het niet beter : per 
hoofd ontving Vlaanderen in 1971 
941 fr., Wallonië 1082 fr., 1.864 fr. voor 
het Brusselse en 1002 fr. voor het 
Duitstalig gebied. Deze kriteria zijn 
niet alleen onrechtvaardig tegenover 
het nederlandstalig gebied, doch akro-
batisch en onvolledig. Voor het B-
fonds gelden in hoofdzaak de woonge-
legenheden en daarnaast spelen de te-
werkgestelden in de handel. Zonder
ling genoeg speelt het Inwonersaantal 
een ondergeschikte rol. Waarom geldt 
ook niet als maatstaf de centrum-
funktie van bepaalde gemeenten, die 
daardoor grotere lasten hebben. Ook 
de kunsthistorische waarde zou moe
ten een rol spelen, waar de restaura
tie van waardevolle gebouwen een 
bom geld kost. 

Senator Jorissen vindt het onver
antwoord dat maatstaven voor ge
meenten van 10.000 inwoners dezelfde 
zijn als voor die van 120.000 inwoners. 
Er moet een tussenkategorie opge
richt worden, bvb. voor steden van 
meer dan 50.000 inwoners, met een 
centrumfunktie. Vermits de staat 
steeds meer diensten van de gemeen
ten eist is het ook logisch de eis in te 
volgen van de Bond der Belgische Ste
den om het percent belastingen voor 
het Gemeentefonds van 16 op 18 %o te 
brengen. 

Spreker pleitte dan voor een vereen
voudiging van de administratie en een 
herziening der geldende maatstaven 
bij het provincie- en Gemeentefonds. 
Deze herziening blijft uit wegens het 
gemis aan verstandhouding tussen de 
traditionele partijen en aan de te korte 
ambtstermijnen van de betrokken mi
nisters. Ook de samenvoeging der ge
meenten slabakt. 

Tot slot handelde hij bondig over de 
taaipariteit in het hoge administratief 
kader in de 19 Brusselse gemeen
schap, waarbij hij een uitstelkom-
missie verwerpt. Over deze aangele
genheid zal senator Jorissen nog extra 
interpelleren. 
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dosfebkt-iyiteiten 

Zaterdag 5 mei : 
KORTRIJK : Kadervormingscyclus « Politiek opbouwwerk » — N. 
Mees en H. de Bleecker — Lokaal 1302, A. Reynaertstr. — 10 u. 

Vrijdag 11 mei : 
IZEGEM : Kadervormingscyclus • Politiek opbouwwerk » — H. de 
Beecker — Vlaams Huis, Grote Markt — 20 u. 

Vrijdag 11 en zaterdag 12 mei : 
CADZAND-NEDERLAND : Trainingsweekeinde « Kadervorming poli
tiek opbouwwerk », (voor deelnemers aan cyclus te St. Niklaas) — 
J. Beke en W. Augustijnen — Vormingscentrum Hedenesse — 19 u. 

Dinsdag 15 mei : 
DENDERMONDE : « Gemeentelijke jeugdraden » — Lokaal nog vast 
te leggen — 20 u. 

Dinsdag 15 mei : 
LEUVEN : « Vervuiling van Demer-Dijle-Gete » — J. Maes en W. 
Kuijpers — Vlaamse Leergangen (filmzaal), Ie verdieping, Boekhandel-
str. 9 — 20 u. 

Dinsdag 15 mei : 
GENK : « Rechten en plichten van de gemeentemandataris » — J . Ver
niers — « Slaqmolen », Slagmolenstr. — 20 u. 

Vrijdag 18 mei : 
LEUVEN : « Rechten en plichten van de gemeentemandataris » — J. 
Verniers — Vlaamse leergangen (3e verdieping), Boekhandelstr. 9 
— 20 u. 

Zaterdag 19 en zondag 20 mei : 
CADZAND-NEDERLAND : Trainingsweekeinde « Kadervorming politiek 
opbouwwerk », (voor deelnemers aan cyclus te Brugge en Izegem) 
— J. Beke en W. Augustijnen — Vormingscentrum Hedenesse — 14 u. 

Dinsdag 22 mei : 
DENDERMONDE : • Rechten en plichten van de gemeentemandataris » 
— J .Verniers — Lokaal nog vast te leggen — 20 u. 

Dinsdag 29 mei : 
AALST : « Rechten en plichten van de gemeentemandataris » — J. 
Verniers — Het Gulden Vlies, Esplanadeplein — 20 u. 

Dinsdag 29 mei : 
ANTWERPEN : « Antwerpse waterwegen » — Lokaal noq vast te 
leggen — 20 u. 

Vrijdag 1 juni : 
LEUVEN : « Verhaalbelasting >• — Van Nuffelen — Vlaamse Leergan
gen (3e verdiep), Boekhandelstr. 9 — 20 u. 

Zaterdag 2 en zondag 3 juni : 
NEERPELT : Trainingsweekeinde • Kadervorming politiek opbouw
werk », (voor deelnemers aan cyclus te Hasselt) — J. Beke en W. 
Augustijnen — Dommelshof — 14 u. 

Dinsdag 12 juni : 
AALST : « Gemeentelijke jeugdraden » — Het Gulden Vlies, Esplana
deplein — 20 u — A Herrebout. 

Zaterdag 23 en zondag 24 juni : 
HAASRODE : Trainingsweekeinde •• Kadervorming politiek opbouw
werk », (voor deelnemers aan de cyclus te Leuven) — J. Beke en W. 
Augustijnen — Brebergcentrum te Haasrode — 14 u. 

di-akf-iviteiten in Brabant 

Naar aanleiding van de vele akties die werden gevoerd omtrent de 
vervuiling van " Demer - Dijle - Gete - Veipe », organiseert het Dos-
feiinstituut-Brabant een informatieavond rond dit tema. 

Velgende personen verlenen hieraan hun medewerking : de h. J. 
Maes uit Meohelen met een filmvoorstelling over de vervuiling van de 
Dijle : de h. W. Kuijpers, volksvertegenwoordiger, die de huidige toe
stand zal doorlichten en voorstellen formuleren ; het publiek dat kan 
vragen stellen. 

De avond zal plaatshebben in de filmzaal van de Vlaamse Leer
gangen (Ie verdieping). Boekhandelstraat 9, te Leuven, op dinsdag 
15 mei e.k. Aanvangsuur • 20 u. Iedereen kan gratis deelnemen. 

Elke inwoner van het arrondissement Leuven is nauw betrokken bij 
deze problematiek zodat wij op een ruime belangstelling durven re
kenen. Het zou tevens aanzetten tot verdere aktie. 

Het Dosfelinstituut-Brabant organiseert in samenwerking met het 
Centrum voor gemeentebeleid een lessenreeks voor gemeenteman
datarissen. 

Het programma omvat : 
• vrijdag 18 mei 1973 : •< Rechten en plichten van de gemeente

mandataris » door de h. Verniers ; 
• vrijdag 1 juni 1973 : • Verhaalbelasting » door de h Van Nuffelen ; 
• vrijdag 15 juni 1973 : . Ruimtelijke Ordening » :Wet op de ruimte

lijke ordening ; Algemeen plan van aanleg ; Bijzondere plan van 
aanleg ; Indienen bouwaanvraag door de h. Leyseele. 

De lessenreeks gaat door In het lokaal op de 3e verdieping van de 
Vlaamse Leergangen, Boekhandelstraat, 9 te Leuven, telkens om 20 u. 

In het najaar zal de kursus vervolledigd worden met een studie 
over de gemeentebegroting en doelstelling en werking van de KOO. 

Alle geïnteresseerden, in het bijzonder de gemeentemandatarissen, 
worden verwacht. U dient vooraf niet in te schrijven en er wordt geen 
deelnemingsbijdrage gevraagd. Syllabussen over Verhaalbelasting en 
Ruimtelijke Ordening zullen ter plaatse overhandigd worden. 

NA-ripN>^AL KONGR ES 
VAN DE VOLKSUNIE 

OOSTENDE (KURSAAL) 
24 EN 25 NOV. 1973 

demer, dijle, gete en veIpe 
de rioolrivieren 
van het arr. leuven 

De Volksuniemannen van het arr. Leuven en Mechelen hebben het ge

zworen : vanaf juni 1972 tot juni 1977 loopt onze « rivierenaktie ». En met 

resultaat ! 

Op 20 juni 1972 opende Kamerlid Willy Kuijpers de aktie in de Kamer 

met een interpellatie van minister De Saeger ; een kanjer van een doku-

ment... het lokte de bewondering van de minister uit : « Ik kan niet na

laten de interpeliant te feliciteren met de manier waarop hij deze inter

pellatie heeft gehouden. Ware ik geen minister geweest, ik had inderdaad 

zelf die interpellatie kunnen houden ». De Saeger antwoordde : « Wij 

zullen 2 miljard besteden voor het bouwen van zuiveringsstations... ». 

Maar woorden zijn nog geen oorden... 

Op 7 maart j.l. heropende senator Wim Jorissen in de Senaat het ge

schut en « op 8 maart was het de beurt aan Willy Kuijpers in de Kamer ». 

De regering werd door hen herinnerd aan de beloften van het vorige jaar. 

welke zijn deze beloften ? 

1. De wet van 26 maart 1971 op 
de bescherming van de oppervlak
tewateren moet volledig van toe
passing worden vóór 1 mei 1974. 

2. Drie grote zuiveringsstations zul
len opgericht worden voor het Dij-
lebekken. 

3. De gemeentebesturen en de In-
terkommunale Interleuven worden 
met een rijkstoelage van 80 % aan
gemoedigd om zuiveringsstations 
te bouwen. 

4. Een 15-jarenplan wordt ter stu
die genomen om het héle Dijle-
bekken te zuiveren ; een eerste 
snede van dit plan loopt tot einde 
76 en zal 600 miljoen kredieten 
ontvangen. 

schot naar Diest en Halen tot in 
Tienen. Honderden belangstellen
den simpatiseerden langsheen de 
weg ; in Halen — tijdens de rust 
— werd aan het gemeentehuis spe
ciaal de leeuw uitgestoken . vei
ligheidshalve zorgde de portier ook 
voor de Belgische ! Rondheen de 
" Sucrerie Tirlemontoise » en « La 
Citrique Beige » werd een toeter-
koncert van jewelste gehouden... 

Ijverig gebruikten de betogers hot 
parkeerterrein van de suikerfabriek 
en onze laatste « milieu-affichen « 
werden er lustig aangeplakt. 
Op 15 mei krijgen we In Korteiy 
berg een studieavond over het « Rj-
vierenprobleem », ingericht door 
het Dosfelinstituut ; we bekijken 
er de rivierenfilm en kamerlid Wi^ 
ly Kuijpers leidt de informatie. 

wie zijn de grote bevuilers? 

dijle : 
0 de papierbedrijven van Waals-

Brabant 

• het biochemisch bedrijf RIT van 
Rixensart 

• de grote voedingsbedrijven van 
Leuven-agglomeratie en de zie
kenhuizen 

• de melkerij Lacsoons te Rotse
laar 

• de gemeentelijke en stedelijke 
rioleringen 

demer en gete : 
• de bedrijven van Genk en Tes-

senderlo 

• de suikerfabriek van Tienen 

• La Citrique Beige te Tienen 

de aktie ! 

1971 : Honderden handtekeningen 
werden opgehaald ; verschillende 
gemeentebesturen steunden onze 
« Anti-stankmotie ». 

1972 : Bezoek aan het kabinet van 
minister Namèche (Volksgezond
heid) ; al de kabinetsleden moch
ten het heerlijke Demerwater op
snuiven... 

1973 : De grote rivieren-driedaagse 
op 14, 15 en 28 april. Meer dan 
55.000 huizen langsheen de rivie
ren kregen een speciaal nummer 
van het arr. blad « Nieuwe Kijk » 
in de bus. 

Te Werchter, aan de samenvloei
ing van Demer en Dijle werd een 
vlot plechtig te water gelaten met 
de vrome wens : « Zoals het bij 
ons thuis stinkt, stinkt het ner
gens ! ». 

Te Haacht werden speciale ballons 
uitgedeeld aan de grootwarenhui
zen en een mikrowagen deed zijn 
best ! Te Diest eenzelfde vertoon. 
In de reklamebladen verscheen een 
advertentie en de mannen van 
Aarschot gaven een speciale fono-
plaat uit over de Demerstank : prlk-
tekst en muziek van Guido Hole-
mans. Op 5 mei kan je ze in « we
reldpremière > beluisteren tijdens 
het afdelingsbal In de Witte Molen 
te Aarschot. 
En zaterdag 28 april slierden een 
50-tal wagens van Haacht over Aar-

Hef vlot even voor het plechtig te water zou v/orden gelaten te Werchter.. 

staalkaart van de bevuiling 

Bevuiling door 1962 

• Zwevende, niet afgebroken 6 milligram 
stoffen per liter 

• Organische stoffen 189 milligram 

1969 

284 milligram 

220 milligram 
• Bakteriologische stoffen ± 40.000 eenheden ontelbaar 1 
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Als men de « Maatschappij voor Interkommunaal Vervoer van Brussel » 
(MIVB) laat betijen, dan wordt de Vlaamse arbeidersgemeente Haren (in 
1921 bij Brussel ingelijfd) beroofd van haar laatste stukje groen, de 
« Noendelle ». De MIVB wil daar stelplaatsen voor autobussen, herstel
ateliers en een depot oprichten, gekoppeld aan een overstap-parkeerruimte 
voor de afrit van de El O-autoweg. 

Als dit plan erdoor komt wordt aan de leefbaarheid van de Harense 
gemeenschap een dodelijke slag toegebracht. Dan wordt de kroon gezet 
op het vernietigingswerk van de Brusselse voogden sedert 1921. 

Onze Brusselse volksvertegenwoordiger Vik Anciaux interpelleerde daar
over vorige week in de Kamer. Zijn opgemerkte tussenkomst werd niet 
enkel door de VU-fraktie toegejuicht, maar eveneens door Vlamingen uit 
de andere paritjen. Wij citeren er enkele passages uit. 

Haren is een eerder afgelegen gebied van Brussel, meer gericht op 
Zaventem, Diegem, Machelen, Vilvoorde, dan op Brussel zelf. Op zijn 
grondgebied zijn heel wat fabrieken werkzaam Een belangrijke gemeente 
dus wat betreft het fiskaal inkomen van de stad, maar elektoraal weinig 
belangrijk. Tot na de oorlog was er niet één mens uit Haren die in de 
gemeenteraad van Brussel-Stad zetelde. Daardoor weid Haren sterk ver
waarloosd wat de infrastruktuur betreft. Haren kende praktisch geen we
gennet, riolering bestond hier tot vóór korte tijd niet, infrastruktuur voor 
jeugd, sport, kultuurlokalen, speelpleinen bestonden of bestaan er niet 
Wie door Haren reed, tot vóór korte tijd en zelfs nu nog, kon zich niet 
indenken te rijden door de hoofdstad van Europa. De toestand is verbe
terd, maar slechts in geringe mate. 

Haren is een gemeente van arbeiders, boeren, witlooftelers en eenvou
dige middenstanders, met een vrij sterk ontwikkeld gemeenschapsleven. 

Het woonmilieu werd er in de laatste halve eeuw erg gedegradeerd en 
verbrokkeld. 

In Haren bevinden zich industrieën, spoorwegen. De woonkern is gele
gen tussen twee spoorwegen, een autoweg gaat die gemeente nog door
kruisen. Daartussen liggen dan de woningen. Slechts één gebied is er 
nog waar sprake kan zijn van « natuur », en waar er nog iets van te maken 
is op natuurgebied : de « Noendelle », ongeveer 33 ha groot. 

In 1970 verscheen in het Staatsblad het eerste Koninklijk Besluit van de 
minister van Verkeerswezen waarbij machtiging werd gegeven tot ont
eigening van dat natuurgebed « Noendelle » voor exploitatie door het net 
van de Maatschappij voor Interkommunaal Vervoer te Brussel. Deze gron
den zouden dan dienen voor het oprichten van stelplaatsen, ateliers, 
metrostation en depot, enzomeer. 

brussel maakt harea 
totaal onleefliaar 

In 1972 verscheen trouwens van dezelfde minister van Verkeerswezen 
een tweede Koninklijk Besluit dat het eerste aanvulde en nog verder mach
tiging gaf tot onteigening. 

Ik herhaal het, het gaat hier om gronden die het enige natuurgebied van 
Haren uitmaken en die levensnoodzakelijk zijn voor de bevolking van ^die 
streek. Die gronden betekenen daarbij voor een aantal mensen een aan
vullende broodwinning en voor sommigen zelfs hun enige broodwinning. 

Wij staan hier niet alleen voor onteigening van gronden, maar ook van 
huizen. De inwoners ervan worden weggerukt uit hun normaal gemeen
schapsleven. 

Er is nog een derde soort van onteigeningen, namelijk gronden beho
rende tot woningen. Tot op 15 m van hun huizen worden bepaalde perso
nen onteigend zodanig dat zij, die wel ter plaatse kunnen blijven wonen 
— vermits hun huis n i j t onteigend wordt — geen tuin meer hebben, 
maar in tegendeel op een hoge muur van 3 m zullen kijken en ook nog 
het lawaai en de verpestende geuren van de nieuwe ateliers als toe
maatje zullen krijgen. 

Er zullen ook heel wat verkeersproblemen en gevaren rijzen wanneer 
er «nkele honderden autobussen zich in die streek zullen verplaatsen. 
Haren wordt op die manier vernietigd ! 

Haren was en is enigszins afzonderlijk gelegen, had en heeft zijn eigen 
gemeenschapsleven, dat nu nog in grote mate Vlaams is. 

Ik denk toch niet dat het erg goed is om aan de gemeenschapsproble
men, die wij vooral in de Brusselse agglomeratie kennen, er nog eentje 
bij te voegen. Brussel mag niet de indruk wekken dat ook deze planning 
schade toebrengt aan de Vlaamse gemeenschap. Als Haren op deze wijze 
wordt vernietigd, dan valt de enige kompakte Vlaamse gemeenschap in 
de agglomeratie uit elkaar ! 

Het eigenaardige is dat deze vernietiging van Haren wordt vooropge
steld, terwijl er nochtans een alternatief is. Op enkele honderden meter 
van de zone die gepland wordt bevindt zich het oude vormingsstation van 
de Spoorwegen te Schaarbeek. Op het grondgebied van Schaarbeek en 
gedeeltelijk op het grondgebied Haren en van Evere. Een deel daarvan 
kan door de MIVB van de NMBS afgekocht worden om daar haar nieuwe 
plannen te verwezenlijken. 

Dit alternatief ligt zodanig voor de hand dat het mij onbegrijpelijk voor
komt dat men daarop geen beroep doet. 

Mij lijkt deze kwestie belangrijk. Belangrijk omdat het om de levens
omstandigheden van enkele duizenden mensen gaat, belangrijk omdat het 
om de enige kompakte Vlaamse gemeenschap gaat die men nog in de 
Brusselse agglomeratie aantreft, belangrijk vooral omdat het hier gaat om 
de in volle scherpte gestelde problemen van het leefmilieu. Er is nog geen 
goedkeuring van een bijzonder plan van aanleg. 

Op dit ogenblik is alles nog te herstellen, mjnheer de minister, en daar
op wil ik aansturen. Door ten eerste het zoneringsplan te wijzigen en het 
ongebruikte deel van het vormingsstation van Schaarbeek te benutten 
voor hetgeen voor de MIVB noodzakelijk is, en de bouwvergunning op het 
gebied van de Noendelle te weigeren. En ten tweede, door wat reeds ont
eigend is ofwel misschien terug te verkopen, ofwel deze onteigende gron
den te gebruiken voor de oprichting en de inrichting van park, rekreatie-
zone, voldoende groen met eventueel een aantal woningen. 

Dit wenst de bevolking van Haren en dit is vereist uit overwegingen 
van bezorgdheid voor de mens in een menswaardig leven. 

Si katelijne-waver: 10 jaar vu - dynamiek 

,::kir»s«e.d^fL. 
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Op een feestelijke wijze heeft 
de VU-afdeling van St. Katelijne-
Waver (arr. Mechelen) in de 
voorbije dagen haar tienjarig be
staan gevierd. Vorige zaterdag 
met een jubileumsouper in «Het 
Oude Klooster» te Walem en 
dinsdag 1 mei met een dende
rende optocht, vlagoverhandi-
ging en feestzitting, waarop 
naast de algemene voorzitter en 
de algemene sekretaris tal van 
vooraanstaanden uit de partij 
aanwezig waren. De afdeling van 
onze dynamische vriend Joos 
Somers, een organisatie-genie 
en tevens een van de toppers 
uit onze jongste abonnementen
slag, verdiende deze belangstel
ling en meelevende simpatie 
ruimschoots. 

Op een voorafgaande perskon-
ferentie schetsten de bestuurs
leden van deze « piloot-afde
ling » van het arr. Mechelen de 
historiek van de afdeling. Zij is 
typisch voor het ontstaan en de 
uitbouw van vele VU-afdelingen 
in Vlaanderen : van plakkers
ploeg tot uitgebouwde en veel
zijdig werkende afdeling. 

historiek 

In de periode 1950-1960 vorm
de de eerste ledengroep van de 
Volksunie van St. Kateli|ne-Wa-
ver-Walem één van de « plak-
ploegen » van de VU-Mechelen. 
Men ontsnapte natuurlijk niet al
tijd aan het politietoezicht, dat 
zich toespitste rond de wijk Beu-
kendreef en het overblijfsel yan 
de oude abdij Rozendaal telkens 
men « plakgevaar » kon veron
derstellen. 

De vu-afdeling SKW-Walem 
werd officieel gesticht op 22 
maart 1963 met als voorzitter 
Carpentier Laurent (toen stu
dent te Leuven en Chirojeugdlei-
der uit Walem), Godelieve Ma
rien (sekretaris). Simons Her
wig (penningmeester), Jef Eyck-
mans (propagandaverantwoorde-
lijke) en Juul Wildiers (organisa-
tieverantwoordelijke), allen uit 
SKW. De grote impuls kwam uit 
de Beukendreef-Netestraat, waar 
toen Koen Van de Voorde, lei
der van Jeugdvendel Rollier 
(ADJV, later Blauwvoetjeugdver-
bond) woonde en als overtuigd 
Vlaams-nationalist mede de 
koers bepaalde van de eerste 
VU-kern Onder de eerste leden 
telden men o.m. Dirk Van de 
Voorde (huidig voorzitter), Frans 
Maes (huidig penningmeester), 
Louis Van Roosmalen (VU-kandi-
daat in 1964 en 1970). Mevr. wed. 
Van de Voorde-Borms Celina, 
ook een van de eerste leden, 
kunnen we beschouwen als de 
« meter » van de VU-afdeling 

Stelselmatig werd het leden
aantal opgevoerd (in 1962 7 
«Wij»-abonnees en 6 leden, in 
1963 10 «Wij"-abonnees en 26 
leden) en werden er kaderleden 
uit geheel de gemeente in het 
bestuur opgenomen Men kol-
porteerde in eigen gemeente en 
daarbuiten, men hield voor
drachtavonden o m. in de zaal 
« Lux » (centrum). Iwein Van de 
Voorde werd in het arr. bestuur 

• 
opgenomen als propaganda-ver-
antwoordelijke. Men bereidde 
de deelname aan gemeente
raadsverkiezingen voor (oktober 
1964) met als lijstaanvoerders 
Stan Ceuppens (Elzestraat), Juul 
Wildiers, boer (Centrum) en 
Gijsbrechts Willem (Pasbrug). 
Met povere financiële middelen 
moest men oproeien tegen de 
traditionele gemeentelijke lijs
ten en toch behaalde men 429 
stemmen of 6,9%. Waar sommi
gen hoopten minstens 1 gemeen
teraadslid te halen, kwam na het 
entoesiasme tijdens de verkie
zingsstrijd een verflauwing van 
de aktie. Laurent Carpentier ver
liet de gemeente om beroepsre
denen en een nieuw bestuur 
werd verkozen op 14-11-65 met 
als voorzitter Stan Ceuppens, 
sekretaris Godelieve Marien, 
penningmeester Fred Feremans, 
propagandaverantw. Jozef Eyck-
mans en organisatieverantw. 
Koen Van de Voorde. Via dans
avonden werd de financiële put 
van de verkiezing 1964 gevuld 
en het kontakt onder de leden 
en simpatisanten bestendigd. 
Ook kon men rekenen op de dy
namische inzet van Frans Vol-
kaerts 

Na de pionierstijd van de eer
ste periode kwam de doorbraak. 
« Het Bal van de Vlaamse Len
te » in zaal Bristol op 11 mei 
1968 bracht nieuw bloed in de 
VU-afdeling. Het was geen VU-
bal, maar een verzamelpunt rond 
een konkreet initiatief om geld 
te verzamelen voor algemene 
Vlaamse akties (bv. Leuven 
Vlaams) genomen door mensen 
in en buiten de VU. Joos Someis 
die als arr. voorzitter van de 
CVP-jongeren deze partij in 1966 
verlaten had om haar toegeef
lijkheid op Vlaams vlak (Herto-
ginnedal, faciliteiten in Brussel
se randgemeenten, verkoop van 
Komen-Moeskroen) en haar antl-
federalistische en pro-unitaire 
partijstrukturen werd gevraagd 
zich in de VU in te schakelen. 
Een nieuw VU-bestuur werd ge
kozen (4 juni 1968) en kreeg als 
ere-voorzitter Stan Ceuppens, 
voorzitter Frans Voickaerts, on
dervoorzitter Frans Raymenants, 
sekretaris Joos Somers, pen
ningmeester Frans Maes en 
Iwein Van de Voorde als propa-
gandaverantwoordelijke 

groei 

Dit bestuur werd later aange
vuld met Emiel Van Langeiidonck 
( organisatieverantwoordeiijke ). 
Men vertienvoudigde het aantal 
leden in 1968 (van 26 tot 260), 
organiseerde de wijkwerking en 
het dienstbetoon en publiceerde 
de eerste huis-aan-huis-versprei-
Qing van het gemeentelijk VU-
blad « Vlaamse Bundeling ». 
Walem en ook 0-L-Vr-Waver ble
ven aan de zorgen van SKW toe
vertrouwd In 1969 werd Frans 
Volkaerts (wegens beroepsakti-
viteiten weerhouden) vervangen 
door Frans Maes als voorzitter 
en werden de gemeenteraads
verkiezingen van oktober 1970 
voorbereid 11 oktober werd een 
sukses : drie - bijna 4 - VU-ge-
meenteradsleden, Van Gastel, 
Raymenants, Somers en één 
KOO-iid Jan Symons. 

Tijdens de statutaire afdelings-
verkiezingen in 1970 werd Dirk 
Van de Voorde afdelingsvoorzit
ter, wat in 1972 werd vernieuwd. 

Het VU-bestuur telt thans 24 
leden en een bestuursraad met 
de wijkverantwoordelijken. 

In 1969 werd Joos Somers kan
tonaal gevolmachtigde voor kan
ton Duffel en realiseerde sa
men met het VU-bestuur SKW 
en omliggende gemeenten de 
oprichting van de afdeling 
O.LVr-Waver in 1971. In 1970 
werd hij opgenomen in het arr. 
VU-bestuur als organisatie-ver-
antwoordelijke en in die funktie 
bevestigd in 1972. Emiel Van 
Langendonck werd eveneens in 
het arr. bestuur opgenomen in 
1972 als verantwoordelijke voor 
dienstbetoon. Sinds 1970 is Joos 
Somers ook lid van de Nationa
le Partijraad van de VU. 

Dat SKW een • piloot «afde
ling in ons arr. en daarbuiten 
kan genoemd worden komt best 
tot uiting in haar organisatori
sche uitbouw, haar ledenaantal, 
haar dinamiek in de gemeente
politiek, maar vooral door haar 
initiatief inzake streekpers 
(1969) door eigen drukmachines 
en huis-aan-huis-publikaties van 
VU-bladen (thans in geheel 
Vlaanderen een 70-tal druk-een-
heden) en door haar stimulans 
3ij de de oprichting van de VUVA 
(VolksUnieVrouwenAktie) en di-
rekte propaganda-stunts. 

CVP 

vu 

BSP 

PW 

1964-G 

52,8% 

6,9% 

16,9% 

(*) 23,8% 

1965 

50 % 

15,1,% 

26% 

8 % 

1968 

51,3% 

15,1% 

24,5% 

8,3% 

1970-G 

52,9% 

22,8% 

18 % 

5,8% 

1971 

46,3% 

26,3% 

19,3% 

5,1% 

G = Gemeenteraadsverkiezingen (*) Gemeentebelangen 
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de w/ereld 

usa-su samenwerking 
[Argos] Nog vóór Bondskanselier Brandt van de week naar Washington vloog om 

met president Nixon van gedachten te wisselen over de nog voor 1973 in uitzicht 
gestelde « Amerikaanse-Europese alliantie » heeft partijvoorzitter Leonid Brezjnev 
van het centraal komitee van zijn KP het licht op groen gekregen voor het voortzet
ten van zijn op het Westen gerichte buitenlandse politiek... en voor zijn aanstaande 
besprekingen met Brandt en de Amerikaanse president. Door frappante wijzigingen 
in de samenstelling van het politburo, waar vanouds de belangrijkste sovjetbeslls-
singen worden genomen, heeft de Russische partijsekretaris zijn eigen machts
positie versterkt en aangepast aan de nieuwe buitenlandse politiek van zijn land : 
minister van Buitenlandse Zaken Gromyko en defensieminister Gretsjko zullen nu 
ook hun zitje hebben in het voortaan uit 16 leden samengesteld partijbestuur. Hier
mee zijndan ook de punten aangegeven die Brezjnev in de onmiddellijke toekomst 
wil beklemtoond zien. Tegelijk werd Pjotr Sjelest uit het buro verwijderd. De sterke 
man van Oekraiene moet prompt met vervroegd pensioen. In zijn plaats treedt W. 
Andropov, chef van de staatsveiligheid of KGB. 

t e g e n l iberal iser ing 

Ex-bestuurslid Sjelest had zich al m 
1972 opgesteld tegen het liberaliseren 
van de handelsbetrekkingen met het 
Westen Met de verwijdering van de 
ideoloog heeft het Kremlin nu voor
goed geopteerd voor ontspaning tus
sen Oost en West De Sovjettop weet 
immers dat alleen in die richting een 
echte kans te vinden is op samen
werking met de voornaamste interna
tionale leveranciers van graangewas
sen . en technologische akkomoda+ie. 
Het spieekt vanzelf dat Amerika voor-
aanstaat op de Sovjetagenda Ten over
staan van een groep Amerikaanse se
natoren heeft L Brezjnev nog onlangs 
de schitterende toekomstmogelijkhe
den van de Russisch-Amerikaanse eko-
nomische samenwerking bezongen. 
Brezjnev leek wel gefascineerd door 
het perspektief van een samenwer
king die alvast « dertig tot veertig » 
jaar zou duren en hij vond geen woor
den voor de fabelachtige potentie ver
vat in het gezamelijk eksploiteren van 
Siberië en de massale aankoop van 
Amerikaanse tarwe , 

den en intensiveren van handelsbe
trekkingen met het Westen brengt ui
teraard kontakten mee met Ameri
kaanse en andere Westerse vertegen
woordigers van het verfoeid kapitalis
me m.a w. zal de Pepsi Cola niet 
verdovend inwerken op het politiek ge
weten van de sovjetburger ? En hoe 
denken de socialistische partners uil 
het Warschaublok over dit verregaand 
opdringen van kapitalistische denk
beelden in de Sovjetunie, het kernland 

diplomatiek offensief 

Brezjnev heeft niet gewacht op de 
officiële goedkeuring van zijn buiten
landse koers door het centraal komi
tee Sinds het akkoord met de Occi
dental Petroleum (voor een waarde 
van meer dan 8 miljard dollar) is nu 
ook al de Pepsi Cola op Russische 
tafels verschenen en de fameuze « di-
plomabelasting » voor Russische Jo
den die naar Israel willen emigrere.T 
werd afgeschaft. Amerikaanse zaken
lieden krijgen inreisvisa van onbeperk
te geldigheid en de « Pravda » zwijgt 
m alle talen over de Watergate-affaire, 
een schandaal dat vroeger aanleiding 
zou geweest zijn tot felle antl-kapita-
listische bazuinstoten Brezjnev zelf 
trappelt van ongeduld om zijn diploma
tiek offensief te ontketenen • over 
twee weken zal hij kanselier Brandt 
ontmoeten en over twee maanden 
vliegt hij op zijn beurt naar Washing
ton Ook met Groot-Bnttannie loopt al
les weer gesmeerd • het lijkt of er 
nooit heibel over spionnen is geweest. 
Brezjnev wil alles vermijden wat oor
zaak van narigheid kan worden. Van
daag is hij al druk in de weer opdat 
het stekelig probleem van « de vrije 
uitwisseling van personen en Ideeën » 
niet langer de voorbereidende bespre
kingen tot de EVC (Helsinki) zou be
dreigen Op het moment beleeft Bre'.j-
nev het hoogtepunt van zijn macht. Op 
de sukseslijst van de partijvoorzitter 
schreef het centraal komitee al de 
wapenstilstand in Vietnam (i), de 

verdragen met de Bondsrepöbllek, het 
viermogendheden-akkoord over Berlijn, 
het basis-vedrag tussen Oost- en Wet-t-
Berlijn en noem maar op. Hier bo
venop werd tovaritsj Brezjnev nog ge-
krediteerd voor het afschaffen van de 
• politieke blokkade » van de DDR, 
waarmee dan de politieke ei kenning 
van Oost-Duitsland wordt bedoeld. 

harde noten kraken 

Toch zal Brezjnev nog harde noten 
moeten kraken. Waarnemers vragen 
zich nu al af hoe hij het zal aanleggen 
om naast het inluiden van zijn • re
volutionaire » buitenlandse politiek 
regiem zelf te handhaven Het uitbrei-

van de sakrosantCortodoksie ? Men 
kan alleen vermoeden dat de aanwe
zigheid in het nieuwe politburo van 
mensen als maarschalk Gretsjko en 
W Andropol niet louter toevallig is „ 

De eerste heeft al bij vroegere gele
genheden bewezen dat hij weet hoe 
orde 't best gehandhaafd wordt : hij 
was het toch die de rust herstelde toen 
de Berlijnse bouwvakkers in 1953 de 
vlag van de opstand zwaaiden en ook 
te Praag (1968) onderdrukte hij de al 
te liberale verzuchtingen van het 
Tsjechoslovaakse broedervolken. En 
W. Andropov is evenmin een onbeken
de • de chef van het KGB en, zoals 
Gretsjko, nieuwgebakken lid van het 
politburo was sovjetambassadeur In 
Boedapest in het revolutiejaar 1956 
toen Sovjettanks een eind maakten 
aan de korte maar heftige vrljheids-
roes van de dappere Magyaren. 

• Toenemende spanning In de Arabische 
staten, die wijzen op militaire voorbereidse-
len. In verscheidene staten zijn de troepen 
In staat van paraatheid gebracht. De Palestij-
nen melden een mislukte raid vanuit zee op 
Libanees grondgebied. In Libanon worden 
strenge maatregelen getroffen tegen sabota
ge, na het in brand steken van olietanks van 
een Amerikaanse maatschappij. 
• Naar verwachting zouden Egypte en Syrië 
de speldeprikoorlog tegen Israël hervatten. 
President Sadat wenst de bevolking voor te 
bereiden door gedeeltelijke verduistering, 
het oprichten van waakzaamheidskomitees 
en het vergaderen van de regering op gehei
me plaatsen, terwijl de regeringsgebouwen 
niet meer voor topoverleg of voor kabinets
zittingen worden gebruikt. 
• Onder voorwendsel van protest tegen de 
nieuwe onderwijswet organiseert de rechtse 
oppositie straatbetogingen tegen de politiek 
van president Allende in Chili. 
• Marathonzittingen van de ministers van 
Landbouw van de EG te Luxemburg leiden 
tot een akkoord over de landbouwprijzen. 
• Daar Frankrijk en West-Duitsland per 1 
mei hun bijdrage tot de Europese raket Euro
pa 2 stopzetten wordt het hele projekt opge
doekt. 
• Eerste koppen rollen In het Watergate-
schandaal, waarvan het net zich steeds nau
wer sluit rondom het Witte Huis. President 
Nixon's populariteit daalt volgens de jongste 
opiniepeilingen. 
• Amerikaanse en Noordvietnamese delega
ties weer bijeen te Parijs, terwijl ook top
overleg K!ssinger-Le Due Tho in uitzicht wordt 
gesteld. 
• Grote droogte teistert uitgebreide gebie
den in de Volksrepubliek China. 
• Zuivering in het Politburo te Moskou, 
waarbij Sjelest de bekendste figuur is, ge
wezen eerste partijsekretaris In Oekraiene, 
beschuldigd van « nationalistische afwijkin
gen » hoewel vaststaat dat de afgezette le
den het niet eens zijn met de landbouwpoli
tiek van Breznjev. 

deze week 
de wereld in 

• Straatgevechten in Beiroet tussen leger 
en Feddayn. 
• Volgens de afgezette Kambodjaanse pre
sident Shihanoek zouden de Khmers de 
hoofdstad Phnom Penh niet aanvallen uit 
vrees voor massale Amerikaanse luchtbom-
bardementen, waarbij verwanten van Shiha
noek, die geïnterneerd zijn, gevaar zouden 
lopen. De Khmers vallen ook bepaalde ste
den niet aan uit vrees voor Zuidvietnamese 
inmenging. 
• Olie- en gasbronnen ontdekt in de golf 
van Thailand. 
• De befaamde Franse teoloog-filosoof Jac
ques Maritain op 90-jarige leeftijd overle
den. Hij was nauw bevriend nriet paus Pau-
lus VI. 
• De Nederlandse gulden verzwakt nog 
steeds, vooral tegenover de Belgische, Fran
se en Zwitserse munten. De lange regerings-
krisis en de betrekkelijk hoge werkloosheid 
blijken aan deze verzwakking niet vreemd ta 
zijn. De IJsfandse Kroon daarentegen wordt 
met 6% gereëvalueerd na onlangs twee de
valuaties te hebben ondergaan. 
• Oranje-Orde van Ulster verwerpt de Britse 
voorsteilen voor een nieuwe grondwet, die 
reeds door andere protestantse verenigingen 
verworpen werd. Slechts de Unionistische 
Partij aanvaardt meer bevoegdheden voor 
de katolieke minderheid — deze partij bezat 
in het geschorste Ulsterse parlement de 
meerderheid. 
• Regering Andreotti moet de vertrouwens
kwestie stellen om een wetsontwerp door 
het parlement te halen. Inmiddels beraadt 
men zich over maatregelen die een einde 
moeten maken aan het neo-fascistisch en 
uiterst links geweld in Italië. 
• Volgens het Londense weekblad « The Ta
blet s> zouden er op de wereld rond de vier 
miljoen mensen In slavernij leven, vooral in 
Arabische sultanaten, die bevoorraad worden 
vanuit Afrika. Ook in Latijns Amerika bestaan 
nog vormen van loonslavernij waarbij arbei
ders verkocht worden samen met de grond 
waarop ze werken. 
• Russen halen vliegend labo terug naar de 
aarde, zonder dat kosmonauten erheen vlo 
gen om een tijdlang aan boord te verblijven. 
Waarnemers zijn van mening dat het expe
riment Is mislukt, zoals ook het eerste mis
lukte — bij terugkeer naar de aarde kwa
men destijds drie kosmonauten om het •«• 
ven. 
• In het Kalifornlsche stadje Roseville on^ 
ploft een munitletrein met 900 ton explosi»' 
ven aan boord. Als bij wonder zijn er geen 
dodelijke ongevallen, wel zijn er een 30-üd 
gewonden terwijl alles in een straal van een 
müve km met de grond'geli|k werd gemaalii 
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hofei Ismail buitenlonds portret 
( A r g o s ) Tot vandaag raad-

selt men nog al t i jd over de 
streefdoelen van de «n ieuwe» 
pol i t iek d ie president A n w a r 
Sadat van Egypte met zi jn ka
b inetswi jz ig ing van een paar 
weken geleden op gang heeft 
gebracht. Veelal w o r d t die ka
b inetswi jz ig ing toegeschreven 
aan een genadeloze macht
str i jd b innen de Arabisch So
cialistische Unie. Volgens zi jn 
eigen recente verk la r ing doe' t 
Sadat onverander l i jk op een 
« totale konfrontat ie » met Is
raël. 

Maar de « gr i jze eminen
ties » achter de Egyptische 
president verwachten meer 
van bezadigd onderhandelen 
dan van tomeloos g e w e l d . 

Een van de inv loedr i jke tac
tiel die recenteli jk n ieuwe 
machtsposities ve rw ie r f heet 
Hafez Ismail , « de t rouwe en 
ootmoedige dienaar van mi jn 
meester » — zoals de ex-ge
neraal ( 5 4 ) zichzelf ie twat 
lyrisch omschr i j f t . Bij de jong
ste w i j z ig ingen aan de Egyp
tische top w e r d hij door Sadat 
gepromoveerd tot bui tenge
w o o n ambassadeur voor de 
prob lemen van het nabi je oos
ten. 

De nieuwe ambassadeur is niet ge
makkelijk uit zijn evenwicht te bren
gen. Hij bleef onberoerd bij de drama
tische vliegtuigramp boven de Smai en 
ook de kommando-overval te Khartoem 
heeft zijn haast legendarische kalmte 
niet buitensporig aangetast. Terwijl de 
niet-arabische wereld in verzet kwam 

tegen de moord op onschuldigen ver
plaatste Hafez Ismail zijn ondoorzich
tige schaakzetten van Moskou naar Pa
rijs, van Londen naar Washington, van 
Bonn naar Kaïro. Even ondoorzichtig 
bleven hierbij de diplomatieke opvat
tingen en de persoonlijkheid zelve van 
de nieuwe ambassadeur. Zelfs te Ka-

• iro, zetel en vertrekpunt van zijn initia
tieven i.v m. het nabije Oosten Is Ha
fez Ismail een geheimzinnig fenomeen 
gebleven. Het Egyptisch rijksarchief 
bezit niet eens een curriculum van de 
ontoegankelijke ambassadeur die in 
staatsiepak aardig op Eric von Stro-
heim gelijkt 

Ook zijn kollega's van Buitenlandse 
Zaken zijn het lang niet eens over de 
karakteriële eigenheden van de in 
1960 uit militaire dienst getreden ge
neraal. Wat uit de schaarse informatie 
van het departement overblijft is het 
beeld van een man die schuchter en 
aarzelend spreekt, die officiële plech
tigheden schuwt en slechts in uitzon
derlijke omstandigheden op de avond
feesten van het CD verschijnt. Voor 
een man die aan de zijde van Sadat is 
opgeklommen tot gesprekspartner van 
Nixon en Waldheim, van Pompidou en 
Brandt, van Bresjnev en andere groten 
uit de internationale galerij is Hafez 
Ismail bij al zijn geruchtmakende pro
moties veeleer een grote onbekende 
gebleven. Alleen de Italianen hebben 
nog een dossier op zijn naam uit het 
voorjaar van 1967 toen de nieuwe am
bassadeur enkele maanden te Rome 
verbleef, maar die informatie blijft 
streng vertrouwelijk en afgegrendeld 
voor joernalistieke nieuwsgierigheid. 
Diplomaten die met Hafez Ismail sa
menwerkten toen hij in 1971-72 staats-
sekretaris voor Buitenlandse Zaken 
was brengen slechts karige inlichtingen 
aan Zij zijn onverdeeld in hun lof voor 
de hoofse en elegante omgangsvormen 
van de ex-generaal maar, zwijgen maar 
liever over zijn geslotenheid en be
klemtonen onveranderlijk zijn intro
verte ingesteldheid — een man die 
urenlang kan luisteren zonder zelf de 
geringste informatie prijs te geven. 

uit vrijwillige afzondering 

Internationale wapenhandelaars han
gen een gunstiger beeld van Ismail op. 
Voor hen is hij uit zijn vrijwillige af
zondering getreden en vaak was hij 'n 
graaggeziene gast in de gesloten kring 
van wapensmeden uit Oost- en West, 
wapens zijn immers zijn vertrouwd mé
tier. Al tussen 1955 en 1957 was Ismail 
in de onmiddellijke nabijheid van Ga-
mal Abdel Nasser toen deze zijn leger 
begon om te schakelen op wapenleve-
ranciers uit de Sovjetunie en Tsjecho-
slowakije. Toch blijft ook dit beeld van 
de koude, nuchtere bewapeningsstra
teeg even eenzijdig als de onderschat
ting die hem in diplomatieke kringen 
te beurt viel, te Parijs o m. waar hij 
tussen 1988 en 1970 als ambassadeur 
heeft gefungeerd. 

Om de hand te leggen op degelijke 
informatie over de nieuwe coming-man 
(zijn machtpositie in eigentijds Egypte 
en zijn privé-leven) moet men ergens 
in Giza of Heliopolis terecht waar zijn 
voormalige wapenbroeders graag ver
roeste herinneringen opdiepen. Inmid
dels zijn ook zij opgerukt naar leiden
de funkties in buitenlandse zaken, le
ger of inlichtingsdienst. Velen onder 
hen hadden kontakt met Hafez Ismail 
nadat Nasser hem in 1970 de koördina-
tie van alle veiligheidsdiensten had op
gedragen. Deze vereremerkte vecht
jassen zijn zoals Hafez zelf in 1919, 
het eerste revolutiejaar, geboren en 
beëindigden hun opleiding aan de mi
litaire akademie in 1944. Naar hun ge
voel was Hafez Ismail een gewaar
deerd kollega en toegewijde vriend, 
flink sportbeoefenaar en dapper sol
daat, die in 1942-43 tijdens de Duitse 
bombardementen op Egypte om zijn 
koelbloedigheid bij het luchtdoelge
schut gelauwerd werd. 

vechtjas-studax 
Hafez Ismail is meer dan een vecht

jas. In de afzondering wijdt hij zich 
aan de studie van militair-historische 
gebeurtenissen. Zijn twee boeken over 
de Engels-Egyptische operaties tegen 

Rommels Afrikakorps en over de geal
lieerde opmars in Italië (1943-45) heb
ben hun weg gevonden naar de biblio-
teken van de militaire opleidingscen
tra. Bovenal is Ismail geboeid door da 
Palestijnse veldtocht van de Entente 
in WO I. Op de eerste Duits-Turkse op
mars naar de Sinaï en het kanaal van 
Suez was in 1917-18 de zegetocht ge
volgd van de Engels-Egyptische troe
pen naar Jeruzalem. Een doorgewinter
de militarist als Ismail kwam als van
zelf in de ban van dergelijke operaties. 
Aan zijn strategische bevoegdheid 
wordt dan ook niet getwijfeld. Heel 
wat kollega's uit het leger zijn ervan 
overtuigd dat de oorlog van 1967 een 
ander verloop zou gekend hebben als 
niet maarschalk Amer maar Hafez Is
mail de Egyptische strijdkrachten had 
gekommandeerd. 

Hafez Ismail was in de jaren vijftig 
een tijdlang kabinetschef van Amer 
geweest maar de populariteit van de 
jonge generaal-majoor bij officieren en 
manschappen was een doorn in 't oog 
van vele oversten. In militaire kringen 
was de nieuwe ambassadeur uitgespro
ken populair terwijl hij op diplomatiek 
vlak ternauwerdood erkenning en ze
ker geen warme genegenheid vond. 
De jongste promotie van de « ijzeren 
generaal » beantwoordt voorzeker niet 
aan zijn innigste verlangens. Al te 
graag zou hij het staatsiepak van de 
diplomaat verwisselen voor de gene
raalsuniform. De rol van vredesengel 
kan hem maar matig bekoren. Veel 
liever zou hij later, als de machtsver
houdingen tussen Israël en de Arabi
sche wereld genormaliseerd zijn, In de 
voetsporen van maarschalk Allenby 
naar Beersjeba en Jeruzalem opruk
ken. Maar niemand betwist dat Sadat 
die alsmaar meer de allures van een 
Egyptische farao aanneemt met de be
noeming van Hafez Ismail een verant
woorde keuze heeft gedaan De nieu
we ambassadeur kan nooit de Kissinger 
van het nabije oosten worden Zoals 
de topadvizeur van het Witte Huis 
heeft hij belangstelling voor oorlog 
en vrede tegelijk. 

Zeer waarschijnlijk is de Amerkaanse president niet in 
de stemming, waarin hij verkeerde toen bovengaande foto 
werd genomen. Het Watergate-schandaal trekt diepe groe
ven in zijn voorhoofd. In een door TV en radio uitgezonden 
toespraak zei hij, niet op de hoogte te zijn geweest van 
de spionage-aktiviteiten van een gedeelte van zijn staf 
tegenover het hoofdkwartier van de republikeinse partij. 
Hij neemt er echter wel de verantwoordelijkheid voor op. 
De nieuwe minister van Justitie zal een onderzoek instel
len, doch wordt door de meerderheid van de senaat niet 
voldoende neutraal geacht. In een motie drong de senaat 
dan ook aan op de benoeming van een « objektiever on
derzoeksrechter ». 

Intussen blijkt er tussen het Witte Huis en het schan
daal der Pentagoonpapers ook iets niet pluis te zijn. De 
Amerikaanse president, reeds in nauwe schoenen met 
Watergate, dreigt nu nog een tweede « lastige karwei » 
bij te krijgen ! Een ongeluk komt zelden alleen. 

De Watergate- en Pentagoon Paper-affaires verraden 
Intussen een zeer bedenkelijke mentaliteit in en om het 
Witte Huis, beide zullen niet nalaten, het prestige van 
Nixon een ferme deuk te geven. 

Italië op drift ? 

In het Italiaanse parlement heeft de regering An-
dreotti elf stemmingen moeten ondergaan, waarbij 
over een wetsontwerp werd gestemd, en ze telkens 
in de minderheid werd gesteld, omdat een aantal kris-
tendemokratische afgevaardigden tegen de regering 
stemden Bij de twaalfde stemming stelde de regering 
de veitrouwenskwestie en kwam ze met de hakken 
over de sloot. 

Dit incident is typisch voor de verdeeldheid van de 
Italiaanse kristen-demokraten, waarvan een gedeelte 
alleen met centrumpartijen wil regeren terwijl een 
andere fraktie een opening naar links wil bewerken, 
met het oog op de indijking van de kommunistische 
invloed. Deze strijd is nog steeds niet beslecht maar 
werkt intussen verlammend op regering en parlement, 
die machteloos getuige zijn van een steeds gevaarlij
ker golf van geweld in Italië, waarbij het niet bij bom
aanslagen blijft doch nu ook al de politeke moord zijn 
intrede doet. 

Uiterst rechts is de jongste maanden zeer rumoerig 
geworden, wat dan weer uiterst linkse reakties uitlokt 
die qua geweld niet moeten onderdoen voor de « neo-
fascistische fratsen ». Er gaan weliswaar stemmen op, 
om maatregelen te treffen tegen het straatgeweld en 
tegen de para-militaire formaties, die welig tieren. Dit 
is verklaarbaar door het immobilisme van de centrum
partijen die de extremisten als het ware de pap in de 
mond geven. Ook de verregaande, bijna geïnstitutionali
seerde korruptie speelt in dit aftakelingsproces een 
niet geringe rol. 

De vraag '"̂  gesteld of Italië de zieke man van de 
EEG gaat worden. Indien de centrumpartijen er ntet 
in slagen een hechte koalitie tot stand te brengen, 
dan bestaat er grote kans dat Italië werkelijk het zieke 
lid van de EEG zal worden, met een zware weerslag in 
de EEG en in de NATO. 

de ekonomische blokken in europa 
Wij hebben dus m de eerste plaats de Europese Gemeenschap, het 

Europa van de Negen, Hiertoe behoren Frankrijk, de Duitse Bonds
republiek, Italië, Nederland, België, Luxemburg en dan de drie nieuwa 
leden Groot-Brittannië, Denemarken en Ierland. Groot-Brittannië en 
Denemarken behoorden eerst tot de Europese Vrijhandelsassociatie 
(EVA) Met de andere leden van de EVA, namelijk IJsland, Zweden. 
Zwitserland, Oostenrijk, Portugal en met het geassocieerde lid Fin
land, heeft de Europese Gemeenschap een vrijhandelsakkoord geslo-

129.72 l^:rjx 
^ ™ (Eurooa van de Negtn) 

l i S I Geassocieerd 
' • " ' mei deEEO 

O Vrijhandelsverdrag 
mei de EES 

Landen Comecon 

ten. Met Noorwegen, dat aanvankelijk tot de Europese Gemeenschap 
zou toetreden is een vrijhandelsakkoord in voorbereiding. Griekenland 
en Turkije zijn met de EEG geassocieerd. 

Tot de Comecon behoren de Sovjetunie en verder in Europa, Polen, 
de Duitse Demokratische Republiek, Tsjechoslovakije, Hongarije. 
Roemenië en Bulgarije. Verder zijn lid van de Comecon : Mongolië, 
en sedert kort, Cuba. 
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houten 
schoen 

wandelt 
de 

wereld 
uit 

De houten schoen of klomp is de jongste 
jaren zo snel de wereld uit gewandeld, dat 
men hem in Vlaanderen nog praktisch uitslui
tend aan de voet van de boer kan terugvin
den. Nochtans schreef JJ.A. Van Brakel in 
1958 nog, in een akademisch proefschrift : 
« De vaktaal van de Nederlandse klompen
makers » : « Dat alles erop wijst dat de 
klomp helemaal gaat verdwijnen, zou ik ten
slotte niet gaarne beweren. Het holle blok 
heeft zoveel kwaliteiten, is zo vochtwerend 
en isolerend en beantwoordt tegelijkertijd zo 
afdoende aan alle hygiënische eisen voor uit
waseming en ventilatie, dat er altijd, met na
me voor het werk in veestallen, melkfabrie
ken, slachthuizen e.d. vraag naar zal blijven 
bestaan. Ook als dracht voor kinderen die 
zich ten plattelande na schooltijd buiten ver
maken en voor tuinierende stadsmensen is 
het ideaal ». Schrijver voegde er echter wel 
aan toe : « Dat er niettemin een teruglopen 
van het aantal bedrijven te zien zal bli jven, 
totdat een beperkt aantal goed geoutilleerde 
klompenfabrieken met een ekonomisch ver
antwoorde produktie resteert, ligt in de lijn 
der verwachtingen. Men kan het verdwij
nen van een rustiek ambacht, een karakte
ristiek handwerk, betreuren, het zou van 
weinig geloof in eigentijdse levensvormen en 
maatschappeljike en ekonomische verhoudin
gen getuigen, als men dit uitsluitend zou 
zien als een verlies ». 
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vooral gezond voor de voeten. Zij hebben niet tS» 
leen een warm « hol », maar de voet heeft er vooral 
een stevige steun in en raakt slechts langzaam 
bezweet doordat de lucht er vrij goed in Icontakt 
mee blijft. Tal van faktoren hebben echter mes-
gespeeld om de weg van de klomp naar het mu
seum te verhaasten. Zonder dat duidelijk is ot 
gesproken moet worden van achteruitgang blijfclj 
de klompenindustrie reeds in de vorige eeuw geen 
overweldigend financieel voordeel afgeworpen te 
hebben. 

Het zijn dan ook zeer bijkomstige motieven dia 
de klompenmakers nodig hadden om bij hun stiea 
te blijven. « Het voordelige van dit bedrijf blijkt 
vooral hieruit dat de meeste klompenmakers htm 
werk thuis verrichten, door de afval steeds voor
zien zijn van brandstoffen en hun bedrijf kunnen 
uitoefenen, wanneer het ongunstige weder hen 
belet andere bezigheden te doen », staat in een sta
tistisch overzicht van de nijverheid in Nederland 
in 1853, nadat het een zeer onvolledig overzichl 
heeft gegeven van de toestanden in de klompen
industrie. De teloorgang van de houten schoen ifl 
momenteel vooreerst te wijten aan het feit, dat hel 
aantal landbouwers voortdurend afneemt, waa»« 
door ook de afname van de bonkige houten schoen 
moest volgen. Er is verder de opkomst van de verw 
zekeringsmaatschappijen geweest, die alsmaaï 
meer de arbeiders de dracht van klompen hebben 
verboden. (Terecht overigens, want zij zijn nu nlel 
bepaald handig voor arbeiders op een werf of voof 
hen die een karwei dienen op te knappen op een 
dak enz.). Natuurlijk heeft ook de verandering 
van het leefklimaat, met een snelle vermeerdering 
van luxe, waarin de fijne leren schoen ook zijn 
deel kwam opeisen, de klomp in de vergeetboek 
geschopt. In mindere mate — alhoewel dit wel eeM 
beweerd wordt of gedacht — heeft de voortschrij
dende tendens tot mechaniseren in het verleden 
invloed uitgeoefend op de huisnijverheid van 
de klompen. Want een grote klompenmakerij 
waarin een 20-tal werknemers bedrijvig kunnen 
gehouden worden, zou heden ten dage ook de me» 
chanisering — al was het slechts gedeeltelijk — 
niet kunnen in leven houden. Indien dit dus slecht! 
op uiterst minieme schaal gebeurt, is het omdat €» 
gewoon praktisch geen markt meer bestaat voor da 
kopers van holle blokken. Nochtans gaan de kloi»« 
pen geen eeuwigheid of zelfs geen generatie mee, 
want tal van boeren schoppen de neus van hun 
« kloefen » stuk op de poten van de beesten die zij 
er op nahouden. (Zodat teoretisch de aankoop van 
een paar nieuwe klompen en meteen van de ver
vaardiging ervan zou kunnen volgen). 

verdwenen 

Dit rustieke ambacht is nu verdwenen, althans 
als zogenaamd karakteristiek handwerk, want 
gemechanizeerd vindt men het — hoe gering dit 
ook is — nog hier en daar terug. De tijd dat er zelfs 
nog « zondagskloefen » werden gemaakt kunnen 
vele volwassenen zich niet eens meer herinneren. 
Herinneren kan hij zich wellicht enkel nog het 
klakkende en kleppende geluid van de klompen, 
dat de troosteloze schoolgang van het kind vroeger 
kon doorbreken. Het stadskind kent deze klank 
doorgaans met meer. Begrijpelijk trouwens, omdat 
het nog nauwelijks een klomp kent, tenzij van 
afbeeldingen. « Van het prentenboek waarin de 
klomp onder de schoorsteen ligt te wachten op de 
komst van Sinterklaas of waarin Klein Duimpje in 
een klomp wordt neergezet », schreef in februari 11. 
nog een Gentse krant. « Het refrein van het kin
derliedje uit onze jeugd, waarin de klompen aan 
de voet « onze » guitjes nog goed stonden, sterft 
af », zo wordt er nostalgiek aan toegevoegd. Kort
om, de « kleef », een produkt dat door de « kloef-
kapper » of « blokmaker » in zijn klompenmakerij 
werd afgeleverd in enkele duizenden eksemplaren 
per jaar, behoort tot de folklore. En een « kloef-

kapper » is een folkloristische figuur geworden, 
rijp om bezocht te worden door « mond-openval-
lende » schoolkinderen, die in de lessen van ge
schiedenis een rubriek van verdwenen ambachten 
in hun geest dienen te verwerken. 

langzame dood 

Men vraagt zich nu af, hoe het klompenmakers-
bedrijf allerwegen zo'n langzame dood kon -ster
ven. Klompen zijn immers stevig, spotgoedkoop en 

volkskleding 

Men kan dus nog enkel vaststellen, dat blijkens 
gegevens uit de 18de eeuw de klomp in die tijd een 
zeer gewoon en zeer verbreid deel van de volks
kleding was, maar nu onherroepelijk is gaan beho
ren tot de... « klompentijd ». 

Tekenend is het woord van Voltaire : « Premier 
peuple de l'univers, songer que vous avez dans 
votre royaume de Frankreich environ deux mil
lions de personnes qui marchent en sabots (klom
pen) six mois de l'année, et qui sont nu-pieds les 
autres six mois ». Le Francq van Berkhey merkt 
in « Natuurlijke Historie van Holland » (uitgege
ven te Amsterdam in 1769) op, nadat hij over de 
14de en 15de eeuw gezegd heeft, dat men toen al 
bedreven was in het vervaardigen van « zekere 
houten Klompen, die men Hoosblokken noemde » : 
« Het draagen deezer Hoosblokken houd nog heden 
veeier handen aan den arbeid, nadien het zelfs een 
bijzonder Handwerk uitlevert. Ze zijn in deeza 
Gewesten van onbetaalbaar nut voor de Landlie
den, en andere Arbeiders ; die dezelfven in vog-
tige Landen, in de Veenen, op de veestallen menig
vuldig gebruiken. Daarenboven verstrekken ze, ter 
oorzaake van den goedkoopen prijs, tot eene nut
tige dragt voor de schamele Armoede, die er tegen 
opziet om lederen Schoenen te koopen ». Elders 
noemt hij « hoosblokken » en « klompen » de dracht 
van boeren en « gemeene vrouwen ». 

Maar zelfs onmiddelijk na Breughels tijd ging de 
klompennijverheid niet onaanzienlijk vooruit. Men 
kan zulks vaststellen op grond van hetgeen in 1649 
over de bewoners van de Meierij (van 's-Hertogen-
bosch) geschreven werd : « Des Bomers gaen sij 
veel bloots voets/ende hebben dat met de Luijden 
vande warme Landen ghemeyn/ende Winters gaen 
sij op zijn Boheems geschoeyt met holle- ofte houte 
Blocken... >. 

^êompcH aan de /c 
^CotHfi^H aan da M£ 
staan onze ^t4iiic$ 
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beeldende kunst 

Natuurlijk kunnen niet alleen literaire bronnen 
maar kan ook een onderzoek op het vlak van de 
beeldende kunst ons gegevens over het dragen van 
klompen opleveren. De werken van de Vlaamse 
primitieven, die er toch niet voor terugschrikten 
eigentijdse en zeer volks-aardige motieven te ver
werken, o.m. bij de voorstelling van bijbelse tafe
relen, tonen ons tot in het derde kwart van de 
16de eeuw nergens een afbeelding van een klomp. 
Zelfs in het werk van Jeroen Bosch, die toch de 
meest bizarre voorwerpen bij elkaar brengt op 
zijn doeken, komt de houten schoen niet voor. Dit 
soort van schoeisel bestond in Holland wel in het 
begin van de 15de eeuw, want een woord dat een 
overtuigend bewijs levert treft men aan in een 
Leidse keur uit 1429, die de werktijden e.d. regelt 
in het bedrijf van de « platijnmakers ende hoel-
bloeckmakers ». (In Vlaanderen werd platijn eens 
omschreven als « kloef, holblok, houten schoei
sel (...) doch vooral een holblok die licht en fat
soenlijk gemaakt is — en meestal met een lederen 
riem boven de wreef van "de voet). In de werken 
van de « Vlaamse » schilders van de 15de en vroe
ge 16de eeuw duiken geregeld de platijnen op, die 
in grote verscheidenheid en getale zijn te vinden 
op werken van de gebroeders Van Eyck, Rogier 
van der Weyden, Hans Memlinck, Petrus Christus, 
Hugo van der Goes, Gerard David, Jeroen Bosch 
«n Pieter Breughel de Oude. Terwijl bij Jan van 
Eyck niet kan uitgemaakt worden in welke maat
schappelijke stand de platijnen thuishoren, blijken 
zij bij Rogier van der Weyden duidelijk het bezit 
te zijn van de adel. 

van platijn tot klomp 

Later blijkt het schoeisel meer het bezit van de 
eenvoudigen geworden te zijn : Hans Memlinck 
beeldt St.-Jozef bij de opdracht in de tempel met 
platijnen af, terwijl Hugo Van der Goes dezelfde 
heilige zo schildert op een « Aanbidding door de 
koningen ». Zeer interessant zijn een aantal teke
ningen van Jeroen Bosch, die ons een groot aantal 
gebrekkigen tonen, voortstrompelend op allerlei 
stelten en krukken. Men krijgt de indruk, dat de 
kunstenaar precies van het eigenaardige schoeisel 
de karikatuur heeft gezocht, waardoor het ontbre
ken van de klomp des te duidelijker spreekt. 

Een belangrijke aanwijzing is verder, dat bij 
Bosch ook een overgangsvorm tussen platijn en 
klomp voorkomt, nl. op een paneeltje dat in beeld 
brengt hoe iemand langs operatieve weg van zijn 
dwaasheid genezen wordt. De patiënt heeft voor 
de duur van de behandeling zijn schoeisel onder de 
stoel gezet en duidelijk ziet men, dat het houten 
voorwerpen zijn : achteraan plat maar aan de neus 
voorzien van iets wat beslist een houten kapje is. 
(Het werk berust in het Prado van Madrid). Hier 
is dus duidelijk sprake van uitholling van een blok. 
Min of meer normale klompen treft men eindelijk 
aan op werken van Pieter Aertsen en Pieter Breu
ghel de Oude. Bij deze laatste b.v. op zijn Kinder
spelen. Op grond van al deze gegevens nu mag 
aangenomen worden, dat de klomp zich rond 1400 
— mogelijk nog iets vroeger — in Holland ont
wikkeld heeft uit de platte platijn. Geleidelijk ver
breidde hij zich naar het zuiden. De bekende klom
penmakerijen in het Land van Waas zijn wellicht 
in de 17de eeuw opgekomen. Het zou hierbij echter 
niet uitgesloten geweest zijn, dat ook Franse in
vloeden hebben gespeeld. 

pri|s 

Wat er ook allemaal van zij, de klomp heeft 
eeuwen lang met sukses de konkurrentie met lede
ren en ander schoeisel doorstaan, tot hij in slechts 
enkele schaarse decennia de plaats moest ruimen 
voor de gummi overschoen of de rubberen laars. 
Roger De Smet uit Petegem-Deinze, één van de 
laatste overlevenden van de blok-periode (die je 

! voet, 
'• uoet 

nu op één hand kan tellen), heeft het allemaal nog 
meegemaakt. Want hij is 70 jaar en heeft de klom
penmakersstiel a.h.w. geërfd van zijn vader, die 
op 93-jarige leeftijd bij wijze van schrijven de dood 
vond tussen het houtblok en het schaafsel van de 
werkbank. Roger zelf omarmt nu nog kapblok, 
sijpaard en rembank, de drie — tussen tientallen 
andere werktuigen — klassiek in de klompenma
kerij voorkomende basiswerktuigen. Als jongeling 
leefde hij in de tijd dat er steeds te weinig klom
pen de werkwinkel verlieten, althans indien men 
de vraag van de klant helemaal wenste te voldoen. 
In de tijd ook, dat men er in de klompenmakerij 
soms een « kollektie » knechten kon op nahouden. 
Nu kan De Smet zijn zelfbereide « kloefen » nog 
in een drietal winkeltjes aan de man — in casu de 
boer ol de boerin — brengen. Weliswaar aan een 
prijsje, dat een aanfluiting is van het princiep van 
loon naar werken —̂ 75 fr. voor een koppel mannen-
blokken en 60 fr. voor een paar (BTW inbegrepen) 
vrouwen-kloefen » —, maar dat zal de man wel 
een zorg wezen. Hij is een sterke brok natuurmens, 
waarin het realisme ingebakken is. En beseft dan 
ook, dat zelfs de machine, die toch beschilderde 
klompen kan afleveren tegen de voordelige prijs 
van 90 fr., geen redding meer kan brengen. Onge
veer 5 jaar geleden werd hij trouwens reeds met 
zijn neus op de harde werklijkheid gedrukt. Een 
immense betoging, waarin duizenden boeren op
stapten, zou toen Deinze binnenvallen. R. De Smet 
stelde zakelijk vast, dat deze boeren ook z'jn deur 
langs zouden marcheren en er ook eens enkele 
ogenblikken halt houden. Dus zette hij de mooiste 
en nog wat andere klompen, die hij vervaardigd 
had, te pronk vóór zijn woning. Van al deze eksem-
plaren verkocht hij precies éen paar. Aan een oude 
boer. Natuurlijk. De jonge boeren lachten met het 
versleten « gebruik ». 

Wie dan wel nog een afnemer van klompen is ? 
Behalve de oudere landbouwer, de grondwerker 
die klompen boven laarzen verkiest. Soms een vee
koopman. Een andere keer een steeds mannetje dat 
wat wenst te harken en te spitten in zijn privé-
tuintje. Meer dan één keer wordt de klomp nog 
gekocht om als een soort surrogaat-bloempot aan 
een tuinmuur bevestigd te worden. En de kinderen, 
die op school een klompendansje of andere reidans 
hebben aangeleerd, kloppen voor het zetten van 
deze passen ook nog wel eens aan bij de klompen
maker . 

klompenhout 

Men zou tot slot de vraag kunnen stellen, of de 
teloorgang van de klompenindustrie niet recht
streeks verband houdt met de frekwentie waarmee 
het hout van de populier of de wilg, soorten die zich 
toch het best lenen voor de industrie, in een be
paald gebied voorkomt. (Wij leven trouwens in een 
tijd, dat er alsmaar meer gestreden wordt voor het 
behoud van groen, van bomen, van ganse bossen). 
Welnu, men zou de gestelde vraag kunnen omkeren. 
Men zou inderdaad kunnen veronderstellen, dat de 
kanada voornamelijk in reeds bestaande klompen-
gebieden werd aangeplant. Men kan dan aannemen, 
da£de kanada de klomp en niet de klomp de kanada 
is gevolgd. En precies deze veronderstelling blijkt 
nu uit gegevens de meest aanvaardbare te zijn. In 
de vorige eeuw werd bievoorbeeld in Nederland, in 
het « Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statis
tiek », in 1855 propaganda gemaakt voor de aanwen, 
ding van de kanada in de klompenindustrie. Elders 
kon men vele bladzijden lang informatie lezen over 
de invoer van de Kanadese populier. 

Men mag bij dit alles ook niet uit het oog ver
liezen, dat de populier reeds na 15 of 20 jaar onge
veer één kubieke meter hout oplevert. Althans als 
hij in goede omstandigheden werd geplant. Uit één 
kubieke meter hout nu kunnen honderd of meer 
paren klompen worden vervaardigd. 

Als de klompenindustrie het dus niet meer doet, 
is dit zeker niet te wijten aan een gebrek aan ge
schikte bomen. Neen, de dracht van klompen raakte 
gewoon gedemodeerd om het geheel van redenen 
die wij reeds eerder hebben neergeschreven. En het 
is bijna zeker dat wij het kletteren van de klompen 
op het ijs — wanneer in onze kinderjr ren de jeugd 
er op ging « schaverdijnen » — in geen lengte van 
dagen n^eer zullen horen. 

p.p. 

« # # 

Klompenmaken is folklore geworden, 's Zomers kan de vakantieganger te Heist een 
klompenmaakster doende zien. Helemaal zoals het eens was. Het Heistse « klakkertje » 
leerde de stiel als klein meisje van haar vader. Waar bleef de tijd... 
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door JOZEF SIMONS 

Zonder zijn ouders om toelating te vragen vertrekt Florimond naar het leger. Vrij 
vlug wordt hij gekonfronteerd met het onrecht de Vlamingen aangedaan. Na een 
periode in een instruktiekamp vertoefd te hebben wachten de soldaten op de oproep 
van het front. Florimond wacht echter wat anders... 

derde hoofdsl-uk 

trage seizoenen 

Te midden van al die herrie stak de 
sergeant van de week zijn kop binnen: 
,, Trompetter, de reveille, jongen ! — 
Mannen maakt u gereed, deze keer is 
't gemeend : morgenmiddig, zonder 
mankeren, met de trein van twaalf uur 
twaalf, alleman naar 't front ! ". 
't Was de tweede maal dat het nieuws 
aangekondigd werd, toch bracht het 
aanstonds een veel ernstiger stem
ming mee. 
,, Die zondvloed moest ook vandaag 
binnenspoelen ! " gromde Pons. 
,, Ligt van Laar hier ? " vroeg de ser
geant, een tweede maal, op de tippen 
van zijn laarzen, binnenkomend. 
,, Hier, sergeant ! ". 
,. Als gij nieuws van huis wilt weten, 
rijd dan straks tussen de soldij en 't 
geneeskundig onderzoek eens naar 
Barneville — neem mijn fiets maa.- in 
onze mess — er is daar een schacht 
toegekomen uit Antwerpen, die veer
tien dagen geleden nog met uw vader 
gesproken heeft. Hij heet Feyaert". 
't Was heel de voormiddag een heen-
en-weer-geloop van officieren en ser
geanten ; de jongens zelf draafden 
naar winkel en wasvrouw. Er werd in 
gepakt, versjacherd, aangekocht... 

In de voornoen klaarde het weer 
op. Florimond maakte dat hij, na de 
soldij, een der eersten bij de dokter 
zijn visum kreeg en fietste naar Barne
ville. 
Voor de buitendeur der infirmerie 
stonden nog tientallen soldaten op 
hun beurt te wachten. Met groepjes 
van vijf werden ze in en uit gelaten. 
Fons, die gewoonlijk tijd genoeg had, 
was nu met opzet bij de laatsten ge

bleven, zat schrijlings op het lage 
muurtje dat de baan tegen de zeekreek 
afsloot, en keek reikhalzend langs de 
baan de terugkomst van zijn vriend te-
gemoet. Misschien was er uit Laar
donk ook wel nieuws voor hem ! Het 
wegblijven van Florimond duurde hem 
veel te lang. 
„ Een auto, mannen, een auto ! En een 
schone ! Weer van een of ander gene 
raal. Zie, zo zou ik er ook geren bij 
zijn ". 
't Verwonderde hem dat de auto ginds 
niet afsloeg, maar de baan opkwam 
naar het Hotel de la Mer en de infir
merie toe. En zo langzaam, zo lang
zaam I 
„Ki jk! Daar zit er een in, in een sar-
gie gewikkeld, tussen twee officie
ren I ". 
„ Zo bleek ais een dode I ". 
,, 't Is van Laar ! ". 
De auto stopte voor de infirmerie ; 
het geneeskundig onderzoek werd ge
schorst, de jongens weggezonden. 
,, Is 't uw broer soms ? " vroeg een 
van de twee officieren, een dokter, 
aan Fons, die met wanhoopsogen toe
gesneld kwam. 
„ Hij is van mijn dorp, mijn beste ka
meraad ". 
,. Dan zult ge zeker niet deugen om 
te helpen trekken. Spoed u maar terug 
naar 't kantonnement. Uw vriend zal 
niet sterven, maar ik vrees dat zijn bei
de benen gebroken zijn ". 
Voorzichtig droegen ze Florimond de 
infirmerie binnen, en achter de dok
ters, de verplegers en de medeofficier 
uit de auto, werd de deur op slot ge
draaid. 
Wat was er gebeurd ? 
's Anderendaags, alvorens naar het 
front te vertrekken, werd Fons bij zijn 
vriend in de ziekenkamer toegelaten. 
Bij horten en stoten kon Florimond, die 
nog zeer vermoeid was, vertellen hoe 

het ongeluk zich had voorgedaan. 
Hij was naar Barneville gereden, had 
er die Feyaert ontmoet, die niets bij
zonders wist, dan dat alles goed ging 
te Laardonk — ja, dat was natuurlijk 
toch veel ! Toen was hij op zijn fiets 
gesprongen om terug te keren. De weg 
slecht, doorweekt van die nachtelijke 
regenvloed. Juist voor de kromming 
van de baan wou hij een boerenkar 
voorschieten, als hij de auto ziet aan
komen. Hij remt, slijk van de karwielen 
vliegt in zijn oog, de auto draait kort, 
de wielen slippen en Florimond wordt 
gevat... De wielen over zijn benen, 
beide benen gebroken, kneuzingen aan 
bost en schouder. 

In de auto zat een kolonel-dokter, op 
inspektiereis, met een ander officier, 
,, 't Is een dokter uit Brussel, die papa 
goed kent, zodat hij mij wel gauw zal 
willen genezen, alvorens aan papa te 
laten weten dat hij mij overreden 
heeft. 

Jammer maar dat ik nu niet met u naar 
't front kan vertrekken, dat het wel 
maanden zal duren eer ik mij bij u 
kom vervoegen. De operatie is flink ge
lukt, zeggen ze... Ja, dat zeggen ze 
altijd... Ze hebben mij in slaap ge
daan... ". 

,, Voelt ge nog pijn ? " vroeg Fons, kij
kend naar het pleister om de benen. 
„ Neen, nu niet meer — in de benen 
niet. Maar ik heb nog koorts ". 
De verpleger tikte op het glas van de 
deur. ,, Het niet te lang rekken, zegt 
de dokter, de patiënt mag zich niet 
vermoeien ! ". 

Ontroerd namen ze van elkaar afscheid. 
Een ellendig liggen, zolang alleen in 
het ziekenzaaltje. Zijn kameraden weg 
naar 't front, van de nieuwe schachten 
niemand die hem kende. De aalmoeze
nier bracht boeken en de kommandant 
kwam soms nog praten, een enkele 
keer ook inlichtingen vragen over de 
Vlaamse Beweging. 
Een openbaring voor Florimond was 
de kennismaking met Ruusbroec. Zijn 
boekje , ,Het Sieraad des geestelijke 
Bruiloft " hield hem met hart en ziel 
geboeid en deed een paar weken snel 
vervliegen. Een wonderlijk genot te 
luisteren naar die man Gods, hem te 
volgen in zijn vaart, langs de wegen 
van reiniging, van verlichting, tot de 
duizelingyvekkende hoogten van de 
vereniging der ziel met haar Schepper. 
Groots I... 
Toen, na vier weken, de benen uit het 
pleister werden gehaald en de radio
grafie genomen, bleek het linkerbeen 
op de weg der gave genezing te zijn, 
terwijl de operatie met het rechter 
totaal mislukte. De twee gebroken uit
einden, in plaats van aaneen te zijn 
gegroeid, waren weer achter elkaar 
geschoven. 
Kolonel-dokter Verhoesel, die regelma
tig uit Le Havre om inlichtingen vroeg, 
werd verwittigd. Hij telefoneerde on
middellijk terug : „ Ik zend morgen 
een Rode-Kruisauto om van Laar te 
vervoeren naar Le Havre. Ik zal zelf 
hier de tweede operatie verrichten ". 
Zo vertrok 's anderendaags Florimond 
uit Carteret, op een ligbed in een 
zachtrijdende ziekenauto. 
Ditmaal halde dr. Verhoesel er een 
paar specialisten bij, die het schroef-

systeem toepasten, zodat het been 
zich niet meer verroeren kon en het 
genezen moest. 

II 

Ook de winter ging voorbij. 
Toen de zwaluwen weerkeerden en da 
musen tjilpten in de bottende kastarn 
jebomen, waaronder de elektrische tram 
strandwaarts gleed, mocht Florimond, 
bij mooi weer, de beste uurtjes van 
de dag verkuieren langs de zee, steun 
nend op een kruk en een stok. Hij was 
struis geworden van liggen en stilzit
ten. Het linkerbeen bleek gans gene
zen ; het rechter bleef lang stram, ta 
lang, zodat het moest behandeld wor
den met de elektriseermachine. Maar 
het zou ook in orde komen : slechts 
een kwestie van tijd. 
En steeds duurde de oorlog voort, 
breidde zich uit als een olievlek, ver
slond mensen bij miljoenen en rijk
dommen bij miljarden, werd langsom 
wreder, ingewikkelder en bracht een 
gevoel mee alsof hij nooit eindigen 
zou. 
Florimond werd het infirmerie-leven 
beu. Boeken lezen is goed, maar hij 
verlangde ook afwisseling en bewe
ging, hoewel hij er niet opuit was nieu
we kennissen te maken, en zich'zeer 
afgezonderd hield. Wie er bijna avond 
aan avond een uurtje praten kwam, 
was Joost, de manke pikkelaar. Dia 
had zich als een schrandere geest ont
popt door een beetje van de wereld te 
zien. Hij was niet lang loopjongen ge
bleven ; door avondlessen te volgen 
had hij het tot daktylograaf in een der 
ministeries gebracht. En zijn studie
ijver verflauwde niet. De fles en da 
kroeg hadden voor hem geen beko
ring ; hij treurde om zijn mooie Tine, 
die hij zo roekeloos verlaten had, en 
wierp zich op werk en lessen. Een ke
reltje dat vooruit wilde. 
Die wandelingen langs het strand de
den Florimond goed. 
Schepen liepen de havengeul in en 
uit, voeren ver voorbij met een zwarta 
rookpluim op de schoorsteen. Wande
laars gingen langs hem heen, zagen 
hem aan voor een gekwetste of een 
oorlogsinvalide en keken hem mede
lijdend na. Het gebeurde toch soms 
dat hij iemand van kennis ontmoette 
onder de soldaten-met-verlof of bij an
dere doortrekkende militairen. En over 
alle oorlogsgebeuren zong de immer-
wiegende zee, die elke beweging des 
harten stilt. 

De warmere dagen brachten Florimond 
merkelijke beterschap. De dokter oor
deelde nochtans dat het nog een ter
mijn van maanden zou vergen alvorens 
hij naar het front mocht vertrekken. 
Florimond kreeg te kiezen : ofwel er
gens in een „ herstellingsoord " deze 
termijn uit te doen, ofwel in Le Havre 
zelfs als sekretaris te worden verbon
den aan het bureel van kolonel dr. 
Verhoesel. Hij verkoos dit laatste. Hij 
werd van de infirmerie weggezonden, 
en dr. Verhoesel bezorgde hem nu vrij 
leven ,, hors ménage ". zodat hij in de 
stad een kamertje huren kon, enkel 's 
morgens te negen uur op 't appèl ver
schijnen moest, en 's avonds na vijf 
uur, bij 't sluiten van 't bureau, vrij 
was als een vogel. 
Zo gebeurde het dat, in de loop van de 
zomer. Jan Broeckx en Fons Moze ge
zamenlijk hun zevendaags verlof kwa
men doorbrengen in Le Havre, ten 
huize van gastheer Florimond. Deze 
had, kort tevoren, gedurende zijn eigen 
verlof, een reisje naar Lourdes ge
maakt, zodat hij thans geen vrijaf durf
de nemen. Nu, ze hadden na vijf uur 
nog lange avonden. Overdag zorgde 
Mme Venant, zijn hospita, dat het da 
twee frontsoldaten aan .iiets ontbrak. 
Na het avondeten gingen ze met z'n 
vieren — met z'n vieren I want ook 
Joost was van de partij — wandelen 
langs het strand, of liggen aan de zee 
in het nog warme zand. 

(vervolgt) 
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groenten 
onder 
de loep 

Groenten zijn niet meer weg te 
denken uit ons dagelijks menu. De 
meeste verbruikers zijn ervan over
tuigd dat groenten een onmisbaar 
aantal vitaminen en mineralen be
vatten zodat een evenwichtige en 
Oezonde voeding zonder groenten 
niet samen te stellen is. Op dit 
ogenblik zijn de groenten erg duur. 
Daar zal in zekere mate verande
ring in komen wanneer over enke
le weken de eerste vollegronds-
voorjaarsgroenten op de markt ko
men. Onze traditionele wintergroen
te, het witloof, haalde ook dit jaar 
opnieuw zeer hoge prijzen. Dat is 
niet verwonderlijk want de vraag 
uit het buitenland naar witloof is 
overdonderend. Vooral de Fransen 
nemen zeer grote hoeveelheden af 
op onze veilingen en markten. Hoe 
eigenaardig het ook voor de kon-
sument moge klinken, het witloof 
Is een van de zeldzame groenten-
soorten die tijdens de afgelopen 
jaren fors in prijs aan de produ
cent is gestegen. 

Wie de statistieken wil nagaan 
en het houdt bij de tien laatste ja
ren stelt met verwondering vast 
dat de prijs van de groenten aan 
de producent inderdaad niet noe
menswaardig gestegen zijn. Daar 
is een uitleg voor want het aanbod 
op de groothandelsmarkten was bij
na steeds groter dan de vraag, dus 
daalden de prijzen. De stijging van 
het aanbod was dan weer het ge
volg van het feit dat vele kleinere 
boeren, vooral in West-Vlaanderen, 
van de landbouw overstapten naar 
de teelt van vollegrondsgroenten. 
Ze hoopten op die manier nog aan 
hun boterham te blijven komen 
maar de landbouwvoorlichters die 

deze omschakeling stimuleerden 
kregen in de loop der jaren onge
lijk. Daarmee wordt mijn inziens be
wezen dat voorlichting zonder een 
« planning » op nationaal vlak, die 
rekening houdt met vraag en aan
bod, niet veel aarde aan de dijR 
brengt. 

Krijgen de producenten met moei
te rendabele prijzen in de groothan
del of op de tuinbouwveilingen dan 
vragen de verbruikers zich zeker 
af waarom ze zelf zulke hoge 
groentenprijzen bij de kruidenier 
moeten neertellen. Voor dit feno
meen is er maar een verklaring 
de kommercialisering (de opkopers, 
verdelers en detailhandelaars) haalt 
een te groot deel van de klein
handelsprijs naar zich toe. Het Is 
moeilijk in deze ongezonde situatie 
verandering te brengen, sommige 
beweren zelfs dat het gewoon on
mogelijk is. Of een vastlegging van 
de groentenprijzen door de over
heid (in casu Ekonomische Zaken) 
veel zou helpen lijkt twijfelachtig. 
Wanneer zo een besluit zou uitge
vaardigd worden is de kans groot 
dat de handel zal trachten de prijs 
aan de producent zoveel mogelijk 
te verlagen. Er zit allicht niets an
ders op dan onze handel eens aan 
een grondig onderzoek te onder
werpen. Dergelijke studie zou bv. 
kunnen uitgevoerd worden door 
een universiteit en gefinancierd 
worden door de overheid. Het is 
duidelijk dat men uit een dergelijke 
studie ook nog de nodige beslui
ten moet trekken en ze omzetten 
in de praktijk anders heeft een der
gelijk werk geen of toch weinig 
zin. 

Grote hoeveelheden voHegronds-
flroenten worden verwerkt in kon-
«ervenfabrieken en diepvriesbedrlj-
ven. Ook deze produkten zijn door
gaans duur. De bazen van deze be
drijven klagen nochtans en merken 
op dat regelmatig bedrijven geslo
te of opgeslorpt worden door gro
te ondernemingen. Dit is nochtans 
nog geen bewijs dat konserven- of 
diepvriesbedrijven verlieslatend 
zouden zijn. Verschillende van deze 
fabrieken zijn familiebedrijven en 
beschikken niet over het nodige 
kapitaal waneer ze zich moeten 
moderniseren of aanpassen. Onder
nemingen die niet over het nodige 
kapitaal beschikken laten de zaak 
liever over. Dat betekent echter 
niet dat de konserven- of diepvries-
industrie verlieslatend zou zijn. Uit 
de geschetste situatie zou men 
zelfs het tegengestelde mogen af
leiden. 

Wie zijn oor bij de handel te 
luisteren legt hoort ook al eens be
weren dat de hoge verkoopprij
zen het gevolg zouden zijn van de 
vraag van de konsument naar pro
dukten met de hoogste kwaliteit. 
Op het eerste zicht lijkt dit inder
daad juist te zijn doch tndien men 
dieper op de zaak ingaat stelt men 
vast dat men langs allerlei akties 
er de verbruiker toe aanzet pro
dukten te kopen die er het mooist 
uitzien onder de mom dat deze pro
dukten ook van de hoogste kwali
teit zouden zijn. Zonder te beweren 
dat het uitzicht van groenten niets 
te maken heeft met de kwaliteit 
moet men toegeven dat kwaliteit 
méér is dan het uitzicht alleen. Het 
wordt tijd dat men tegen deze zo
genaamde (gedirigeerde) « psycho
logie » van de verbruiker durft in
gaan. De verschillende verbruikers
organisaties die in dit land werken 
hebben hier een opdracht te ver
vullen. Zij kunnen door het doorge
ven van degelijke en betrouwbare 
voorlichting hun leden gepaste 
koopgewoonten bijbrengen. Dat 
men anders wel steeds moet oplet
ten met de versheid van de groen
ten weet Iedereen allicht die regel
matig inkopen doet. Zelfs dure 
groenten durft men nog aan de 
man brengen ook al zijn ze niet 
meer zo vers. 

Ten slotte is het ook bekend dat 
groenten regelmatig met onkruid-, 
insekten- en ziektebestrijdingsmid-
delen worden behandeld.^ t)p de 
gevolgen daarvan voor de verbrui
ker gaan we in dit stuk nu niet in. 
We komen later op dit onderwerp 
zeker terug, het loont zeker de 
moeite. 

k.a. 

VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
IN DE E.E.G.*1972 
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Mei inbegrip van geothermische é 
produktie rM,^ 

De opleving ven de ekono
mische aktiviteit in 1972 in de 
landen van de Europese Gemeen
schap is gepaard gegaan met een 
snelle toeneming van de vraag 
naar elektrische energie. Het net
to-verbruik nam toe met 7,6 % 
tegen 5,6 %o in het vorige jaar. 
Ongeveer gelijke stijgingen wer
den waargenomen in elk van de 
zes landen afzonderlijk. Deze ont
wikkeling kan worden verklaard 
door een dynamischer ekono
mische ontwikkeling enerzijds en 
anderzijds door de belangrijke 
vraag van de zijde van de partiku-
11 eren, welke met 12 % steeg, on
danks het zachte weer. 

De toeneming van het verbruik 
door de Negen blijkt kleiner, en 
beloopt slechts 6,3 %. Dit is ge
deeltelijk toe te schrijven aan de 
sociale moeilijkheden welke zich 
In het begin van het jaar in Groot-
Brittannië hebben voorgedaan, 
maar is toch ook een gevolg van 
de omstandigheden, dat het ver
bruik van elektrische energie per 
hoofd van de bevolking in dat land 
reeds het hoogste is van de ne

gen landen van de huidige Euro
pese Gemeenschap. 

Op het vlak van de produktie 
werd het jaar 1972 gekenmerkt 
door even slechte hydrologische 
omstandigheden als het jaar te 
voren en de lichte stijging van de 
produktie van hydra-elektrische 
energie is dan ook alleen maar 
het gevolg van de verbetering van 
de uitrusting en van de aangeleg
de voorraden. 

Bij de atoomenergie daarente
gen viel een spektakulaire toene
ming waar te nemen van bijna 
50 % voor de Gemeenschap van 
de Zes. Als wij de Britse produk
tie mede in aanmerking nemen, 
beloopt de produktie van atoom
energie e % van de totale pro
duktie van elektrische energie in 
het Europa van de Negen. 

Maar het overgrote gedeelte 
van de produktie van elektrische 
energie wordt geleverd door de 
thermische centrales. Voor het 
Europa van de Zes bedroeg het 
aandeel van de termische cen
trales 79 % van de totale produk
tie, voor het Europa van de Ne
gen zelfs 82 "o. 

werkloos na de un ivers i te i t ? 

een 
meer 

optimistische 

visie 

Op de middenbladzijden van « Wij » van 24-3-73 worden . Sombere voor
uitzichten voor jonge academici • in het vooruitzicht gesteld. 
Ik betwijfel de waarde van dergelijke paniekerige artikels. De deelname 
aan de universiteit van jongeren uit de zogenaamde sociale lagere klassen 
is gering en het is voldoende bekend dat heel wat psychologische fakto-
ren hierbij een belangrijke rol spelen. Eén van die faktoren die remmend 
werken kan ook zijn : « Waarom universiteit volgen als we later toch 
werkloos zullen zijn ? ». 
Echte demokratisering is niet : iedereen aan de universiteit toelaten, wél 
de meest-begaafden toegang verlenen tot de universiteit. 
Zich baseren op cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening lijkt 
me een riskante onderneming. 
Er is inderdaad een gevaar voor onderschatting : er bestaat bij afgestu
deerden nog een soort drempelvrees om zfch bij zo'n dienst aan te geven. 
Maar onmiddellijk knoop ik hierbij de volgende bedenking : wie werk 
zoekt en zonder bron van inkomsten is, doet enorm veel om aan werk te 
geraken. Waarom zich dan ook niet gaan aangeven bij zo'n dienst ? 

Maar dergelijke cijfers bieden ook een overschatting. 
# Wie ingeschreven is als « werkzoekend » is daarom niet steeds werk
loos. Iemand die niet helemaal tevreden is in zijn huidige job kan zich 
laten inschrijven als werkzoekend met het oog op verandering van werk. 
# Vele jongeren die wachten om hun legerdienst te doen staan als werk
zoekend ingeschreven. 
# Vele afgestudeerden die thans huismoeders zijn staan ingeschreven 
omdat ze « wel een part-time job zouden willen aanvaarden aïs het iets 
interessants is.,. •. 
Het artikel steunt vooral op een prognose van dr. Bonte. Andere progno
ses werden gemaakt, o.m. door dr. W. Desaeyere, ekonomist, docent 
UFSIA en Hasselt (trouwens geen onbekende in VU-middens). Hij is in 
xijn doctoraal proefschrift dat in boekvorm uitgegeven is (« De vraag naar 
hoger onderwijs : een dynamisch model ») veel minder pessimist en een 
belangrijke konklusie is de volgende : « de hypothese van een dreigend 
belangrijk overschot aan gediplomeerden van het hoger en zeker van het 
universitair onderwijs blijkt ongegrond... Enkel voor de studies onder
wijzer en regent moet voor een overschot gevreesd worden ». (biz. 52). 
Ook hij konkretiseert per studierichting. 
JEo berekende hij het volgende : In 1980 zal er een tekort zijn san afge-
•tudeerden In de landbouw, maar omdat zijn schatting op een klein aantal 
personen slaat, zijn de gegevens eerder onbetrouwbaar. 
Een overschot zou er zijn (In 1980) aan onderwijzers, regenten, afgestu
deerden !n de wetenschappen en psychologie. Maar voor psychologie 
•teunt zijn berekening weer op kleine aantallen zodat deze schatting ook 
«obetrouwbaar i*. 

Gevaar voor tekort bestaat er bij : toegepaste wetenschappen (Inge
nieurs), rechten, geneeskunde, architektuur. 
Gevaar voor overschot van technische ingenieurs. 
Evenwicht tussen vraag en aanbod bestaat er in het hoger technisch 
onderwijs, ekonomie, wijsbegeerte en letteren. 
Laat dit dan een optimistische visie zijn van Desaeyere tegenover de pes
simistische visie van Bonte. Dat de lezers beide studies leren kennen ! 
Hierbij wil ik nog enkele bedenkingen voegen : 
1. Een kritiek die ik bij laatstejaars humanlora-leerlingen al vaak hoorde is 
dat de PMS-adviseurs té veel rekening houden met de arbeidsmarkt. 
Toekomstmogelijkheden is een belangrijke faktor bij de studie- en be
roepskeuze maar, mijn inziens, niet van doorslaggevende aard. In de 
eerste plaats de intellektuele faktoren moeten een rol spelen bij de stu
diekeuze, maar ook belangstellings- en persoonlijkheidsfaktoren. 
2. Mijns Inziens hangen de toekomstkansen van jonge afgestudeerden 
voor een groot deel af van de waarde van de persoon die een of ander 
diploma op zak heeft. 
De tijd is gelukkig voorbij dat men in een hoge funktie geparachuteerd 
werd omdat men een universitair diploma heeft. In veel gevallen moet 
men ook bewijzen dat men met zijn diploma iets kan doen. 
En Bonte zelf heeft in een andere studie het belang aangetoond van « zin 
voor initiatief, aanpassingsvermogen, dynamisme, geschiktheid voor 
groepswerk ». 
In heel wat selektieprocedures wordt veel aandacht besteed aan allerlei 
aspekten van de persoonlijkheid : is hij een vak-idioot of kan hij nog over 
wat anders praten, hoe is zijn algemene kuituur, kan hij gemakkeijk sa
menwerken met anderen, hoe is hij gemotiveerd, enz. . 
3. Sommigen slagen met veel moeite aan een universiteit en zullen in veel 
gevallen weinig voldoening vinden later in een funktie waar veel gevergd 
wordt van de persoon, Met meer sukses zouden ze aan hun trekken kun
nen komen in het niet-universitair hoger onderwijs en later in een funktie 
die hen beter ligt. 
Maar in onze samenleving is er nog een hardnekkig vooroordeel, nl dat 
niet-universitair hoger onderwijs minderwaardig is aan het universitair 
onderwijs en hiermee gepaard gaand • de hogere sociale waardering van 
de universitaire diploma's. 
Een oplossing hiervoor zou het geïntegreerd hoger onderwijs kunnen zijn. 
De overheid moet wél gewezen worden op bepaalde tendensen die zich 
aftekenen, opdat ze er tijdig rekening mee kan houden. 
Daarom moeten jonge begaafde mensen daarom nog niet afgeschrikt 
worden universitaire studies te volgen I 

l.v.d.b-
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ZATERDAG 5 MEI 

, 
O 14U.4S : Voetbal. Finale Engelse voetbal

beker uit het Wembleystadlon. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18u.05 : De klub van de acht. Jeugdfilm. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Rudi Carrell Show. Duitse TV. 
O 21U.10 : De vrolijke dokters van St. Sw/i-

thin s. 
• 21U.35 : Echo. 
O 22U.05 : Mannix. 
O 22U.55 : TV-nieuws 

ZONDAG 6 MEI 

O 14U.30 : De kat. 
O 15U.00 : De heren van Bibelebom. 
O 15u.t5 : Binnen en buiten. 
% 17U.15 : Grotbewoners op de Philippijnen. 

Dokumentaire. 
O 18U.15 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.20 : Sportreportage. 
O 18U.46 : Van Pool tot Evenaar. Kwis. 
O 19U.35 : Openbaar kunstbezit. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.00 : Sportweekend. 
O 20U.25 : Bel de 500 . 
9 21U.10 : Wij waren alien één. Dokumen

taire over het vroegere leven van de In
woners van het zuidelijke stadsgedeelte 
van Londen 

O 22U.00 . Première-magazine. 
O 22U.50 : TV-nieuws. 

MAANDAG 7 MEI 

O 18u00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : De woudlopers 
O 18U.30 ; Schooltelevisie. 
O 18u50 Korte film. 
O 19U.10 : Sporttribune 
O 19U.45 • TV-nieuws 
O 20U.10 : Nationale Loterij. 
O 20U.20 : Ikarie XBI. Sciencefiction. 
9 21U.45 : Ten huize van Hubert Lampo. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

DINSDAG 8 MEI 

O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Fallyfoot. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.05 : Alledag. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : De kleine waarheid. 
# 21U.10 : Giacomo Balla. Dokumentaire 

over de Italiaanse futurist en over het 
futurisme in de plastische kunsten. 

O 22U.00 : Het Vrije woord. Het Willems
fonds. 

O 22U.30 : TV-nieuws. 

WOENSDAG 9 MEI 

O 17U.0O : Jevanjong. 
O 18U.40 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.45 : Tekenfilmtrein. 
0 18U.55 : Een tijgersprookje. Dokumentai

re. 
• 19U.20 : Politieke tribune. De Volksunie. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
O 20U.10 : Dubbeldekkers. 
O 20U.35 : Tienerklanken. Amusementspro

gramma. 
0 21U.0O : Konfrorrtatie. 
O 21U.45 : Hoj-en en zien. 
O 22U.05 : TV-niêuws. 

' 

DONDERDAG tO MEI 

O 14U.00-; Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 : Koning Arthur. 
O 18U.30 : Tienerklanken. 
O 19U.08 : De Katolieke gedachte. 
O 19U.45 : TV-nieuws. 
# 20U.10 : Wachtwoord. Kwis met Willy Per-

syn en Jan Pede. 
0 20U.40 : De arme edelman. TV-spel naar 

Hendrik Conscience. 
O 21U.55 : Première. 
O 22U.35 : TV-nieuws. 

VRIJDAG 11 MEI 

O 17U.00 : Schooltelevisie. 
O 18U.00 : Fabeltjeskrant. 
O 18U.05 • De toverbal. Tekenfilm. 
# 18U.20 : Klein bestel. Spel-dokumentaire 

over de Friese wiskundige Eisenga. 
O 18U.55 : Trajekt. 
O 19U.20 Ziet u er wat In ? 
O 19U.45 . TV-nieuws. 
O 20U.10 ; Oorlog en Vrede. 
# 20U.55 : Panorama. 
# 21U.40 • Marjoe. Eerste voorstelling in 

België. 
O 23U.05 : TV-nieuws. 

ïoekertjes 

Importfirma te Brussel Laken-Mut-
saard zoekt tweet mann bedien
de voor alle bureauwerk. faktura-
tie. voorraadadminis (Kardex) en 
orderbehand., met kennis van dak-
til., noties Engels en Duits strekt 
tot aanbev. Leeftijd : 25 tot 45 j . , 
tel. voor afspr. 674114 R 32 

6 

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 gerante in 
gereed om dragen, textiel, ge
schenkartikelen of iets dergelijks, 
in Brussel. Vaste wedde plus kom-
missieloon Eventueel ook met per
soneel. Bureel blad. R 38 

GROOTGENT 

WERKZOEKENDEN 
Gediplomeerde boekhouder : 34 j 
Magazijnier : 21 jaar. 
Voor verdere inlichtingen zich wen 
den Oswald Van Ooteghem — Ro
de Kruisstraat, 7 Gentbrugge — tel 
09/52.72.87 — 's morge.ns tussen 
7 u 30 en 8 uur — 's avonds vanaf 
20 uur. R 40 

1. Bediende, gehuwd, verschillende 
jaren administratieve ervaring 
in de privé-sektor, 

2. Jonge man, 22 jaar, diploma 
A2-mechdnica, legerdienst ne-
eindigd, ongehuwd. 

3. Technisch tekenaar, 22 jaar, on 
gehuwd. 

Bediende, gehuwd, vader van 
verschillende kinderen, verschil
lende jaren administratieve er 
varing. 
Jone dame, 20 jaar, gehuwd, di
ploma hoger sekundair onder
wijs dactylografie. 
Bediende, 35 jaar, gehuwd, er
varing in de verzekeringssektor 

7. Kok, wonende Midden-Limburg. 
3 Bediende, 25 jaar, enkele jaren 

pi sktijk 
Deze personen wensen bij voor
keur werk in üet Limburgse. Stu
denten uit NootdLimburt kunnen 
gedurende de vakantie te werk ge
steld worden in een fabriek te 
Weert (Nederland) Zich wenden 
tot volksv. E. i^aski.i, Ursulastraat 
1, Eigenbilzen (tel 011/19454] R 41 

Jonge vrouw C21) zoekt thuisvierk 
Voorkeur : typ- of schrijfwerk, 
(wonende omgeving Antwerpen). 
Kontakt : Wim Claessens (Arr 
Sekrt.) Mortsel. Tel. 55.39.09 R 42 

Dynamische jonge man (21), leger
dienst volbracht, zoek* beirekking 
als vertegenwoordiger in elektrisch 
materiaal, (wonende omgeving Ant
werpen). Kontakt : Wini Claessens 
(Arr. Sekret.) Mortsel Tel. 55.39.09 

R 4 i 

19-jarige juffrouw uit St Kwintens 
Lennik (lager middelbaar) zoekt be
lrekking als steno-daktilo 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 

Sar-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
tige omgeving te Alie-sur-Semois 
(prov. Namen). Z.w. : N. Ameel, 
^estenstr 5, Zottegem Tel. : 09/ 
70.10.87. — R 50 

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. Niklaas of 
Antwerpen — voor kontakt Nelly 
Maes, Pr. Jos. Charlottelaan 115 
St. Niklaas, tel. 76.49.74 R 52 

Dame, 22 jaar, diploma humaniora 
wetenschappelijke A plus daktylo-
grafie, zoekt betrekking, o.Tigeving 
Zaventem. Goed op de hoogte van 
fiskaliteit, BTW en loonadministra
tie. Schrijven of telefoneren sena
tor Bob Maes, Parklaan, 14, Zaven
tem, lel. 02/20.18.59. — R 53 

1. Jonge universitair, licentiaat 'n 
de pedagogische wetenschappen, 
specialisatie ; sociale pedagogiek, 
zoekt betrekking in het onderwijs 
of in het bedrijfsleven. 
2. Jong gehuwd man met één kind, 
diploma A-3 electriciteit, thans 
werkloos, zoekt betrekking in het 
bedrijfsleven. 
Contact via senator R. Vandezande, 
Naamsestraat 167 — 300 Leuven 
(tel. 016-284.20). R 55 . 

ONS KRUISWOORDRAADSEL 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

»G 
^E 
«N 

1 

m 
s T E 
EHCT 

L 
1 

E H B S 
RHE 
0 
D 
1 

L 
0 

1 
K 
T 

S 

V 1 N K 
LHLO 
0 
T 

KMT 
fl 

^ • N 
MHB 

THH 
NBV 
•lil 
fl c 

0 
£ N 

z 
0 

-PPE 
0 G T 

£ 
R 
M 
IJ 

L O B N 
E H K H B 

HiT J A P O 
E 
N 

opgave 61 

HORIZONTAAL 

1) Energie. 

2) Bijwoord - Meisjesnaam. 

3) Rubidium - Engels voor «EET» -
Elk (middelned). 

4) Autokenletters van Peru - En 
dergelijke. 

5) Cockpit. 

6) Roem - Koninklijk instituut -
Vul in : Ril. 

7) Beginneling. 

8) Twee medeklinkers - Vis. 

9) Centraal - Autokenletters van 
Libanon. 

10) Prostituee.' 

VERTIKAAL 

1) Vissersgerief. 

2) Vrouwelijk zoogdier. 

Ontkenning 31 Muzieknoot -
Cilinderinhoud 

4) Striptekenaar 
kaanse staat. 

Noord-Amerl-

5) Gelijkwaardig. 

6) Knaagdier - Kempische ge
meente. 

7) Meisjesnaam - Mast - Liefste 
Beatrijs. 

8) Compagnie - Drietal. 

9] Hoger technisch leraar - Inlei

ding. 

10) Telwoord - Chinese maat. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054) 331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

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

« 

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

tafels en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij - rulteruitrustingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en iisscliaat-

sen - kampingartikelen - turngerel. 

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

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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Iwee jongere prozaschrijvers uitstapjes 

Leo Pleysiers prozaboek « Mirli
ton » werd-in 1971 bekroond met 
de eerste Stijn Streuveisprijs voor 
verhalend proza . Het verhalende, 
het epische bleef er echter zeer 
beperkt In, zodat wij bij de bespre
king de hoop uitgesproken hebben 
van deze auteur eens iets minder 
kortademigs te lezen. Nu ligt zijn 
tweede boek voor : « Niets dan 
«chreeuw ». Een bundel, die met 
de eerste verwant is naar taal en 
Btruktuur en ook naar de inhoud. 
Om een juiste plaats te bepalen in 
de literaire genres hebben jongere 
Duitse auteurs vaak hun proza-
probeersels, die ze bezwaarlijk no
velle of roman of verhaal konden 
noemen, van de titel « Texte » 
voorzien. Ook Pleysiers proza zou 
hier (althans gedeeltelijk) onder 
kunnen resorteren. Het eerste (en 
langste) stuk uit de bundel, 
• Anamnesis », bevat dan tenmin
ste nog een minimum aan verhaal, 
aan epiek, aan lijn en is verwant, 
naar stijl en inhoud, met zijn « Mir
liton ». De enkele andere korte 
stukjes doen daarnaast meer als 
stijloefeningen aan. Pleysiers stijl 
Is een mengeling van impressionis
tisch beeld en expressionistische 
geladenheid en gebaldheid, sterk 
poëtisch doorzinderd. Naar de in
houd zijn deze « teksten » evenals 
« Mirliton » nog te « Ichbezogen », 
nog té sterk lyrisch proza om van 
de epische kracht van de auteur te 
overtuigen. Dat hij ons van zijn 
taaikracht (soms wel eens onzui-

Een ander Kempenaar, Rob Gos-
win, die zich reeds als een niet 
onverdienstelijk en produktief dich
ter ontpopte, schreef met « Vani-
tas, Vanitas » zijn eerste roman. 
Wij zagen het boek ergens aange
kondigd als « de literaire gebeurte
nis van het jaar ». Als verteller 
bezit Goswin zeker talent : een 
epische breedheid die soms breed-
sprakerig wordt, een evokatief ver
mogen en zin voor het dramatisch 
gebeuren, dat soms teatraal wordt, 
maar ook een direkte zegging vaak 
en een vlotte kommunikatie. Naar 
de inhoud hoort dit boek bij de ve
le, op echte of gefingeerde auto
biografische gegevens gekonstru-
eerde belijdenisromans, die de laat
ste tijd zeer in de mode kwamen 
maar die dikwijls getuigden voor 
de onmacht van de auteur tot de 
subjektivering die de roman ver
eist De ik-vorm is geen stijlproce-
dé meer maar weid een genre op 
zichzelf. 

Dit egocentrisme m de vorm 
gaat dan nog gepaard met een ego
centrisme naar de inhoud : we
reldmaatschappij, medemens, etiek 
enz. krijgen een •• ichbezogenheit » 
die de maatschappelijke grenzen 
verwerpt. Dit egocentrisme leidt 
tot een revolte die zich bij de enen 
uitdrukt in politieke en sociale 
anarchie, bij andeien in een aso
ciaal vitalisme dat vaak In eroto
manie ontaardt. 

Goswins rebellisch egocentrisme 
barst uit in een ongebreidelde 

Goswin zegt ergens over « het 
dorp » dat men onder de oorlog 
Klein Berlijn noemde : « Het was 
hier in dit dorp geen kwestie van 
Vlaams idealisme geweest, want 
daarvoor kan ik nu nog, hoewel ik 
slechts in die oorlog geboren ben, 
respekt hebben. Maar hier was het 
kortweg het meest dierlijk en pri
mitief samenheulen met de be
zetters ». Dergelijke uitlatingen 
doen twijfelen aan de psychologi
sche én historische kennis van de 
man : wij weten namelijk perti
nent dat wat hij schrijft niet juist 
is en dat er van « dierlijk en primi
tief » samenheulen in algemene 
regel geen sprake was in de door 
hem geschetste situatie. 

Zulke apodictische wijs- en on-
wijsheden verdrinken echter in het 
baldadige van dit boek, dat tradi
tie verbindt met originaliteit, doku-
mentaire weergave met abstrak-
ties, dat van een sterke emotiona
liteit getuigt én van taalgeweld, 
maar dat tevens een morele on
rust verraadt, gevolg van een mo
rele leegte, een gebrek aan hou
vasten. Zijn rebellie — hoe mania
kaal en brutaal ook — is in ieder 
geval oprechter dan die van me
nig betaald of onbetaald spandoek
drager en leurder met leuzen Zijn 
beschuldigingen keren zich echter 
ook tegen hemzelf en tegen diege
nen die de waarden in de maat
schappij, die volwassenheid en tra
ditie vereisen en zonder dewelke 

Musea bleven al te lang « gesloten huizen ». Daar komt stilaan verbetering, gelukkig Steeds meer en meer 
ontmoet men klassen met jonge lui, zoals op de foto, die met potlood en papier voor Breugels Val van Ikaros 
staan... 

ver) overtuigd heeft, belet niet dat 
wij ons soms afgevraagd hebben 
bij het lezen, of hier willicht niet 
zijn begrenzing ligt in deze poëti
sche teksten ? De prijs voor verha
lend proza die hem werd toege
kend deed echter meer verwach
ten en hopen. 

In ieder geval is « Niets dan 
Schreeuw • een bundeltje mooi 
proza. Verhalend ? Er is een mini
mum aan verhaal. Dit minimum 
mag echter geen voorwendsel maar 
moet hoofdzaak zijn. Indien men 
van verhalend proza wil spreken 
althans. 

seksualiteit, met af en toe een 
scheutje vage zij het niet steeds 
ongegronde maatschappijkritiek. De 
gebeurtenissen van deze roman 
spelen zich af in en rond enkele 
Kempische dorpen, die in 'schrij
vers leven een rol speelden. Zijn 
dagen worden bevolkt met seksue
le ontmoetingen die tot in het 
soms gure detail beschreven wor
den, in een klankrijke maar platte 
terminologie en met de schutting
woorden, waarmee Hollandse (en 
in hun spoor, ook Vlaamse : men 
moet toch « in » zijn !) auteurs 
hun (ate puberteit proberen te af
firmeren. 

elke menselijke samenleving een 
jungle wordt, als te overwinnen 
hinderpalen of relieken uit een 
overwonnen verleden beschouwen. 
Achter het geweld van deze vita
listische uitbarsting klaagt de 
mens, om het door hemzelf ge
schapen vaccum te vullen : Zo is 
visme een getuigenis voor de nood-
• Vanitas, Vanitas » in zijn negati-
zaak tot een humanistischer we
reld. 

L. Pleysier : «Niets dan schreeuw» 
Uitgeverij Orion-DDB, Brugge 
Rob Goswin : « Vanitas, Vanitas > 
Uitgeverij Orion-DDB, Brugge. 

« Spelemeien aan zee » is een boekje van Jack Verstappen 
dat wij reeds vroeger hadden willen bespreken, omdat de titel 
zelf al aanduidt dat het voor de vakantie-ganger geschikt is. 
Maar niet alleen voor de vakantie-ganger zijn deze toeristische, 
folkloristische, historische en andere feiten interessant, en niet 
alleen de vakantieperiode is geschikt voor een betere kennis
making met de zee en het kustlandschap. Want misschien juist 
nu is het van belang dat de potentiële kustbezoeker van morgen 
een kijkje gaat nemen, zij het via de lektuur, in de streek en 
In het landschap waarheen hij zich morgen begeven zal om zijn 
moede leden uit te strekken of zijn vermoeide geest te ont
spannen. Zo kan dit boekje de toerist en de kustbezoeker ook 
heel wat leren over wat in de drukke vakantietijd slechts van 
verre bekeken en na een oppervlakkig kontakt al te snel beoor
deeld (en vaak lichtvaardig veroordeeld) wordt. 

tweemoal west Vlaanderen 
Jack Verstappen is een veelzijdig man : een Kempenaar die 

aan de zee woont en wiens Iterair werk gaat van hoorspel tot 
verhaal en folkloristische studie. In zijn boekje toont hij, dat hij 
naast een kennis van landschap en mensen, van geschiedenis, 
van fauna en flora van de Vlaamse kunst, ook nog een vlotte 
pen voert. Aanbevolen, zowel vóór als tijdens het « spelemeien 
aan zee ». 

Jack Verstappen ; • Spelemeien aan zee » — Uitgeverij Saef-
tinge. Blankenberge, 104 biz. 120 fr. 

De samensteller van het boekje <• Op zoek naar groen » voert 
de lezer naar een aantal bekende, minder bekende en onbe
kende dorpen en dorpjes in West-Vlaanderen. Michiel Zwaene-
poel, de auteur, is socioloog en sekretaris van de « Westvlaam-
se Vereniging voor de Vrije Tijd ». 

Zijn bedoeling is niet, de mooie Vlaamse hoekjes allures van 
toeristische oorden te schenken en tot een toeristische, kom-
merciële uitbating ervan te komen : wél wil hij ons de schoon
heid van het ongerepte doen kennen. De teksten brengen vol
doende geografische en toeristische gegevens, naast een kaart
je van elk van de vijftig geschetste uitstappen. Zij gaan van 
het Zwin tot Nieuwpoort, en tot het landschap langs de Ijzer. 
Vijftig heerlijke uitstappen : niet alleen voor Westvlamingen 
maar voor iedereen die eraan houdt dit land van de « welige vel
den en wouden » van nabij te leren kennen. 

Michiel Zwaenepoel : • Op Zoek naar Groen : 50 Uitstapdoelen 

in West-Vlaanderen » — Uitgeverij Lannoo, Tielt 232 bIz. gen. 

125 fr. 

de noorderwljkse schuur 
Geruimu tijd w/eraen de wanden van de Schuur (Noorderwljk-

Herentals) gebruikt voor expositieruimte Sedert een paar weken 
deed zich echter een soort van gedaanteverwisseling voor : 
allerlei ambachtelijk materiaal — van de eenvoudige pik en zeis 
— tot meer « geperfektioneerd materiaal » verdrong de schil
derijen. De voorkeur ging vooral naar gerief dat rechtstreeks 
verband houdt met graan en schuur. Men bemerkt er zo bv een 
oude graanschup, de vlegels, de wan, de balans, en de unster 
die dienden om het graan te wegen, de kniebak of strosnijder, 
en buiten het gebouw het slagpaard dat diende om het graan te 
dorsen, en een zeer oude wanmolen. 

Een oud spinnewiel uit Ronse, doet ons denken aan die goede 
oude tijd en een kantkussen eveneens uit de Vlaamse Arden
nen doet denken aan de gekende Brusselse kant. 

De Zwalmstreek is ook vertegenwoordigd door zijn « mecha
niek ', een tuig dat dient om handschoenen te vervaardigen. Dit 
tuig is zeer zeldzaam want buiten de Zwalmstreek is ons geen 
streek bekend waar vroeger onze vrouwen aan handschoenen-
nijverheid deden. 

De perlincmolen uit Zegelsem, het geboortedorp van Isidoor 
Teirlinck, vader van Herman, schonk een ijsbreker, een Impo
nerende naam voor een tamelijk zwaar stuk ijzer dat de maalder 
van de zwalmmolens moest helpen om, bij hevig vriesweder, 
het ijs aan het waterrad te breken. Dat velen, zelfs oude Kem
pische boeren verschillende tuigen nooit zagen hoeft ons niet 
te verwonderen want meer dan één tuig heeft in « de Vlaan
ders " zijn bakermat. Zo bv. het gerief dat dienen moet bij de 
vlasbewerking, het zwingelberd dat als doel heeft te zwingelen : 
de kleine houtjes van de vlasvezels na het braken, verwijderen. 

Iedereen kent haast het woord « hekel », een tuig dat dient 
om het vlas van de scheven te reinigen en dat voorzien is van 
scherpe naalden. 

Een bezoek is niet enkel interessant voor hen die houden van 
oude tuigen en folklore maar ook voor de taal. Men zal u zeggen 
dat de unster een weegtuig is dat stamt van het LMijnse woord 
« unus «. De balans hangt hoog in de nok en vindt zijn oorsprong 
in het woord « bis », wat twee betekent. De unster heeft slechts 
één schaal en de balans telt er twee wat ons meteen de beide 
woorden verklaart. 

De gastvrouw van de Schuur weet ons ook te verteilen dai 
er nog het één en het ander ontbreekt aan de kollektie. Zo wordt 
o.a. gezocht naar : een graankorf, mand die gebruikt wordt voor 
het zaaien van graan. We vinden ook geen « meuken •>, een 
houten kuip van ongeveer 12 liter en zijnde een oude graanmaai. 

Wie op zon- of snipperdag geen blijf weet met zijn vrije tijd 
raden we gerust een uitstapje naar de Schuur aan ! 

Na een kennismaking met het oude ambachtelijke tuig is een 
fikse wandeling aangeraden. Een fraaie folder die de naam 
draagt : ' Noorderwijk en het Servaas Daemspad » wordt uw 
gids vanaf de abdij van Tongerio, langs Olen naar Noorderwijk, 
het geboortedorp van Domien Daems. zoon van de Kenipert, 
« dichter en duivel •, predikant en verteller, poetsenhakker, 
goochelaar, tovenaar, en lid van de Koninklijke Vlaamse Akade-
mie voor Letterkunde. 
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telegram 

Zoals men weet werden een poos 
geleden alle Aziaten in Oeganda 
bulten het land gezet. Tot die Azia
ten behoorde ook de autopi loot 
Shekkar Mohta. Mohta behaalde zo
pas de overwinning in de « East 
Af r ica Safari », een zeer zware, 
zeer lange en zeer kostel i jke (aan 
wagens) autoral ly. Het schi jnt nu 
dat diezelfde pi loot, ondanks zijn 
u i twi jz ing uit Oeganda, van de Oe-
gandese president een telegram 
heeft ontvangen in dezer voege : 
« De wedst r i jd was di t jaar geen 
echte East Af r ica Safari , want hij 
ver l iep door toedoen van de sabo
tage door de imperial isten alleen 
In Kenia en Tanzania. Gij (Mohta) 
hebt de wi jk genomen naar Nairobi , 
na de Oegandese ekonomie uitge
buit te hebben. Uw overwinning be
w i j s t n ie t temin de opstanding van 
Oeganda. Uw overwinning bewi js t 
dat Oeganda uitstekende ui twi jke
l ingen heeft ». 

woorden en daden 

De paus heeft in een toespraak 
gewezen op de gevaren verbonden 
aan de verafgoding van de sport-
vedet ten en aan de idolenaanbidde-
rij die in het sport je van vandaag 
schering en inslag is. Volgens de 
paus — en geen zinnig mens zal 
dat betwis ten — wordt daardoor al 
t e sterk de nadruk gelegd op fysie
ke waarden, en te weinig op gees

te l i jke, en komt de rangorde der 
waarden in het gedrang, met al le 
gevolgen vandien. Dit hoeft we l 
geen kommentaar. Dat is zo klaar 
als een klont je. Dat zijn fe i ten . Wat 
w i j echter minder goed begri jpen 
is dat het vatikaan deze ware woor
den de were ld instuurt , en ander
zijds zijn radio ter beschikking ste l t 
van een dergel i jk spor t idool , om 
daar een hoeveelheid woorden ui t 
te kramen over kr is tendom en 
apostolaat en dergel i jke, waar hi j 
nog niet het eerste van snapt. Of 
hield de pauseli jke boodschap pre
cies een zekere kr i t iek in op de 
prakt i jken in de vatikaanse radio ? 

wraak ? 

Men herinnert zich de basketaf
faire t i jdens de laatste o l impische 
spelen. Tot een paar sekonden voor 
het einde van de f inale leidden de 
Russen. Twee of drie sekonden voor 
het einde namen de Amer ikanen 
één punt voorsprong Bij de omhel
zingen werd vergeten dat er nog 
een sekond of twee te spelen v ie l . 
Nadat het veld ontru imd was, 
gooiden de Russen in, en in één 
t i jd doelde Belov. Tot 'grote woede 
van de Amerikanen werden de Rus
sen ol impisch kampioen verk laard. 
Op di t ogenblik doet dezelfde Rus
sische ol impische ploeg een toer-
nee door Amerika Zij speelt daar 
een aantal wedst r i jden, en de 
Amerikanen hebben zowaar hun 
ruzie in eigen keuken (universi tai-

ren tegen nationale federat ie) even 
opgeborgen om weerwraak t e ne
men. De Russen hebben echter één 
t roost in geval van kloppingen : 
hun vedet te Belov is er n iet b i j . Die 
werd bevorderd bij het leger. Mis
schien is dat de reden ? Wi j we ten 
het ook niet. 

oplossing gevraagd 

Steeds meer word t in de diverse 
kranten en t i jdschr i f ten geklaagd 
over het fe i t dat zoveel mooie 
landschappen ernst ige schade moe
ten ondervinden van de vele moto-
en autocrossen die men daarin in
r icht. Hier en daar zi jn al o f f ic ië le 
verzoeken ingediend om die spek
takels in dergel i jke landschappen 
gewoon te verbieden. Het is niet 
zo'n eenvoudige zaak, dachten w i j . 
Natuurl i jk moet de zorg voor de 
wein ige mooie landschappen die 
w i j nog bezitten in ere worden ge
houden Anderzi jds is de belang
ste l l ing voor die spektakulaire kros-
sen zeer groot, en dient toch een 
inspanning geleverd opdat de lief
hebbers van het genre — waartoe 
w i j niet behoren — aan hun trek
ken zouden komen. Zou het n iet 
mogeli jk zijn de krossen te orga
niseren waar de schade zo k le in 
mogel i jk is, en anderzijds een soor t 
reglementer ing uit te werken , 
waardoor de organisatoren er toe 
gehouden zijn de aangerichte scha
de werke l i jk te herste l len ? Dus 
niet al leen op papier en door het 
papier op te rapen ? 

drama 

Begin deze week konden wi j in 
de kranten lezen dat Erik de Vlae-
minck, zeven keer wereldkampioen 
veldr i jden, in een psichiatr ische 
kl iniek voor verzorging diende op
genomen Men her innert zich dat 
hij zopas nog wereldkampioen werd , 
na een heel seizoen niet te hebben 
meegekund Wi j w i l len ons hier 
niet afvragen in hoeverre de sport 
— meer bepaald de spektakelsport 
mee schuld heeft aan di t drama. De 
« kenners » zullen toch met stel
l ige zekerheid beweren dat de 
sport er voor niks tussenzi t . Wat er 
ook van zi j , w i j hadden het s tomweg 
bij het rechte eind toen wi j enkele 
weken geleden een oproep deden 
opdat de supporters van Erik meer 
dan ooit aan zijn ziide zouden staan 
in de grote wedst r i jd die hij tegen 
zichzelf te r i jden had Wat is er 
anders te doen dan dezo oproep te 
herhalen, en te hopen dat de man 
vlug beter word t ? En tens lo t te te 
vragen dat di t t r iest ige fe i t er de 
gieren, die de wie lerspor t in hun 
klauwen houden, zou toe aanzet
ten zich tóch maar eens te bezin
nen over de vraag of zij alles doen 
om het mens-zijn van hun hor igen, 
de renners, te bevorderen 

Nu bet voetbal meer en meer de deuren dichtgooit komen de spektakel
sporten opnieuw aan bod Hopeiiik kan deze zegevieiende piloot op het 

einde van het seizoen dezelfde vreugdevolle gebaren maken... 

mummnimi 
ofwel MAATCONFECTIE (36 pasmodellen) ofwel 
AFWERKING t^ter KLEERMAKER ENGELSE & 
INLANDSE STOFFEN Op verzoek kom ik overal 
aan huis de maat nemen, passen en afleveren 

Vraag zonder de minste verpirchting 
stalen en prijzen 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35 83. 

Steeds meer en meer komt er tegenstand tegen landschapschennende 
motowedstrijden. Lees ' oplossing gevraagd », naast de foto. 

gered 

Onlangs we rd medegedeeld dat de Belgische voetbalbond ongeveer 20 
mi l joen nodig had om het hoofd boven water te kunnen houden. Dat er 
nu ineens geld te we in ig is, is waarschi jn l i jk het gevolg van de verminde
r ing van het aantal toeschouwers en van de vermeerder ing van het aantal 
weds t r i jden . Zo men w i l dus van het fe i t dat de voetbalspor t minder pas
sief en meer akt ief word t . In se een verheugend versch i jnse l . Om de put 
van 20 mi l joen te dempen werden nu een aantal maatregelen in het v ro r -
ul tz icht geste ld die ons verantwoord l i jken. Bij gebrek aan betere dan. 
De klubs zul len minder te rugt rekken van de 7% die zij als taks op hun 
inkomen afdroegen aan de bond, en van de bedragen die zi j u i tbeta len 
aan de scheidsrechters . Een aanslui t ing zal meer gaan kosten, een ver
gunning om een wedst r i jd te spelen eveneens, en de boeten zul len gevoe
l ig verhoogd worden . Op die manier zal men aan de nodige 21 mi l joen ko
men. Als.. . de put onder tussen niet dieper word t door een verder terug
lopen van de belangstel l ing. In ieder geval : al le hoop rust op Monne Goet-
hals and his boys. A ls die kunnen deelnemen aan de eindronde van de 
wereldbeker is al les weer O.K 

goed 

in de weds t r i jd Derby Country-Juventus Turi jn hebben w i j toch iets ge
zien dat w i j konden appreciën. Op een bepaald ogenbl ik meende de Brit 
Davies dat het zi jn goed recht was l inks en rechts wa t oorvegen ui t te 
delen, i-lij was inderdaad op hardhandige wi jze aangepakt door de I ta l ianen. 
De sc ' i^ idsrechter was het echter niet eens met de reakt ie van Davies 
en hij verwees hem van het veld En voi la, en daarvoor (niet voor de oor-
vegen natuurl i jk) ons respekt : niet de minste reaktie van Davies, en n iet 
het minste protest bi j het publ iek. Nu zou iets dergel i jks eens bi j ons moe
ten gebeuren. Monne Goethals l i jk een zot het veld op, achtervolgd door 
een batal jon gendarmen een onoverz ichte l i 'ke hoop herr ie met spelers 
en delegees, om nog te zwi jgen van de « supaorters ». Zel fs als verbruiker 
hebhen ' - i i noq veel te leren op sportgebied 

s p a n n e n d , maar . . . 

Het is we l gek dat in een voetbalkompet i t ie , waar eigenl i jk nooit veel 
spanning in gezeten heef t , op één zondag voor het einde eigenl i jk nog n ie t 
veel besl ist is. In eerste afdel ing kent men al lang de kampioen, en één 
afdaler. Maar nog is moei i jk te voorspel len we lke klubs volgend jaar da 
UEFA-beker zul len spelen (dr ie van deze vier : Standard, Racing Wh i te , 
Beerschot, Klub Mechelen) , en welke klub Crossing zal vergezel len naar 
tweede afdel ing (Diest of Union). Zoals er ook nog geen zekerheid bestaat 
omt ren t de klub die met Beveren van tweede naar eerste zal p romoveren, 
en die naar derde afdel ing zal afdalen. En ki jk, ondanks het fe i t dat er 
op één speeldag van het einde toch nog voldoende e lementen aanwezig 
zi jn om een zekere spanning gaande te houden. Is de publ ieke belangstel 
l ing eerder k le in . Niet erg bemoedigend op het ogenbl ik dat men professio
nal isme w i l invoeren 

vrije tijd 

Te Brussel werd ontangs een 
zéér interessant kongres gewijd 
aan het probleem van de vrije
tijdsbesteding. Een enorm pro
bleem. De mens «krijgt» steeds 
meei « vrije » tijd, maar tot dus
ver heelt men er enkel aan ge
dacht hem te leren werken, en 
heeft men vergeten hem te zeg
gen hoe hij in die « vrije • tijd 
leven kan. 

Het probleem is niet nieuw 
Rik De Man wijdde er al knap
pe bladzijden aan vóór 1930. 

Nog is men het niet eens over 
wat men feiteliik onder « vrije » 
tijd moet verstaan. Maar als 
men daaronder de tijd verstaat 
dat de mens niet in beslag 
wordt genomen door loonar
beid, dan wordt het al dadelijk 
duidelijk dat « vrijetijdsbeste
ding » veel meer is dan het vul

len van die tijd. Als de mens 
gemiddeld achtenveertig weken 
per jaar werkt, 40 uren per 
week, en dat gedurende veertig 
jaar, dan zou hij ongeveer 15 th 
van zijn leven al werkend door
brengen, en de rest zou » vrije 
tijd ' zijn. 

Eerste zaak die vaststaat : 
het IS onmogelijk al die tijd, 
zelfs als men er die nodig voor 
eten en slapen, attrekt, door te 
brengen met ontspanning. Hoe
zeer de ontspanningsindustrie 
ook haar best doet, en hoezeer 
wij ook ons best doen om ons 
waardige konsumenten te to
nen, zoveel ontspanning kunnen 
wij niet kopen. De kreatieve ar
beid zou hier een oplossing 
kunnen brengen, maar welke 
mogelijkheden van kreatieve ar
beid blijven de mens over, ge
dresseerd voor en afgejakkerd 
in een geestdodende deelar
beid, en nadien in een kooitje 
gestopt, acht-hoog ? 

Die mens zou, binnen zijn pa
pieren muurtjes, kunnen werkep 

aan zijn kuituur, zijn geestelijke 
ontwikkeling. Hij zou kunnen 
studeren, postzegels verzame
len, lezen, schrijven. Ook dat 
hoort erbij. Maar wij zitten, han
gen en liggen al zoveel. Wij zit
ten al zoveel opgesloten. Naast 
die « sf/7/e » bezigheidsterapie 
hebben wij beweging nodig, li
chamelijke aktiviteit. Het goede 
werk in de tuin, op een stukje 
veld, met hout, met ijzer, met 
mortel en stenen, dat wordt een 
lukse. Wie heeft daarvoor bin
nenkort nog plaats ? 

En vanzelf komen wij terecht 
in de sport. 

De konsumptiesport kunnen 
wij gedeeltelijk aanvaarden als 
noodoplossing. Men kan vier ke
ren per week naar voetbal, bas
ketbal, koers of volley gaan. Als 
men geld genoeg heeft. Als men 
er nog méér heeft, kan men 
daarover dan nog een halve dag 
gaan zeveren aan een of andere 
toog. Wat men dan nóg niet 
gehad heeft : aktieve vrijetijds
besteding. Tenzij men natuur'-

lijk verder gaat op de ingesla
gen weg, en iedere sportwed
strijd alsluit met een uur vrije 
catch voor de supporters. Maar 
dat is ook maar voor een be
paalde groep weggelegd. 

Wij gaan dus zélf aan sport 
doen. Aktief, rekreatief, eduka-
tief. Wij hebben het hard nodig. 
Ministerie, provincie, gemeente, 
zij zullen wel zorgen voor de 
infra-struktuur. Zwembaden, 
voetbalvelden, terreinen, sport
hallen, turnzalen, monitoren. 
Vroeg of laat krijgt de grote 
massa al die zaken — nu nog te 
veel ter beschikking van klubs 
en zg. eliten gesteld — toch 
binnen haar bereik. En dan ie
dereen maar sporten, jongens. 
Maandag een crosske. Dinsdag 
wat tennis. Woensdag footing. 
Donderdag zwemmen. Vrijdag... 
zijn de meesten het al moe. 

Want het is natuurlijk kinde-
razle. 

Het is gezond. Het is goed. 
Wij worden er straffe beren 
door. Wij voelen ons monter, op
geruimd en fit. Maar is er nu 

echt niets zinnigers te doen 
dan altijd maar achter die zak 
met wind te draven ? Of van 
hier tot ginder te huppelen ? 

Toen wij de Oostduitse dr. 
FlorI zijn loflitanie hoorden af
steken over de uitgebreide 
sportbeoefening die zijn land
genoten altijd maar meer vreug
de en opgewektheid schenkt, 
konden wij alleen de handigheid 
bewonderen waarmee een sis-
teem prettige jongens en meis
jes vormt, maar daarom nog 
geen vrije mensen. 

Kortom, met die nochtans 
goede, en tot op zekere hoogte 
noodzakelijke sport alléén, zijn 
wij er nog niet. 

Hobby's, reizen, sport, stude
ren, TV, staminee, lektuur, spek
takels, het zijn allemaal oplos
singen. Maar allemaal onvolle
dige. De zaak is veel komplek-
ser. Het is, geloven wij, zoals 
één der sprekers zei, geen 
kwestie van vrijetijdsbesteding. 
Het is een kwestie van leren 
leven, nu wij eindelijk tijd krij
gen om te leven. 
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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. 

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

Sportpaleis te Antwerpen. Genum
merde toegangskaarten, 100 fr., zijn 
nog steeds te bestellen en te beko
men op het VU-sekretariaat van 
Stad-Antwerpen, Wetstr. 12, tel. : 
36.84.65. 

ANTWERPEN (Stad) 

LEDENSLAG 
De bestuursleden zetten zich in. 

Drie initiatieven lopen. Meikiokjes-
Intiatief, kleurenfolder wordt ge-
bust, huisbezoeken en aanschrijvin
gen van simpatisanten. 
VOORLICHTINGSAVOND 

Enkel voor leden van Antwerpen 
Stad op speciale uitnodiging, die 
elk lid thuis gestuurd krijgt. Dins
dag 15 mei. 
NIEUWE BROCHURE 
« Ze zeggen dit, .. en ze zeggen 
dat •>. Hiermee wordt door de af
deling gekolporteerd op verschil
lende dagen. De brochure kan ook 
gekocht worden op het sekretari-
aat tegen 10 fr. 
KONTAKTBLAD 

Nieuwe kleedje. Zal in de toe
komst op ruimere schaal in vele 
bussen gestoken worden. U kan ook 
meehelpen door de kosten er van 
te drukken : K B. Carnotstr. Antw. 
Postgiro 132 35 voor rekening nr 
404 3036801 74 van VU-Antw Stad 
PAASEI-TOMBOLA 

We danken de leden voor hun 
deelname De uitslag van de trek
king ter inzage op het sekretariaat 
HUWELIJKEN 

Vele jonge paren danken regel
matig de VU voor haar attentie hen 
te feliciteren bij hun huwellik 

LEEUWEVLAGGEN 
300 fr. Kieefvignetten allerlei op 

het sekretariaat te bekomen. 
AKTIE-PLAN 

Brochure, pas van de pers. 5 fr. 
Handig en nuttig. 
VLAAIVIS 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. 

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

BERCHEIVI 
SOC. DIENSTBETOON 

Mandatarissen : dr Goemans, 
39.02.30 : Jos De Roover. Ruyten-
burgstr. : Jef Brentjens, 39.10.74 ; 
Juul Creten, 39.36.07 ; Piet Van 
Dooren. 30.52.42 : 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. 

BOECHOUT-VREMDE 
NEGEN VAN LAKEN 

Veel simpatie bij de omhaling. 
Maar daarom duurt ze ook langer 
dan voorzien. Was u niet thuis of 
hebt u nog een extra gift : geef af 
bij Fred Entbrouxk, Kapelleveldstr. 
3 of Flor van Praet, Provinciestwg 
363, Boechout. Deze week sluiten 
we af. Reeds nu overtreft het re
sultaat alle verwachtingen Doe er 
nog een schepje bij Vele kleintjes 
maken een groot. 

BORGERHOUT 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Kaarten nog steeds te bekomen 
bij onze sekr. mevr. Van Geert 
Lt. Lippenslaan 22, tel. 36.68 29 

BORSBEEK 
SOC DIENSTBETOON 

KOO-voorzitter Staf Kiebooms : 
elke maandag van 20 tot 21 u. in 
het Oud Gemeentehuis 
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UNIVERSITAIRE 
INSTEI.I-ING 
ANTVIfERFEN 

Aanwerving van : 

1. Hulppersoneel voor het onderzoek. 

TechnIcus-IVlechanica (weddeschaal 157.000 F — 
271.000 F, aan de huidige index 180.346 F — 
311.298 F). 
— aanwervingsvoorwaarden : 

Diploma, getuigschrift of brevet van volledig 
hoger secundair technisch onderwijs, richting 
mechanica. 

2. Beheerpersoneel. 

Sporteconoom (graad geschoold werkman, wedde
schaal 136.00 F — 202.600 F, aan de huidige index 
156.223 F — 336.110 F). 

— aanwervingsvoorwaarde : 
Minimum 6 jaar nuttige ervaring op het gebied 
van de sportpromotie. 
Vanaf 21 jaar wordt een minimum brutobezoldi-
ging van 14.072 F per maand toegekend, haard
en standplaatsvergoeding inbegrepen. 

Voor al deze vacatures gelden de volgende 
voorwaarden : 
1. Belg zijn. 
2. Aan de dienstplichtwetten voldoen. 
3. Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk 

gedrag. 
4. De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
5. De aanwerving gebeurt door vergelijkende exa

mens voor de toelating tot de stage. 

Kandidaturen met volledig curriculum vitae dienen 
vóór 20 mei 1973, schriftelijk gericht te worden aan 
de Universitaire Instelling Antwerpen, Directie 
Personeel-Administratie, Universiteitsplein 1, 2610 
Wilrijk. 
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BROECHEM 
3e BURGEMEESTERSBAL 

Heden zaterdM B met te 20 ». DU 
da lokalen van de • Veiling •, Ant-
werpsestwg. Wl] 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 vriehden 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 bestellen. 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. 

DEURNE 
FINANCIËLE MOBILISATIE 

De proganda tegen de « Lebur-
ton-regering » heeft ons reeds diep 
In de afdelingskas doen grijpen. 
Onze jaarlijkse financiële mobilisa
tie komt dus zeker op zijn t i jd. 
Eerstdaags zal één van onze propa
gandisten bij u aanbellen en wij re
kenen op uw gul onthaal. De strijd 
moet kunnen verder gaan. 
KOLPORTAGE 

Wij kolporteren opnieuw in Deur-
ne-Noord op 26 mei. Bijeenkomst 
om 10 u., hoek Confortalei-Lakbors-
lei. Doe ook eens mee ! 
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 Couwelaarlel 134, 
tel. 24.78 25 ; Hereygers G., A. Gee-
nenlaan 14, tel. 24.88.06 ; Mortel-
mans P., St. Rochusstr. 86, tel. 
21.67.10. 

KOO-leden : Coolsaet K , de Se-
villastr. 48, tel. 21.10.99 ; Martens 
M., Fr. Van Dijckstr. 12, tel. 24 50.10 

EDEGEM 
VUJO 

Ter gelegenheid van het folkloris
tisch feest van 28 april te Buize-
gem, waarbij « Meneerke van Bui-
zegem » werd opgehangen, hebben 
onze Vujo-ers simbolisch een ande
re heer van Buizegem opgeknoopt 
omdat hij zijn volk reeds al te dik
wijls heeft verraden. Een scherp 
pamflet informeerde de bevolking 
over deze prikaktie. 
VOLKSVERGADERING 

In het kader Edegem 800 organi
seert onze afdeling een grootse 
volksvergadering op vrijdag 18 mei 
om 20 u. 30 in gemeenschapscen
trum « Drie Eiken , waarop onze al
gemene voorzitter Frans Van der 
Eist zal spreken over « Van oppo
sitie naar alternatief ». Ons cen
trum moet uitpuilen van het volk I 

GEVRAAGD 1 
Ons gemeenschapscentrum «Drie 

Eiken» zoekt dringend iemand (man, 
vrouw of echtpaar) die ons lokaal 
wil uitbaten. Kontakt opnemen met 
R. Dekeyser, Graaf de Fienneslaan 
47, tel. 49.64.89. 
MEEGEDEELD 

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. 

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, Hfcndel 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. 

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

Zal plaats hebben heden 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, dte op het VU-sekretarlaat, Eke
ren ter beschikking zijn. Dank bij 
voorbaat 

GEEL 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

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

Hebt u moeilijkheden met belas
tingen, pensioenen, ziekenkas, stu
diebeurzen, bouwA/ergunning, bouw-
premie, inlichtingen, KOO, enz. Mis
schien kunnen wij u helpen ? Gratis 
ter uwer beschikking : 
— Elke maandag van 18 tot 19 u. 30 
bij volksvert. Jo Belmans, Posson-
dries 7. 
— Elke 1ste dinsdag bij Fr. Teuw
kens, Stelenseweg 56, van 19 tot 
21 u., tel. 58969. 
— Elke 2e dinsdag van 19 tot 19 u. 
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 Veeriesestwg 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 (Verbeven) La-
rem-centrum ; van 21 tot 21 u. 45 
in café Sporting (Juul Goossens), 
Vaartstr., Ten Aart. 
— Voor inlichtingen in verband met 
KOO, ziekenhuis of rusthuis : 
wend u tot onze afgevaardigde in 
de KOO : Jan de Graaf, Nieuwstr. 
21, Geel, tel. 59011. 

HEMIKSEM 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

27 mei. Kaarten te verkrijgen bij 
R. De Bosschaertlei 48 ofwel bij 
Van Looken Machteld, Hoofdbos-
laan 62. Gereserveerde plaatsen (2e 
rang) : 100 fr. ; niet gereserveerde 
plaatsen (2e rang) : 75 fr. ; 3e rang 
40 fr. Bestel ze tijdig (Ie rang is 
reeds uitverkocht). 
NEGEN VAN LAKEN 

Alle giften worden in dank aan
vaard, en voor de mensen die reeds 
het hunne bijgedragen hebben van 
harte dank. De gelden kunnen des
noods onder een gesloten omslag 
in de brievenbussen van een van 
de bestuursleden gestoken worden. 

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 
VIERING 

Op 16 juni in zaal « Makadamme-
ke » vieren we Jan Peeters en Chre
tien Pichal. In de namiddag recep
tie, 's avonds feestmaal. U ont
vangt hierover verdere informatie. 
AUTOZOEKTOCHT 

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

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

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

HOOGSTRATEN 
IN MEMORIAM 
MEESTER SOETEWEY 

Op Paasmorgen 21 april overleed 
op 70-jarige leeftijd meester Soete-
wey. Renaat Soetewey was des
tijds gewestleider van het VNV, 
waarvoor het officiële België hem 
na de oorlog heeft trachten te tref
fen. Bij het heroprichten van de 
Vlaams-nationale partij gaf hij da
delijk alle krachten voor de uit
bouw in de Noorderkempen : in een 
moeilijk gebied stichtte hij de afde
ling Hoogstraten, waarvan hij vorig 
jaar — toen een verzwakte gezond
heid hem een aktieve inzet ontzeg
de — erevoorzitter werd. 

Donderdag na Pasen hebben ffc 
milie en vrienden van hem afscheid 
genomen. Honderden aanwezigen 
uit de Kempen en van elders woo» 
den in de prachtige gotische kerk 
de uitvaartmis bij. Deken Hannes 
belichtte eenvoudig en ontroerend, 
vanuit een gedicht van Wies Moens 
het rijke en harde leven van mees
ter Soetewey. Oude Nederlandse 
psalmen, op het orgel uitgevoerd, 
herinnerden aan zijn levensideaaL 
en aan het graf bracht zijn vriend, 
pastoor Remi Lens, een laatste 
groet. 

Voor wie Renaat Soetewey g& 
kend heeft, is zijn heengé.an niet 
volledig ; wie Vlaanderen lief heeft 
zoals hij, houdt hem hoog in ere. 

m 

KONTICH 
GELUKWENSEN 

Hartelijk proficiat aan ons ttd, 
mevr. Reinhilde Smedts en dhr Hei* 
man Sermeus bij de geboorte van 
Katrijn. 
OVERLIJDEN 

Donderdag 26 april j l . werd onder 
ruime belangstelling mevr. Griste 
na Switsers, weduwe van een 
IJzerstrIjder 1914-18, ter aarde be
steld. Eén van onze allereerste !©• 
den, en trouw ! Het bestuur be
tuigt de achtbare familie nogmaals 
zijn deelneming. 
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 de Vlaamse Kring : 
dhr Marcel Kubis, tel. 57.26.89 ; dlir 
Paul Embrechts, tel. 57.08.79 ; dhr. 
Luk Sermeus, tel. 57.23.63. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
SENATOR WIM JORISSEN 
De zitdag van W. Jorissen te 
Willebroek en te Tisselt van 
maandag 7 mei wordt verscho
ven naar dinsdag 8 mei. Zelfde 

MECHELEN 
ONDERWIJS 

Op dinsdag 8 mei om 20 u. In 
zaal De Dageraad, Hallestr. 4, 
spreekt sen. Maurits Coppieters 
over « De Volksunie en de onder-
wijsprobemen ». Iedereen van har
te welkom. 

MERKSEM 
BELASTINGSBRIEVEN 

Indien u geen raad weet met het 
invullen van uw belastingsbrief I 
Te'. 45.57.77 en wij bezorgen u een 
afspraak met een deskundige. Zo 
ook voor alle financiële verrichtin
gen. Vraag om raad voor dat het 
te laat Is. 

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 bij huls
arts, specialist of in kliniek. 

3) Ingenieur met jarenlange 
ervaring Kongo en Nigeria 
zoekt betrekking voor private 
firma In Latijns-Amerlka, 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, bl] 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 schel-
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. Loulsastr 31. 2800 Mech. 
Tel. (015) 435.96 

^Êm 
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GEMEENTE M O L 

B IJZONDER PLAN V A N A A N L E G 

B e k e n d m a k i n g v a n he t o n d e r z o e k 

Het College van Burgemeester en Schepenen, 
Overeenkomstig de bepalingen der wet van 29.3.62 

gewijzigd bij de wet van 22.4.70 en de wet van 22.1270 betref
fende de stedebouw en de ruimtelijke ordening : 

Brengt ter kennis van de bevolking dat het bestem-
mings- en onteigeningsplan van het B.P.A. « Sportcentrum-Gal-
bergen ». opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
en door de gemeenteraad voorlopig in de vergadering van 
19.3.73, op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt van 
22.4 73 tot 22.5.73 van 10 tot 12 uur. 

Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te 
maken heeft, moet die schriftelijk aan het Schepencollege laten 
geworden, uiterlijk op 22.5.73 te 12 uur. 

Te Mol, 13 april 973 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen. 

MOL 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie graag meegaat naar Antwer 
pen op 27 mei kan van nu af in
schrijven 00 het VU-afdelingssekre-
tariaat, Beekstr. 22, tel. 014/32320 

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 Michiels en Frans De 
IVeulemeester ter beschikking zijn. 
VUJO-PARTY 

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 
juni 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 Graef 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 

RANST 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

27 mei. Kaarten te bestellen bij 
G. De Nys, Sint Antoniusstr. 33, 
tel. 85.60.12. Voorbehouden plaat
sen Indien gewenst kunt u inschrij
ven voor de autobus, ingelegd van
uit Broechem (+ 30 fr.). 

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, 

TURNHOUT (Arr.) 
BAL 

Het arr bal op 30 mei te Geel 
moet een sukses worden We eke 
nen op de medewerking van ^lle 
afdelingen voor de '/oorverkoon 
van kaarten en het ophalen van 
prijzen en publiciteit. Een sp'-ïciale 
aankondigingskrant wordt bij die 
gelegenheid op 10.000 ex. versfjreiu 
bij het' Vlaamsvoelende pub iek yan 
het ganse arr. De namen van alle 
adverterende firma's en handelaars 
iworden erin opgenomen. 

TURNHOUT 
DIENSTBETOON 

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

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

COO-lid Polly Mennens, Verbin-
dingsstr. 26, tel. 42283. 

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. 

opnieuw opgeroepen om aan de 
besprekingen deel te nemen die 
moeten leiden tot de oprichting 
van een funktionele kultuurraad in 
onze gemeente. 
KOLPORTAGE 

Morgen zondag 6 mei zullen on
ze kaderleden opnieuw een kolpor-
tage houden. Een interessante bro
chure getiteld » Ze zeggen dit en 
ze zeggen dat » zal aan de bevol
king aangeboden worden. Alle me
dewerkers zijn op post. 
VIENDENBAL 

Zaterdag 19 mei zevende vrien
denbal in het Vleminckhof. Voor 
Jen reuzefijn orkestje is gezorgd. 

WILLEBROEK 
VLAAMS HUIS 

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

WILRIJK 
DR VEECKMANSHERDENKING 

Vijf jaar geleden ontviel ons dr 
Veeckmans. Hij was de stuwkracht 
van de VU-afdeling Wilrijk en deze 
schone en edele mens moest ons 
te vroeg verlaten. 

Morgen zondag 6 mei herdenken 
wij dit overlijden tijdens een eucha
ristieviering te 11 u. in St. Bavo-
kerk bidden wij voor hem. Daarna 
bezoeken wij zijn graf op het Stey-
delinckkerkhof te Wilrijk. Wij doen 
een dringende oproep aan hen die 
vrij zijn, deel te nemen aan deze 
herdenking. 

WOMMELGEM 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Wie mee wil per autoc-ar, schrijft 
in op hetzelfde adres als boven 
Genummerde plaatsen ayn 100 fr. 
en 40 fr. Verplaatsing. 30 f- Vlug 
insclirijven, want aantal plaatsen is 
beperkt. 

brabanf-

Brussel-Halle-Vil voorde 
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 Hageland. 
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
meentehuls. 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 
iaten verschijnen. 

BERG-KAMPENHOUT-
NEDEROKKERZEEL-BUKEN 

8EVLAGGINGSAKTIE 
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 ML. Thiebaut en W Christiaans. 
IJZERBEDEVAART 

Tijdig inschrijven bij W. Christi
aans. borpsstr 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-Brussel 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 
00 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 : Panis Maurits, tel. 65.49.97. 

HALLE (Fed.) 
1ste VU-DANSAVOND 

Heden 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. 

WIJNEGEM 
KULTUURRAAD 

Aanstaande maandag vergadert 
de kommissie opnieuw in de loka
len van de gemeentelijke jongens
school. Alle verenigingen worden 

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. 

HOEILAART 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

De laatste weken is het aantal 
aangeslotenen dusdanig gestegen 
zodat ook hier een maandelijkse 
zitdag onontbeerlijk werd. Deze 
gaat door elke derde donderdag 
der maand van 19 u. 30 tot 20 u. 30 
in de zaal St.-Clemens. H. Caronstr. 
Meteen kunnen de inwoners van 
Hoeilaart ook ter plaatse genieten 
van alle voordelen van dit Vlaams 
sociaal organisme. Het is ook de 
gelegenheid opdat de twijfelaars 
zouden aansluiten bij onze grote 
Vlaamse familie en eindelijk de 
rug keren naar « Bruxelles ». VU-
leden en simpatisanten sluit nu 
aan : maak van de eerste zitdag op 
donderdag 17 mei gebruik om deze 
Vlaamsbewuste daad te stellen of 
neem kontakt met de plaatselijke 
afgevaardigde (53.91.62) die u 
graag alle inlichtingen verstrekt. 

LEUVEN (Arr.) 
KALENDER 

5 mei : Bal, m.m.v. afd. Oud-
Heverlee en Vaalbeek. 

5 mei : afd. bal. Aarschot. 
5 mei : Kontaktavond met Bas 

<en .inger. door Getegalm, Paan 
luis, Hoegaarden. 

6 mei : Autozoektocht door net 
Hageland. inger. afd. ^ltenrode 
lA/ever. Verzamelen 13 u 30. 3e 
Tieentehuis. 

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

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

11 ,Tiei : Kontaktvergadaring Kor 
beek-Lo. 

14 mei : Arr. bestuur. 
15 mei ; Informatieavond rivie

renbezoedeling, Huis van de Vlaam
se Leergangen, Leuven. 

17 mei : Kontaktvergad3<-ing Mid
denstand. 

25 mei ; arr. raad. zaal « Bei ken-
hof ', Molenstede. Met H. Schiltz. 

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

1 juni : Centrum voor Gemeente
beleid. Les over verhaalbelasting. 

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

15 juni : Centrum voor Gemeen
tebeleid. Les over plannen van aan
leg. 

17 juni : Tienen, arr. kolportage. 
20 mei : Landen, arr. kolportège. 

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

23 en 24 juni ; Weekend voor Ka 
dervorming, Bremberg. Inger. door 
het Dosfelinstituut. 
INFORMATIEAVOND 
RIVIERENBEZOEDELING 

Dinsdag 15 mei te 20 u.. Huis 
van de Vlaamse Leergangen Leu
ven. Film : J. Maes. Spreker : ka
merlid W. Kuijpers. Een organisatie 
in samenwerking met het Oosfelin-
stituut. 

LOTST PIETERS-LEEUW 
SOC. DIENSTBETOON 

Sen. Bob Maes en fed. schepen 
Frans Adang houden zitdag, elke 
vierde dinsdag van de maand. 
Lot : Fr. Walravensstr. 86, van 19 
tot 20 u.. tel. 76.33.04. 

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

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

MERCHTEM 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

NEDEROKKERZEEL 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

OPWIJK 
GESPREKSAVOND 

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

OVERUSE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

Op dinsdag 8 mei van 19 u. 30 
tot 20 u. 30 wordt u verwacht in de 
zaal van café van het Gemeente
huis te Overijse-Centrum. De plaat
selijke afgevaardigde van de Vlaam
se Ziekenkas is er te spreken. De 
aangeslotenen kunnen er hun zie-
kenbons inleveren, terugbetalingen 
ontvangen, bijdragen betalen, enz. 
Personen die nog niet zijn aange
sloten worden graag ingelicht en 
ingeschreven. 

OVERUSE-EIZER 
SOC. DIENSTBETOON 

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

PEUTIE 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

SCHEPDAAL 
SOC. DIENSTBETOON 

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

SCHAARBEEK 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

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

ST.-KWINTENS-LENNIK 
VOORDRACHTAVOND 

Het « Pajottenland » staat de 
laatste tijd meer en meer In de be
langstelling. 

In een reeks van meer dan 100 
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 boveovermelde 
'okaal. Dhr. Willy Kuijpers, volks-
/ert., zal er handelen over • Euro
pa-taalgrens, Brussel hart van Eu-
-opa, geschiedenis en humor •, 
/vaarop het debat volgt. Iedereen 
wordt vriendelijk uitgenodigd. 

oost-vlaanderen 

AALST (Arr.) 
ANTI-LEBURTON AUTO-KARAVAAN 

Wij vestigen er de aandacht van 
kaderleden en simpatisanten op dat 
de startplaats van de antl-Leburton 
autokaravaan heden zaterdag 5 mei 
verlegd werd naar Aspelare, waar 
de karavaan gevormd wordt aan da 
kerk en dit tussen 13 u. 30 en 14 u. 
Wie slechts een gedeelte van de 
karavaan kan meemaken, kan om 
15 u. 30 naar Herzele-Centrum ko
men, waar de karavaan een halte 
maakt. Wij verwachten veel deel
nemers. Ook u verwachten wij ! 

LESSEN DOSFELINSTITUUT 
Telkens in het lokaal « Het Gul

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

DENDERLEEUW 
AUTOKARAVAAN 

De deelnemers van Denderleeuw 
aan de autokaravaan op 5 mei ver
zamelen op het Dorp te 13 u. 30. 
We rekenen op een talrijke deelna
me. 

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, dor>-
derdag van 14 tot 15 u. 

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

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

GENT 
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). 

GENT-EEKLO (Arr.) 
WIJ-VROUWEN 

Na de laatste geslaagde zaterdag
namiddagbijeenkomst, dachten wij 
dat onze mei-ontmoeting — gezien 
de vele vrije weekends — best op 
een donderdagavond kon doorgaan. 
Bijgevolg ontmoeten wij elkaar op 
donderdagavond 17 mei in Vlaams 
Huis Roeland, in de bovenzaal. We 
starten om 20 u. Volksvert. Frans 
Baert zal spreken over adoptie en 
zijn wetsvoorstellen in dit verband. 
Ook krijgen we de kans zijn visie 
te vragen over de onderwerpen die 
we vorige keer behandelden. Allen 
hartelijk welkom en we nodigen 
heel speciaal de heren uit. 
DANSKURSUS 

Wij verwachten van om het even 
wie inschrijvingen voor onze dans-
kursus. Laat uw naam geworden op 
het adres : Vujo arr. Gent-Eekio, 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruis-
str. 3, Gent. Iedereen is welkom. 
Wij publiceren in de volgende «Wij» 
de datum. 
NAAR DIKSMUIDE 

De Vujo arr. Gent-EekIo legt een 
bus in naar de IJzerbedevaart. In
schrijvingen op een uithangende 
lijst in het Vlaams Huis Roeland 
of schrijf een briefje naar Vujo arr. 
Gentfcekio, Korte Kruisstr 3 te 9000 
Gent. 

HERZELE-EREMBODEGEM 
IJZERBEDEVAART 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Het kantonnaal bestuur heeft be
sloten autocars in te leggen naar 
het zangfeest en de IJzerbedevaart. 
Het vraagt aan alle afdelingen zo
veel mogelijk samen te werken met 
het kantonnaal bestuur. 

Voor het zangfeest op 27 mei be
draagt de kostprijs 200 fr. Alles in
begrepen. Het uur van vertrek 
wordt langs de afdelingen later me
degedeeld. 

HERZELE 
T-DANSANT 

Heden 5 mei : Vlaams T-Dansant 
in dancing Koilos, Groenlaan. Na de 
autokaravaan van het arr. allen naar 
Herzele. 

SINT-NIKLAAS 
VNJ 

6e Meiklokjesbal. Orkest : Ray 
Chadwick. Zaterdag 5 mei om 20 u. 
30. Zaal « Terminus », Stationsplein 
(ingang Kleine Laan). Toegang 75 fr. 
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OOSTAKKER 
60C. DIENSTBETOON 

Met ai uw problemen o.a. voor 
bouwlustigen Croollijnen, bouwver
gunningen) ; voor het personeel 
van overheids- en parastatale dien
sten (regularfsatie van wedden) ; 
voor iedereen (pensioenen, be
zwaarschriften) kunt u terecht op 
de maandelijkse zitdag van voks-
vert. Frans Baert. Het dien^stbetoon 
•s 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. 

west-ylaanderen 

BEAUVOORDE-HOUTEM 
OVERLIJDEN 

Zaterdag 28 april werd in het 
historische kerkje van Wulveringem 
onder een enorme volkstoeloop ten 
grave gedragen de h. Paul Feys, 
echtgenoot van ons lid Lieve Bruyn-
ooghe en schoonzoon van prov. 
raadslid Urbain Bruynooghe. Dit 
verschelden was biezonder pijnlijk 
aangezien de overledene pas 28 
laar oud was en dit gelukkig huwe
lijk na nauwelijks twee jaar zo bru
taal gebroken werd. Wij leven in
nig mee met het grote leed van de 
familie Bruynooghe en Feys en bie
den langs deze weg onze meest 
oprechte deelneming aan. 

BEKEGEMROKSEM-WESTKERKE 
BAL 

In samenwerking met de nieuwe 
afdeling Eernegem organiseren wij 
ons eerste bal in de zaal Rlva-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. 

BRUGGE-KERN 
LEDENVERGADERING 

Op vrijdag 11 mei om 20 u. 30 in 
het Breydeihof. 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. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

arr. antwerpen 

KEULE 
IJZERBEDEVAART 

De IJzerbedevaart gaat dit jaar 
door op zondag 1 juli om 11 u. 
Wie vensteraffiches-" verlangt kan 
deze (gratis) bekomen bij André 
Goudsmedt-Vanhuyse, Emiel Hulle-
broecklaan 24 en bij Pieter Van-
oosthuyse, Vredelaan 53. Indien er 
deelnemers genoeg zijn wordt er 
weer een autobus ingericht, be
langstellenden gelieve nu reeds 
hun naam op te geven aan de heer 
André Goudsmedt, liefst zo rap j 
mogelijk. j 
SOC. DIENSTBETOON j 

ledere zaterdag ten huize van 
Frans Vansteenkiste, Kortrijksestr. 
34, van 10 u. 30 tot 11 u. 45. 

lEPER 
VVl 

Dinsdag 8 mei om 20 tt, organi
seert de VVl een gespreksavond 
rond het tema : « Ouders en oude
re jeugd - Konflikt of dialoog ». In
leiding : mevr. Vanlerberghe uit 
Roeselare. Deze vergadering gaat 
door !n het bovenzaaltje van de 
ASLK (Grote Markt) ledereen 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 tot KOO-
lid Pieter Lerooij, Haiglaan 95 (tel. 
219.36). 

KORTRIJK-STAD 
WANDELTOCHT 

Heden zaterdag 5 mei wordt In 
de Oud-Moregembossen te Worte-
gem 'n wandeltocht georganiseerd 
Op minder dan 20 km van Kortrijk 
kunt u er prachtige en schilderach
tige hoekjes ontdekken. Vertrek om 
14 u. aan de herberg « 't Stokerijt-
Je», gemakkelijkst te bereiken langs 
de E3 vla de afrit Waregem. De ge
plande tocht gaat over 9 km en 
wordt georganiseerd door de VU-
Vrouwen, afd. Kortrijk. Iedereen is 
hartelijk welkom 

ANTWERPEN : 
Maandag 7 mei : volksvert. A . Ue 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 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. 
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. brussef 
VIC ANCIAUX, volksvertegenwoordiger 
f^,Sfo",.*""®'^^3 ^̂  '"*'• 2^ "•• sekretariaat. Prieelstr. 1, met J. Van Dooren. 
5^7 ol^'- • "'aa"«'ag 7 mei, 20 u., café Terminus, met Fr. Adana. 
™.1®I.'-. • woens'Jag 16 mei, 19 u., café Uilenspiegel, Pletincksstr. 
EPPEGEM : maandag 21 mei, 20 n., café Bachus. 
GRIMBERGEN : dinsdag 22 mei, 20 u., café Sport. 
HALLE, maandag 7 mei, 21 u., café De Sleutel. 
HEKELGEM : dinsdag 15 mei, 20 u., café Centrum, met P. Peeters. 
MACHELEN ; maandag 14 mei, 21 u., zaal Egmont. 
2r!^^K,^^3,/..!P^^"^^^ ,^* '"^'' 20 "- café De Dragonder, met Lieve De Wit. 
STEENOKKERZEEL : dinsdag 8 mei, 21 u., café Den Appel, met Mon sche

pers. 
VILVOORDE : maandag 21 mei, 21 u., café De Gouden Voorn. 
WEZENBEEK-OPPEM : dinsdag 8 mei, 20 u, café Mathilde, met R. Ceuppens. 
Op afspraak : De Klepperbaan 5, 1881 Brussegem, tel. 59.54.55. 
BOB MAES, senator 
BERG : dinsdag 15 mei, 20 u. 30 tot 21 u. 30, café Fauna Flora. 
DIEGEM : dinsdag 15 mei, 19 tot 20 u., zaal Bachus. 
P.'i-.?^JL.vi''"^?^9 ^ '^®'' 20 u- 30 tot 21 u .30, bij prov. raadslid Penis. 
LIEDEKERKE : dmsdag 8 mei, 19 tot 20 u., café Sportwereld. 
LOT : dinsdag 22 mei, 19 tot 20 u., bij F. Goetgebuer, F. Walravensstr. 83, 

met Fr. Adang. 
EUGENE DEFACQ, volksvertegenwoordiger 
ST. KATHARINA-LOMBEEK : 16 mei, 19 tot 20 u., VU-lok. UilenspieqeL 
BUIZINGEN : 29 mei, 19 tot 20 u., lok. In de Welkom. 
Afspraken kunnen gemaakt worden per-tel. 09/22.64.23 of 09/25.64.91 of 
schriftelijk op adres : Domenstr. 3, te 1705 Essene 
STAN PHILIPS, agglomeratieraadslid 
BRUSSEL : maandag 14 mei, 20 tot 22 u., café Uilenspiegel, Pletinckxstr. 
NEDER-OVER-HEEMBBEK : maandag 21 mei, zaal Famiiia. 
FRANS ADANG, federatieschepen 
Elke zaterdag, 11 tot 12 u., Ruisbroekse stwg 109, St. Pieters-Leeuw, tel. 

77.31.83. 
JAN DE BERLANGEER, agglomeratieraadslid 
MOLENBEEK : alle zaterdagen, 10 tot 11 u., bij Emiel De Smedt, J. De-

brucqlaan 101. 
JETTE : alle zaterdagen, 11 u .30 tot 12 u. 30, ten huize, De Smet de Nayer-

laan 150, tel. 28.34.80. 
DE BRABANTER, agglomeratieraadslid 
HAREN : dinsdag 22 mei, Ons Huis, Verdunstr. 

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

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

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

en vrijdag van 18 tot 20u., alsook de zaterdagvoormiddag. 
KUMTICH : bij A. Verstraeten, Leuvensestr. 11, tel. 016/835.52, maandag, 
BOUTERSEM : bij Th. De Vos, Oude baan 110, alle maandagen v. 20 tot 21 u. 
OUD-HEVERLEE : café « De Luchtbede », Statlestr. i, vanaf 20 u. 

woensdag, donderdag en vrijdag van 20 tot 21 u. 
Kanton Zoutleeuw-Landen : Volksvert. Willy Kuijpers, iedere 4e maandag ; 
DRIESLINTER : café Cameo, Grote stwg, van 19u30 tot 20u30. 
LINTER : café Bij Jacqueline, Dorpsplein (Neerlinter), van 20u30 tot 21u. 
Leuvense Agglomeratie : sen. M. Van Haegendoren, G. Gezellelaan 63, 
Heverlee, tel. 016/245.45, na afspraak. 
Sen. R. Vandezande, Naamsestr. 167, Leuven, tel. 016/284JZ0, elke dinsdag 
van 19u30 tot 21u30. 
KESSEL-LO : sen. R. Vandezande, iedere Ie maandag, lokaal Coosemans, 

Holsbeekse stwg 139, van 20 tot 22 u. 
Kanton Leuven-Noord : Volksvert. W. Kuijpers, Swertmolenstr. 23, Herent, 
tel. 016/296.42, na afspraak. 
HEVERLEE : Fr. Aarts, gemeenteraadslid, Kapelberg 19 ; mevr. A. Vloe-
berghs-De Roo, gemeenteraadslid, St. Jorislaan 12, tel. 270.37 ; H. Lorent, 
lid 0 0 0 . Egenhovenweg 47/32, tel. 321.34. 
Kanton Leuven-Zuid ; sen. R. Vandezande, ledere 3e maandag : 
TERVUREN-MOORSEL : prov. raadslid J. Depré of gemeenteraadslid G. 

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

DUI8BURG : prov. raadslid J. Depré, 3e donderdag, bij J. Robeet, Neder-
Dulsburg, van 20 tot 21 u. 

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

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

tel. 016/618.04, na afspraak. 
ROTSELAAR : prov. raadslid E. Beslen, bl] M, Mispelter, Aarschotsestwg 

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

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

Kanton Glabbeek : Gemeenteraadslid R. Lenaerts, Halenstr. 37, Hoeleden, 
tel. 016/776.61, aan huls elke Ie en 3e maandag en op afspraak. 
VELTEM-BEISEM : schepen R. Overloop, St. Michielsstr. 12, Veltem, tel. 

016/482.75, na afspraak. 
reSTELT : bij Fr. Clerckx, Voorstr. 35. 
t/eltem-Beisem : Schepen R. Overloop, St.-Michielsstr. 12, Veltem, tel. 
016/482.75, na afspraak. 
Oud-Haverlee : café « De Luchtbode », Statiestraat 1, vanaf 20 u. 
Voseem-Leefdaal : Federatieraadslld J. Depré of gemeenteraadslid G. Van
dendriessche, ledre Ie donderdag, café In de Oude Smidse, Kerketr. S, 
Moorsel, van 20 tot 21 i' 

arr. genf 
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. i: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. 23.92J5 : iedere 
dag, na telefonische afspraak. 

KOO-lid Elisabeth Van Campenhout, Apostelhuizenlaan 24, tel. 52.56.77 i 
iedere dag, na telefonische afspraak. 

Sociaal hulpbetoon Denise Goethijn, Groot Brittaniëlaan 76, tel. 25.38.54 i 
ieder 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, Grote 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 Huls. 
SCHOONAARDE-WICHELEN-SCHELLEBELLE : 16 tot 18 u., in Palinghuis, 

Jan Pauwels, Brugstr., Schoonaarde, tel. 432.46. 

3de zaterdag van de maand : 
HAMME : 8 tot 10 u., bij Eddy Van de Bogaerd, Kruisbeeldstr. 42. 
BUGGENHOUT-BAASRODE : 10 tot 12 u., bij mr. Keldermans (zie hoger). 
WAASMUNSTER : 14 tot 16 u., in Spijshuis Dennenland, Ommeganckdreef, 

tel. 470.41. 
3de woensdag van de maand : 
G R O O T - D E N D E R M O N D E : 18 tot 20 u., in Den Ommeganck (zie hoger). 

4de zaterdag van de maand : 
OVERMERE-BERLARE : 8 tot 10 u., in Den Hoorn (zie hoger). 
LEBBEKE : 10 tot 12 u., in Gasthof Pips (zie hoger). 
SCHOONAARDE-WICKELEN-SCHELLEBELLE : 14 tot 16 u., café Mikeno, 

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

arrv brugge-torhout 
BRUGGE : iedere zaterdag, 11 tot 12 u., in het Breydeihof. 
VARSENARE : zaterdag 5 mei, 10 tot 11 u., P. Leys, café De Leeuw. 
JABBEKE : zaterdag 5 mei, 9 u. 30 tot 10 u. 30, G. Van In, bij G. Eeckeloo, 

Aartrijksestwg 39 . 
VELDEGEM : zaterdag 5 mei, 9 tot 10 u., mevr. Verbeke, bij Maenhoudt, 

K. Albertlaan 59. 
LOPPEM : zaterdag 5 mei, 10 tot 11 u.,' mevr. Verbeke, bij Hendrik Verhae-

ghe. Stationsplein 12. 
ZEEBRUGGE : zondag 6 mei, 10 tot 11 u., G. Van In, bij A .Vanhouteghem, 

Roeaanstr. 46. 
BLANKENBERGE : zondag 6 mei, 11 tot 12 u., P. Leys, café Rodenbach. 
HEIST : vrijdag 11 mei, 18 tot 19 u., P. Leys, bij J. De Roose, Bondgeno-

tenlaan 57. 
KNOKKE : vrijdag 11 mei, 19 tot 20 u., P. Leys, bij V. Delille, Helmweg 12. 
ZEDELGEM : zaterdag 12 mei, 10 to t i l u., P. Leys, bij V .Vierstrate, Kuil-

putstr. 83. 
ZUIEKNERKE : zondag 13 mei, 11 tot 12 u., J. Fryns, café De Smidse. 
ST. KRUIS : maandag 14 mei, 19 tot 20 u., G. Van In, bij O. Dombrecht, 

Engelendalelaan 89. 
ASSEBROEK : maandag 14 mei, 20 tot 21 u., P. Leys, bij R. Reynaert, Nieuw-

str. 23. 
RUDDERVOORDE : dinsdag 15 mei, 19 tot 20 u., P. Leys, café Van Daele. 
TORHOUT : zaterdag 19 mei, 10 tot 11 u., P. Leys, bij P. Vieghe, Hofstr. 9. 
LISSEWEGE : zaterdag 19 mei, 10 tot 11 u., P. Leys, bij G. Bauwens, Sta-

tionsstr. 15. 
NIEUWMUNSTER : zondag 20 mei, 11 tot 12 u., J. Fryns, café Gemeentehuis. 
MOERKERKE : zondag 20 mei, 10 tot 11 u., J. De Roose, bij J. Debbaut, 

Hoornstr. 41 A. 
DUDZELE : woensdag 23 mei, 20 tot 21 u., G. Van In, café De 3 Zwanen. 
OOSTKAMP : zaterdag 26 mei, 10 tot 11 u., P. Leys, bij mevr. Mollet, Lege 

Weg 169. 

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

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

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

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

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

kiste. 
BISSEGEM : 
INGOOIGEM 
GULLEGEM 

lok. Leopold, Ie vrijdag, 20 tot 21 ., L. Vansteenkiste. 
: zaal Streuvels, 2e zaterdag. 16 tot 17u., L. Vansteenkiste. 
lok. Stadion, 2e zaterdag, 18 tot 19u., L. Vansteenkiste. 

KUURNE : café De Cirkel, elke maandag, 20 tot 22u., Fr. Blancquaret. 
ZWEVEGEM : tok. Sportwereld, Ie donderdag, 19 tot 20u., Fr. Blancquaert. 
HEULE : ten huize van Frans Van Steenkiste, schepene, Kortrijksestr. 34, 

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

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

kiste. 
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IZEGEM 
SPRiNGTIJ - JAARLIJKS VU-BAL 

Op zaterdag 12 mei in de zaal 
Mandeldaele, Emelgemsplein 5. 
Open deuren vanaf 20 u., en vanaf 
20 u. 30 springtijd. DJ. Jan Joris 
met de eerste Vlaamse piratenstu-
dio zorgt voor de nodige « sprin
gers ». Inkom : 50 fr. Hartelijk wel
kom. 
POLITIEK OPBOUWWERK 

Volksvert. M. Coppieters zal het 
in deze vijfde kursus hebben over 
de politieke partij : wezen en funk-
tie. Deze gaat door op vrijdag 4 mei 
om 20 u., Vlaams Huis. Grote Markt. 
We verwachten alle deelnemers. 
FIET-̂ .TOCHTEN 

« Die winter Is vergangen.., we 
zlei de fietsen weer ». Maandag 30 
april startte de fietsklub opnieuw. 
Na deze « starttocht » worden de 
ritten weer op zaterdag gereden. I 
Belanghebbenden kunnen meer in
lichtingen verkrijgen in het Vlaams 
Huis. Het olympisch minimum .. de 
fiets op ! ^ 

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 ÏGaf-
fel) - Zerkegem, 8 u. 20 (Lijmpot) 
Jabbeke, 8 u. 30 (Kerk). 

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

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

KLEMSKERKE 
VUJO-AVOND 

Zaterdag 12 mei 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-
Versteele-brochure», 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 
rak. 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, Oostendsebaan 28, Leffinge. 

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 

OOSTENDE-VEURNE-DIKSMUIDE 
(Arr.) 
ARR.' RAAD 

Wij herinneren er al onze raads
leden aan dat de raad samenkomt 
op zondag 20 mei a.s. te Diksmuide. 
Agenda en uitnodigingen zullen tij
dig verzonden worden. 
DE WEST 

Nogmaals doen wij een sterke op
roep tot alle leden en vooral de 
bestuursleden om deel te nemen 
aan de grote wervingsaktie van het 
neutraal ziekenfonds De West. Wij 
moeten tegen juni een grote sprong 
voorwaarts maken ! Voor alle in
lichtingen wende men zich tot de 
voorzitters en de sekretarissen en 
bestuursleden. Volgende personen 
kunnen de aansluiting onmiddellijk 
afhandelen : A. Van Sijnghel, Witte-
Nonnenstr. 5, Oostende ; René He-
meryck, Lekestr. 44, Koekelare ; 
Jan Defurme, leperleestr. 9, Leffin
ge ; Karel Theunynck, St-Jorisplein 
5, Nieuwpoort ; Georges Dewinne, 
Vaartstr. 54, Veurne ; Martin Van-
cleven, Terrestr. 8, Houthulst : 
Jean-Pierre Vandenberghe, Oude 
Kerkwegel 13, Ettelgem ; Luk Lom-
bary, Stationsstr. 71, Gistel ; Jean-
Pierre Dewolf, Plantenstr, 71, Oos
tende ; Omer Huygebaert, Koning-
Ridderdijk 19, Westende ; Jef Na
gels, Narcisseniaan 4, Oostende-
Mariakerke en het sekretariaat, Re-
kollettenstr. 66, Nieuwpoort. 

OOSTENDE-STAD 
BANKREKENINGEN 

Wij wensen er onze leden attent 
op te maken dat het banknummer 
van de afd. Oosi:ende-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 ü. : 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. : Middelkerke, 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. hfaeck, Driftweg 59. 

Oostende : op telefonische af
spraak • 79548. 

POPERINGE 
SOC DIENSTBETOON 

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

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

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

Steeds tOu 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. 
te.i huize van Walter Vanmaercke, 
gemeentemandataris, Kapellestr. 55 
Tiegem en bij Eri'; Waelkens, Kaan-
dries 4 Tiegem. 

WAREGEM-ST, ELOOISVIJVE 
lEE-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 Mo te wor
den van de plaatselijke VU-jongeren 
•vunnen zich wenden tot Hervé Raes 
Laagweg 12 of tot een der be
stuursleden die dan zal overmaken 
aan vriend Hervé. 

limburg 

AS 
BESTUURSVERGADERING 

De maandelijkse bestuursverga
dering van onze afdeling werd ge
houden ten huize van voorzitter 
Hubert Verheyen op zondagvoormid
dag 29 april. Na het administratief 
gedeelte kwam vooral de verdere 
financiering van ons afdelingsblad 
« Vrij As » ter sprake, waarvan de 
laatste uitgave bij onze bevolking 
heel wat sukses kende omwille 
van haar degelijke inhoud en af
werking. 

BREE 
MIDDENSTANDSDAG 

Het kanton Bree organiseert een 
middenstandsvergadering op dins
dag 22 mei te 20 u. in café Kapel
hof te Opitter met ais spreker 
voksvert. R. Mattheyssens, lid van 
de Kamerkommissie van de Mid
denstand. 

BREE 
GROTE AUTOZOEKTOCHT 
zondag 27 mei 
Verjonging Bree, m.m.v. 
VTB-VAB 
Inlichtingen : L. Schepers, 
Neyensstraat Bree 
(tel. 667.17) 

HALEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur van onze afdeling be
sprak op zijn laatste vergadering, 
dinsdag 24 april april, vooral de sa
menwerking met de organisatoren 
van de autokaravaan van 28 april, 
die zoals we weten ondertussen 
heeft plaats gehad en veel bijval 
oogstte. 

HASSELT 
AUTOZOEKTOCHT 

Met medewerking van onze af
deling richt de rallyklub Verbroede
ring Midden-Limburg op zondag 3 
juni een grote autozoektocht in. 

met start omstreeks 13 u. 30 aan 
het Kultureel Centrum te Hasselt. 
Inschrijvingsprijs bedraagt 200 fr. 
en er zijn talrijke mooie prijzen te 
winnen. Inlichtingen en inschrijvin
gen o.m. bij Eduard Knaepen, Katia-
dastr. 48, tel. 011/28238 en bij 
Rolf Welters, Genkerstwg 129, tel. 
011/23703^ -

GROOT ARR. MEIBAL 
van de Volksunie-Hasselt 

op zaterdag 12 mei in de zaal 
« Apoüo », weg Zwartberg-Hout
halen. 

Orkest : Bert Minten 

HOESELT 
VIERING DR DÜCHATEAU 

Op zaterdag 19 mei e.k. wordt 
onze voorman dr. L. Duchateau ge
huldigd n.a.v. zijn 65ste verjaardag. 
Vooreerst heeft een feestzltting 
plaats, waarop het woord zal wor
den gevoerd door de algemene 
voorzitter van de Volksunie, mtr F. 
Van der Eist. Nadien heeft een 
groot bal plaats. 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

De afdeling Hoeselt zal een auto
bus inleggen naar het 36e Vlaams 
Nationaal Zangfeest in het Sport
paleis te Antwerpen op 27 mei. Be
langstellenden kunnen zich aange
ven bij één van onze bestuursle
den ofwel in café ABC, Tongeren-
stwg ofwel in café Magie, Statiestr. 

Senatoren Hardy en Siegers 
Volksvertegenw. Olaerts 
arr. voorzitter Vandekerck-
hove 
provinciale en gemeente
mandatarissen 
nodigen U vriendelijk uit 
op hun 
Volksunie-meibai 
Zaterdag 1 2 mei 
zaal Apolio, weg 
Zwartberg-Houthalen 
Orkest : Bert Minten — 
Grote Tombola 

NEEROÉTEREN 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Personen die wensen mee te 
gaan naar het zangfeest, gelieven 
zich dringend aan te melden bij M. 
Meuwis, Opoeteren, T. Verlaak, 
Neeroeteren en J. Cuppens, Neer-
oeteren. 

NEERPELT (kanton) 
UITGAVE BLAD 

Aan alle inwoners van het kan
ton (Lommei, Overpelt, Neerpelt, 
Achel, Sint-Huibrechts-Lille, Ha-
mont en Kaulille) werd een spe
ciaal nummer van het afdelingsblad 
van de afdeling Lommei bezorgd. 
KANTONNALE VERGADERING 

Op dinsdag vergaderden de ka
derleden van ons kanton in frituur 
Robert Vanherck te Neerpelt. 

De agenda zag er uit als volgt : 
1. Inleiding door kantonnaal gevol
machtigde . Van Bree. 2. Het pro
gramma van de Volksunie door 
volksv. E. Raskin. 3. Organisatori
sche problemen door arr. bestuurs
lid J. Gabriels. 4. Aktiviteitsplan-
ning door arr. bestuurslid R, Geu-
sens. 

MEINACHTBAL -;— PEER 
zaterdag 5 mei 

Hotel Estancia 
Steenweg Wijchmaal 
(t.o.v. kerk) Peer 
provincieraadslid, arr. voorzitter 
dr. Plas, voorzitter en arr. sekreta-
ris : Jaak Indekeu, gemeenteraads
leden en bestuursleden nodigen U 
van harte uit tot deelname ! 

PEER (afd) 
BESTUURSVERGADERING 

Op vrijdag 27 april II. vergaderde 
het afdelingsbestuur onder voorzit
terschap van J. Indekeu. Hoofdbrok 
op de agenda was het meinachtbal 
van hedenavond in Hotel Estancia, 
waarop, naar we hopen, niemand 
van onze abonnees-^zal ontbreken, 
evenmin als de omringende afdelin
gen, wiens steun we tenzeerste 
waarderen 
PEER (kanton) 
VOLKSVERGADERING 

De volksvergadering van afgelo
pen, dinsdag mocht een sukses ge
noemd worden. In de voor- en na
middag heeft de mikro-wagen net 
kanton nog eens doorkruist. Een 
meer uitgebreid verslag volgt. 
VU-KRANT EN STREEKPERS 

Nadat in februari de g^ftieente 
Peer huis-aan-huis werd bedeeld 
met een prachtig gemeenteplan 
annex Volksunie-krant, volgde wel
dra ook Houthalen met « Vrij-Uit ». 

Vorige week was de VU-krant 
van Peer reeds voor de tweede 
keer aan de beurt, nu voor de hele 
afdeling (4700 eks. voor ,Peer, 
Hechtel, Eksel, Grote Brogel en 
Wijchmaal). 

« VrIj-Uit ' Houthalen verscheen 
ook voor de tweede keer (4.000, 

eks) en afde!. Heichteren kwam 
met haar VU-krant ook een eerste 
keer in alle bussen. 

Zodat kanton Peer, wat betreft 
streekpers', nu wel volledig bewerkt 
wordt. 

VOLKSUNIE 
afdeling Sint-Truiden 
nodigt U uit op een fijne 
dansavond 
in zaai Thierbrau 
Spaansebrugstraat 
op zaterdag 19 mei 

ST. TRUIDEN 
AFDELINGSNiEUWS 

Tijdens onze jongste bestuursver
gadering, vrijdag 27 april in zaal 
Sevilla te Brustem, waarop ook arr. 
sekr. Renaat Vanheusden aanwe
zig was, werd o.m. de ledenher
nieuwing praktisch volledig afgere
kend. Verder is er hard gewerkt 
aan de voorbereiding van ons afde
lingsbal op zaterdag 19 mei in zaai 
Thierbrau. Het flink werkende af
delingsbestuur rekent er op dat zeer 
vele St. Truidenaren en evenzo 
vrienden uit de omliggende ge
meenten die dag komen bewijzen 
dat ze vertrouwen hebben in de 
nieuwe bestuursploeg. 

TONGEREN-MAASEIK (arr) 
BESTUUR 

Het AB vergaderde op 2 mei II. 
te Eisden. Volgende vergadering op 
dinsdag 5 juni. 
LEDEN 

We vragen een laatste inspan
ning van alle afdelingen om samen, 
voor einde juni, nog 200 nieuwe 
leden te werven, teneinde voor ons 
arrondissement de nationale streef-
norm te bereiken. 
BEZOEK-AKTIE 

Op initiatief van het AB zal elke 
afdeling in de loop van mei-juni een 
speciale bestuursvergadering die
nen te beleggen. Een afgevaardigde 
van het AB en de kantonn. gevol
machtigde zullen hierop een uiteen
zetting komen geven over de wer
king en over het werkjaar 73-74. 
En anderzijds konkrete voorstellen 
uitwerken met de afdeling om tot 
een beter rendement te komen. 

TONGEREN 
VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

Onze afdeling zal weer meerdere 
autobussen inleggen naar Antwer
pen. Inschrijvingen kunnen nu reeds 
genoteerd worden bij de bestuurs
leden. 

PROVINCIERAAD 

Na de vakantie-maanden zal de 
provincieraad weer « zijn deuren 
openen » zoals dat heet. 

Om er dit jaar tijdig bij te zijn 
willen we het dan nu nog eens heb
ben over de feodale mentaliteit en 
struktuur van deze instelling. 

En afgezien van het feit dat de 
provincies in de federale optiek to
taal overbodige instellingen zijn. 

Het is immers nog altijd zo dat 
slechts bevoorrechte mensen van 
de provincieraad kunnen deel uit
maken, slechts mensen die zich in 
de maand oktober 2 tot 3 namid
dagen per week kunnen vrijmaken. 

Een onmiskenbaar overblijfsel uit 
het feodale tijdperk toen slechts 
kasteelheren, vakbondsvrijgestelde 
e.a. hun voeten onder de provin-
ciebanken mochten steken. 

Die tijden zijn echter voorbij, of 
zouden althans moeten voorbij zijn. 
Zodat bij verkiezingen ook mensen, 
die niet over al die vrije tijd be
schikken, kandidaat moeten kunnen 
zijn. Want bedienden, arbeiders, 
kleine zelfstandigen enz. hebben 
slechts vanaf 18 u. de tijd om ver
gaderingen bij te wonen. 

Welnu, het woord, en de daad, 
is dan ook nogmaals aan de VU-
fraktie, om dit keer een groot of
fensief te ontketenen. En waarom 
zouden we dit tot Limburg moeten 
beperken ? 

Onze fraktie heeft reeds bewe
zen heel wat doorslaggeven
de argumenten te kunneh gebrui
ken (desnoods gaan we in de leer 
bij volksvertegenwoordiger Raskin 
die wel bereid is om te demonstre
ren hoe een lessenaar rijp wordt 
gemaakt voor de brandstapel) ! 

Het is nu aan de fraktie om aan 
te tonen dat de Volksunie een so
ciale partij is, die ook voor de 
provincieraad demokratisering 
wenst. 

Veel sukses ! 
J. Indekeu. 

werkgroep maas- en 
oetervallei 

BAL VAN HET GROEN 

Zaterdag 19 mei te 20 u. zaal Bem-
bi, Neeroeteren. Alle Maaslandse 
natuurliefhebbers zijn op hun post! 

LIMBURGS OFFER 
VOOR VLAANDEREN 

VI. nat. Ontmoetingsdag 
zondag 20 mei '73 - 14u45 
ontspanningsoord «Apollo» 
Houthalen 
Programma : 

programma : 14 u.45 : Begroeting 
van de aanwezigen door Flor Wulms 
voorz. van het komitee ; 15 u. : 
het trio « Op de purperen hei » met 
Armand Preud'homme en het echt
paar Michel Vanattenhoven en Ma
rie-Louise Conings treden op in 
het teken van « Waar is de tijd ? ».; 
16 u. : Pauze ; 16 u. 30 : Koffieta
fel ; 17 u. 30 : Vrije ontmoeting ; 
19 u. : Einde. 

U kunt inschrijven voor de geza
menlijke koffietafel, tegen volgen
de prijs : per persoon : 50 fr. : 
voor kinderen tot 12 jaar : 35 fr. 
Voor dit bedrag (BTW en dienst in
begrepen) ontvangt u 2 sandwi
ches + 1 stuk taart + 2 koppen 
koffie. Kaartje aan sekr. J. Cup
pens, Zandbergerstr. 12, Neeroete
ren ten laatste tot en met 12 mei. 

U kunt betalen door het bedrag 
over te maken op Kredietbank, Has
selt, voor rek. 450-0053781-02 van 
Marcel Beerten, met opgave «Ont
moetingsdag 20 mei» voor ... per
sonen, onder wie ... kinderen. 

Vanaf 14 u. funktioneert in ds 
Apollo een sekretariaat, waar alle 
inschrijvers hun kaarten voor da 
koffietafel kunnen afhalen. 

STREEKPERS IN ARR. TONGEREN-

MAASEIK 

Nu ongeveer een jaar geleden, 
werd voor het eerst de mogelijkheid 
onderzocht om een eigen streek
pers uit te bouwen. En het mag ge
zegd : het entoesiasme om alweer 
een aspekt toe te voegen aan da 
reeds uitgebreide organisatie, was 
niet erg groot. Uiteindelijk werd 
dan toch besloten, onder Impuls 
van arr. sekr. iaak Indekeu en AB-
lid Raf Geusens, om een kaderna
middag streekpers in te richten. 
Met matig sukses evenwel. Slechts 
een tiental aanwezigen uit ons arr. 

Echter, het idee was er, en het 
was er goed. Want in juni werd 
tenslotte besloten om aan genoem
de personen volmachten te geven 
de zaak op z'n poten te zetten. En
kele kontaktvergaderingen, bezoe
ken aan de Mechelse streekpers, 
kadervormingsdag, leidden tot een 
sie.st plan : de installatie zou wor
den aangekocht en er dienden nsn 
tuurlijk financies te komen . 

De werkgroep streekpers (Geu
sens, Van Bree, Indekeu) heeft er 
een halve zomer aan besteed om 
machines te bekijken en met ver
tegenwoordigers te praten. Einda 
augustus was het advies klaar en 
konden arr. voorz. Plas en volksver
tegenwoordiger Raskin gaan zorgen 
voor de financiering van het pro-
jekt. Midden oktober werd de eer
ste keer proefgedraaid. En In no
vember werd dan het definitieve 
startsein gegeven met de oprich
ting van de vzw Vlaamse Streek
pers, onder voorzitterschap van 
prov. raadslid dr. Duchateau, sekr. 
Jaak Indekeu, penningm. Raf Geu
sens. Drukker : Jos van Bree, waar 
ook de machine geïnstalleerd 
werd. 

En nu, na die enkele maanden, 
kunnen we reeds bogen op een 
flink resultaat : 44% van het arr. 
wordt via de streekpers minstens 
3-maandelijks huis-aan-huis bedeeld. 
44% van de mensen krijgen gere
geld een streekpersblad in de bus. 
Dit wordt bereikt door, kanton Bree 
(7.100), afd. Peer (4.700), afd. Hout
halen (3.900), afd. Neeroeteren 
(2.500), afd. Maasmechelen (8.000). 
afd. Tongeren (7.400), afd. Eigen-
bilzen (3.500) en afd. Bilzen (2.000). 

Daarnaast een gedrukt blad op 
16.000 eks. in kant. Neerpelt, op 
2.500 in Maaseik en op 2.000 in Hoe
selt. Dit erbij komen we reeds aan 
circa 68% van het arr. Maar ook 
de overige 32% van het arr. moeten 
worden voorzien. Voornamelijk res
ten nog : kant. Tongeren en Borg
loon, Maasmechelen en Bilzen ge
deeltelijk, en Dilsen. 

We doen dan nogmaals een op
roep : tot de kaderleden om alles 
wat mogelijk in het werk te stellen 
tot de leden en simpatisanten, om 
gulle financiële steun. Want on
danks het goedkope van de streek
pers, is het toch nog een ernstige 
uitgave ! 

De Volksunie heeft via de streek
pers een enige kans om de nefaste 
invloed van traditioneel gezinde en 
gekontroleerde pers tegen te gaan. 
Streekpers, eigen drukwerk, is dè 
mogelijkheid voor onze afdelingen : 
gemakkelijk, handig, veelzijdig en 
stukken goedkoper. 

En over nog een jaar hopen we 
het eerste doel bereikt te hebben : 
3-maandelijks in heel het arr. I 

Jaak Indekeu. 
Sekretarfs Vlaamse Streekpers. 



AANBEVOLEN 
HUIZEN 

Kwekerijen - Tuinaanleg 
J.V.H. 

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

Geselekfeerde planten voor 
partikuliere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

B « o e k CAFE - RESTAURANT 

LiNDENHOVE 
Uitbaters : 

WaMer De Bisschop - Rita Lauvt/emyi 
Koud en warm buffet 

Gezellige Vlaamse sfeer 
wekelijkse rustdag : woensdag 

Bellestraaf 49 • HEKELGEM 
Tel. (053)687.40 

Blijff gij doof, 
Vlaming ! 

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 1 0 % of 2 0 % 

KOFFIE HAWAÏ 
1720 Groot-Bijgaarden 

Te!. (02)65.81.41 

DRANKHUIS BEIAARD 
VLAAMSE GEZELLIGHEID 

Trefpunt van alle Vlamingen 
— Stemmige muziek — 

Mevrouw lAURENT - DELEU 
Kortrijksestraal 3 - MENEN 

HUIS MEYNTJENS 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 • Wi j »-lezers 1 0 % 
vermindering. 

)an PAUWELS-DE BRAUWER 
RESTAURANT 

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

Brugstraat 10 - 9328 Shoonaarde 
Tel. 052/43246 

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

STANDING 
2 X kopen 1 x betalen 

(5.000 in stock) 
Voorbeeld : kostuum kopen, 

EEN GRATIS 
Dendermondse steenweg 276 

AALST 

Leder- en kunstlederwaren 
Klein- en Groothandel 

XAVANNA 
Tel. 02/51.21.82 - 51.49.60 

Toekomstsfr. 21 . 1800 VILVOORDE 
Eksklusieve 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 een» 
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 

ZAKENKANTOOR 
DE REUSE E.F. 

Bredeweg 55 - 1780 Teralfen« 
Tel. (053)66.235 

MILADY Couture 
Lippenslaan 191 

8300 KNOKKE-HEIST 1 

Vlamingen, voor uw feesten 
vergeet niet 

DE WIJNGAERD 
te bezoeken. Invoerder van alle 

WIJNEN - LIKEUREN 
GROOTHANDELSPRIJZEN 

3 0 % Korting aan iedereen 
V A N DE OUGHT 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 CLASAL 

FABRIEKEN TE RAMSDONK 
TEL. 015/714.47 - 719.13 

TOONZALEN 
BRUSSEL 02/17.71.99 

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

HERENTALS 041/239.10 
2WEVEZELE 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 
Staafsbaan 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 - VAN HOOF 
Schranslaan 70 - 1840 EPPEGEM 
Tel. 015/629.42 - 5 % aan VU-Ieden 

MiELE . AEG - LINDE 

CORTHALS 
« UW KOFFIEHUIS » 

Kattestraat 20 - 9300 AALST 
Tel. 053/244.80 

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

Aanbouwkeukens 
HELEMAAL naar maat. 

Apart en per klant gemaakt. 
Niet duurder dan seriefabricatie, 

en zelfs beter ! 
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 — 

HOUTWORM? 
Behandeling van dakweikeh tegen aHa hout-
bisektan. TWINTKI JAAR W A A R B O R Q . 
Dok. op aanvraag. Gratis bestek In gans het 
tand P.VB.A. INDUSTRADE VandetiIJpenatr. 
12, Wemmei (Bt) - Tel 02/7».2aoa 

GEMEENTE MOL 

bericht van aanbesteding 
Op woensdag 30.5.73 te 11 u. 

zal er ten gemeentehuize van 
Mol overgegaan worden tot het 
openen der biedingen ingeko
men tot het plaatsen van een 
omheining aan het kerkhof te 
Mol-Miliegem. 
De stukken liggen ter inzage op: 
— het kantoor der aanbestedin

gen, Luxemburgstraat 49 
Brussel ; 

— de burelen van de gemeen
telijke technische dienst 
Markt 22 Mol. 

Zij zijn kosteloos verkrijgbaar 
op laatst vermeld adres. 

Vlamingen, 
vraag GRATIS ADVIES 

\^t*J *'°of " w 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 zat. geslot.) 

Agenten en makelaars 
neem kontakt met ons I 

Brouwerij 
MOORTGAT 

BREENDONK 
teL (03)86.71.21 

voor AL Uw bieren 
en Limonades 

• 
Bijhuizen : Cogels Osylei 73 

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

Ledeganckstraat 19 
Genl 

Tel. (09)22.45.62 

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

PAUL SUYS 

Molenvest 50 Herentals 
Tel. (014)21.207 

WALTER ROLAND 

XBUMniAAT H ANTVBKMN 

( U t op hal huianummar 9 
TéthtmHUm 

AU.K O t A Z m 
ALLK MONTUmm 

Groepen 

en 

maatschappijen 

voor U 

bedacht 

allerhande I ! I 

Speciaal 

IEDER DORTMUNDER 
THIER BRAU HOF 

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

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

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

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

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

kelder van Europa. 
BRUSSEL : Nieuwbrugstr. 28. Tel. 02/18.74.89 . mooiste van Brussel 
AALST (Klaroen) : Autoweg. Tel. 053/228.53 - 1.000 plaatsen. 
HULSTE (Kortrijk) : Brugsestwg. 1. Tel. 056/751.36 - 2.400 plaatsen 
KONTICH : Kon. Astridlaan 87 - Tel. 03/57.30.32 
TORHOUT : Stwg Torhout-Lichtervelde - 2.000 pi. - tel. 051/728.22 
DRONGEN : Autoweg Brussel-Oostende - Tel. 09/26.74.32 
SINT-TRUIDEN ; Spaansebrugstraat - Tel. 011/736.30 
KESSENICH : Venio Steenweg - Tel. 011/619.71 
KNOKKE : Steenw. Knokke-Maldegem-Moerbeke - Tel. 050/502 96 
BERINGEN : Grote Markt 17 . Tel. 011/320.51 
OOSTENDE : Oude luchthaven Middelkerke - Tel. 059/320.86 
Wij zoeken 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 r Tiensesteenewg 128, Korbeek-Lo. 

KOEtTOGEM 
KOEiKAMERS 

PIEPVRIESTUNNELS 
KAMIONKOELING 
WlNl^RINRICJiTINaSN 

ïvaVOOB SUPERMARKTEN, INDUSTRIE EN VOÏDINGSNIJVERHCI» 

ETN JEURISSEN PVBA DeWimerstraat24 ƒ 
Borgerhout/Antwerpen Tel.: (Ó3) 36.11.35- 36-59.31 

BECO 
levering 

BECO 

van gas-

Vraag FORT ZEGELS aan 

BECO 

en 

onz< 

verwacht ook uw 

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

BECO 
stookolie ! 

BECO 
; benzinestations 

bestelling 

ZWIjNDRECHT 

Tel. : (03) 52.81.73 

VOOR EEN BETER GEBOUW OP EEN BETERE GROND 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN n.v. 

600 ARBEIDERS : 1001 MOGELIJKHEDEN 
ANTWERPEN 

Meir, 18 
tel. 03/SI .78.20 (5 I.) 

CENT 

Onderbergen, 43 
fel. 09/25.19.23 

09/25.94.69 

GENK 

Winterslagstraat, 22 
*0f. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat, 33 
teL 016/337.35 
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de minister van 
landsverdediging 

Toen de jeugd de tiende dag van haar aktie tegen 
de minister van Landsverdediging had ingezet, ging 
de minister zelf tot de tegenaanval over. Via het 
televisiescherm rukte de minister de huiskamers 
binnen ; in de scholen verscheen zijn brief als een 
kleine en verzorgde muurkrant. De brief was ge
tikt in een nogal opvallende lettergrootte. Typisch 
voor een bepaald soort legeraanvoerders, bij Hit
ler was het óók zo. De brief was net de taal van 
een vader die het beu is altijd maai het beste te 
willen voor zijn kinderen, die op hun beurt al die 
bezorgdheid verkeerd gaan uitleggen. Als zo'n 
oude en ontgoochelde wei-doener de pen ter hand 
neemt, maakt hij natuurlijk fouten : onnederland-
se zinswendingen en bezwerende woorden die 
hilariteit verwekken. Onderaan de brief prijkt 
tenslotte de handtekening die navenant is : vijf 
centimeter breed, twee a drie centimeter hoog. Om 
grafologen konklusies te laten trekken die hen 
zelf doen huiveren. 

De minister van Landsverdediging heeft plannen 
oiM TI'I'M traenen ie hervormen : getalsterkte, inde

ling, rekrutering, enz. Het slaat natuurlijk alle
maal op de toekomst, ten vroegste 1974 bijvoor
beeld, en dus zijn het de scholieren die zich be
trokken en benadeeld voelen. Dus schrijven ook zij 
brieven die op muurkranten gelijken met nog 
meer fouten erin en platgelopen gemeenplaatsen. 

Kontestatie-woordvoerders melden dat 176.000 
scholieren « een niet meer aflatende strijd » tegen 
de minister hebben ingezet. Dat is natuurlijk een 
mooi aantal, in het leger zelf is men maar met de 
helft zoveel. Toch vinden de 176.000 dat ze nog te 
gering in aantal zijn. Daarom pingelen zij naar de 
solidariteit van nog enkele honderdduizenden : 
hun leraars, hun ouders, de arbeiders in de grote 
grauwe fabrieken, waar politie en rijkswacht in 
het verleden wonden hebben geslagen die nog 
steeds niet helemaal geheeld zijn. 

Maar de arbeiders antwoorden dat zij allen ook 
ooit soldaat moesten worden : één. twee en sommi
gen zelfs vier jaar lang, zonder diskussie en in veel 
slechtere omstandigheden. Ze zijn er ook niet van 
dood gegaan en laat nu alstublieft rust waar rust 
is. 

De ouders, die twijfelen. Vader is ook soldaat 
geweest en moeder zou wel erg blij zijn als er 
geen leger bestond, maar vader zegt dat het niet 
anders kan en dat het vandaag eigenlijk niets 
meer is dan een soort opwarming vóór het grote 
leven begint. 

Ten einde raad gaan de leerlingen voor hun 
leraars staan : zeg eehs, mogen wij we in het leger 
gaan ? 

En de leraars, zij kennen de eeuwige herhaling 
van de geschiedenis te goed uit het hoofd om te 
kunnen geloven dat er vandaag ineens geen wa
pens en soldaten meer zouden nodig zijn. Maar te-
gelijk beseffen zij dat een leraar vandaag eigenlijk 
geen andere mening mag hebben dan die der leer-
tingen. Zij denken zoals de arbeiders denken, de 
ouders denken, zoals allen denken die ooit echt 
soldaat moesten zijn, zonder recht op inspraak 
en in tijden waarin de soep, de aardappelen en de 
vleeshallen en de onderofficieren slechter waren 
dan vandaag. 

Cicero was een wijs man, redt de leraar zich. 
Cicero zei dat een goed bewapend leger de beste 
waarborg is voor de vrede. En daarenboven, hoe 
luid hebben wij niet gejuichd toen de Vietname-
zen, de Ieren, de Bengalen, de Afrikanen en de Cu
banen naar de wapens grepen om hun algemeen 
gevreesde vijanden te verjagen 7 

De leerlingen zien daarin geen verband met de 
plannen van de minister van Landsverdediging. Er 
is ook geen. En zelfs een leraar zou dat moeten 
begrijpen. Maar de leraar denkt altijd aan gisteren 
zeggen de leerlingen, en wij denken aan morgen, 
het is maar al te gemakkelijk iets te vergoelijken 
als het voorbij is, wat nog moet komen blijft altijd 
een risiko. En daarenboven waren julie kritiek-
loos en onverschillig, jullie beseften niet eens hoe 
erg een oorlog is en jullie wisten wellicht niet eens 
wie jullie minister van Landsverdediging was ' 

Nee, dat wisten wij echt niet. Het maakte toen 
zoveel goed. frans-ios verdoodt . 


